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Veselé Vánoce
Do parku jsme instalovali vánoční kulisu, 
kde se mohou fotit nejen děti ale i dospělí. 
Fotky mohou být využity například jako 
vánoční přání. Celou kulisu, kterou pro nás 
vyrobil pan Zdeněk Mašát jsme umístili 
tak, aby byla na případné fotografii vidět i 
dominanta Katovic – kostel.



Nikdo z nás si ho určitě nepřál 
prožívat takovým způsobem, jakým 
nám ho všechna opatření a nařízení 
připravila, ale nezbývá než doufat, že 
díky dodržení všech těchto opatření se 
snad již brzo vrátíme do normálního 
života a hlavně v plném zdraví. 

Jako každý rok, tak i letos na konci roku 
shrnu investice, které jsme do rozvoje 
městyse vložili. Na jaře firma Swietelsky 
stavební s.r.o. konečně dokončila poslední 
část ulice Zahradní, kde stojí nové rodinné 
domy. Byla opravena nevyhovující 
kanalizace, vybudovány chodníky a nový 
asfaltový povrch. Hned poté následovala 
oprava budovy úřadu, kde byla opravena 
fasáda, vyměněny vstupní dveře tak, aby 
odpovídaly bezpečnostním předpisům, a 
uvnitř úřadu instalovány nové rozvody 
telefonu a internetu. V současné 
době pracujeme za pomoci vlastních 
zaměstnanců na úpravách chodeb. Do 
přízemí úřadu byl instalován zvonek, aby 
občané, kterým dělají potíže schody do 
patra, mohli zazvonit na zaměstnance, 
kteří s nimi vyřídí požadavky v přízemí. 

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2021 se pomalu chýlí ke konci.

Současně také rekonstruujeme byt v 
přízemí, který chceme nabídnout možnému 
dětskému lékaři nebo zubaři. Kolem úřadu 
máme novou výsadbu a na náměstí, jak 
jste si určitě všimli, byly instalovány 
lavičky, k nimž na jaře přibydou i stolky.

 V srpnu jsme začali budovat novou 
mateřskou školku. Firma Dřevotvar 
Chýnov 8. srpna převzala stavbu a od té 
doby můžete výstavbu školky pozorovat 
na webových stánkách, kam pravidelně 
dáváme fotky z této, v poslední době, 
největší investice u nás. Nová školka bude 
mít čtyři pavilony, které budou propojeny 
krčkem. Ten bude sloužit jako tělocvična 
nebo malý kulturní sál. Kapacita školky 
bude navýšena na 102 dětí. 

V současné době se připravujeme na 
realizaci dalších důležitých projektů. 
Jedná se o výstavbu cyklostezky do 
Strakonic a přípravu Plání na výstavbu 
nových rodinných domů. 

Rok plný nejistot pomalu končí a já s 
jistotou mohu říci, že jsme nezaháleli. 
Stále jsme připraveni vám v době 
karantény pomoci se zajištěním nákupu 

základních potravin a léků. Neváhejte 
kdykoli zavolat na úřad v případě potřeby 
našich služeb.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem 
popřála hlavně pevné zdraví. Přeji vám, 
abyste strávili vánoční svátky v klidu, 
pokud možno se všemi svými blízkými a 
známými, a aby se vám v tomto období 
podařilo načerpat hodně sil. Doufám, že 
rok 2022 bude optimističtější a přiblíží nás 
k návratu do normálního života. Přeji vám 
všem co nejvíce dobrých zpráv a hodně 
štěstí. 
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Milí přátelé, vážení občané Katovic i 
přilehlých osad.

Koho z nás by napadlo při prvních 
zprávách o koronaviru, jak dlouho nás toto 
téma bude provázet a jak velice ovlivní náš 
každodenní život. A co víc, možná už ani 
neregistrujete, kolikátá je vlna. Kolikrát už 
jsme si mysleli, že překonáme tuto vlnu 
a bude líp… Ne, nebudu rozebírat toto 
téma, kterého je všude plno. S Vánocemi a 
přelomem roku si chci všimnout toho, jak 
prožíváme svůj život v čase.

Shon, spěch, možná mnohdy až stres. 
Chceme stihnout všechno možné. 
Pořizujeme si různé technické pomocníky 
k činnostem, které si zjednodušujeme, 
aby nám zbyl čas. Ale místo aby zbýval, 
navršíme další aktivity. Za poslední 
desetiletí jsme díky technice zrychlili život 
oproti přírodním procesům tak intenzivně, 

Vše má svůj čas
že se dnes mnozí ptají, jestli je to ještě 
zdravé a v pořádku…

Stěžujeme si, že je svět uspěchaný, ale 
ruku na srdce – nepatřím k těm, kdo jej 
takto „roztáčejí“? Nejvíce si to uvědomuji 
v adventním čase. Všichni slyšíme, že 
je to období přípravy na příchod Krista, 
potažmo na Vánoce. Rozumíme krocení 
dětské touhy po dárcích. Ale jako dospělí 
se chováme netrpělivě. Sotva instalujeme 
adventní věnec, už rozsvěcujeme vánoční 
stromečky na návsích a náměstích. Celý 
advent posloucháme koledy a vánoční 
písně. Vlastně si tím krademe ono 
příjemné napětí očekávání. Pak přijdou 
Vánoce a my už jsme tím vším utahaní, už 
vlastně o nic moc vánočního nestojíme.

Žít přítomný okamžik. Jednoduchá 
a stále platná rada nejen křesťanské 
spirituality. Nejde pouze o advent či 

Vánoce. Jde o čas, který je nám dán. Pokud 
žijeme pouze minulostí, utíká nám to, co 
bychom mohli ještě zažít. Necháme-li se 
unášet pouze budoucností, riskujeme, 
že nám uteče to, co můžeme nyní, a 
nezvládneme tak ani budoucnost. Staneme 
se nerealistickými snílky. Velkým darem 
je dělat v přítomném čase to, co je právě 
správné. Ač to není samozřejmé, naše úsilí 
o to bude odměněno nejen radostí z toho,
co se podaří, ale i vnitřním pokojem. O ten
jde nejen o Vánocích, ale stále.

Přeji a vyprošuji Vám naději Vánoc, která 
plyne z toho, že se Bůh stal člověkem! 
Kéž se nám daří žít advent – očekávání v 
adventu, Vánoce o Vánocích, den ve dne, 
noc v noci…

Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém 
roce 2021. 
Roman Dvořák, administrátor farnosti (farář)

Šárka Němečková, starostka
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V rámci rekonstrukce budovy 
katovického úřadu, společně s předešlou 
úpravou povrchů v jeho okolí došlo i k 
úpravám zelených ploch.

