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Chci vám všem za sebe, ale i za 
celé zastupitelstvo poděkovat za 
důvěru, kterou jste nám projevili při 
podzimních volbách. 

Projevená důvěra nás posouvá v úsilí a 
v další práci, která nás v Katovicích čeká. 
Velice děkujeme. 

Podzim byl ve znamení dokončování 
stavby školky, která je předána a po 
vybavení nábytkem bude uvedena do 
provozu. Předpokládáme, že děti se do ní 
nastěhují do konce března. Chystáme pro 
vás den otevřených dveří, o kterém vás 
budeme včas informovat. Dokončena byla 
i rekonstrukce ulice Krtská, ulice v dolní 
části Husova náměstí má nové osvětlení. 
Naplánované stavební akce tedy proběhly 

Vážení a milí spoluobčané,
letošní vánoční zpravodaj začnu netradičně a s pokorou.

a nyní musíme začít řešit, které další 
zařadíme do rozpočtu na příští rok. Po 
přestěhování našich nejmenších nás čeká 
bourání budov staré školky. Další práce 
budou pokračovat na přípravě výstavby 
cyklostezky, kdy v současné době probíhají 
společná jednání s představiteli města 
Strakonice o dalším postupu výstavby. 
Aktuální je pro nás i příprava Plání, 
kde podle architektonické studie mají 
vzniknout pozemky na výstavbu rodinných 
domů. 

Nyní je ale před námi konec roku, je 
advent, období zklidnění . Přeji vám všem, 
aby se vám alespoň v této době podařilo 
odpočívat. Abyste si dokázali udělat čas 
sami na sebe, na své příbuzné a známé a 

abyste společně vstoupili do nového roku 
hlavně v plném zdraví.
Vše nejlepší v novém roce.
Mgr. Němečková Šárka, starostka
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Světla na adventním věnci přibývá 
a s tím se přibližuje čas, kdy se nejen 
začne opět prodlužovat den, ale také 
kdy slavením Vánoc vyvrcholí naše 
očekávání. 

Ovšem oslava narození Pána Ježíše 
není jediným jejich cílem. Tak, jako advent 
ve svém celku člověka upozorňuje na 
celou škálu toho, jak může zakoušet Boží 
přítomnost, Vánoce kromě betlémských 
událostí připomínají širší téma toho, že 
se Bůh stal člověkem, přiblížil se nám, 
abychom porozuměli jeho poselství. A to je 
další poselství těchto svátků – jako pastýři 
a jako mudrci z východu i my můžeme v 
Kristu poznat Božího Syna a jako oni se mu 
můžeme poklonit.

Význam tohoto klanění samozřejmě 
souvisí s tehdejší častou praxí, která se 
odehrávala nejen v náboženském životě, 
ale též jako projev uznávání vládců a pánů. 
Ze strany podřízeného to byl krok uznání 
autority vrchnosti, ze strany hodnostářů 
znamenalo přijetí tohoto projevu také 
projev náklonnosti a ochoty udělat vše pro 
zachování života toho, kdo úctu projevil.

V betlémech vystavených v kostelích a 
připravovaných v domácnostech vidíme 

Nám, nám, narodil se!

klečící pastýře i vzdělané a bohaté 
mudrce. První křesťané nám v popisu 
těchto událostí zanechali přesvědčení, že 
Bůh neodmítá žádného člověka. Každý k 
němu může přijít, nikdo není odmítnut. 
Nezáleží na bohatství či sociálním 
postavení. Naopak – před Bohem se 
neklaní jenom někteří, jeho svrchovanost 
je i nad těmi, které považujeme mocné, 
bohaté a podobně. Ono poklonění se je 
krokem přijetí Boží přítomnosti, ale také 
otevřením se pro vše, co Pán nabízí a 
otevírá.

Když zpíváme, že se Ježíš narodil nám, 
je škoda zůstat u prostého obecného 
konstatování. On se narodil pro každého z 
nás. Ono zosobnění je třeba udělat osobně. 
Je škoda nechat realitu vtělení Božího 
syna ve vzdálené historické události. On 
se „rodí“ každý den, když vděčností za 
život, ochotou nasadit své síly pro dobro a 
lásku mezi lidmi i každým úkonem, kdy si 
nejen uvědomuji, ale i přijímám, že život je 
darem Nejvyššího.

