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hodnocení pro obchvat Katovice.
Snažení městyse Katovice o stavbu 

obchvatu je během na dlouhou trať. První 
důležité kroky jsme učinili. 

I nadále probíhá výstavba nové 
mateřské školky. Firma Dřevotvar 
Chýnov postupuje podle plánu i přes 
složitou dobu jak na dodávky, tak ceny 
materiálů. Celá školka má být předána 
na podzim letošního roku. Souběžně 
řešíme její vybavení nábytkem a 
připravujeme se na úpravu zahrad a 
školního hřiště. 

Před několika lety jsme zakoupili areál 
bývalého Rokumatu. Ten se svou polohou 
stal ideálním místem na uskladnění 
veškeré techniky, kterou na městysi 
používáme. Areál jsme zakoupili s 
myšlenkou, že nabídneme část pozemku 
dvora na rozšíření ulice Krtská. Po 
jednáních s krajem se podařilo připravit 
projekt a tak letos na jaře začnou práce na 
rozšíření celé silnice. Hlavním investorem 
je Jihočeský kraj, který bude financovat 
rozšíření silnice ve výši téměř 15,5 milionu 
korun bez DPH. Městys Katovice bude 
financovat opravu kanalizace, vodovodu, 
osvětlení a vybudování chodníku ve výši 
5,5 milionu bez DPH. Jsme velice vděčni 
za to, že kraj zařadil rozšíření silnice 
Krtská do svého rozpočtu, neboť vnímáme 

Vážení a milí spoluobčané,
je tu jaro a já mám opět možnost vás informovat o akcích, které se 
nám podařilo zařadit do rozpočtu schváleného na konci února.

vjezd do Katovic z Krt jako problémový. 
Tímto vás chci všechny požádat o 

maximální toleranci s výstavbou silnice, 
neboť náročná oprava je plánována na 
téměř osm měsíců. Čekají nás nepříjemná 
dopravní omezení, kdy bude doprava 
řízena semafory, na nichž se budou za 
současného hustého provozu určitě 
tvořit fronty. Budeme vám vděčni, pokud 
dopravní omezení přijmete s pochopením.
Do podzimu letošního roku bychom ještě 
chtěli vybudovat nové osvětlení ve spodní 
části Husova náměstí. Takže to jsou akce, 
které nás čekají v tomto roce.

 Zároveň připravujeme podklady 
na projekt cyklostezky do Strakonic. 
Od většiny vlastníků pozemků, kde 
cyklostezku plánujeme, máme písemný 
souhlas s odkupem nebo směnou jejich 
pozemků, a tak můžeme postupně začít 
pracovat na projektu. Další přípravné 
práce pokračují na projektu Pláně, 
kde připravujeme prodej pozemků na 
výstavbu rodinných domů. V současné 
době zajišťujeme potřebná vyjádření na 
připojení celého území k inženýrským 
sítím. 

Věřím, že všechny tyto plánované 
akce povedou ke zkvalitnění života u 
nás v Katovicích. Zaslouží si to nejen 
Katovice, ale především vy všichni, kteří 
s námi v městysi žijete. Každý článek 
jsme zakončovala přáním lepších časů. 
V současné době se naše společnost 
potýká nejen s problémy pandemie, ale 
i s následky bojů na Ukrajině, a tak moje 
přání naváže na ta předchozí. Přeji vám 
všem pevné zdraví, a pokud možno plno 
pozitivních zpráv, přeji vám klidné jaro.
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Na podzim loňského roku jsme 
odeslali na ministerstvo dopravy 
žádost o zahájení prací vedoucích k 
zahájení projekčních prací a k výstavbě 
obchvatu Katovic. 

V dopisu jsme popsali problematickou 
dopravní situaci v naší obci i mnohé 
dopravní komplikace, které přináší.
V polovině prosince jsme dostali odpověď. 
Ministerstvo dopravy nám sdělilo, že v 
současnosti se na silnici I/22 připravuje 
obchvat šesti měst a obcí v Plzeňském 
kraji. Bohužel však v současnosti není 
projekční ani finanční kapacita na 
zhotovení příslušných studií. Současně 
nám bylo sděleno, že se předpokládá 
zpoplatnění silnice I/22 mýtem, a to od
1. 7. 2022. To by mělo mít dle ministerstva 
dopravy vliv na snížení nákladní dopravy

Jak jsme na tom s obchvatem?
a tím zlepšení situace. 

Odpověď ministerstva dopravy nás 
neuspokojila. V naší odpovědi jsme 
argumentovali tím, že pokud se připravuje 
na stejné silnici šest obchvatů, tak situace 
v naší obci bude jistě podobná té
v západních Čechách, a že silný provoz 
není ve své podstatě dán převedením 
nákladní dopravy na komunikaci v naší 
obci v důsledku zavedení mýtného, ale 
že se jedná o dlouhodobé a narůstající 
zatížení naší obce dopravou jako takovou.

Výsledkem je příslib ministerstva
z února tohoto roku, že po zavedení mýta 
na naší silnici I/22 bude vyhodnocena 
dopravní situace a její porovnání se situací 
před zavedením mýta. Pokud nedojde ke 
zlepšení situace, bude zajištěno zpracování 
záměru projektu včetně ekonomického 

Šárka Němečková, starostka

Jindřich Zdráhal



Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve středu 6. a ve čtvrtek 7. dubna 2022.
Zápis proběhne od 14:00 do 17:00 hodin. 

Co potřebuji k zápisu?
 občanský průkaz rodiče 
 rodný list dítěte 
 pokud má dítě trvalé bydliště jinde, než má rodič uvedeno v občanském průkazu, potvrzení 

z matriky o trvalém pobytu dítěte 
 u cizinců příslušné doklady o pobytu v České republice 

Jaké dokumenty musím vyplnit?
 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 zápisový list dítěte 

Oba dokumenty je možné stáhnout z webu školy. https://www.zskatovice.cz/dokumenty-
rodice/. Dokumenty si můžete též vyzvednout v kanceláři školy nebo v mateřské škole a přinést 
je vyplněné k zápisu. 

