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Od konce června probíhala oprava 
fasády budovy úřadu. Ta byla v 
havarijním stavu - opadávaly římsy nad 
hlavním vstupem, a tak jsme rozhodli o 
její kompletní opravě.

O tom, jak oprava proběhla, se můžete 
přesvědčit sami. Úřad má novou fasádu a  
okna opět zdobí surfinie. Tady patří veliké 
poděkování všem zaměstnankyním úřadu, 
které se o květiny na celém úřadu pečlivě 
starají. V současné době se opravují ještě 
chodby a schodiště, a proto vás žádáme o 
trpělivost při návštěvě naší budovy. 

9. srpna bylo předáno vítězné firmě 
– Dřevotvaru- řemesla a stavby s.r.o. z 
Chýnova staveniště, kde se bude budovat 
nová školka. Na výstavbu školky, která 
bude stát bezmála 56 milionů korun, 
jsme získali z Krajského investičního 
fondu dotaci ve výši 15 milionů Kč. Velice 
pečlivě jsme zvažovali,  jakým způsobem 
zajistíme dofinancování celé akce, a na 
základě nabídky Komerční banky jsme 
rozhodli o tom, že přijmeme od této banky 
úvěr. Ten začneme splácet až v roce 2023. 
V té době  bude splacen úvěr za čistírnu 
odpadních vod, výše splátek bude téměř 
stejná jako splátky, kterými splácíme  
čistírnu, a tak rozpočet nebude zatížen více 
než v současné době. Školka by měla být 
dostavěna v listopadu 2022. 

S městským úřadem ve Strakonicích 

jednáme i nadále o plánované cyklostezce 
tak, abychom připravili co nejlepší 

návaznost na jejich projektovanou část. 
Od povodí Vltavy jsme dostali povolení 
na výstavbu lávky přes Otavu, která by 
řešila propojení levého břehu s plánovanou 
trasou. 

Nadále také pracujeme na přípravě 
rozparcelování lokality Pláně, kde na 
základě architektonické studie vypracované 
Ing. arch. Jiřím Klasem může vzniknout 
až 43 parcel pro rodinné domy. Prodejem 
těchto parcel bychom mohli částečně 
splatit dluh na výstavbu školky, ale hlavně 
bychom mohli uspokojit velikou poptávku po 
parcelách u nás v Katovicích. 

Nemohu zde zapomenout poděkovat sboru 
dobrovolných hasičů a vám všem, kteří jste 
využili příležitosti poslat jak finanční, tak 
materiální podporu vesnicím poničeným 
červnovým tornádem. Hasiči, kteří sbírku 
uspřádali,  všechny získané prostředky 
obratem do postižené oblasti odvezli. 

Na závěr mi dovolte, abych vám popřála 
klidný podzim plný pohody, ale hlavně všem 
pevné zdraví.

Šárka Němečková, starostka

léto je nenávratně pryč, a tak mi dovolte, 
abych vás informovala o akcích, které jsme 
zrealizovali, nebo které u nás právě  probíhají.

Letošní a loňský rok byly z hlediska 
srážek výrazně bohatší než léta 
předchozí. Projevilo se to i v tom, 
že tráva byla potřeba síct takřka 
nepřetržitě. Zaměstnanci úřadu sekali 
trávu vlastně pořád. Abychom se s 
množstvím sečených ploch vypořádali, 
je zapotřebí kvalitní technika. Proto 
byl letos zakoupen nový žací traktor 
Iseki SXG 323. O koupi nového traktoru 
bylo rozhodnuto po loňském létě, kdy 
bylo zřejmé, že staré Iseki dojezdilo. 
Jeho opotřebení bylo takové, že nebylo 
možné uvažovat o jeho obnově. Nový 
traktor přišel právě včas. Jeho řidičem 
je Pavel Zima a svou práci odvádí 
dokonale. Myslím, že jste se o tom 
mohli přesvědčit. Iseki však není samo. 
Dalším letošním přírůstkem je žací 
traktor Chellenge. Před čtyřmi roky byl 
pořízen do základní školy. Letos jsme 
do školy koupili nový traktor stejného 
typu a tento nám vydatně pomáhá se 
sečením menších ploch nebo míst, kde 
se Iseki pro svou výšku nevejde. Se 
sečením trávy pomáhá i traktor Branson 
s mulčovačem, který byl pořízen v roce 
2017. S ním zpravidla sečeme plochy u 
cest nebo tam, kde není třeba udržovat 
trávník. Sečení trávy nelze dělat jen 
traktory. V práci jsou i ruční sekačky a 
křovinořezy. Letošní sečení je již téměř 
u konce. Co nám přinese příští rok?

V srpnu se rozšířil vozový park městyse 
o nový přírůstek. Je jím elektrická 
tříkolka BENYCARGO. Uveze i dva 
až tři lidi a má pěkný ložný prostor, 
který se hodí na převoz sekačky, 
křovinořezu nebo drobného materiálu. 
Největší devizou je snadná obsluha 
a velmi příjemná jízda. Přínosem je 
také předpisové vybavení do silničního 
provozu, které přispěje k bezpečnosti na 
komunikacích.                Jindřich Zdráhal

Komunální technika 
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Na jaře letošního roku jistě většina z 
vás zaznamenala smutnou zprávu, že 
zemřela paní doktorka Kolenčíková, 
která u nás dlouhá léta působila jako 
dětská lékařka. V posledních čtyřech 
letech ordinaci nepravidelně 
provozovali náhradní lékaři. My 
všichni jsme věřili, že se paní 
doktorka  uzdraví a vrátí do své 
ordinace. To se nestalo a v létě přišla 
ze  všeobecné zdravotní pojišťovny 
zpráva, že ordinace ukončila svou 
činnost. Podali jsme obratem žádost o 
výběrové řízení na obsazení naší ordi-
nace dětského lékaře. Nabízíme nejen 
ordinaci, ale i byt, který připravujeme 
v budově úřadu. Naší velkou snahou 
je zajistit nám nejen dětského lékaře, 
ale dlouhodobě i zubaře. 