Zbytky keřových výsadeb byly odstraněny a 
nahrazeny centrálním trvalkovým záhonem 
po celém obvodu náspu, který lemuje 
úřad společně s kostelem. Díky velikosti 
výsadeb tak dojde k celkovému propojení 
a zpříjemnění celého velmi exponovaného 
prostoru při pohledu na dominantu Katovic, 
a to jak z pozice chodců, tak projíždějících 
řidičů.

Pro výsadbu byl využit právě již zmíněný 
exponovaný, velmi obtížně udržovatelný 
svah, který byl osazen suchomilnou směsí 
trvalek převážně v kombinaci barev našeho 
znaku, tudíž žluto-modrých. I když v tuto, 
pro rostliny nepříznivou, dobu svah svým 

Nová výsadba v Katovicích
způsobem zeje prázdnotou, již od jara by 
mělo časné kvetení zajistit přibližně 1400 
kusů okrasných cibulovin následovaných 
skoro dvěma tisíci kusy trvalek nejrůznějších 
druhů, které by měly štafetu kvetení zajistit 
až do prvních větších listopadových mrazů.

Úprav nebo obnovy se nedočkalo jen okolí 
kostela a úřadu, v návaznosti byla provedena 
obnova květinového pásu podél komunikace 
v ulici 28. října, proběhly výsadby stromů 
nahodile po obci a v letošním roce byly nově 
experimentálně provedeny pásové výsadby 
cibulovin do trávníků v Kolářově ulici a v 
parku "U Bajkalu". Pevně věříme, že pokud 
budeme všichni navzájem ohleduplní a tento 
typ květinové výzdoby se u nás ujme, že 
tyto jarní květinové stuhy v příštích letech 
protnou další zelené plochy po Katovicích. 
Tomáš Turek

• 24. 12. ve 23:00
• 25. a 26. 12. v 8:30
• 31. 12. v 17:00
(na poděkování za dobrodiní
uplynulého roku)
• 1. a 2. 1. 2022 v 8:30
• 6. 1. v 17:00
(s žehnáním tříkrálové vody,
kadidla a křídy)
Při bohoslužbách je třeba zachovávat
rozestupy, před ní užít desinfekci
rukou, mít respirátor. Aktuálně se
řídit nařízeními vlády ČR.

Vánoční 
bohoslužby v 
Katovicích

Pomník dvaceti čtyřem občanům 
padlým v 1. světové válce se 
sochou Mistra Jana Husa je 
dominantou centrální části našeho, 
taktéž Husova, náměstí.  
Od jeho odhalení uplynulo letos již 
rovných sto let. Byl odhalen při výročí 
vzniku Československé republiky 
28. 10. 1921 a oslavy probíhaly celý
den. Socha byla vytesána z pískovce
podle návrhu sochaře Josefa Matějů,
podstavec za přispění členů Tělocvičné
jednoty Sokol a Dělnické tělovýchovné
jednoty zhotovil stavitel Čeněk Prokop.
V horní straně podstavce je otvor,
do nějž byla před umístěním sochy
vložena schránka s pamětní listinou.
Letos byl pomník celkově opraven
sochařem MgA. Lukášem Černým
z Volyně. Ze sochy byl pískováním
odstraněn nátěr, který pískovec
neprodyšně uzavíral. Došlo k odsolení
sochy i reliéfu bojovníka. Bohužel
sůl ze silnice se nejvíc podepsala na
nedobrém stavu pomníku. Na reliéfu
byly dotvořeny chybějící části. Opravou
prošel též podstavec. Na něm byly
nově uloženy žulové hranoly tvořící
podstavu a jména padlých byla zlacena.
Zlacení písma bylo obnoveno i na
desce k osvobození Katovic americkou
armádou. Oprava stála 117. 650 Kč, z
dotace Jihočeského kraje bylo využito
82. 000 Kč.

Pomník M. J. Husa

V létě se v Katovicích pro ženy 
uskutečnily tři kurzy s jihočeskou textilní 
výtvarnicí Ludmilou Dominovou. 

V roce 2021 spolek BEZ plánuje paní 
Dominovou pozvat, aby pro zájemkyně vedla 
kurz výšivky rybí šupinou. Jedná se dnes už 
o pozapomenutou textilní techniku, která je 
velice specifická a zajímavá.

Protože se blíží Vánoce a s nimi i spojené 
zabíjení kaprů, kdy můžeme šupiny snadno 
získat, dovoluji si zde přeposlat návod paní 
Dominové, jak šupiny zpracovat, abychom je 
měli připravené na plánovaný kurz.

Za spolek BEZ Irena Novotná
„Vezmeme si gumové rukavice a namočíme

šupiny z kapra do vlažné vody. Několikrát je
vodou propereme. Přitom vyhodíme vše, co
tam nepatří, zbytky kůže, ploutví a podobně.
Myjeme, dokud voda není skoro čistá. Pak
namočené šupiny necháme do dalšího dne
ve vodě, opět několikrát prolijeme vodou a

přitom šupiny rukou promícháváme. Opět
nalijeme čistou vodu a zase necháme do
příštího dne. Toto opakujeme cca týden,
kdy jsou šupiny bez slizu. Připravíme
mydlinkovou vodu z toaletního mýdla.
Nikdy nepoužívejte žádný saponát! V této
vodě necháme šupiny opět do druhého dne.
Propláchneme a začneme čistit. Kartáčkem
musíme každou šupinu pořádně umýt z obou
stran. Vyčištěné šupiny opět propereme v
čisté vodě a uvaříme si bramborový škrob.
Ten nalijeme do studené vody a teprve do
toho dáme šupiny. Připravíme si látku a na ní
položíme šupiny lesklou stranou dolů jednu
vedle druhé. Ještě lehce vlhké vyžehlíme
nebo vylisujeme. Šupiny z kapra jsou takto
připravené. Ostatní šupiny, z okouna, štiky,
candáta a podobně se pouze perou v mýdlové
vodě. Pak už se s nimi nic nedělá. Přeji vám,
ať se vám to podaří, ať vás s tím rodina
nevyhodí. Dominka“

Kurz výšivky rybími šupinami

nárok, byli na podzim písemně osloveni a
peněžní příspěvek ve výši 3. 000 Kč jim bude
zaslán na účet. Přejeme jim všem pevné
zdraví a budeme věřit, že nám situace dovolí
se nimi sejít na jaře.

Vítání občánků
Ani letos jsme díky pandemickým 

opatřením neuskutečnili vítání občánků. 
Přesto noví malí občánci, a bylo jich letos 14, 

o příspěvek od obce nepřijdou. Všichni noví 
občánci, kteří mají na tento příspěvek
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Na říjnovém zastupitelstvu byla 
schválena nová vyhláška, která 
mění původní vyhlášku o odpadech a 
poplatku ze shromažďování.