Jak postupovat při žádosti o odklad povinné školní docházky?
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, můžete tak učinit buď přímo u zápisu, 
nebo do 30. 4. 2022. V každém případě, musíte vyplnit dva výše uvedené dokumenty, a navíc 
také žádost o odklad školní docházky. Aby mohla být žádost vyřízena kladně, musíte doložit 
minimálně dvě odborná doporučení.  
 školské poradenské zařízení (PPP, SPC) 
 dětského či odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučujeme objednat dítě  

k vyšetření co nejdříve a nečekat až na období zápisu. 

Co mám dělat, když byl našemu dítěti v loňském roce povolen odklad školní docházky?
V tomto případě musíte opět vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  
a zápisový list. 

Kolik času si mám vyhradit na samotný zápis?
Snažíme se, aby prostoje během celého zápisu byly minimální. Přesto si na zápis vyhraďte čas 
asi jedné hodiny. Můžete být přítomni u všech částí zápisu a můžete tak získat od učitelek 
cenné informace týkající se Vašeho dítěte. 

Jaký je harmonogram zápisu a posuzování žádostí? 
 6. 4. a 7. 4. od 14 hodin do 17 hodin zápis do 1. třídy 
 do 30. 4. - podání žádosti o odklad školní docházky 
 od 20. 4.  - zveřejnění dětí přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole 
 do 11.5. - odeslání písemného rozhodnutí o případném nepřijetí k základnímu vzdělávání či 

o odkladu povinné školní docházky 
Vážení rodiče, informace můžete získat na našich webových stránkách případně na telefonním 
čísle 383 399 159 (ředitel školy) nebo 380 130 084 (zástupkyně ředitele školy.) 
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· pokud má dítě trvalé bydliště jinde, než má rodič uvedeno v občanském průkazu, potvrzení
z matriky o trvalém pobytu dítěte
· u cizinců příslušné doklady o pobytu v České republice

Jaké dokumenty musím vyplnit?
· žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
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Dokumenty si můžete též vyzvednout v kanceláři školy nebo v mateřské škole a přinést
je vyplněné k zápisu.
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nebo do 30. 4. 2022. V každém případě, musíte vyplnit dva výše uvedené dokumenty, a navíc
také žádost o odklad školní docházky. Aby mohla být žádost vyřízena kladně, musíte doložit
minimálně dvě odborná doporučení.
· školské poradenské zařízení (PPP, SPC)
· dětského či odborného lékaře nebo klinického psychologa
Doporučujeme objednat dítě k vyšetření co nejdříve a nečekat až na období zápisu.

Co mám dělat, když byl našemu dítěti v loňském roce povolen odklad školní 
docházky?
V tomto případě musíte opět vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
a zápisový list.
Kolik času si mám vyhradit na samotný zápis?
Snažíme se, aby prostoje během celého zápisu byly minimální. Přesto si na zápis vyhraďte 
čas
asi jedné hodiny. Můžete být přítomni u všech částí zápisu a můžete tak získat od učitelek
cenné informace týkající se Vašeho dítěte.

Jaký je harmonogram zápisu a posuzování žádostí?
· 6. 4. a 7. 4. od 14:00 do 17:00 hodin zápis do 1. třídy
· do 30. 4. - podání žádosti o odklad školní docházky
· od 20. 4. - zveřejnění dětí přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole
· do 11. 5. - odeslání písemného rozhodnutí o případném nepřijetí k základnímu vzdělávání či
o odkladu povinné školní docházky

Vážení rodiče, informace můžete získat na našich webových stránkách případně na 
telefonním čísle 383 399 159 (ředitel školy) nebo 380 130 084 (zástupkyně ředitele školy).

V prostorách Kolářovy knihovny 
je možné provést vidimaci a 
legalizaci, tj. ověření podpisů a 
kopií listin.
Tuto službu provádí paní knihovnice 
Alexandra Vačkářová v pracovních 
hodinách knihovny. Výhodou je 
umístění knihovny v přízemí budovy 
úřadu městyse, což bude přínosem 
pro méně pohyblivé osoby, které 
nemusí stoupat do kanceláře v 
prvním patře. 

Rozšíření služeb 
úřadu městyse

Ve středu 2. března odpoledne 
proběhla v Katovicích 
humanitární sbírka na pomoc 
válkou sužované Ukrajině. 
Během odpoledne jste přinášeli 
zdravotnický materiál, hygienické 
potřeby, přikrývky a stany.
Ještě během sbírky jsme věci 
roztřídili, naskládali do krabic a 
pytlů. Ve čtvrtek ráno jsme naplnili 
obecního tranzita až „po okraj“. Jen 
asi třetina přikrývek se nám nevešla. 
Vyrazili jsme do Prahy, kde jsme 
v Domě národnostních menšin ve 
Vocelově ulici vyložili zdravotnický 
materiál a dvě sady vojenských 
uniforem. Odtud odejdou rovnou 
na frontu. Pak jsme vyrazili dalších 
dvacet pět kilometrů směrem na 
Mělník a ve vsi Mratín jsme vyložili 
hygienu, přikrývky a stany. V areálu 
místní stavební firmy je ukrajinské 
logistické centrum, kde věci znovu 
třídí, balí do beden a odváží na 
ukrajinské hranice. V pátek ráno 
jsme zbytek přikrývek odvezli na 
Městský úřad ve Strakonicích. Tam 
je ještě ten den naložili na kamion 
a spolu se sbírkou, kterou také 
zorganizovali, odvezli na Ukrajinu.
Městys Katovice a SDH Katovice 
děkuje všem dárcům. Přejme si, aby 
válečné běsnění co nejdříve skončilo.