Přeji a vyprošuji Vám Vánoce naplněné 
nadějí, pokojem, setkáním s blízkými i 
vědomím, že Bůh je blízký každému z 
nás – pro mě se narodil, jemu se mohu 

poklonit, on mě přijímá a neopouští!
Roman Dvořák, administrátor farnosti 

(farář)
Vánoční bohoslužby v Katovicích:
24. 12. 2022 ve 23:00
25. a 26. 12. 2022 v 8:30
30. 12. 2022 v 17:00 (s obnovou 

manželských slibů)
31. 12. 2022 v 17:00 (na poděkování 

za dobrodiní uplynulého roku)
1. 1. 2023 v 8:30
6. 1. 2023 v 17:00 (s žehnáním 

tříkrálové vody, kadidla a křídy)

Milí přátelé, vážení občané Katovic i přilehlých osad.
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Již druhý týden školní docházky 
se žáci 9. třídy zúčastnili tzv. 
„cykloturisťáku“. 

Od pondělí do čtvrtka podnikali 
cyklistické výlety ze Střelských Hoštic, 
kde byli ubytováni ve škole v přírodě, do 
širokého okolí Strakonic a Horažďovic. V 
měsíci říjnu absolvovaly některé třídy 1. 
a 2. stupně zajímavé exkurze do místní 
moštárny. Netradiční besedu absolvovala 
také 3. třída s místostarostou panem 
Jindřichem Zdráhalem, který žáky 
seznámil s prostory městysu Katovice a 
obeznámil je s provozem této instituce. 

Začátkem listopadu proběhla ve škole 
tradiční sběrová akce papíru a kartonu. 
Soutěž v tomto sběru druhotných surovin 
pořádá firma JIHOSEPAR Vimperk a 
naše škola se v ní tradičně umisťuje na 
předních příčkách. Žáci a jejich rodiče 
tentokrát shromáždili 2.060 kg kartonu 
a 4.040 kg papíru. Škola tak obdržela 
částku vyšší jak 10 tisíc korun. Tato 
částka bude využita na materiální 
zabezpečení volnočasových aktivit žáků 
mezi vyučováním. 

Vážení čtenáři, 
chtěl bych vás seznámit s některým 
akcemi, které proběhly od začátku 
školního roku v naší základní škole. 

Naše základní škola se také pravidelně 
účastní literárně výtvarné soutěže 
nazvané Čestický brambor. 24. listopadu 
byly v Lidovém domě v Česticích 
vyhlášeny výsledky a naši žáci dosáhli 
hlavně ve výtvarné soutěži skvělých 
výsledků:

v kategorii 1. – 2. třída obsadil Bastien 
Samec 1. místo, 

v kategorii 3. – 5. třída obsadila 
Kateřina Krýdová 2. místo,

v kategorii 6. – 7. třída obsadila Lucie 
Malečová 2. místo,

v kategorii 8. -. 9. třída obsadila 
Kateřina Kabelová 1. místo.

Ve čtvrtek 15. prosince bych chtěl 
veřejnost pozvat do naší základní školy 
na den otevřených dveří. Ten se bude 
konat od 14:00 do 18:00 hodin. Součástí 
akce bude i turnaj rodinných týmů (rodič 
+ žák) ve stolním tenise, na který se 
můžete přihlásit v ředitelně školy. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát hezké 
prožití adventu, spokojené Vánoce a vše 
nejlepší v novém roce 2023.
Mgr. Pavel Kohout, ředitel školy

V září žáci místní základní školy 
pod vedením pana učitele Roberta 
Kostěnce pomalovali autobusovou 
zastávku v Liboči.
Tématem malby je život v řece 
Otavě. Radost z krásné práce zkazili 
vandalové, nad jejichž jednáním 
zůstává rozum stát. Celý případ byl 
předán Policii České republiky.