Před jejím schválením jsme řešili výši 
poplatku na osobu. Jsme si vědomi, že 
všechny tři strany, které mají zastoupení 
v zastupitelstvu, slibovaly ve svých 
volebních programech snížení poplatku za 
svoz odpadů. Jelikož dochází v poslední 

Podstatné novinky v placení poplatku za odpady
době k razantnímu navýšení cen za 
ukládání svezených odpadů a naše obec 
je již tak zatížena vysokou sumou za svoz 
odpadů a provoz sběrného dvora, rozhodli 
jsme, že svůj slib splníme částečně, a 
to odpuštěním poplatku za odpady pro 
děti do tří let. Další podstatnou změnou 
je doba, do kdy můžete svůj poplatek 
zaplatit. Splatnost poplatku je stanovena 
jak pro osoby trvale žijící v Katovicích, 

tak pro majitele nemovitostí určených k 
rekreaci na 31. březen kalendářního roku. 
Platbu provádějte v hotovosti na pokladně 
nebo zasílejte na účet 123057322/0300 
od ledna 2022. Známky je možné po 
zaplacení vyzvednout na pokladně úřadu. 
Nevyzvednuté známky za uhrazené 
poplatky vám budou rozneseny na konci 
března do schránky.

Na novou florbalovou sezónu se přes 
léto nejpilněji připravovaly starší 
dívky.

Díky spolupráci s týmem SC Florbal 
Klatovy absolvovaly starší žákyně 
soustředění v Kašperských Horách a 
zahrály si na dvou turnajích v Praze.

Dvě odchovankyně dokonce v létě 
vyběhly na palubovku v dresu dorostenek 
Tatranu Střěšovice na ženském Czech 
Open 2021.

Nicméně na novou sezónu se nejvíce 

Florbalový podzim v Katovicích
těšili naši benjamínci – přípravka a 
elévové. Oba týmy jsou vůbec poprvé 
přihlášeny do regulérní soutěže. Přestože 
přípravka je ryze dívčí (jediný kluk, co 
vydržel, už také prchl – do elévů), musí 
startovat v chlapecké soutěži - v této 
kategorii dívky samostatnou soutěž 
nemají. Holky se kluků ale nijak nebojí 
a od druhého turnaje je i porážejí. 
Vzhledem k tomu, že malých florbalistek 
na trénincích neubývalo, ale spíše 
naopak, jsme byli nuceni dohlásit i druhý 
dívčí tým. V sobotu 18. prosince se tak 
na turnaji v Písku představí již dvě naše 
přípravky: Delfíni Katovice a Citrónky 
Katovice.

Tým „elévů“, kde je pět kluků také ve 
výrazné menšině, se v lize postupně 
osměluje. Liga elévů je v Jihočeském 
kraji velmi početná, proto je 22 týmů 
rozděleno do 5 košů dle výkonnosti. 
Jako nováček jsme museli po úvodním 

pořádaném turnaji do posledního 
(pátého) koše. Jen tři turnaje našim 
holkám a klukům stačily k tomu, aby se 
mohli v neděli 12. prosince v Netolicích 
představit již v koši třetím.

Pokud by někdo z dospělých litoval, že 
si v Katovicích nemůže zahrát florbal, tak 
už nemusí. Nově se od letošního podzimu 
schází v neděli od 17:00 hodin hobby ženy 
a hned po nich od 18:00 do 19:30 hobby 
muži. 

Všechny tréninky jsou v tělocvičně ZŠ 
Katovice. Michal Novotný

Návštěva Mikuláše na tréninku malých florbalistů.

Kultura
Letos jsme se mohli sejít na 

minimálním počtu připravovaných 
kulturních akcích. 

Jednou z nich byl Otesánek, kdy naše obec 
zase získala od sochařů nové sochy. Sochy z 
loňského roku se pomalu začínají objevovat 
na cestě pod Horou. Další budou postupně 
rozmisťovány během příštího roku. V září 
za námi přijeli vinaři z Velkých Pavlovic a s 
nimi přijela cimbálová muzika s pěveckým 
sborem Lašár. Odpoledne plné písní, tance a 

dobrého vína nečekaně zakončilo celou naši 
letošní kulturní sezonu. Měli jsme vyjednán 
jedinečný koncert skupiny Prague Cello 
Quartet, koncetŕt čtveřice mladých cellistů kteří 
na svých koncertech přinášejí originální úpravy 
nejen nejznámějších klasických skladeb, ale 
také filmových melodií a jazzových, rockových 
nebo popových hitů. Tato mladá čtveřice 
hudebníků umí bavit diváky kreativními 
úpravami známých skladeb i inteligentním 
humorem a bourat hranice 

mezi zábavou a klasickou hudbou. Koncert 
jsme na základě omezení přeložili na jaro, 
neboť bychom vám všem chtěli umožnit se jej 
zúčastnit . Ze stejného důvodu jsme přeložili 
koncert skupiny Nezmaři. 

Kvůli pandemickým opatřením jsme se ani 
letos nemohli sejít při rozsvícení vánočního 
stromu na Husově náměstí. Vyrazili jsme 
tedy s našimi anděly do školky a do první 
třídy základní školy, abychom dětem předali 
drobné dárky a přečetli dopis od Ježíška.
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Letošní sezonu jsme zahájili 28. září 
na akci Vltavské meandry. Nina Černá, 
Vladislava Chalušová a Jiří Zahradník 
plavali sólově 8,5 km, v teplotě 
vody 17° C, od Slapské přehrady do 
Štěchovic. 

Trasa vedla podél naučné stezky 
Svatojánskými proudy hlubokým 
skalnatým kaňonem. V minulosti šlo pro 
voraře o obtížně splavný úsek řeky. 

V neděli 3. října byla v Punkvě oficiálně 
zahájena otužilecká sezóna. Voda měla 
8,5° C a trio Nina Černá, Vladislava 
Chalušová a Jiří Zahradník plavalo v 
jeskyni 300 metrů.

Z nesoutěžních akcí jsme se 3. 11. 2021 
v Praze ve Vltavě zúčastnili (Nina Černá, 
Vladislava Chalušová, Michaela Klásková, 
Jiří Zahradník, David Zoubek a Jan Kuděj) 
divácky atraktivní akce nazvané „Osvícení 
otužilci“. Plavali jsme u Karlova mostu, 
Čertovkou, pod Karlův most a zpět. Za tmy, 
osvětleni barevnými světly a páskami. 
Teplota vody byla 11° C. Další nezávodní 
akcí byla 7. 11. 2021 uplavaná Libušínská 
míle, pořádaná Otužilci Kladno a spolkem 
Libušínské jezírko. To mělo teplotu vody 
5,6° C. Vzdálenost 1650 metrů jsme 
plavali štafetově (Nina Černá 400 metrů, 
Jiří Zahradník 800 metrů. Ve štafetě nás 
doplnili 3 otužilci z Kladna, každý plaval 
150 metrů).