Humanitární sbírka 
pro Ukrajinu
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Dne 1. února 2022 otevřela 
Jednota spotřební družstvo ve 
Volyni u školy vedle místního 
bufetu novou prodejnu. Jedná se 
o druhou prodejnu Jednoty u nás 
v Katovicích.
Můžete zde nakoupit potraviny
i drogerii, sbírat body na věrnostních 
kartičkách Jednoty a objednat
si dárkové poukázky. Příjemné a 
ochotné prodavačky Jarka a Romana 
Markovy vás zvou k nákupům.
Zároveň bychom touto cestou chtěli 
poděkovat manželům Kotrbovým, 
kteří dosud svědomitě vedli celý 
obchod. Děkujeme.

Nově otevřený 
obchod v Katovicích

Bezesporu se jedná o největší 
investici městyse Katovice za poslední 
dvě dekády. 

Architektonickou studii připravila Ing. 
Arch. Olga Gálisová a stavebně technickou 
dokumentaci vyhotovil Ing. Pavel Bláha. 
Stavbu čtyř pavilonů a spojovacího 
krčku provádí společnost DŘEVOTVAR 
– ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Chýnov, 
která zvítězila ve výběrovém řízení na 
zhotovitele stavby. Na základě výběrového 
řízení byla uzavřena smlouva o dílo na 
cenu 55.513.507 Kč včetně DPH. Termín 
předání vyhotovené stavby je 31.10. 2022. 

Pro finanční krytí stavby školky byly 
žádány dvě dotace. První z Krajského 
investičního fondu Jihočeského kraje, 
kde byl městys Katovice úspěšný a 
získal dotaci ve výši 15.000.000 Kč. 
Druhá žádost byla řádně podána na 
Ministerstvo financí ČR. To vyhlásilo 
dotační program Podpora obnovy a 
rozvoje materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí. 
Zde bylo žádáno o 20.000.000 Kč. Do 
programu bylo podáno téměř 700 žádostí, 
naše se umístila na 188. místě, podpořeno 
bylo 61 žádostí. Vzhledem k alokované 

Výstavba nové mateřské 
školky

částce v dotačním programu a značnému 
převisu žádostí nebyla tedy naše žádost 
podpořena. Zastupitelstvo městyse se 
pro dofinancování stavby školky rozhodlo 
použít úvěr u Komerční banky ve výši 
43.000.000 Kč, splatný do r. 2041, tj. na 20 
let.

V průběhu letošního roku plánuje městys 
Katovice podat ještě dvě žádosti o dotaci, 
a to opět na Ministerstvo financí ČR a do 
Integrovaného regionálního operačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. 

Stavba samotná probíhá bez závažných 
komplikací. Zhotovitel v rámci možností 
zvládá i nepříznivou situaci v dodávkách 
stavebních materiálů. V současné době 
jsou dokončeny střechy, vyzděny příčky 
v pavilonech, osazena okna a dveře. 
Probíhá instalace inženýrských sítí, po 
nich budou provedeny omítky a podlahy. 
Již je připraven návrh barevnosti interiérů 
a výběr odstínů fasádních barev. 

Pevně věříme, že i proto, jak stavba 
dobře probíhá, budou práce dokončeny na 
podzim tohoto roku dle uzavřené smlouvy 
o dílo.

Šárka Němečková a Jindřich Zdráhal

Letos v srpnu to bude dvacet let od 
doby, kdy Katovice postihla ničivá 
povodeň. Rádi bychom si toto období 
připomněli malou výstavou, a tak vás 
chceme požádat o zapůjčení fotografií 
vztahujících se k tomuto období. 
Všechny fotografie samozřejmě 
vrátíme zpět majiteli. Pokud někdo 
máte fotografie a můžete nám je 
zapůjčit, učiňte tak, prosím, do konce 
května.
Fotografie, prosím, doneste do 
knihovny nebo na podatelnu městyse.

Prosba v souvislosti 
s výročím 20 let od 
povodní 

V srpnu 2021 začala výstavba nové 
mateřské školky v Katovicích
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Dle současné legislativy pro 
odpadové hospodářství má každá 
obec za povinnost postupně redukovat 
množství komunálních odpadů. 

Zejména se to týká komunálního odpadu 
končícího v popelnicích, který je potřeba 
ještě více redukovat. Jednou z možností 
je ještě důkladnější třídění surovin, a 
to skla, papíru, plastů a kovů. Pro ně 
jsou připraveny kontejnery na sběrných 
místech, kovy je možné ukládat ve 
sběrném dvoře. Ke třídění skla je nově 
ve sběrném dvoře umístěn kontejner na 
rozměrné sklo, například tabulové, nebo 
skleněné nádoby. 

Jsou však další věci, které do popelnice 
nepatří. V první řadě je to bioodpad. Ten je 
nejobjemnějším a též nejtěžším odpadem, 
který končí v popelnicích. Bioodpad 
do popelnice nepatří, má své místo na 
kompostě, nebo ve sběrném dvoře. Proč 
končí bioodpad v popelnicích? Mnohdy je 

to proto, že si majitel myslí, že je třeba 
popelnici určenou k vysypání dokonale 
zaplnit. Není to správně. To, že máme 
možnost výsypu popelnice jednou týdně, 
neznamená, že se doplní tím, co do ní 
nepatří jen proto, aby byla plná. Popelnici 
není nutné vysypat každý týden. Pokud 
je to možné, nechme ji poloprázdnou 
nevyvezenou a  nechme si ji vysypat až 
další týden. Tento přístup se nám bude 
hodit v příštích letech, až bude svoz a 
likvidace komunálního odpadu oceněna 
nejen cenou za tunu odpadu, ale i dobou, 
jakou zde popelářské auto a jeho obsluha 
stráví. 

Nezapomínejme, že svoz a likvidace 
odpadů je jednou z největších položek 
rozpočtu městyse. Finanční náročnost 
do budoucna jen poroste, pokud se nad 
svým přístupem k likvidaci odpadů 
nezamyslíme. 