Chybí nám dětský 
lékař i zubař

Místní referendum

Ve dnech 8. 10. 2021 od 14:00 hodin do 
22:00 hodin a 9. 10. 2021 od 8:00 do 14:00 
hodin se budou v budově školy konat volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Kromě příležitosti se těchto voleb 
zúčastnit budete mít možnost hlasovat v 
místním referendu o tom, zda máte zájem o 
to, abychom jako zastupitelé jednali s ŘSD o 
výstavbě již několik desítek let plánovaného 
obchvatu Katovic. Za hojné účasti veřejnosti 
se 7. července konalo veřejné projednávání 
otázky výstavby obchvatu. Na setkání 
dorazili zástupci  ŘSD a dva náměstci 
hejtmana, Ing. Tomáš Hajdušek a František 
Talíř.  Zastupitelé poté na své veřejné 
schůzi rozhodli, že vyhlásí v době konání 
podzimních voleb do Poslanecké sněmovny 
i místní referendum.

 Občané budou moci odpovědět na otázku : 
„Jste pro to, aby zvolení zástupci obce 

jednali s ŘSD o realizaci obchvatu kolem 
Katovic tak, jak je zanesen v platném 
územním plánu?"

Obálky budou označeny jinou barvou než 
obálky určené pro volby do poslanecké 

V době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se můžete zúčastnit i místního referenda. 

koridor plánovaný obchvat

sněmovny a budou se vhazovat do stejné 
urny.

Šárka Němečková, starostka

Kulturní dům zdobí nový 
obraz Katovic

Rozhovor s autorem MgA. Lukášem 
Jirsou 

„Pro realizaci obrazu do kulturního 
domu v Katovicích jsem se rozhodoval 
mezi dvěma náměty. V každém případě 
nesměl na plátně chybět symbol městyse, 
kterým je jednoznačně kostelní věž. Nad 
variantou  náměstí nakonec triumfovala 
řeka Otava s pohledem na onu zmíněnou 
dominantu. Částečnou předlohou, ke 
které jsem zakomponoval další prvky, 
mi byla fotografická dokumentace z 
dob první republiky, tudíž se pohled na 
zobrazené řečiště může zdát současným 
obyvatelům městyse malinko cizí. Volil 
jsem tak, aby se do kulturního prostředí 
dostal i nádech historie. Vzhledem k 
barvám v interiéru domu jsem zvolil 

monochromní malbu, neboť přílišným 
realismem by se stal v sále obraz 
křiklavým a též rušivým elementem. Jak 
se říká: Méně je někdy více. Jsem velmi 
rád, že mohu zanechat po sobě ve své 
rodné obci takovouto stopu a děkuji za 
pověření a prověření… říká vystudovaný 
magistr umění Lukáš Jirsa… "

Jeho rozměry jsou 4m x 2,5m.
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Kultura Katovice
Prázdninové Krásné 
drobnosti

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

Pondělí 19. října 2020

Jak na rodokmen

Dne 27.-29.8. proběhl v naší obci VII. 
ročník Katovického Otesánka. Toto 
setkání řezbářů a dřevosochařů už 
tradičně probíhá poslední víkend 
v srpnu. I letošní ročník přinesl 
zajímavou podívanou na práci s 
motorovou pilou i dlátem a několik 
soch, které budou umístěny v 
prostorách naší obce. Pro děti zde byla 
v sobotu i dílnička a skřítčí domečky 
rostly po celém parku. Řezbáři, kteří 
se sešli, se této akce účastní už po 
několikáté. Viděli jsme zde Editu 
Hrbkovou, Františka Kynčla, Ladislava 
Skrbka, Václava Křížka, Jaroslava 
Frencla a Oldřicha Drábka. Děkujeme 
organizátorovi celé akce, Františkovi 
Langmajerovi.

Katovický Otesánek 2021

Najít volný termín těchto skvělých 
muzikantů v době covidové nebylo 
vůbec jednoduché, ale věříme, že to 
na potřetí konečně vyjde a katovičtí 
občané se mohou těšit na mimořádný 
kulturní zážitek.

PRAGUE CELLO QUARTET
25.11.2021, 19:30 hod

O letních prázdninách se v Katovicích 
konaly tři rukodělné kurzy pro ženy, 
přiléhavě nazvané Krásné drobnosti. 
Všechna tři setkání vedla známá 
jihočeská textilní výtvarnice Ludmila 
Dominová, která nejenže sama ovládá 
řadu textilních technik, ale bývá i 
organizátorkou a lektorkou kurzů 
lidových řemesel, publikuje, sbírá his-
torický textil a mj. je také držitelkou 
titulu Nositel tradice lidových 
řemesel.
Náplní prvního kurzu byla výroba 
praktického a přitom velmi deko-
rativního textilního pouzdra (etue). 
Účastnice si vyzkoušely nejen ruční 
šití, případně výšivku bavlnkami, ale 
také dnes již pozapomenutou práci se 
zlatým dracounem a boulionem.
Další kurz se věnoval výrobě drobné 
textilní brože, která může být orig-
inálním módním doplňkem. Kromě 
práce s textilem nechybělo dekorování 
různými materiály. 
Třetí kurz byl zaměřený na ozdoby 
tvořené korálky, kovovými drátky, 
textilními kvítky atp. typickými pro ob-
dobí biedermeieru. Vytvořené ozdoby 
se vyznačují vysokou dekorativností 
a také vůní, protože pro jejich výrobu 
se používá také různých přírodnin, 
jako drobných šištiček, bukvic či 
aromatického hřebíčku.
Pořadatelem akce byl BEZ Katovice. 
Kurzy se uskutečnily díky podpoře 
Společného grantu Komunitní nadace 
Blanicko – Otavské a městyse Katov-
ice a také katovické farnosti, která 
poskytla prostory. Za podporu všem 
výše zmíněným moc děkujeme.