Vandalismus

Další akce, která by neměla zůstat 
bez povšimnutí, se uskutečnila na 
konci měsíce října.
Žáci 9. třídy Patrik Růžička, Otakar 
Buchta, Tomáš Kůrka, Kateřina 
Kabelová a Kateřina Benešová pod 
vedením Mgr. Roberta Kostěnce 
vyzdobili výtvarnými motivy 
autobusovou zastávku v Liboči. 
Původně nenápadná a přehlížená 
ministavba se po jejich zásahu 
přeměnila v příjemný a barevný 
prostor. Navíc inspirovala šikovné 
tvůrce k dalšímu výtvarnému počinu, 
nyní v budově ZŠ. Jejich tým ještě 
posílila Monika Malá.
Tentokrát ozdobili velké stěny 
spojovací chodby do školní jídelny. 
Prostor dýchá novou atmosférou a 
všichni žáci i učitelé denně vídají 
krásné pohádkové draky.
Jolana Novotná

Výmalba 
autobusové 
zastávky

Ohlédnutí za zajímavými
akcemi ZŠ v měsíci říjnu

Podzim a tradiční sklizeň ovoce v 
zahradách a sadech přinesly myšlenku 
uspořádat exkurzi do katovické 
moštárny. 

Velké díky patří Mgr. Miroslavu Čapkovi, 
který tuto akci zajistil a zorganizoval.

Všichni žáci 1. a 2. stupně se svými 
třídními učiteli navštívili ve dnech 
7. a 14.10. chloubu místního spolku 
zahrádkářů. Sledovali moštování ovoce na 
moderní poloautomatické lince a využívání 
postupů uchovávajících charakter nápoje v 
šetrné míře.

Dále se seznámili s technologií 
pasterizace, která prodlužuje trvanlivost 
ovocných nápojů.

Kdo měl možnost, přinesl si z domova 
jablečné přebytky a následně mohl čerstvě 
vylisovaný mošt rovnou popíjet.
Jolana Novotná



V neděli 30. října 2022 odpoledne 
jsme na katovické faře pro děti 
připravili Kurz výroby postaviček, 
zvířátek a dekoračních předmětů z 
vizovického a kynutého těsta.

 Celým kurzem nás provedla velice 
šikovná lektorka Růžena Vinciková z 
Prachatic. Děti se dozvěděly, jak časově 
náročná je příprava vizovického těsta, z 
něhož vyráběly nejrůznější dekorativní 
předměty s adventní a vánoční tematikou. 
Moc se jim líbili i čerti z kynutého těsta, 
které si samy vytvořily, my jim je na 
místě upekli a děti si je poté buď odnesly 
domů, nebo přímo na kurzu s chutí 

Pečení s dětmi
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Zimní sezona Mistrovství České 
republiky metané na ledě byla zrušena 
z důvodu covidových nařízení. 

Po zrušení covidových restrikcí se mohlo 
začít znovu sportovat. V zimní sezoně 
se podařilo odehrát jen MČR na ledu v 
soutěži jednotlivců. V kategorii U 16 se 
mistrem ČR stala Tereza Matašovská , 
druhé místo obsadil Damián Samec a 
třetí Václav Matašovský, v kategorii U 
19 se mistrem ČR stala Alena Vlasáková 
následovaná Barborou Kudějovou. Všichni 
z oddílu metané Sokol Katovice. Ve stejné 
disciplíně v kategorii žen skončila Tereza 
Matašovská na pěkném 4. místě. 

Letní sezona začala jako každý rok MČR 
družstev v mixech. Sokol Katovice na 
mistrovství reprezentoval tým ve složení 
Pavel Matašovský, Václav Matašovský, 
Tereza Matašovská a Alena Vlasáková, 
který skončil na vynikajícím 3. místě. Před 
začátkem soutěží I. ligy MČR družstev 
na asfaltu se konala soutěž družstev na 
cíl. Katovické družstvo hrající ve složení 
Miroslav Hrúz ( přední másla 78 bodů ), 
Pavel Matašovský ( střelba 78 bodů ) , 
Miroslav Potužník ( zadní másla 68 bodů )
a Václav Matašovský ( přirážení , dorážení 
48 bodů ) standardním výkonem ve všech 
disciplínách získalo 272 bodů a obsadilo 

1. místo před KM Lenora s 267 body. 
Na základě výsledků se Sokol Katovice 
stal v soutěži družstev na cíl mistrem 
České republiky pro rok 2022. Po soutěži 
družstev v hodech na cíl následovala 
soutěž družstev , kde Sokolu Katovice 
o 2 body (jedno vítězství) unikl postup 
mezi nejlepší 4 účastníky ( play off ). Za 
Sokol nastoupili Miroslav Potužník, Václav 
Matašovský, Pavel Matašovský, Josef 
Staněk starší a Miroslav Hrúz. 28. září 
na poháru Českého svazu metané Sokol 
Katovice obsadil 4. místo. 