                                                   JIndřich Zdráhal

Co do popelnice nepatří

Bohoslužby
v kostele Filipa
a Jakuba
v Katovicích
Květná neděle
10. dubna           8:30
Zelený čtvrtek
14. dubna         17:00
Velký pátek
15. dubna          17:00
Bílá sobota
16. dubna, Soukromá modlitba u 
Božího hrobu       9:00 - 10:00
Vigilie Vzkříšení
16. dubna         21:00
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
17. dubna           8:30
Pondělí velikonoční
18. dubna           8:30

Ohlédnutí za loňským rokem
V loňském roce proběhla kompletní 

rekonstrukce ulice Zahradní  a oprava 
fasády úřadu. V říjnu začala výstavba 
školky.

Městys Katovice nabízí 
seniorům služby, které by jim 
mohly pomoci. Jsme schopni 
zajistit:
· donášku obědů
· zajištění běžných nákupů v 
obchodech v místě
· vyzvednutí léků v lékárně
· zajištění plateb poplatků na pokladně 
městyse nebo na poště
· pomoc v domácnosti, a to zejména 
úklid podlah, oken, mytí nádobí, praní 
a žehlení prádla.

Neváhejte nás kontaktovat na 
telefonních číslech:

Petra Kotrbová
pečovatelka 728 337 315

Iveta Zoubková
úřad městyse 778 470 659

Budeme rádi, když našich služeb 
využijete.
Za městys Katovice Jindřich Zdráhal, 
místostarosta

Služby seniorům v 
Katovicích



6 | KATOVICKÝ ZPRAVODAJ

Téměř osm desítek lidí si nenechalo 
utéct besedu se spisovatelem a 
nakladatelem Jiřím Padevětem na 
katovické faře. 

Večer otevřela paralela mezi roky 1938 
v Československu a letošními událostmi 
na Ukrajině. Na příbězích konkrétních lidí 
jsme si připomněli světlé i temné chvilky 
naší historie - od konce první republiky do 

Březnové Posezení u krbu s Jiřím 
Padevětem se vydařilo

konce 50. let dvacátého století. Dozvěděli 
jsme se, že ve druhém odboji hrály 
klíčovou roli ženy. Bez jejich zapojení si 
například vznik podpůrné sítě Operace 
Anthropoid nelze vůbec představit. Do 
zajímavé, hodiny a půl trvající, besedy se 
hojně zapojovali svými dotazy i jednotliví 
posluchači.

Již po dvanácté tuto tradiční akci 
zorganizoval spolek Rally Fans 
Katovice. 

Z tradičních masek bylo možné 
potkat medvěda, vodníka, smrtku nebo 
kominíka. Každoročně se této akce 
účastní i méně tradiční masky, mezi 
kterými bylo v letošním roce možno 
vidět Supermana, Herryho Pottera nebo 
Švejka s paní Müllerovou. Organizátoři 
masopustního průvodu děkují 
všem maskám za účast, dále všem 
obyvatelům městyse, kteří tuto tradici 
podpořili občerstvením či přispěním do 
kasiček. V neposlední řadě je na místě 
poděkování Autoklubu Otava Katovice 
za poskytnutí základny v klubovně v 
prostorách bývalého Svazarmu. Těšíme 
se zase za rok.

Po roční pauze návrat Masopustu
Po roční pauze prošel Katovicemi masopustní průvod. 

Za BEZ Katovice, z.s. Michal Novotný

Po dlouhé odmlce, kdy nás 
proticovidová opatření zastavila v 
pořádání většiny kulturních akcí, vás 
tímto chceme pozvat na koncerty, 
které budeme pořádat na jaře. 
16. dubna vystoupí v kulturním 
domě skupina Hamr a Roxor.
28. dubna zveme milovníky folku 
na koncert skupiny Nezmaři, a to 
od 19:00 hod do kulturního domu. 
Na obě tyto akce jste srdečně zváni.

Kultura v Katovicích 
pomalu ožívá
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Koho z nás by nějakým způsobem 
nezasáhly zprávy o bolesti, strachu a 
ohrožení, kterému čelí lid Ukrajiny.

Mnohdy až tak, že obavám propadají 
naši senioři, děti a mnozí další. V 
situacích, kdy nás takové informace 
paralyzují, doporučuji lidem, aby se před 
jejich zahlcením chránili a nevěnovali jim 
tolik času a pozornosti.

Na druhé straně se objevilo obrovské 
množství solidarity vyjádřené finančními 
i materiálními dary, ochotou pomoci, 
pořádáním různých akcí na podporu 
postižených, ubytováním uprchlíků 
apod. Je dobře nevyčerpat se, protože 
solidarita s druhými je něco, co má být 
stále přítomné v našich životech, nejen 
nárazově.

Jak ale obstát? Jak neztratit naději? 
Kde hledat vytrvalost? 

Velikonoční Ježíšův příběh je nejen 
stále platný, ale též účinný! On vzal na 
sebe bolest a utrpení různého druhu 
(o některých aspektech uvažujeme při 
modlitbě křížové cesty nebo nám je 
připomínají obrazy, které v kostelích 
ilustrují jednotlivá zastavení) – samota, 
ohrožení života, mučení, bolest nad 
blízkými, zrada… Dokonce smrt, která se 
zdá nesmyslná: mladý nevinný muž, syn 
své matky, dobrodinec mnoha lidí. Nejen 
v tom nalezneme podobnost se situací 
těch, kdo žijí v zemích, kde se válčí 
(dokonce nejen na Ukrajině).