aneb Rodopisný kurz pro začátečníky.
V loňském roce na podzim se měl v 
Katovicích uskutečnit rodopisný kurz. 
Kvůli covidu byl odložen a to přesně o 
rok. Letošní kurz by se měl konat každé 
úterý od 18 hodin v přísálí kulturního 
domu v Katovicích. První lekce, pokud 
se nějak nezmění epidemiologická 
opatření, by byla v úterý 5. října 2021. 
Celkem by se jednalo o 7 lekcí, které 
povede genealog Mgr. Václav Černý, 
Ph.D. Začátek bude vždy od 18 hodin v 
přísálí kulturního domu v Katovicích. 
Lekce se budou skládat z části teoretické 
a z výuky čtení starého písma, které je 
nutno zvládnout pro bádání v archivech. 
Kurzovné by bylo 50 Kč za každou lekci, 
mládež zdarma. Akci pořádají spolek 
BEZ Katovice a městys Katovice. Každá 
lekce by se platila zvlášť, vždy 50 Kč za 
1 lekci. Pokud byste měli zájem kurzu 
se zúčastnit, kontaktujte, prosím, Irenu 
Novotnou (tel. 608 342 504;
novotna.katovice@seznam.cz)
Přehled jednotlivých lekcí
Úterý 5. října, 1. lekce
Úvod do genealogie - pojmy, značky, 
základní literatura genealogická i odborná 
ve vztahu k životu předků
Úterý 12. října, 2. lekce
Církevní matriky - něco z historie jejich 
vedení, kde je hledat - práce s digiarchivy.
Úterý 19. října, 3. lekce
Celostátní katastry
Úterý 26. října, 4. lekce
Pozemkové knihy - kde jsou, co v nich lze 
nalézt, jak s nimi pracovat
Úterý 2. listopadu, 5. lekce 
rodopisného kurzu pro začátečníky 
Soupisy poddaných
Úterý 9. listopadu, 6. lekce
Další prameny - archivy obcí, archivy 
měst, archivy dalších institucí - četnické 
stanice, spolky atd.
Úterý 16. listopadu, 7. lekce
Práce s daty - genealogické programy, 
jejich výhody a nevýhody. Závěrečná 
poradna s genealogickým pátráním 
účastníků kurzu – účastníci si donesou 
svá vlastní pátrání.
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Turnaj stoletých po jedenácté
Dá se říci, že již tradiční akci 

uspořádali první zářijovou sobotu roku 
2021 katovičtí amatérští tenisté na 
svém kurtu v areálu U Lesa.

Jednalo se o 11. ročník populárního 
tenisového turnaje ve čtyřhře. Podobně 
jako v předchozích letech startovalo 7 
dvojic, které turnaj rozehrály zápasy ve 
skupinách a poté se střetly v utkáních o 
konečné umístění.

Turnaj má svou neopakovatelnou 
atmosféru. Hraje se podle upravených 
pravidel a turnajem stoletých je proto, že 
dvojice musí mít dohromady přes 100 let, 
nebo v ní musí startovat žena.

Vítězi se tentokrát stali: Milan Benda a 
Hana Němcová.

Po turnaji bylo připraveno pro všechny 
účastníky chutné občerstvení v podobě 
klobás, sekané a vynikajícího piva 

ze Zvíkovského minipivovaru, které 
pravidelně zajišťuje prezident klubu Karel 
Voldřich.              Milan Janda

Vítězové turnaje

Nový školní rok v ZŠ a MŠ Katovice
Nový školní rok 2021/2022 byl slavnostně 

zahájen 1. září přivítáním nových žáků 
v první třídě za přítomnosti vedení 
školy, starostky paní Šárky Němečkové a 
místostarosty Jindřicha Zdráhala. Jako již 
tradičně obdržely děti z rukou zástupců 
zřizovatele pěkné a praktické dárky. Do 
prvního ročníku nastoupilo celkem 32 dětí, 
které tvoří dvě třídy po 16 žácích. 

Se začátkem školního roku došlo v 
ZŠ a MŠ také k určitým personálním 

změnám. Na první stupeň nastoupila 
nová paní učitelka Mgr. Pavla Pojarová, 
do školní jídelny se vrátila z mateřské 
dovolené kuchařka paní Petra Kůrková 
a za paní Petru Kotrbovou nastoupila 
na místo uklízečky paní Šárka Mrázová. 
V mateřské škole nastoupila jako 
pedagogická asistentka paní Jana 
Sichyngrová a nahradila tak na tomto 
místě paní Lenku Turkovou. V základní 
škole tak v současnosti působí 17 učitelů 

a 5 pedagogických asistentek, v mateřské 
škole pak 6 učitelek a 2 pedagogické 
asistentky.