V letním období pořádají oddíly 

Mistři České republiky
Už jen natřít a může se péct!

Růžena Vinciková ví jak na to
Povedené výtvory

snědly.
Akci pořádal spolek BEZ Katovice v 

rámci projektu Neformální vzdělávání 
MAS Šumavsko, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
8_071/0016550.

Za BEZ Katovice vám přejeme krásné 
Vánoce a pevné zdraví a štěstí do roku 
nadcházejícího.
Irena Novotná

nesoutěžní turnaje. Stojí za to se zmínit 
o katovických turnajích. Na XVIII. ročníku 
domácího Pouťového turnaje retro tým 
Sokola hrající ve složení Roman Kuděj, 
Karel Karas, Miroslav Potužník a Miroslav 
Hrúz obsadil 3. místo a XIX. ročník 
Pootavského poháru Sokol Katovice 
vyhrál. Na obrázku Mistři České republiky 
v soutěži družstev na cíl.

Mistři České republiky v letní metané v 
soutěži družstev na cíl

Zleva Miroslav Potužník, Miroslav Hrúz, 
Pavel Matašovský a Václav Matašovský
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Výměna svítidel 
veřejného osvětlení
V naší obci v posledních asi 
patnácti letech došlo k masivní 
obnově lamp veřejného osvětlení. 
Dožívající sodíkové lampy byly 
nahrazovány halogenidovými svítidly 
a v posledních letech zejména svítidly 
s LED technologií. Ještě je však po 
obci asi třicet svítidel, jejichž stáří 
je kolem třiceti let. Jsou zpravidla v 
částech obce, kde je ještě vzdušné 
elektrické vedení, jako je Pankrác, 28. 
října, Liboč, Na Kolčavě, v Nádražní 
ulici od sběrného dvora směrem na 
Novosedly, nebo třeba na mostě a u 
zastávky u Trčků. Výměnou za svítidla 
s LED technologií bude snížena 
spotřeba elektřiny asi o dvě třetiny při 
stejné svítivosti lamp. 
Vzhledem k cenám elektřiny 
zvažujeme možné další úspory ve 
veřejném osvětlení. Variant je několik, 
například vypínání osvětlení nebo jeho 
částí v pozdních nočních hodinách, kdy 
není po obci vůbec žádný pohyb osob, 
nebo ponechat svítit lampy v uzlových 
bodech, třeba na křižovatkách nebo 
přechodech.
Jindřich Zdráhal 

Změna otevírací doby Sběrného dvora 
v Katovicích od 1. 1.2023.
středa 9:00-17:00 hodin
pátek 13:00-17:00 hodin
sobota 9:00-13:00 hodin
V době zimního času je otevřeno ve 
středu od 8:30 do 16:30 a v pátek od 
12:30 do 16:30 hodin 

Sběrný dvůr
Katovice

Florbal BEZ Katovice přihlásil do 
letošní sezóny 2022/2023 tři družstva 
– přípravku (1.- 3. třída), elévy (4. - 5. 
třída) a mladší žáky (6. - 7. třída). 

Jako již tradičně se v katovické tělocvičně 
prohání s fl orbalkou více dívek než chlapců. 
V přípravce je kluků nejvíce, celkem pět, ale 
i zde mají dívky navrch, hraje jich osm. Naši 
benjamínci do Vánoc stihnou čtyři ligové 
turnaje, ve kterých se jim celkem daří. Zatím 
nejúspěšnějším měsícem byl listopad, kdy 
nejdříve vyhráli neligový Sváteční turnaj 
17. listopadu v Netolicích. Hned následující 
víkend v J. Hradci skončili na děleném 
druhém místě v turnaji ligovém, kdy nestačili 
3:5 jen na zatím nejlepší přípravku soutěže 
Štíry České Budějovice. 