Ovšem Ježíšovy učedníky překvapí 
prázdný hrob. Realitu nového života, 

Naděje nad jiné

pravdu vzkříšení potvrdí mnohá setkání 
Krista nejen s apoštoly a sv. Tomášem, 
ale i s dalšími. Tam, kde se zdálo, že 
je vše přehlušeno temnotou, ztrátou, 
smrtí, nastává prostor pro život, světlo, 
radost… 

Kéž ani nám nechybí naděje! Není třeba 
ji křesat „pouze“ ze sebe. Můžeme ji 
přijmout jako dar Velikonoc. Utrpení se 
neztratilo, ale Ježíš, který je ústředním 
bodem Velikonoc, jej pro nás bere na sebe 
a ukazuje se mocnější než zlo a smrt. Bůh 
nás zve k řešení i tam, kde jej lidským 
způsobem nijak nevidíme!

Přeji a vyprošuji Vám požehnané 
Velikonoce a trvalou víru v Život! 

     Roman Dvořák, administrátor farnosti (farář)

Informace z FCH Katovice

Myslel jsem, že budu moci psát 
pozitivnější zprávy o konci covidu, 
výtěžku Tříkrálové sbírky a nabídce 
aktivit pro seniory a celé rodiny. 

Bohužel nás zasáhla tragédie války 
na Ukrajině. Myslím, že všichni lidé 
okamžitě reagovali snahou pomoci. 
Svědčí o tom finanční, potravinové i 
materiální sbírky, osobní nasazení, 
aktivity a velké vzedmutí solidarity. Za to 
vše patří každému osobně, ale i spolkům, 
obcím a organizacím velký dík.

I my jsme se snažili pomoci. Proběhly 
sbírky v kostelech, Charita ČR vytvořila 
sbírková konta, vytvořila web pro 
Ukrajince i ty, kdo jim chtějí pomáhat, 
vyslala lidi do postižených oblastí a 
využívá svých již fungujících kontaktů pro 
přímou pomoc na místě. I přesto vidíme, 
že válka vyhání z domovů milióny lidí. 
Cítíme jako svou povinnost pomáhat i 
nadále. Ve farnosti jsme se domluvili, 
že na faře v Katovicích připravíme čtyři 
místa pro lidi prchajícími před válkou.  

V nadcházejícím čase budeme prožívat 
Velikonoce. Pro křesťany je to čas, kdy, 

jak věříme, Ježíš zemřel za každého z 
nás. Kdy jeho srdce bylo otevřeno kopím 
pro všechny lidi. Z lidského pohledu to 
byl neúspěch, nepochopení a tragédie 
Mistra. Proto se skoro všichni učedníci od 
kříže rozutekli. Tuto beznadějnou situaci 
proměnilo nedělní ráno, ráno vzkříšení, 
ráno nové reality. Ježíš přemohl smrt 
a vstal z mrtvých. Toto slavíme každou 
neděli při mši svaté. Je to pro nás vzor, 
abychom měli otevřená srdce i my. 
Otevřená tak, jak jsme schopni, jaké 
máme možnosti a dovednosti. Ne vždy 
se nám to daří, ale Ježíš počítá i s naší 
slabostí. Situace, kdy bude potřeba 
pomoci, nebude trvat jen dny. Budou to 
týdny, možná i roky. Snad bude situace 
vypadat jako neúspěch, prohra a nezdar. 
My možná budeme chtít raději utéct 
od odpovědnosti, budeme naštvaní a 
unavení. Ale situace se může proměnit. 
Může se vzkřísit k nové skutečnosti, 
kterou teď ještě nevidíme.

Buďme proto milosrdní. Milosrdná 
srdce, která pomáhají nejen rodině 
a blízkým, ale i cizím lidem v nouzi 

jsou skutečnou charitou = charitas – 
milosrdnou láskou. Budeme potřebovat 
nejen srdce otevřená, ale i vytrvalá a 
silná. Prosím všechny. Přijměme tuto 
velikonoční výzvu ke konání dobrého. 
Nemějme strach, že se naše otevřenost 
a ochota obrátí proti nám. Dejme 
milosrdenství šanci. 

                         Z FCH Katovice Miroslav Čapek 

Milí přátelé, vážení občané Katovic i přilehlých osad.

Chtěl bych vás informovat o aktivitách naší farní charity. 
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Cyklus Kořeny LIV.
Poškození stropu katovické školy

V minulých dvou dílech Kořenů jsem 
uveřejnila některé informace týkající 
se stavby mateřské školy v Katovicích. 
Velmi děkuji paní Kotálové, která poskytla 
zajímavé fotografie přímo ze stavby školky.

Dnes se zaměřím na jednu událost 
týkající se katovické školy. Jak z 
písemných pramenů vyplývá, byla 
katovická škola (dnes úřad městyse) 
dlouhodobě přeplněna a postupně tato 
situace dospěla k různým dočasným 
řešením, které nakonec vyústily ve stavbu 
nové školní budovy tak, jak ji známe v 
současnosti.

Méně známo je, že v někdejší budově 
katovické školy došlo dne 22. 9. 1923 po 
14. hodině odpoledne k nečekané události. 
Spadla část stropu u dveří ve IV. třídě. IV. 
třída byla tehdy umístěna v patře proti 
schodům a III. třída byla v poschodí proti 
kostelu. Neprodleně byl pozván znalec, 
strakonický stavitel Čeněk Prokop. Ten 
opětovně přijel o dva dny později, 24. 9., 
aby sepsal ohledací protokol. Poškození 
stropu byla událost, která se po obci určitě 
hned roznesla, jak o tom svědčí jednak 
zápis v obecní kronice, i ohledací protokol 
a posudek opravy stropů zveřejněný v 
místní školní kronice. Technický znalec 
v posudku shledal, že se trámové stropy 
skládaly z nosných a stropních trámů. 
Našel konstrukční chybu v samotném 
dělení trámů. Prkna k podbití měla sílu 
26 mm, tedy 1 coul, jak uvádí stavitel. 
(Starší měrná jednotka coul/palec = 2,54 

cm). Záklopová prkna na nosných trámech 
byla podle něj různé tloušťky, k sobě řídce 
sestavená a omazaná lepenicí bez dlažby. 
Ve zprávě se také říká, že budova v té 
době stála už 75 let, během nichž se nikdy 
stropy neopravovaly. Navíc podbití bylo 
přichyceno jen dvěma kovanými hřeby 
nedostatečné délky. Hlínu a jiný odpad 
nanesly myši do prostoru mezi záklopem 
a podbitím. Takže i při menším pohybu se 
odlouplo podbití o šířce 150 cm a délce 
5 m naráz. V té době ve třídě učil učitel 
Antonín Pavlík.