Letos se během prázdnin po dlouhé 
době nekonala v ZŠ a MŠ Katovice žádná 
větší rekonstrukce. Uskutečnily se pouze 
drobné opravy nátěrů a v mateřské škole 
vymalování jednoho pavilonu. Počátkem 
měsíce srpna byla zahájena dlouho 
očekávaná stavba nové mateřské školy.

Mgr. Pavel Kohout,  ředitel ZŠ a MŠ Katovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Každá obec zřizuje jednotku sboru 

dobrovolných hasičů. Jejími členy jsou 
zpravidla členové sboru dobrovolných 
hasičů dané obce. Nejinak je tomu i v 
naší obci. Jednotka sboru má devět 
členů, velitelem je Jan Kučera, který 
převzal vedení jednotky od dlouholetého 
velitele Jana Zdráhala. Také členové 
jednotky prošli generační obměnou. 
Věk členů jednotky je v rozmezí 25 - 41 
let. Poslední dobou je jednotka svým 
zřizovatelem městysem Katovice 
materiálně obnovována. Jde o nákup 
zásahové cisternové stříkačky CAS LIAZ 
18.26 v ceně 960.000 Kč. Nejedná se 
samozřejmě o vozidlo nové, nicméně 
významně posouvá možnosti naší jednotky 
vpřed. Jedná se o moderní konstrukci, 

která, jak doufáme, bude naší jednotce 
sloužit dlouhá léta. V provozu zůstává i 
stará dobrá cisterna CAS Škoda 706, která 
slouží třeba k dovozu vody při soutěžích. 
Stále je však použitelná při zásahu 
jednotky. 

V letošním roce bylo nakoupeno 
vybavení pro členy jednotky. Jedná se 
zejména o zásahové boty, uniformy, 
rukavice, několik nových přileb, svítilny 
nebo hadicový přejezdový můstek. Také 
byla zakoupena nová požární stříkačka 
Rosenbauer FOX S v ceně 350.000 Kč. 
Nahradí starou nevyhovující stříkačku PPS 
12, která je veteránem na konci životnosti.

Nákup nového vybavení a vozidla přišlo 
právě včas. Letos v létě nás postihly 
silné deště a členové jednotky měli plné 

ruce práce s čerpáním vody. Jednalo se 
o zatopené sklepy, veřejná prostranství 
nebo vodu stékající z polí v Tyršově ulici. 
Nejvíce práce měla jednotka v noci z 24. 
na 25. června, ale při silných deštích 
zasahovala i koncem července a na 
počátku srpna. Všem našim hasičům, kteří 
se na zásazích podíleli, děkujeme.

Jindřich Zdráhal
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Moje cesta do Katovic a zpět
Vážení spoluobčané, ano píši spoluobčané. 

Ač rodilý Moravák, za těch 28 roků v 
Katovicích to tak cítím. Léta letí a i mě 
„překvapil“ důchodový věk, proto se vracím 
zpět do Blanska. Dovolte mi, abych trošku 
zavzpomínal na naše začátky na katovické 
elektrárně. Psal se rok 1993, kdy jsem 
odešel z depa Brno Maloměřice z pozice 
strojvedoucího. Důvodem bylo založení 
firmy na malou vodu, k němuž mě vybídli 
můj synovec a otec, který v tomto oboru 
pracoval již řadu let a byl uznávaným 
odborníkem.

Jedním z prvních mých úspěchů byl 
odkup staré elektrárny v Katovicích a 
postavení venkovních strojů. Protože se 
firma začala rozrůstat po celé republice 
v rámci privatizace elektráren a pracovní 
tempo bylo velké, dohodli jsme se na mém 
osamostatnění a začal jsem podnikat na 
katovické elektrárně sám.

Kolenové turbíny u jezu jsme instalovali 
z důvodu podmínky úřadů, abychom využili 
tzv. devadesátidenní vody, což dělá v 
Katovicích průtok 18 m3/s. Tyto turbíny 
nám podle otcových výkresů vyrobily 

Energetické strojírny Brno. Vnitřní turbíny 
jsme nejprve modernizovali instalací 
řemenových převodů. Původní byly v 
havarijním stavu, měly poškozené ozubení, 
byly hlučné a vytékal z nich olej. V roce 
2017 jsme zajímkovali přívod vody do 
náhonu a začali jsme kompletní výměnu 
technologie uvnitř budovy. Tentokrát jsme 
již nechali turbíny vyrobit u firmy Céza 
Milevsko, generátory s vyšší účinností 
vyrobili u Siemense ve Frenštátě a řídící 
systém nainstalovala firma Čižínský. 

Při těchto úpravách došlo k tomu, že 
výkon elektrárny již nemohl být vyveden 
do místní energetické sítě, a proto bylo 
nutno vybudovat novou přípojku směrem 
na ulici K Hoře. Jak vidíte, práce bylo dost a 
dost. To všechno jsme zvládli i díky vedení 
obce jak minulé, tak i nynější, i za pomoci 
místních řemeslníků, firem a kamarádů.

Bylo nám velkou radostí prožít s vámi 
kus života a novým majitelům elektrárny 
přejeme: „Vodě zdar!“
Za firmu VeMo Blansko Josef Mojžíš

Josef Mojžíš letos završil dlouhou etapu 

svého života, která je spojena s Katovicemi 
a elektrárnou ve mlýně. Odchází zpět do 
Blanska, aby se mohl věnovat své rodině. 
Poznal jsem ho i jeho manželku jako 
místostarosta obce a jsem rád, že jsem 
dostal příležitost být mu nablízku. Odchází 
v něm milý člověk, nadšený elektrárník, ale 
i významný podporovatel místní kultury a 
spolkového života.