Tým věkové kategorie elévů má ve svých 
řadách kluka jen jednoho. Ale holky ho 
nedaly, a tak hrají společně s ním v chlapecké 
lize elévů (ostatně všechny tři naše týmy 
jsou smíšené a hrají klučičí soutěže). Naše 
elévky a elév to letos vůbec nemají lehké i 
proto, že tým je složen převážně z mladšího 
ročníku elévů - osm hráček, z deseti hráčů 
celkem, jsou nováčci z přípravky. Přesto, že 
zatím vyválčili jen pár bodů, se fl orbalem 
baví. Jediný rytíř v sestavě se plně vyrovná 
svým vrstevníkům a táhne tým střelecky. 
A holky už i letos umí starší kluky pěkně 
prohnat a jejich kvality se plně ukázaly, když 
si společně s mladšími žákyněmi odskočily 
na jeden turnaj dívčí ligy (viz níže).

V kategorii mladších žáků letos našich 

sedm děvčat a tři kluci vytvořili společný 
tým se Strakonicemi a nastupují pod 
názvem FbC Strakonice – Katovice. Díky 
tomu mají možnost trénovat jednou týdně 
na větším hřišti ve Strakonicích a hrají již 
„velký“ fl orbal ve formátu 5+1. Do uzávěrky 
Zpravodaje se jim ještě nepodařilo probojovat 
se ze třetího výkonnostního koše výše, ale 
pravidelně v něm bodují a doufáme, že 
okamžik postupu se blíží.

Jak už jsme naznačili, týmy máme sice 
jen tři, ale vyzkoušeli jsme si již čtyři ligové 
soutěže. Holky, půl na půl mladší žákyně a 
elévky, vytvořily společný tým a nastoupily 
jako hostující družstvo v Jihočeské dívčí lize 
mladších žákyň a elévek. Jako host se naše 
děvčata chovala v Českých Budějovicích 
poněkud neuctivě. Holky se s tím nemazlily a 
vyhrály všech pět utkání a tedy i celý turnaj 
se skóre 19:2.

Děkujeme všem, kdo fl orbal v Katovicích 
podporují a přejeme vám krásné Vánoce a 
vše dobré do roku 2023.

Za Florbal BEZ Katovice, Michal Novotný

Florbalový podzim 
rozehrály tři týmy

Přípravka vyhrála Sváteční turnaj v Netolicích

Naše děvčata po vítězném turnaji v 
Českých Budějovicích.
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Stalo se už tradicí, že ve fotbalovém 
klubu SK Otava Katovice panuje s 
uplynulým obdobím spokojenost. A 
podzim 2022 není výjimkou. Divizní 
áčko mužů dělilo od titulu půlmistra 
jen horší skóre! Ale radost dělaly i 
ostatní týmy.

Fortuna divize, skupina A
Když byl zveřejněn rozpis podzimní 

části, šel z něj respekt. Celek od Otavy 
čekaly první zápasy na hřištích soupeřů, 
ale hned na úvod se podařilo prolomit 
prokletí plzeňského Petřínu a následné 
utkání na příbramské Litavce skončilo 
nerozhodně. „Musím přiznat, že jsme 
po rozlosování měli obavy, ale nakonec 
se nám vstup do soutěže povedl a 
získané sebevědomí se projevilo ve 
zbytku podzimu,“ přikyvuje hlavou šéf 
katovického fotbalu Tomáš Hajdušek, 
jemuž druhé místo po podzimní části 
udělalo velikou radost. Od titulu 
půlmistra navíc mužstvo dělilo jen horší 
skóre, protože i vedoucí Lom získal 29 
bodů. „S postavením po podzimu na 
druhém místě tabulky jsme samozřejmě 
velmi spokojeni,“ zdůrazňuje a dodává: 
„Těší nás, že jsme dokázali vyhrát 
všechny domácí zápasy, to jsme si s 
fanoušky opravdu užívali. Na venkovních 
hřištích to ale bylo horší a zde máme 
určitě rezervy.“

Co se týče změn v kádru, tak příchod 
žádných posil zatím není v plánu. 
„Stávající kádr má naši důvěru. A 
doufáme, že budeme mít na jaře k 
dispozici všechny hráče. Teď si kluci 
do konce roku odpočinou a od ledna se 
budeme pečlivě připravovat na jaro,“ 
vysvětluje Hajdušek.