4. prosince 2021 jsme si v lomu
v Defurových Lažanech uspořádali 
Mikulášské plavání spojené s malou 
nadílkou.

Startujeme v soutěžích Českého poháru v 

zimním plavání. K 30. 11. 2021 je oddíl na 
8. místě /, z 45 hodnocených oddílů celé
ČR. Na výsledcích se podílejí:

Michaela Klásková: ve své kategorii je 2., 
v celkovém hodnocení otužilců 33. z 408 
otužilců /1917 bodů/. V Blansku a Plzni 
zvítězila na 750 metrů, v Plumlově 2., v 
Hradci Králové 3. a vyplavala mistrovskou 
třídu. 

Jiří Zahradník: ve své kategorii je 5., v 
celkovém hodnocení 35. /1913 bodů/. V 
Hradci Králové vyplaval mistrovskou třídu.

Vladislava Chalušová: ve své kategorii je 
9, v celkovém hodnocení 70. /1213 bodů/. 
V Plumlově 3.místo a v Hradci vyplavala 
1. VT.

Nina Černá: ve své kategorii je 10., v
celkovém hodnocení 160. /380,5 bodu/. 
V Jičíně 5. místo na 750 metrů.

Výsledky a počet bodů je ovlivněn 
počtem závodů.

Pokud to epidemie umožní, budeme 
plavat ve Strakonicích 1. ledna na 
tradičním Novoročním plavání. Dál se 
budeme účastnit vybraných závodů ČP 
s cílem dobře reprezentovat Katovice 
a sezonu 2021/2022 zdárně dokončit. 
V roce 2022 budeme pořádat 2. ročník 
rekreačního plavání.

Vážení spoluobčané, jsou před námi 
svátky vánoční. Dovolte nám poděkovat 
vedení městyse Katovice, oddílu TJ 
Sokola Katovice z.s.za dobrou spolupráci 
a projevenou přízeň. Vám všem přejeme 
krásné a klidné Vánoce, pevné zdraví, 
pohodu a ať se všem v roce 2022 daří.

DZP S. Katovice

Oddíl DZP Sokola Katovice v 
sezoně 21/22 Výše místního poplatku za psa 

je 300 Kč za rok, u druhého a dalšího 
psa pak 450 Kč. U seniorů je to u 
prvního psa 150 Kč a u každého dalšího 
200 Kč. Vzhledem k tomu, že poplatky 
za psa bývají placeny současně s 
poplatkem za odpad, byla sjednocena 
splatnost poplatku na
31. března.
Vyzýváme majitele psů, aby úřadu
městyse včas ohlašovali změny,
zejména pak úmrtí psa. Při úmrtí psa
má vlastník právo požádat o vrácení
úměrné části poplatku. Též se vyhneme
nepříjemným situacím, kdy je vymáhán
poplatek za již uhynulého psa.
K ohlášení je možno použít formulář,
který buď vyplníte na podatelně úřadu
městyse, nebo ho lze stáhnout ze
stránek městyse.

Poplatek za psa

Poděkování všem 
spolupracovníkům

Vážení přátelé, i v této nelehké 
době pro kulturu a jakékoli 
hromadné akce se nám v 
Katovicích podařilo několik 
zajímavých akcí uspořádat a za to 
vám patří velký dík. To, co letos 
opět nevyšlo, určitě zkusíme 
zrealizovat v roce 2022. Stejně tak 
si poděkování zaslouží všichni, 
kteří spolupracují na vydávání 
Katovického zpravodaje. Myslím, 
že stále je i díky spolupráci s 
P. Hričinou velice důstojnou
informační platformou o dění v
našem městysi.
Přeji vám krásné prožití vánočních
svátků a vše nej v roce 2022.
Milan Janda
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Provozní doba během svátků 2021

18. 12. 7:00 – 11:00 26. 12. ZAVŘENO
19. 12. 7:00 – 10:00 31. 12. 7:00 – 11:00
24. 12. 7:00 – 10:00 1. 1. ZAVŘENO
25. 12. ZAVŘENO 2. 1. ZAVŘENO

Jednota COOP Katovice 
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2022 přejí 
děvčata z katovické Jednoty.

23. 12. 6:30 – 14:00 28.-31. 12. 6:30 – 11:00
24.-26. 12. ZAVŘENO 1. a 2. 1. ZAVŘENO

27. 12. 6:30 – 11:00

Koloniál Procházková Hana
Děkuje svým zákazníkům a přeje radostné Vánoce a šťastný nový 
rok 2022.

23. 12. 7:00 – 15:00 27. 12. 7:00 – 13:00
24. 12. 7:00 – 11:00 28. 12. 7:00 – 13:00

25.-26. 12. ZAVŘENO od 29. 12. ZAVŘENO

Potraviny Kotrbová
Děkujeme všem zákazníkům za projevenou přízeň, přejeme hezké 
vánoční svátky, mnoho štěstí, klidu, pohody a pevné zdraví v roce 2022

Ordinace obvodního lékaře MUDr. L. Hejlíkové 
přeje všem občanům šťastné vánoční svátky a pevné zdraví v 
novém roce.
Od 20. 12. do 31. 12. bude ordinace uzavřena.
Zastupuje MUDr. J. Procházková v Horažďovicích po předchozí 
domluvě na tel.: 376 512 789
Restaurace a penzion U Vondrášků
Vážení zákazníci, rok 2021 se pomalu blíží ke svému konci, a 
proto nám dovolte poděkovat za Vaši dosavadní přízeň a popřát 
Vám hezké Vánoce. Do nového roku 2022 Vám rovněž přejeme 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i profesním 
životě! Těšíme se na Vás v roce 2022.
Manželé Vondráškovi a kolektiv restaurace u Vondrášků

Kemp Otavský ráj 
Za celý kolektiv kempu Otavského ráje děkujeme všem, kteří v 
létě zavítali do našeho kempu, a to jak po vodě, tak i po souši. 
Zároveň poděkování patří kolektivu za pořádný kus odvedené 
práce. Přejeme všem šťastné a pohodové Vánoce plné klidu na 
pohádky, vydařeného Silvestra a hodně zdraví, štěstí a radosti v 
nastávajícím roce 2022.