Za městys Katovice Jindřich Zdráhal

Letní soustředění mládeže
Každým rokem se katovická mládež 

zúčastňuje letního soustředění v metané, 
které se konalo již tradičně v kryté hale ve 
Stožicích ve dnech 22. 8. až 25. 8. 2021 pod 
vedením Romana Kuděje, Miroslava Hrúze 
a Ivany Pártlové. Součástí multifunkčního 
sportovního a relaxačního areálu je krytá 
hala se dvěma metanářskými drahami 
a universální venkovní hřiště, které se 
využívalo zejména k tenisu. 

 Katovickou mládež na soustředění 
zastupovali Damián Samec, Maruška 
Lafatová, Bára Kudějová a sourozenci 
Tereza a Vašek Matašovští. Mladí borci 
se po čtyři dny zdokonalovali ve střelbě, 
dojíždění k puku, přesnosti a taktice 
hry. Zpestřením celého soustředění byl 
„rakouský trénink“ na čas, kdy každá 
pozice ze soutěže jednotlivců se musí 
odehrát dvakrát po sobě za plný počet. 
Vítězem rakouského tréninku se stala 
Bára Kudějová před Vaškem a Terezou 
Matašovskými. Samotné výsledky nebyly 
ani tak důležité. Cílem soustředění mládeže 

je vedle sportovních aktivit utužování 
kolektivu, kamarádství a ohleduplnosti. 
Jeden den, kdy nepršelo, se mládežníci 
vypravili na novou rozhlednu Haniperk 
z roku 2019, která se nachází na vrcholu 
Svobodné hory ve výšce 640 metrů. 
Nádherný kruhový výhled ze zastřešené 
plošiny je na JE Temelín, České Budějovice, 
Novohradské hory, Kleť, Velký Plešný a 
Chlum ve vojenském újezdu Boletice. Dále 
je vidět i Libín, Bobík, Boubín, Mářský vrch 
a Javorník na Šumavě, Helfenburk, Kbíl, 
Jarník, Písek, Vodňany a Bavorov. 

Soustředění se vydařilo po všech 
stránkách. Byla jen škoda, že počasí nám 
příliš nepřálo. Všichni se již těšíme na příští 
rok.      Miroslav Hrúz
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Oddíl DZP Sokola Katovice v letním období
Letošní letní Český pohár v dálkovém 

plavání jsme vypustili a věnovali jsme se 
pořádání I. ročníku rekreačního plavání 
pod názvem „Přeplavme svůj La Manche 
v Katovicích“. Tuto akci jsme pořádali s 
městysem Katovice a kempem Otavský ráj. 
Nešlo o žádný závod. Cílem bylo dobře si 
zaplavat, motivovat se a pokusit se uplavat 
34 kilometrů, pomyslnou vzdálenost kanálu 
La Manche.

Do akce se zapojilo 32 plavců a všichni 
celkem uplavali 330,43 km.

„Svůj kanál La Manche překonali 3 
jednotlivci a 2 týmy. V kategorii sólo plavci 
Jiří Zahradník (uplaval 46,5 km), Oto 
Jiroušek ( uplaval 45 km) a Nina Černá 
(uplavala 34,7). Vzdálenost překonali 2 
družstva. 
TRIO JIH uplavalo 57,65 km /Jiřina 
Böhmová (22,85 km), Irena Štěrbová (18,8 
km), Hana Zdráhalová(16 km)/. 
DUO VM CHALUŠOVÁ uplavalo 40,7 km 
(Michaela Chalušová 20 km, Vladislava 
Chalušová 20,7 km). Plavali i další 
jednotlivci a družstva. Těm se pomyslná 
hranice nepodařila pokořit. 
Tým PLAVCI KATOVICE uplaval 25,1 km 
/Milena Píšová 7,5 km, Eliška Strašková 
0,4 km, Jana Hajdušková 8 km, Jaroslava 
Kadlecová 
6 km, Jiřina Böhmová 3,2 km/, 
DUO KOVY uplavalo 25,1 km /Josef Kokrda 
21,1 km, Jana Vyorálková 4 km/, 
Tým NEJEDLI uplaval 24,58 km /Eva 
Binderová 7,08 km, Pavla Nejedlá 6,65 km, 
Eva Nejedlá 8,2 km, Vladimír Nejedlý 
2,65 km/, 
RODINA NOVOTNÝCH 7 km, 
DUO FICHE uplavalo 4 km /Vladimír 
Brabec 3 km, Jitka Fiche 1 km/. Z 
jednotlivců uplaval Petr Zdráhal 8,2 km, 
Milena Beranová 4,45 km, Jan Kuděj 3 km, 
Pavel Vilím 2,9 km a Petra Málová 1,5 km.

Akci jsme zakončili 4. září v kempu 
Otavský ráj programem, jehož součástí 
byla prohlídka elektrárny, krátké plavání, 
předání ocenění a posezení při táboráku. 
Vystoupila folklorní Veselá dudácká muzika 
z Katovic s lidovými písničkami o vodě 
a duo Lukáše Jirsy. Děkujeme městysu 
Katovice, Nadaci KONABO, kempu Otavský 
ráj za podporu a všem účinkujícím, plavcům 
za účast. V pořádání rekreačního plavání 
budeme pokračovat i v dalších letech. 

Příští rok asi budeme pomyslně plavat 
Gibraltarský průliv (16 km Gibraltar-
Maroko). Chceme postupně pomyslně 
přeplavat všech sedm průlivů na sedmi 
kontinentech z Oceans Seven (Sedmičky 
oceánů).