Katovice se stejně jako v minulých 
letech mohly opřít o neskutečnou 
podporu diváků – těch na domácí zápasy 
v Dudák aréně chodilo v průměru 268, 
což je v regionu suverénně nejvíce. 
„Všem fanouškům děkujeme za stálou 
a výraznou podporu, které si opravdu 
vážíme. A stejné poděkování patří i našim 
sponzorům, bez kterých by to nešlo,“ 
uzavírá předseda SK Otava Katovice.

Střelci podzimní části: 7 – Vladimír 

Katovické áčko přezimuje na parádním 
druhém místě

Uher, 6 – Jindřich Kadula, David Bálek, 
3 – Vasyl Habor, Dominik Štěch, 2 – Lukáš 
Bálek, Michal Požárek, Matěj Kostka, 
1 – Jiří Motl, Přemek Sládek, Jan Chylík, 
Tomáš Janoch.

Dudák okresní přebor
Béčko mužů startuje v Dudák okresním 

přeboru ve společenství s poříčským 
Otavanem a konečně se mu podařilo 
probojovat do horní poloviny tabulky, 
když zimní přestávku přečká na pátém 
místě. Na svém kontě má dvacet bodů za 
šest výher, dvě remízy a tři porážky, při 
skóre 30:23. Nejlepším střelcem týmu 
je Lukáš Vápeník s šesti góly, ale s pěti 
zásahy mu sekundoval Tomáš Hajdušek 
mladší, jemuž na tento gólový zápis 
stačilo pouhých šest startů.

Mane okresní přebor žáků
Katovičtí žáci posbírali během deseti 

podzimních zápasů dvanáct bodů za 
dvě výhry v základní hrací době, tři 
vítězství na penalty a pět porážek, což v 
šestičlenné tabulce stačí na předposlední 
pátou příčku, ale na třetí Sousedovice 
ztrácí jediný bod. Nejlepšími střelci 
družstva jsou Matěj Kabele s Tomášem 
Koppem, kteří mají na svém kontě shodně 
pět branek.

Český trávník OP mladších žáků
Tři výhry, čtyři porážky. S takovou 

bilancí zakončili mladší žáci Katovic 
podzimní částí okresního přeboru. 
Zisk devíti bodů jim v osmičlenné 
tabulce zajistil přezimování těsně pod 
medailovými pozicemi na čtvrtém místě. 
Nejlepším střelcem týmu, v němž je také 
několik děvčat, je Dominik Barvíř, jenž 
zvedl ruce nad hlavu sedmkrát. 

Protom OP starších přípravek
V okresním přeboru starších přípravek 

startují hned dvě katovická družstva. I 
když se tabulky nepočítají, tak můžeme 
prozradit, že áčko je po podzimu na 
skvělém druhém místě za Strakonicemi, 
když během sedmi zápasů získalo 18 
bodů, skóre 69:36. Ani béčku se nevede 
špatně, to je šesté, když získalo bodů šest 
(skóre 47:67).

Prima OP mladších přípravek
Nejmenší fotbalisté katovické Otavy, 

kteří startují v áčkové skupině soutěže, 
vyhráli na podzim pět z devíti zápasů, 
skóre 64:78.

Fotbalový klub SK Otava 
Katovice přeje všem svým členům, 
podporovatelům a příznivcům 
příjemné prožití vánočních svátků a do 
nového roku hodně zdraví. Už se moc 
těšíme, až se po zimní přestávce zase 
uvidíme v Dudák aréně na fotbale!

Hráči a fanoušci SK Otava Katovice, to je jedna velká fotbalová rodina.
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Jistě si vzpomenete, že asi v 
tuto dobu před dvěma lety byla 
posprejována zastávka U Trčků. 
Vyčíslená škoda byla relativně malá, 
celkem 3.500 Kč. Horší než vzniklá 
finanční škoda bylo pomyšlení, že 
nám jen tak někdo poničil pěkně 
opravenou zastávku. Z rozmaru a z 
blbosti vzal do ruky sprej a bylo mu 
jedno, že se někdo snažil, abychom 
to u nás měli pěkné. Případ šetřila 
policie a díky všímavým občanům 
odhalila dva mladistvé pachatele ze 
Strakonice. 
Případ má hezké rozuzlení. V srpnu 
k nám na úřad přišli dva mladíci, 
aby se za své jednání omluvili a 
uhradili škodu. Jejich omluva byla 
upřímná a bylo znát, že vyšetřování 
policie a následný soud je vyléčil 
z podobných akcí. Jistě částečně z 
donucení, ale přesto museli sebrat 
odvahu a dojít se k nám na obec 
přiznat a omluvit se za svůj čin. 
Věřím, že se poučili.
Jindřich Zdráhal 

Zastávka s dobrým 
koncem?