Stavitel Prokop navrhl celé podbití 
ve čtvrté i třetí třídě strhnout, vyztužit 
prostory mezi trámy – stropnicemi, 
stáhnout šrouby, znovu podbít a omítnout. 
Ve školní kronice se dochovaly i barevné 
plánky. Také navrhl, aby dosavadní 
otevírání dveří směrem do místností, 
které už tehdy bylo proti platným 
předpisům, bylo nahrazeno otevíráním 
ven. O osvětlení tříd konstatoval, že je 
nedostatečné. Podlahy jsou prý špatné, 
houpají se. Dalším nedostatkem byly dveře 
od komínů, které se nalézaly neuzamčené 
na chodbě. Ani záchody prý nevyhovovaly 
soudobým normám, protože měly 
společnou předsíň, což označil z mravních 
důvodů za naprosto nepřípustné. Ve své 
zprávě neopomenul zmínit, že u školní 
budovy není ani dvorek, ani cvičiště. 

Stavitel navrhl prohlédnout všechny 
místnosti technickým inženýrem panem 
Brabcem, opravu provedla firma Č. 

Prokopa. Po dobu oprav od 1. do 14. října 
1923 se místo učeben vyučovalo v sále 
hostince Tomáše Jelínka, který jej poskytl 
k užívání zdarma. Výuka probíhala tak, 
že jeden den se učili třeťáci a druhý den 
čtvrťáci. Zajímavá je i poznámka, že stropy 
některých tříd prohlédli zedníci Kůs, 
Voruda a Tomšovic, kteří je shledali v 
pořádku. Za opravy si stavitel naúčtoval
11 424,50 Kč.
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V době mezi Mistrovství Evropy 
mládeže a Mistrovství světa mužů 
i žen se konal v neděli 20. února 
2022 v hotelu Bemelmans 65. řádný 
mezinárodní kongres Mezinárodní 
federace lední metané IFI. Na kongresu 
bylo do IFI přijato 6 nových států Malta, 
Uganda, Nigerie, Ghana, Dominikánská 
republika a Hong Kong Čína. V současné 
době IFI sdružuje s novými členy 53 
federací.

Na kongresu vystoupil viceprezident 

Mistrovství světa žen a mužů v lední 
metané

pro právní záležitosti a olympijské vztahy 
Volker Bernardi a seznámil přítomné 
delegáty s aktuální situací metané. V 
červnu 2018 bylo uděleno lední metané 
prozatímní členství v Mezinárodním 
olympijském výboru. V přechodném 
období mezinárodní metaná vyslyšela 
nařízení MOV a stala se členem různých 
mezinárodních organizací včetně 
dopingového WADA. V červenci v Tokiu 
2021 při LOH byla lední metaná přijata 
za plnohodnotného člena MOV. To byla 

poslední podmínka, která měla být splněna 
pro udělení doplňkového sportu na ZOH 
Miláno/Cortina d´ampezzo 2026. Jenže 
pozdě. Nej dříve, než se projednávalo 
plnohodnotné členství v MOV, hlasovalo 
se o přidělení doplňkového sportu na 
ZOH Itálie 2026. Pořadatelé navrhli 
místo lední metané skialpinismus. 
Podle vicepresidenta se bude IFI snažit 
o přidělení lední metané na následující 
olympiádě v roce 2030.
Pokračování na straně 10.

Tři výhry, jedna remíza a dvě porážky. 
S takovou bilancí absolvovali přípravná 
utkání v zimní přípravě divizní 
fotbalisté SK Otava Katovice. 

Poradili si se strakonickým Juniorem, 
devatenáctkou Táborska a Tochovicemi. 
I proti Dobříši sahali po vítězství, ale 
v závěrečné desetiminutovce přišli o 
tříbrankový náskok. Jedna ze dvou porážek 
se zrodila hned na úvod přípravy, kdy 
Katovice podlehly ve velmi oslabené 
sestavě devatenáctce pražské Slavie a 
nepovedla se pouze generálka s Olešníkem, 
tým kolem Davida Lafaty otočil po změně 
stran skóre a zaslouženě zvítězil.

Jarní premiéra se však vydařila! Tým od 
Otavy si připsal před zraky necelých třech 
stovek fanoušků všechny body za vítězství 
nad Mýtem 3:2 (1:2). To se ale nerodilo 
lehce, Západočeši se ujali dvoubrankového 
vedení, ale pak nastoupil na scénu režisér 
obratu Michal Požárek. Do poločasu snížil, 
po změně stran přihrál na vyrovnávací 
trefu Kadulovi a obrat dokonal úspěšně 
proměněným pokutovým kopem.

Katovice si tak upevnily postavení v horní 
polovině tabulky. 

Výsledky zimní přípravy:
Katovice – Slavia Praha U19 1:3 (0:1).
Branka: L. Bálek.