Kolářova knihovna Katovice
Přeje všem čtenářům radostné vánoční chvíle a v novém roce ať 
nás provází láska a zdraví.
Od 23.12. do 31.12. bude knihovna uzavřena.

20. 12.  8:00 – 15:00 27. 12.  8:00 – 12:00
21. 12.  ZAVŘENO 28. 12. ZAVŘENO
22. 12.  8:00 – 15:00 29. 12.  8:00 – 12:00
23. 12. ZAVŘENO 30. 12. ZAVŘENO
24. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO

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

20. 12. 10:00 – 14:00 29. 12. 12:30 – 16:30
22. 12. 12:30 – 16:30 31. 12. ZAVŘENO
24. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
25. 12. ZAVŘENO 3. 1. 10:00 – 14:00
27. 12. ZAVŘENO

Sběrný dvůr Katovice

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

Lékárna U Andělů 
Klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku 
přeje kolektiv Lékárny U Andělů.

Barvy laky – dekorace Katovice
děkují za přízeň a všem přejí klidné Vánoce a mnoho zdraví a 
radosti v novém roce 2022.

Pivnice U Hasiče
děkuje všem svým stálým zákazníkům za přízeň a přeje hezké 
prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví.

Na začátku října proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny České republiky.
U nás byly tyto volby doplněny referendem, 

kde jste mohli vyjádřit svůj názor na to, 
zda máme my zastupitelé jednat s ŘSD o 
možné výstavbě obchvatu Katovic. Výsledky 
referenda nám daly k těmto jednáním mandát 
a tak jsme 11. 11.  2021 jednali se zástupci 
ŘSD. Schůzku s paní ředitelkou správy ŘSD 
České Budějovice Ing. Vladimírou Hruškovou 
vyjednal a tohoto jednání se spolu s námi 
účastnil pan Ing. Tomáš Hajdušek. Výstupem 
tohoto jednání je dopis, který jsme adresovali 

Jednání o obchvatu
Ministerstvu dopravy. Popsali jsme naši 
žádost a výsledky referenda. Věříme, že na 
základě tohoto dopisu se ministerstvo začne 
problematikou výstavby obchvatu zabývat a 
nám se podaří rozhýbat akci, která upadla po 
dlouhá léta v zapomnění. 

Stejně tak se nám podařilo rozhýbat 
výstavbu cyklostezky, která by měla spojovat 
Katovice se Strakonicemi. Strakonice 
vybudují lávku přes řeku Otavu a přivedou 
cyklisty na pravý břeh na náš katastr. Nyní je 
na nás, abychom připravili co nejbezpečnější 
trasu pro cyklisty. Budeme na tom pracovat.

I/22 STRAKONICE

I/22 HORAŽ�OVICE

III/1721 Pracejovice

II/172 Volenice

III
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Aktuální fotografie 
Katovic
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Doba nepřeje tradicím ani moderní 
zábavě

V roce 2021 měl spolek Rally Fans 
Katovice v plánu několik zajímavých akcí.

Bohužel pandemická situace nedovolila 
realizaci několika z nich. Začátkem roku jsme 
byli nuceni zrušit Masopustního průvod, který 
náš spolek zaštiťuje již přes deset let. Mrzí 
nás, že zrovna tato tradiční akce musela být 
zrušena, a nezbývá než doufat, že v roce 2022 
bude lépe a masky opět vyjdou do katovických 
ulic. 

Letní oblíbenou akcí, kterou naštěstí situace 
kolem nemoci Covid 19 neomezuje, je Dětský 
cyklistický den. Již třináctý ročník této oblíbené 
akce se uskutečnil první srpnovou neděli 2021. 
Na start soutěže se postavilo přes padesát 
malých i větších závodníků. Absolutním 
vítězem soutěže se stal Jiří Nečesaný, který 
zároveň vyhrál 4. kategorii, ve které závodí ti 
nejstarší. Vítězem třetí kategorie se stal Matěj 
Slavík, druhou kategorii vyhrál Maxmilián 
Mála. První kategorii, kde závodí ti nejmenší, 
vyhrála Štěpánka Dubová. Dětský cyklistický 
den byl i v roce 2021 doplněn o soutěž navíc. 
Tentokrát šlo o hledání zatoulaných zvířátek 
v okolí městyse. Účastníci soutěže se mohli 
těšit na losování tří cen, kterými byl například 
tablet, koloběžka nebo cyklistické doplňky. 
Rádi bychom poděkovali za finanční podporu 
akce ze společného grantu městyse Katovice a 
Komunitní nadace Blanicko-Otavské. 

Další akcí, kterou bylo možno zrealizovat, 
byla výstava Bez vědomí strachu. Jednalo se 
o fotografie pamětníků pořízených při natáčení
filmového dokumentu Transport smrti. Do 

tohoto filmu přispělo nespočet pamětníků z 
rodin, které ukrývaly vězně, kterým se podařilo 
utéct z vlakového transportu v roce 1945, či 
jim jinak pomáhaly. Výstava je poctou a také 
poděkováním právě těmto lidem, kteří na 
sklonku svých životů zavzpomínali na své, 
mnohdy nepříjemné zážitky, a pomohli nám 
je předat pomocí filmu dalším generacím. 
Fotografie s úryvky jednotlivých příběhů bylo 
možné vidět přes celý měsíc červenec ve 
strakonické galerii pod širým nebem Artwall 
v ulici Želivského. V příštím roce bychom rádi 
tuto výstavu představili i v Katovicích.

Zásadní projekt, který jsme museli již 
podruhé v řadě takzvaně odpískat, je 
charitativní koncert Autumn Night Katovice. 

V roce 2020 byl zcela zrušen, v letošním roce 
jsme se rozhodli koncert zkusit přesunout 
na pozdní jaro roku 2022. Opět nezbývá 
než doufat, že situace se zlepší a bude více 
nakloněna kulturnímu vyžití. V první řadě jde 
ale o zdraví nás všech. 

Závěrem nám dovolte, abychom vám nabídli 
recept na nejlepší novoroční přípitek: 1 hrst 
lásky, 2 lžíce přátelství, 1 lžička pozitivního 
myšlení, 10 kapek humoru a 250 g štěstí a to 
vše zamíchat do sklenky vašeho oblíbeného 
nápoje pro novoroční přípitek. Přejeme vám 
vše nejlepší do nového roku 2022. 
Za spolek Rally Fans Katovice, Martin Mazuch, DiS.

Na webové stránky byly umístěny 
aktuální fotografie z dronu, které 
mapují Katovice ve všech ročních 
obdobích.

Již tradiční Katovický betlém bude 
letos mít nové místo.

Bude stát u úřadu a přibydou v něm nové 
figury. Nové budou postavy a zvířátka. 