GASTONŮV MEMORIÁL
Oddíl úspěšně startoval 14. srpna na 

14. ročníku plaveckého maratonu Ústí 
n/Labem – Děčín, pořádaného jako 
memoriál na počest nejslavnějšího 
zvířecího uprchlíka v Česku – lachtana 
Gastona. Ten uplaval během ničivých 
povodní v r. 2002 z Pražské zoo, doplaval do 
Drážďan, kde následkem vysílení a pobytu v 
kontaminované vodě uhynul. Na trať 
25 km se vydalo 85 plavců (41 žen a 44 
mužů). Michaela Chalušová časem 3:40:29 
hodiny obsadila celkové 34. místo (8.žena). 
Jiří Zahradník byl časem 3:57:59 v celkovém 
pořadí 52. (29.muž), Nina Černá byla časem 
3:58:00 celkově 53 (20. žena). Vladislava 
Chalušová časem 4:03:03 byla celkově 
63. místě (29.žena).

Prague City Swim: charitativní závod
„Plav pomáhat“ je tradičním mottem, 

které provází akce Prague City Swim. 
11. září jsme se zúčastnili 3. ročníku. 
Hlavním motivem účasti zůstává především 
podpora pacientů s amyotrofickou laterární 
sklerózou (ALS). Peníze, které se podaří 
vybrat, jsou použity na fyzioterapii, osobní 
asistenci a pomoc pacientům s ALS. 
Pět plavců DZP Sokola Katovice a oddíl 

přispělo pacientům s ALS částkou 3950 Kč. 
Letos jsme plavali delší závodní trať 1650 
metrů, kde startovalo 65 plavců. Vítězem 
se stal Matěj Kozubek (reprezentant ČR 
a účastník OH Tokio) v čase 0:13:50. Svůj 
první závod plaval Jan Kuděj, uplaval trať 
za 0:28:39. Vladislava Chalušová za 0:31:17, 
Jiří Zahradník za 0:34:26, Nina Černá za 
0:34:29. David Zoubek plaval svoji první 
míli za 0:41:08. V zázemí akce pracovala 
Adéla Černá. Na památku jsme obdrželi 
medaili a tričko. Všem se nám líbilo a za 
rok podpoříme znovu podpoříme pacienty 
s ALS.

Dále budeme plavat 28. září Vltavské 
meandry. Jde o 8 km plavbu ze Slapů do 
Štěchovic. Sezonu zimního plavání zahájíme 
účastí na 73. ročníku Memoriálu T.K.Divíška. 
41. Liškova Punkva. Čeká nás 300 metrové 
plavání v Punkevní jeskyni, kde se ponoříme 
do vody kolem 8-10 stupňů. Další týden 
začnou soutěže zimního plavání 2021/2022. 

Zájemcům otužování i nečlenům oddílu 
sdělujeme, že od 7. 10. 2021 se budeme 
otužovat každý čtvrtek (od 15:30) a neděli 
(od 10:30) nad jezem v Katovicích 
(v kempu u elektrárny). Pokud máte zájem 
o otužování, kontaktujte nás na e-mailu 
katovice.dzp@seznam.cz, na tel.: 
737745885, nebo se přijďte rovnou otužovat. 
Nic nepřeháníme, plaveme pro pohodu a 
pro zdraví.

DZP S.Katovice
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Cyklus Kořeny LII.
Z historie MŠ v Katovicích I.

Určitě jste zaregistrovali, že v 
současnosti probíhá v Katovicích stavba 
nového areálu mateřské školy. Právě proto 
jsem dnes zařadila do Kořenů historii 
místní mateřské školy. A protože většina z 
nás místních má ke katovické školce nějaký 
osobní vztah, rozhodla jsem se uvádět i 
různé detaily ze života této instituce, které 
ve vás možná vyvolají dávno zapomenuté 
vzpomínky. Z tohoto důvodu mi článek 
nabyl na rozsahu, takže jsem se nakonec 
rozhodla historii místní MŠ rozdělit na více 
pokračování.

Přestože zařízení pro malé děti začala 
vznikat v Čechách již ve 2. polovině 19. 
století a dnes u nás v Katovicích bereme 
mateřskou školu jako samozřejmost, její 
historie se začíná psát až ve 2. polovině 20. 
století.

V roce 1948 byl vydán „Zákon o jednotné 
škole“. V Československu začalo docházet 
k rozvoji mateřských škol a jeslí jako 
státních vzdělávacích institucí, i když pro 
děti nepovinných. 

První třída MŠ v Katovicích zahájila 
činnost po II. světové válce. Otevření 
zatím jediné třídy svým rozhodnutím 
schválil KNV v Českých Budějovicích. 
Třída s celodenní péčí se otevřela 1. září 
1952. Za tímto účelem došlo k adaptaci 
patra domu čp. 21, dříve původního 
hostince u Jánských v dnešní Tyršově ulici. 
Nepodařilo se však včas dokončit úpravu 
místností, takže třída byla umístěna od 
1. září do 15. září 1952 v 1. třídě místní 
školy. Jako první učitelku katovické MŠ 
ustanovil ONV ve Strakonicích Miloslavu 
Kadlecovou. V období 1. září 1952 – 31. 
prosince 1952 byla školková třída spojena 
správou s ředitelstvím národní školy. 
Od 1. ledna 1953 došlo ke schválení MŠ 
jako samostatné jednotky pod vlastním 
ředitelstvím. Ředitelkou byla jmenována již 
výše zmíněná Miloslava Kadlecová. Dne 10. 
října 1953 ji nahradila Marie Bláhovcová, 
dne 31. března 1954 A. Korandová a 25. 
srpna 1955 Miloslava Hochová. Spolu s 
ní pracovala jako tzv. pěstounka Marta 
Sládková a funkci školnice vykonávala Julie 
Šerlová. Vybavení MŠ zajišťoval MNV v 

Katovicích. Škola byla otevřená od 8 až do 
18 hodin. Děti dostávaly obědy a dopolední 
i odpolední svačiny ze školní jídelny. 