Fotbalisté Katovic zažili vítězný vstup 
do jarní části divize, povedla se i zimní 
příprava

Katovice – Junior Strakonice 5:2 (4:1).
Branky: D. Bálek 2, Uher 2 (1 z pen.), 
Požárek.
Dobříš – SK Otava Katovice 3:3 (0:3).
Branky: Rejšek, Sládek, D. Bálek.
Táborsko U19 – SK Otava Katovice 0:7 (0:2).
Branky: Uher a L. Bálek 2, Kotrba, Požárek, 
Repa.
Katovice – Tochovice 5:1 (1:1).
Branky: Motl 2, Požárek, Kadula, Janoch.
Katovice – Olešník 2:4 (1:0).
Branky: Uher, Habor.
16. kolo divize , sobota 12. března:
SK Otava Katovice – TJ Slavoj Mýto 3:2 
(1:2).
Branky: 25. a 73. Požárek (2. z pen),
69. Kadula – 14. Vileta, 21. Nový. Rozhodčí: 

Brom – Glogar, Žurek. ŽK: 1:2 (34. Kotrba – 
71. Vild a 53. Renza). Přihlíželo 277 diváků.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek, Janoch, 
Cibulka, Motl – L. Bálek (91. Sládek), 
Kotrba, Repa, D. Bálek (57. Rejšek) – Uher 
(57. Kadula), Požárek (88. Habor).

Kdy jít na jaře v Katovicích na divizi?
Katovice – Rokycany, 26. března od 15.00
Katovice – Sedlčany, 9. dubna od 16.30
Katovice – Petřín Plzeň, 23. dubna od 17.00
Katovice – Doubravka, 7. května od 17.00
Katovice – Jindřichův Hradec, 21. května 
od 17.00
Katovice – Přeštice, 4. června od 17.00
Katovice – Dynamo České Budějovice B,
11. června od 17.00



Sokol Katovice na Mistrovství Evropy 
U-16 a Mistrovství světa juniorů v lední 
metané 2022.

Ve dnech 15. 2. až 19. 2. 2022 
se konalo Mistrovství Evropy 
mládeže kategorie U–16, U–19 a 
Mistrovství světa juniorů kategorie 
U-23 v italském Collalbo (německy 
Klobenstein). 

Collalbo je vesnice s přibližně 1 400 
obyvateli, která je v části obce Ritten v 
provincii Bolzano v oblasi Horní Adige. 
Ve sportovním centru se vedle dějiště 
šampionátu zimního stadionu nachází 
otevřený rychlobruslařský ovál, fotbalové 
hřiště, tenisové kurty a přírodní plavecký 
bazén. Zajímavostí pro Čechy je, že tento 
areál, který se nachází v nadmořské výšce 
1 200 metrů si za svoji domovskou stanici 
vybrala naše nejúspěšnější sportovkyně 
v rychlobruslení Martina Sáblíková s 
trenérem Petrem Novákem.

Vedle tradičních účastníků z Rakouska, 
Německa, Itálie, České republiky, 
Slovinska se mistrovství zúčastnily 
také týmy z Litvy, Francie, Brazílie a 
Indie. Mistrovství Evropy se zúčastnilo 
sedm sportovců ze Sokola Katovice ( 
Pavel Matašovský, Václav Matašovský, 
Tereza Matašovská, Damián Samec, 
Alena Vlasáková, Barbora Kudějová a 
Marie Lafatová ) a jedna sportovkyně ze 
Slavoje Stožice ( Markéta Pártlová ). Dva 
nominované sportovce z jiných oddílů 
jsme museli nechat doma kvůli covidové 
nákaze. 

Nejmladší metanáři Václav Matašovský, 
Tereza Matašovská, Damián Samec a 
Marie Lafatová startující v kategorii do U 
–16 obsadili v soutěži družstev 5. místo a 

v soutěži družstev na cíl 6. místo výkonem 
182 bodů. V soutěži jednotlivců se v 
24členném startovním poli vyznamenali 
naši v podání Terezy Matašovské a Václava 
Matašovského, kteří se probojovali až do 
finále , kde obsadili 8. a 9. místo shodně 
s 463 body. O lepší umístění Terezy 
Matašovské při shodě bodů rozhodlo více 
bodů v poslední disciplíně. 

Česká republika letos neobsadila 
kategorii do U-19. Za to v kategorii do 
U-23 jsme měli čtyřčlenné zastoupení 
Pavlem Matašovským, Bárou Kudějovou, 
Alenou Vlasákovou a Markétou Pártlovou. 
V soutěži družstev na cíl obsadili 4. místo 
výkonem 227 bodů. Ve dvoukolové soutěži 
družstev nepopulární 5. místo, přičemž 
první čtyři týmy postupovaly do play-off 
v boji o medaile. V soutěži jednotlivců na 
cíl Pavel Matašovský postoupil do finále 
výkonem 265 bodů, který zopakoval ve 
druhém kole výkonem 262 bodů a obsadil 
celkově 11. místo. Soutěží do U-23, 

které se hrálo pod hlavičkou Mistrovství 
světa juniorů, se mimo evropských států 
zúčastnily i Brazílie a Indie.

Letošní ME, resp. MS juniorů jednotlivců 
na cíl bylo z pohledu reprezentace České 
republiky nejúspěšnějším postupem 
sourozenců Terezy, Vaška a Pavla 
Matašovských do finálových kol mezi 
12 závodníků. Přičemž za každý stát v 
soutěžích startovali 4 zástupci z Německa, 
Rakouska a Itálie, ze kterých se rekrutovali 
medailisté. 

V roce 2021 byly u nás v České republice 
zrušeny soutěže, Mistrovství republiky, 
turnaje, společné tréninky a jiné sportovní 
aktivity z důvodu pandemie Covidu-19. 
Teprve koncem roku 2021 se obnovily 
některé soutěže jen pro očkované. Přes 
problémy ve výpadcích tréninků a soutěží 
si za předvedené výkony na Mistrovství 
Evropy zaslouží naši mladí sportovci 
velikou pochvalu.           

                                                      Ing. Miroslav Hrúz
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Kategorie U-16 zleva Václav Matašovský, Tereza 
Matašovská, Marie Lafatová a Damián Samec

Kategorie U-23 zleva Barbora Kudějová, Pavel Matašovský, 
Alena Vlasáková a Markéta Pártlová

V návaznosti na OH pro lepší orientaci 
diváků v zápasech byla na kongresu 
zjednodušena pravidla počítání výsledku 
družstev podle vzoru curlingu. Vedoucí 
kotouč - jeden kotouč = 1 bod, 2 kotouče 
=2 body, 3 kotouče = 3 body, 4 kotouče = 
4 body. Dříve se počítalo 3,5,7 a 9 bodů. 
Nová pravidla mají vstoupit v platnost od 
1.10. 2022.