Betlém
Poděkování patří panu Františkovi 
Langmajerovi a paní Lucce Kernalové.

Děkujeme. 
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Cyklus Kořeny LIII.
Z historie MŠ v Katovicích II.

V minulém čísle Zpravodaje jsem se 
pokusila nastínit počátky mateřské školy v 
Katovicích, která se pro děti poprvé otevřela 
na podzim 1952. A její vývoj jsme sledovali 
až do konce 60. let 20. století. Dnes se 
zaměříme na stavbu nového komplexu MŠ v 
70. letech 20. století.

V té době byl celostátně poslední ročník v
MŠ ustanoven jako povinný, takže byl o MŠ 
ještě větší zájem. Dokonce se tu děti učily 
základům čtení, psaní a počítání.

Katovická školka se řadu let potýkala s 
problémem, že poptávka byla příliš vysoká 
a stále se zvyšoval počet neumístěných 
dětí. Sílil tak tlak ze strany rodičů na 
MNV a ONV, aby se kapacita MŠ zvýšila. 
Nakonec místní JZD propůjčilo přízemní 
byt v panelovém domě čp. 323 v dnešní 
Školní ulici na dobu 2 let. Ve staré budově 
pracovala další dvě oddělení starších po 20 
a 24 dětech., takže se katovická MŠ stala 
trojtřídní. Vybavení poskytly ZDŠ a MNV. 
Paneláková třída se otevřela dne 
1. února 1973 a začaly ji navštěvovat děti od
2 let (15).

Protože původní budova z kapacitních 
i hygienických důvodů už nevyhovovala, 
došlo k jednáním ohledně stavby zcela nové 
MŠ. Po dlouhých průtazích bylo konečně na 
jaře 1973 schváleno staveniště pro novou 
MŠ, musel se řešit problém s výkupem 
soukromých pozemků. Byly vytvořeny plány 
pro trojtřídní šachovnicově uspořádaný 
komplex z panelů, hlavním dodavatelem 

stavby se staly Panelárny Ejpovice. Stavbu 
prováděla firma Univerzy Praha, zapojoval 
se také MNV ve spolupráci s občany v 
rámci akce Z. S vlastní stavbou se začalo 
na jaře 1974. Většina rodičů se zavázala 
odpracovat na 1 dítě 50 hodin, ale zájem ze 
strany rodičů kvůli špatné organizaci práce 
na stavbě postupně klesal. Základy pod 3 
budovy byly dokončeny koncem srpna 1974. 
Během následujícího školního roku došlo 
k dokončení hrubé stavby budov nové MŠ, 
vnitřních úprav a úprav okolí.

Kolaudační řízení objektu MŠ proběhlo 
28. 12. 1975. Nová MŠ byla slavnostně
otevřena 31. května 1976. Tímto dnem byl
ukončen provoz ve staré budově. Děti ze 2
starších tříd přišly poprvé do nové budovy
následujícího dne 1. června 1976.

V dokumentaci k právě probíhající stavbě 
nové budovy nalezneme i Zhodnocení 
stávajícího stavu objektů MŠ Katovice, kde 
nalezneme zajímavé informace. Dovolím 
si na tomto místě ocitovat část zmíněného 
dokumentu: „Povolení k užívání bylo vydáno 
10. 12. 1979. Stavba byla provedena podle 
projektu podniku RND Ejpovice. Jednalo 
se o ověřovací stavbu, která měla ověřit 
možnost použití budov této konstrukce a 
materiálového řešení pro školská zařízení. 
Stavba se skládala z dvou pavilonů tříd a 
hospodářského objektu. V roce 1983 byla 
z kapacitních důvodů provedena úprava 
hospodářského objektu na jeslovou třídu.

Stavba původní školky je ocelový skelet 

na betonové základové desce, obvodový 
plášť je tvořen stavebními sendvičovými 
panely Vistemat a skleněnými výplněmi, 
které jsou ukotveny do ocelové nosné 
konstrukce. Panely tvoří sendvič tvořený 
deskami ze struskového izolačního 
vlákna, slepeného fenol formaldehydovou 
pryskyřicí, pazdéřové desky (navržené jako 
tepelně izolační vrstva - nedostatečná) 
a cementovláknité desky. Využití fenol 
formaldehydové pryskyřice jako lepidla bylo 
zdravotně nevhodné – dochází k uvolnění 
formaldehydu do okolního prostoru. 
Zejména v rozích pavilonů na sebe panely 
nedoléhají a dochází tudy k úniku tepla. 
Obvodový plášť se též stává útočištěm 
hmyzu, zejména mravenců.

Střecha je vazníkové konstrukce s 
prkenným bedněním a původní plechovou 
krytinou. Plechová krytina byla v rámci 
nutných oprav překryta asfaltovými 
izolačními pásy. Stropní podhled je z 
dřevovláknitých desek s izolační vrstvou z 
minerální vlny na dřevěném roštu. 

Vnitřní stěny jsou z dřevovláknitých desek 
s dřevěným roštem. Dnes jsou konstrukce 
některých vnitřních stěn silně narušené 
hnilobou z důvodu provozní vlhkosti. 

Že toto technické řešení není pro tento typ 
využití objektu (MŠ) vhodné se projevilo již 
po prvních letech provozu.“ 

Kvůli nevyhovujícímu technickému řešení 
objektu MŠ a nevyhovujícímu tepelně 
izolačnímu stavu budov se již v roce 1988 
rozhodlo o zásadní rekonstrukci objektu a 
Okresní stavební podnik Strakonice dokonce 
vypracoval projektovou dokumentaci. 
Mělo dojít mj. k částečnému nahrazení 
obvodových stěn zdivem, zateplení a 
propojení třech pavilonů spojovacím 
krčkem, s nímž se počítalo již při výstavbě 

Děti s učitelkami Helingerovou a Veselou 
před školním pavilonem; jaro 1981.
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v sedmdesátých letech. Ale po změně 
společenských poměrů po roce 1989 již k 
rekonstrukci nedošlo. Přistoupilo se alespoň 
k doplnění izolačních vrstev na vnější stěny, 
později i k výměně stávajících dřevěných 
oken za plastová. 

Dnes, téměř 70 let po otevření první 
třídy katovické MŠ, probíhá stavba nového 
komplexu určeného k předškolní výchově 
a vzdělávání dětí z Katovic a okolí a tím se 
otevírá i nová kapitola v historii místního 
školství.