Ve školním roce 1955/56 se rozrostl 
počet dětí ze 14 na 22. Začátky byly 
skromné, nicméně zaměstnaným rodičům, 
kteří pracovali i v sobotu, školka pomohla 
zajistit péči o jejich malé děti. I v MŠ se 
projevovala všudypřítomná komunistická 
ideologie, která zvláště v 50. letech 20. 
století zasahovala do celé společnosti. 
Např. se ve školce místo oslavy Vánoc v 
těchto letech pořádaly nadílky Dědy Mráze 
za účasti rodičů. Samozřejmě nechyběly 
besídky k MDŽ, které se, na rozdíl od 
nadílek Dědy Mráze, konaly až do období 
změny společenského systému.

Ve školním roce 1959/60 působila 
školka v následujícím personálním 
obsazení: ředitelka V. Kurschová, učitelka 
Z. Matoušková. V. Kurschovou, která 
nastoupila 30. listopadu na mateřskou 
dovolenou ve funkci ředitelky nahradila 
Oldřiška Havelková. Na jaře pak učitelku 
Matouškovou nahradila M. Frčková, 
školnice J. Šerlová zůstala i nadále ve své 
funkci. Došlo k úpravě provozu od 7.30 
hodin ráno do 16 hodin odpoledne. V MŠ 
se také pořádaly schůze SRPŠ, zpravidla 
4x ročně, účast rodičů prý však byla 
„neuspokojivá“. Rodiče se také zapojili do 
úpravy školní zahrady – pomohli vybudovat 
pískoviště, písek dodalo JZD a maminky se 
zapojily do šití oblečení na panenky.

V roce 1960 vykoupil MNV od paní 

Varousové zahradu, která začala sloužit 
pro potřeby MŠ. Ze starých zápisů se 
dozvídáme i kusé informace, jaké akce 
se ve školce v té době konaly. Např. 
na dětský den v roce 1960 byl pro děti 
uspořádán slavnostní oběd s pečivem a 
svačina. Personál školy vyzdobil třídu 
květinami, bílými ubrusy, což prý působilo 
slavnostním dojmem.

Téhož roku se počet dětí zvýšil z 18 na 30 
a došlo k úpravě provozu školky od 7 do 
17.30 hodin. Děti byly přijímány od 2 do 6 
let, protože matky musely do zaměstnání. 
Škola byla otevřena celoročně, pouze v 
období 18. července – 6. srpna se uzavírala 
a zaměstnankyně čerpaly dovolenou. 
Provozní doba následujícího školního roku 
1960/61 doznala dalších změn, 6.30-
17.30. V tomto školním roce vláda snížila 
poplatek na stravování, což bylo výhodné 
hlavně pro rodiny s více dětmi. 

Děti se s programem zapojovaly do akce 
vítání občánků, v zimě 1960 se pořádala 
vánoční besídka v sále tehdejšího kina. 
Další tradiční akce, MDŽ, se nekonala, 
protože na jaře 1961 měla většina dětí 
zrovna spalničky. Zato na Mezinárodní 
den dětí (dále MDD) bylo pro drobotinu 
připraveno loutkové divadlo v podání 
žáků katovické ZDŠ. U dětí byl sledován 
také jejich zdravotní stav. Pravidelně 
byly váženy a měřeny, absolvovaly také 
prohlídky u dětského lékaře a zubaře.

Ve školním roce 1961/62 nastoupilo 30 
dětí, provoz byl upraven na dobu 7 – 17.30 

Děda Mráz naděluje dětem v katovické MŠ v prosinci 1959
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hodin, v sobotu 7-12 hodin. Pokud to 
počasí dovolovalo, děti pobývaly hodně na 
zahradě, kde během teplých dnů i jedly a 
spaly. Protože zájem o MŠ byl stále větší a 
řada zájemců nebyla uspokojena, začalo se 
jednat o otevření druhého oddělení. 

Ve školním roce 1962/63 došlo k 
personálním změnám. Ředitelkou se stala 
paní Křivancová - Kopencová, učitelku 
Frčkovou nahradila paní Trčková, 1. května 
pak nastoupila M. Sládková. Školnice 
Šerlová zůstala i nadále ve své funkci. Dětí 
se zapsalo 30, 10 se nedostalo. Poprvé 
se děti v rámci Mezinárodního dne dětí 
vypravily na výlet do Strakonic na baletní 
představení To byl sen.

V následujícím školním roce se po 
velkých peripetiích podařilo otevřít nové 
jeslové oddělení. Stalo se to dne 15. října 
1963, nastoupilo sem 15 dětí. K nim byla 
přiřazena zdravotní sestra Huspeková a 
jako učitelka Marta Kučerová ze Strakonic. 
Dalších 25 dětí navštěvovalo starší 
oddělení. Většina dětí prodělala během 
roku plané neštovice a příušnice, některé 
i zarděnky. Na zahradě se začalo budovat 
nové pískoviště a bazén. Děti se na MDD 
účastnily sportovního odpoledne na hřišti. 
Díky práci SRPŠ a tehdejšího tajemníka 
Taliána získala MŠ od závodů finanční 
prostředky na další vybavení.