Od 22. 2. 2022 do 27.2.2022 na ME 

mládeže navazovalo Mistrovství světa 
mužů a žen, kterého se zúčastnily 
sportovci z Německa, Rakouska, Itálie, 
Švýcarska, České republiky, Slovinska, 
Austrálie, Běloruska, Brazílie, Kanady, 
USA, Luxemburska, Namibie, Keňi, 
Gautemaly, Finska, Francie, Indie, 
Španělska a Kolumbie. Nominaci si z 
Katovic vybojovala i Tereza Matašovská a 
Roman Kuděj, kteří nakonec neodcestovali. 

Muži i ženy se umístili v soutěži družstev 
na 5. místě z 19 států, respektivě ženy z 
12 států. 

V průběhu roku 2021 byly u nás zrušeny 
soutěže, turnaje, společné tréninky stejně 
jako u mládeže. Teprve koncem roku se 
obnovili jen soutěže jednotlivců na cíl pro 
očkované. Přes všechny potíže reprezentace 
držela krok s nejlepšími sportovci.                                                         
Ing. Miroslav Hrúz



V letošním roce to bude 95 let od doby, kdy bylo v Katovicích zavedeno veřejné osvětlení. V roce 1927 bylo vrcholnou akcí zavedení elektrického osvětlení v Katovicích, 
po kterém občané volali již několik let. V tomto roce se započalo se stavbou …….. 1. tajenka…….., počátkem roku 1928 prováděla firma Chval ze Strakonic elektrickou 
instalaci a koncem února roku 1928 poprvé zazářilo elektrické světlo. Celkový náklad elektrizace činil 193.000 Kč, byl částečně hrazen z rozpočtu obce. V té době 
byla získána na výstavbu elektrického osvětlení i státní dotace ve výši 86.000 Kč. V letošním roce je v rozpočtu městyse plánována investice ve výši milionu korun na 
vybudování osvětlení ve spodní části …….. 2. tajenka……….., kde doposud veřejné osvětlení chybí.
Tajenka z minulého čísla: …. Jiřího z Poděbrad, ministerská rada, dobytčí trhy……

11 | KATOVICKÝ ZPRAVODAJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Veřejné osvětlení v Katovicích

Vodorovně: A) severovýchod, povel vozky k zastavení, evropská komise, SPZ Dunajská Streda. B) bývalý starosta Městyse Katovice, zkratka softwaru 
Visual Cert Exam, část molekuly, nosný pilíř. C) ……. 1. tajenka……….. D) vinařský stroj, kotel na zabíječku, hnací pohon, šachový velmistr. E) 
filmový mimozemšťan, rohy místností, slůvko pochopení, obec okresu Trnava, zkratka tlaku krve. F) legendární vojevůdce Rakousko uherské armády 
vězněný v Brně, pokazit, značka bývalé ovocné limonády. G) nuže, obal na pastu, slovenský silniční cyklista, značka našich vysavačů. H) trampská 
kolonie, MPZ Rumunska, drobný prozaický útvar. I) sloní zub, podnik v Předslavicích, bulharské pohoří. J) SPZ Olomouc, tropický keř maniok, tím 
způsobem. K) Evropský pohár, větší vojenská jednotka, hudební značka, pomluva. L) jediné sudé prvočíslo, vyznamenání, obruba obrazu, zkratka 
Oborové sdružení zemědělců, anglicky „dub“. M) kina, ovšem, japonská lovkyně ústřic, stát jihovýchodní Ásie, na tom místě. N) jméno zpěváka Jahelky, 
symetrála, zeď, listnatý strom, barvivo na vajíčka. O) odborně vyspělý člověk, zařízení na vypouštění rybníka, umělé vlákno, jméno herce Fialy. P) polní 
plošné míry, polít vodou dokola, provazy, svatební květina. Q) bílý otec Apačů u spisovatele Karla Maye, pásovec tříprstý.
Svisle:
1) kostra, bylina podobná trávě. 2) kutálet, japonská délková míra, přihlížející. C) tlak, americká hazardní hra podobná hře bingo, první žena, podpůrná 
konstrukce na vinnou révu. 4) korýš, sleva z ceny, pracovat krumpáčem, Mezinárodní kód letiště Paříž – Orly. 5) část vemene, staré čínské platidlo, 
sportovní výkon. 6) šroub do dřeva, kudrnatý pes, silnější kmen stromu, chatová zkratka vrátím se později („Be Back Later“) 7) nálady, ten i onen, 
bývalý rakouský pilot F1, podsvinče. 8) zkratka European Club Association, papoušek, hazard, zakrslý pinč. 9) cizí polní míra, ….. 2. tajenka…………
10) skupina sportovců, obyvatel západočeského města, zkratka Asociace výzkumných organizací, hlavní město Filipín. 11) pavlač, jméno Stravinského, 
korálový útes, cizí dravý pták. 12) odplata, rozpouštět kov, syrský prezident, osobní zájmeno. 13) část věty, nepořádek, český herec „Bobo“ v seriálu 
Ordinace v růžové zahradě. 14) systém hodnocení šachistů, hudební francouzský autor skladby „Bolero“, firma v Praze, obránce v kopané. 15) kovat, 
vojenská jednotka, anglicky pálka, německy babička. 16) hlučně našlapovat, předložka, tarokový svršek v kartách. 17) levostranný přítok řeky Volyňky, 
domácky Monika

kř
ížo

vk
u p

řip
ra

vil
:

In
g. 

Mi
ro

sla
v H

rú
z.

Nápověda: Zavar, Ri,  Ory, BBL, Akros, Bat

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