Irena Novotná (kronikářka)
PS: Pokud byste měli doma nějaké 

fotografie ze stavby MŠ v 70. letech 
20. století, prosím o jejich zapůjčení k
digitalizaci (tel. 608 342 504).
Po zveřejnění článku o katovické MŠ v
minulém čísle Zpravodaje mi poskytla
zajímavé dobové snímky z 50. let 20.
století rodina Trčkova. Velmi děkuji. Pokud

Letecká fotomapa
Katovic a okolí; 1951

byste se někdo na fotografiích poznal, či 
identifikoval své blízké, prosím, zda byste 

se mi ozvali. Irena Novotná 
(novotna.katovice@seznam.cz)

Končící rok 2021 byl, stejně jako 
rok předchozí, poznamenám trvající 
pandemií. Ne vše, co bychom rádi, se 
podařilo.

A tak nás v únoru, v době 
coronavirových omezení, alespoň potěšily 
žačky Florbal BEZ Katovice, které se 
v anketě Sportovec Strakonicka staly 
Sympaťačkami roku 2020. 

Florbalisté (od přípravky až po žáky) 
se do trénování pustili hned, jak to bylo 
možné, a v půlce dubna začali trénovat 
na volejbalovém kurtu na kluzišti. 
Především nadšení nejmenších bylo až 
nakažlivé.

BEZ Katovice v roce 2021
Do léta stihla každá kategorie florbalistů 

jen jeden turnaj a s (ne)sezónou se děti 
rozloučily v červnu tradičním zápasem s 
rodiči při doflorbalné.

V létě připravil náš spolek díky podpoře 
Komunitní nadace Blanicko – Otavské tři 
pokračování textilního kurzu pro ženy s 
paní Ludmilou Dominovou.

V září se rozběhla další sezóna 
katovického florbalu.

V říjnu začal hojně navštěvovaný 
genealogický kurz, kde o tvorbě 
rodokmenu přednášel pan Mgr. Václav 
Černý.

V listopadu jsme se zapojili do 

Ocenění MgA. Lukáše Jirsy
V minulém zpravodaji jsme vás informovali, že máme v kulturním domě nový velkoplošný obraz. Dnes jsme rádi, 
že můžeme poinformovat o velkém úspěchu autora tohoto obrazu MgA. Lukáše Jirsy, výtvarníka, absolventa 
Západočeské univerzity v Plzni, kde na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara navštěvoval předmět figurální 
kresby a malby pod vedením akademického malíře Borise Jirků. Působí také jako pedagog, učí třetím rokem 
studentky a studenty designu interiéru především výtvarnou přípravu na VOŠ a SPŠ Volyně. 8. listopadu si dojel 
do Prahy pro 1. cenu Egona Schieleho za figurální kresbu a malbu v rámci mezinárodního projektu FIGURAMA, což 
je mezinárodní projekt, zaměřený na figurální tvorbu (kresba, malba, socha), který má za cíl mapovat a porovnávat 
přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých participujících vysokých uměleckých školách. 
 Není to ale jeho jediný úspěch. V té samé soutěži získal 2. místo v ročníku 2015, za svou diplomovou práci Poslední 
soud po posledním soudu obdržel cenu děkana a v roce 2011 byl oceněn za vítězný návrh loga pro Zelenou školu 
Jihočeského kraje. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších tvůrčích úspěchů a radosti při pedagogické práci.

Svatomartinského průvodu pořádaného 
Mateřskou školkou Katovice a po loňské 
on-line se letos uskutečnila pravá 
katovická Drakiáda.

V pondělí 6. prosince překvapil na 
tréninku malé florbalisty sv. Mikuláš, 
který jim rozdal sladkosti, za které 
děkujeme Jednotě COOP Katovice.

Poděkování patří také všem dalším, 
kdo naše aktivity podporovali - tradičně 
městys Katovice, dále MAS Šumavsko, 
OP VVV, Quint s.r.o. a Komunitní nadace 
Blanicko – Otavská.

Přejeme Vám všem radostné a šťastné 
Vánoce a do nového roku hlavně hodně 
zdraví a pohody. Michal Novotný 



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

Zásahová jednotka městyse - JSDHO měla 
při své činnosti plné ruce práce. Hned 
první den nového roku půl hodiny po 
půlnoci vyjížděla k požáru komínu v ulici 
Stará cesta. Během ledna a února se 
jednalo o několik výjezdů k popadaným 
stromům v katastru obce. V letních 
měsících se jednalo o likvidaci následků 
přívalových dešťů a několik likvidací 
bodavého hmyzu. Po událostech, které 
postihly Moravu, byla zorganizovaná 
sbírka, do které velká část katovických 

občanů přispěla materiálně i finančně. 
Tato pomoc byla následně odvezena do 
postižených obcí. Všem velice děkujeme. 
Během roku bylo jednotce zakoupeno 
nové vybavení, čímž pokračuje obměna 
nevyhovujícího vybavení za nové. Na 
konci roku díky grantu, který poskytne 
Komunitní nadace otavsko-blanická, bude 
pro potřeby práce na vodě zakoupen 
nafukovací motorový člun.

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 uspořádáme. Dále jsme se 
stali pořadateli dětské hasičské soutěže 
pro nejmenší hasiče. Nejmladší hasiči 
reprezentují sbor v kategorii přípravka 
a mladší. Celkem se soutěže zúčastnilo 
26 týmů z okolních SDH. Ve spolupráci s 
městysem jsme na konci léta uspořádali 
sportovní posezení na „Bajkalu“, které se i 
vzhledem k současné situaci vyvedlo. 

Již tradičně po řadu let pracuje náš 
sbor s mládeží. V kategorii přípravka a 
mladší děti úspěšně reprezentují městys 
Katovice na soutěžích. V roce 2021 se 
mládež zúčastnila celkem 3 soutěží, a to 

v Česticích, Bavorově a v Katovicích. Více 
soutěží se v uplynulém roce nepořádalo 
vzhledem k situaci s Covid 19.