Další personální výměna čekala školku 1. 
prosince 1964, kdy ředitelku Kopencovou, 
odcházející na MD, nahradila M. Sládková, 
jako učitelka začala působit M. Slavíčková 
ze Strakonic. Třídy a chodbu se podařilo 
vybavit novým linem, pořízena byla i nová 
katedra a klávesový nástroj klavifon.

Rok 1965/66 – došlo k ustanovení B. 
Valchářové ředitelkou. Další personál 
tvořily učitelky M. Sládková, M. Kučerová 
a zdravotní sestra M. Huspeková. Od 
Nového roku 1966 nastoupila za školnici 
J. Šerlovou, která odešla do důchodu, V. 
Švehlová z Katovic. V tomto školním roce 
měla MŠ 39 dětí ve dvou třídách, provoz 
byl zajištěn od 7 do 17.30, v sobotu do 
12.30 hodin. Kromě různých drobnějších 
vnitřních úprav, jako byla třeba výměna 
bojleru, došlo k úpravám na zahradě 
– k vykácení některých stromů a keřů, 
založení květinových a zeleninový záhonů 
a k dokončení dna pískoviště. Děti se na 
záhonech učily pěstovat rostliny. Z jednoho 
poraženého stromu se stala prolézačka pro 
děti. Trávu na zahradě sekal a sušil pan 

Švehla, který ji pak věnoval mysliveckému 
sdružení. Vzhledem k době není asi 
překvapením, že učitelky se zavázaly 
k odpracování brigádnických hodin na 
úpravě zahrady a šití prádla pro školu. 
Podobně každý rok brigádničila i většina 
rodičů

Na Vánoce děti dostaly 20 malířských 
stojanů, které pro ně vytvořili žáci ZDŠ pod 
vedením pana učitele Cáby. Předškoláci 
navštívili před prázdninami 1. třídu, 
aby si vše prohlédli a měli představu, 
jak to ve škole vypadá. A na dětský den 
tentokrát dorazili za prťaty vojáci i se 
svými zbraněmi. Nechybělo ani vypalování 
raket s padáčky. Před koncem roku paní 
učitelky vzaly děti na výlet do Strakonic. 
Je samotné prý překvapilo, že 6 dětí do té 
doby ve Strakonicích nebylo. 

Ve školním roce 1966/67 došlo k zásadní 
změně v provozní době. Po zavedení 
volných sobot v továrnách byly zavedeny 
volné soboty i v MŠ. Nastala i změna ve 

vedení stravování, kdy vedoucí jídelny 
dostala na starost i vedení stravování MŠ. 
Do té doby toto musela zařizovat jedna z 

učitelek. Platilo se složenkami. Došlo také 
k personálním změnám. Na jaře nahradila 
paní učitelku M. Křivancovou učitelka 
Požárková ze Zvotok a zdravotní sestru 
Huspekovou L. Levá ze Strakonic. Krátce 
tu působila učitelka Tůmová, kterou brzy 
nahradila L. Mrázová. 

Snad ještě jako zajímavost k tomuto 
školnímu roku bych uvedla, že kromě 
výletu do Strakonic se děti účastnily 
tamtéž 6. dubna 1967 představení cirkusu 
Busch. Podobně jako v jiných letech chodily 
o prázdninách děti v rámci pobytu v MŠ do 
lesa na jahody, maliny i houby, které nosily 
do školní jídelny.

Poslední školní rok, který bych tu 
dnes stručně zmínila, je 1967/68. Tehdy 
docházelo do jeslové třídy 18 dětí a do 
staršího oddělení 27. Je vidět určitý 
pokrok, vždyť do školky byl zakoupen už 
i první televizor. Dokonce byla pro děti 
pořízena i živá želvička, ta však v jarních 
studených měsících uhynula. K MDD 
dostaly děti pár morčat, o který se staraly. 
Zajímavé je, jak se postupně zvyšoval počet 
kulturních akcí pro děti. Tak např. v únoru 
1968 to byl maškarní karneval v místním 
kulturním domě, v březnu představení 
Strýčka Jedličky, v květnu divadlo Spejbla 
a Hurvínka a v rámci MDD kromě návštěvy 
vojáků i divadelní představení Šípková 
Růženka.

Jak se katovická školka dále rozvíjela 
a jak to bylo se stavbou současného 
komplexu budov MŠ, si povíme příště.

Irena Novotná (kronikářka)

Výstavka MŠ na konci školního roku 55/56

Děti z katovické MŠ kolem roku 1957
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Chceš vyzkoušet nový sport?
Poznat nové kamarády?

Přijď mezi nás!
Kdy: každou středu a pátek

Kde: tělocvična ZŠ A MŠ Katovice
Čas: 18:00 - 20:00

HRAJ VOLEJBAL

Pravidelné pohybové aktivity v Katovicích pro děti i dospělé
Volnočasové studio ORIN, kulturní dům, Katovice
od 7. října 2021
Tanec pro děti od 4 let - čtvrtek 15:00 – 16:00                   Tanec pro děti 6 - 11 let - čtvrtek 16:15 – 17:45
Jóga pro mládež a dospělé – čtvrtek 18:00 – 19:15          Jóga pro mládež a dospělé - čtvrtek 19:30 – 20:45

Podrobnosti a online formulář na https://libuse-holeckova.webnode.cz

Nábor nových členek od 6. - 9. třídy

tel.: 731 774 854 · E-mail: jitkavaneckova@email.cz



 

Ochutnávka a prodej vín a burčáku spolku 

 

K tanci a posezení zahraje 

Víno z Velkých Pavlovic 