Náš sbor nezapomíná na své členy ani na 
občany Katovic. Bohužel se situací, která 
v této pro všechny těžké době nastala, 
není jasné, jestli budeme pořádat tradiční 
hasičský ples. 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 z našich akcí. 
Za SDH Katovice Lukáš Švehla – starosta SDH

Tento podzim proběhl ve spolupráci 
městyse Katovice a spolku BEZ pro 
zájemce z řad veřejnosti rodopisný 
kurz. Do Katovic za účastníky dojížděl 
pan Václav Černý z Prachatic, který 
se genealogii věnuje profesionálně 
(https://vasegeny.cz/). Během sedmi 
setkání přítomné postupně seznámil 
s tvorbou rodokmenu i s možnostmi, 
kde všude a jak lze hledat informace o 
našich předcích. Přítomné seznámil též 
s různými dostupnými počítačovými 
programy pro tvorbu rodokmenu a dal 
doporučení na odbornou literaturu. 
V závěru jednotlivých lekcí pomáhal 
přítomným se čtením starých 
rukopisných zápisů, s nimiž se běžně 
mohou setkat při práci v archivu či se 
zdigitalizovanými prameny. Protože pan 
Černý je zároveň historik, přislíbil, že k 
nám v budoucnu zavítá s přednáškou na 
historické téma. Budeme se těšit a panu 
Černému za jeho dobře odvedenou práci 
děkujeme.
Za spolek BEZ Irena Novotná

Malé ohlédnutí 
za rodopisným 
kurzem
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Sbor dobrovolných hasičů Katovice
Vážení spoluobčané



Městys nebo také městečko je historický typ obcí stojících mezi městem a vsí, kterým bylo uděleno právo pořádat výroční a 1. tajenka (tím se městyse lišily od vsí). 
Městyse musely mít městský charakter a musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Status městyse nebo městečka uděloval od 13. století panovník.I 
když se nepodařilo zjistit, kdo povýšil Katovice na městečko, jisté je, že to bylo před rokem 1505. Soudí se, že Katovice povýšil na městečko král 2. tajenka (1458 - 1471), 
neboť jeho manželka královna Johanka byla sestrou Jaroslava Lva z Rožmitálu, který v té době vládl střelskému panství. Není však vyloučeno, že Katovice byly povýšeny 
na městečko králem Vladislavem II. (1471 - 1516), který potvrzuje vysazení Katovic na městečko významným královským dekretem, jímž "uděluje městečku Katovicím 
majestát na clo a mýto s přidáním jim k tomu dvou jarmarků ročních", tj. právo mýta, cla a právo tržní. Po vzniku ČSR v roce 1918 udělovala status 3.tajenka na základě 
detailní žádosti obce. Podle "Statistického lexikonu v Republice československé" bylo v roce 1930 na území ČSR 503 městysů. Status městyse přestal být používán po 
únorovém vládním převratu (1948), zhruba od roku 1950. Od sametové revoluce se představitelé obcí, které v minulosti držely status městyse, snažili o jeho obnovení. 
Katovice získaly zpět status městyse 10. října 2006. Zajímavostí je, že nejmenším městysem je městys Levín, který má v současné době 130 obyvatel.

11 | KATOVICKÝ ZPRAVODAJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A
B
C
D
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Co vlastně značí statut městys?

Vodorovně: A) kvašený nápoj z obilí, předložka, francouzský určitý člen, anglická petrolejářská firma, chemická značka osminia, zkreslený vjem. B) 
Rachmaninova opera, ženské jméno 17.5., závitek, provazy kovbojů. C) prudký nápor větru, iniciály prezidenta Masaryka, chemická značka hliníku, 
akademie věd, rusky ano, severoamerický zubr. D) značka miliampéru, ….. 2. tajenka………, iniciály lyžaře Tomby. E) otázka při sázce, révový nápoj, 
domácky Adina, sada, podnik v Trutnově F) iniciály literární postavy Eyrové, popěvek, SPZ Tábor, být na schůzce, pravoslavný kněz, tady. G) potomek, 
skupina Kamarádi táborových ohňů, doutnák, žací nástroj, zkratka státní arbitráž H) trumf, povaha, japonský gymnasta, povrchový důl I) …… 3. 
tajenka………. J) Blažejova milenka, 10 x 10, bývalý hokejový hráč a trenér, pobídka,borový les. K) ukazovací zájmeno, vidiny ve spánku, přikrývka, 
hrdina, německy babička. L) obchodní akademie, moučka z kurkumy, mužské jméno 14.6., SPZ Třebíč, španělský malíř. M) střelná zbraň, anglicky 
hospoda, solmizační slabika, značka francouzské kosmetiky, plaz. N) přezdívka Eisenhowerova, ……..1. tajenka………….., jméno spisovatele Pavla. 
O) obilnina, římsky 51, cemická značka teluru, iniciály Zátopka, usazenina, první třída gymnázia. P) bicykly, střed vesnice, zbyteční, japonský výrobce
fotoaparátů. R) část svíčky, malý typ fordu, iniciály zpěváka Kryla, SPZ Tábor, slovensky jestli, silný provaz.
Svisle: 1) mys, strana kurdských pracujících 2) vpád, část vozu, označení čs. letadel, přípravek na mytí oken. 3) provzdušňování, žid, kolem. 4)
anglicky obloha, hovorově souhlas, pleš, padat. 5) okresní výbor, jméno zpěváka Mládka, osobní zájmeno, boxerský úder, ruský veletok. 6) nalakovat,
kobyla, slovan. 7) prudký zánět mandlí, písemné zkoušky, spodní strana, jméno herečky Janžurové. 8) okraj tkaniny, oko básnicky, jméno akademika
Wichterleho, hospodářská zvířata. 9) část cyklistického závodu, léčivá tučnolistá rostlina, rosol, teskná touha. 10) svobodný šlechtický statek, německy 
jen, horní končetina, otázka 6. pádu. 11) dolní část obličeje, podagra, plátěné přístřeší, olizovat. 12) uvázat na provaz, značka aviváže, zakázaný
pesticid, kus ledu. 13) anglicky starý, anglicky sázka, pořád, hlavní město Albánie. 14) vyřazený spis, jasnovidec (mesiáš), pečivo. 15) plášť beduína,
úder nohou, zkratka laboratoře, město v okrese Nový Jičín, druh počítačů. 16) ticho, iniciály fotbalisty Panenky, zničené biblické město, obyvatel hor.
17) marod, ženské jméno 3.6., mrtvý jazyk. 18) antický zhýralec, chemická značka zlata, celní kód Indonesie, staroegyptský bůh. 19) vazal, souhlas.
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Nápověda: ITO, PKK, Odry, ID

Tajenka z minulého čísla: …..z hořického pískovce, osvětový svaz, v cínové krabici……….



letos jsem vás nemohl v Katovicích navštívit

osobně, a tak vás alespoň takto chci pozdravit 

a o něco poprosit. Blíží se Vánoce a já mám plno

práce se sbíráním přáníček, která si už určitě pro

mne připravujete a dáváte za okno. Abych měl

toho létání po Katovicích co nejméně a mohl svůj

čas věnovat shánění dárků, mám na Bajkalu ve

staré vrbě schránku označenou nápisem

"Ježíškova pošta", Tam mi svá přáníčka noste a já

slibuji, že je vyzvednu a pokusím se všechna vaše

přání splnit. Věřím, že jste byli všichni celý rok

hodní, a tak budu moci bez obav všechna vaše

přání splnit. Váš Ježíšek

Milé děti,