Po čtrnácti letech přišel čas na 
změnu. 
Starý Ford Tranzit už nevyhovoval 
pro své opotřebení a bylo potřeba 
se poohlédnout po nové dodávce. 
Na základě výběrového řízení byl 
pořízen nový Peugeot Boxer od 
společnosti Auto Kalný z Klatov 
za 800.000 Kč. Je opět šestimístný 
s ložným prostorem. Polepy se 
znakem městyse zhotovil Zdeněk 
Mašát.

Boxer ve službách 
městyse

Otevírací doby Vánoce 2022

26. 12. ZAVŘENO 29. 12. 8:00 – 14:00
27. 12. 8:00 – 14:00 30. 12. 8:00 – 14:00
28. 12. 8:00 – 14:00

Lékárna U Andělů 
Kolektiv lékárny U Andělů přeje klidné 
Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

18. 12. 7:00 – 10:00 27. 12.
běžná 

otvírací doba
24. 12. 7:00 – 11:00 28. 12.
25. 12. ZAVŘENO 29. 12.
26. 12. ZAVŘENO 30. 12.

31. 12. 7:00 – 11:00

Jednota COOP Katovice, ulice Nádražní
Příjemné prožití vánočních svátků a 
šťastný nový rok 2023 přejí děvčata z 
katovické Jednoty.

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

Koloniál Procházková Hana
Děkuje svým zákazníkům a přeje radostné 
Vánoce a šťastný nový rok 2023.

Pivnice U Hasiče a Jednota COOP 
Katovice, ulice Kolářova
Děkuje všem svým stálým zákazníkům 
za přízeň a přeje hezké prožití vánočních 
svátků a v novém roce hodně zdraví.

Restaurace U Vondrášků
Vážení zákazníci, rok 2022 se pomalu 
blíží ke svému konci, a proto nám dovolte 
poděkovat za Vaši dosavadní přízeň a 
popřát Vám hezké Vánoce. Do nového roku 
2023 Vám rovněž přejeme hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i 
profesním životě!
24. 12. ZAVŘENO 28. 12. 14:00 – 22:00
25. 12. ZAVŘENO 29. 12. ZAVŘENO
26. 12. ZAVŘENO 30. 12. 14:00 – 23:00
27. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO

1. 1. 2023 13:00 – 22:00

Ordinace obvodního lékaře
MUDr. L. Hejlíkové 
Od 19.12. do 30.12.2022 bude ordinace 
uzavřena. Zastupuje MUDr. J. Procházková 
v Horažďovicích po předchozí domluvě na 
tel. č. 376 512 789.

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

Úřad Městyse Katovice

19. 12. OTEVŘENO 26. 12. ZAVŘENO
21. 12. OTEVŘENO 28. 12. OTEVŘENO
23. 12. ZAVŘENO 30. 12. ZAVŘENO
24. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
25. 12. ZAVŘENO 2. 1. OTEVŘENO

Sběrný dvůr Katovice

Kolářova knihovna Katovice 
Večer plný překvapení, pocit, který jindy 
není, dobré jídlo do bříška, bohatého 
Ježíška. Tohle všechno na Vánoce, hodně 
zdraví v novém roce.
Od 23.12. do 1.12. bude knihovna zavřená. 
Od 2.1.2023 se na všechny čtenáře budu 
těšit.

Vniknutí do nezamčených 
domů

Koncem listopadu došlo ke dvěma 
vniknutím do nezamčených domů. 

Jednou ve dne, kde téměř došlo i na 
konfrontaci majitelů s pachatelem. 
Podruhé to bylo o pár dní později ve 
večerních hodinách, kdy majitelka 
byla doma a přistihla možná stejného 
pachatele, který utekl. Podobný případ se 
stal v ten samý den večer ve Střelských 
Hošticích, a to asi o hodinu později než 
u nás. Pachatelkou byla tentokrát žena, 
která opět utekla. Jak u nás, tak v S. 
Hošticích byl viděn podezřelý neznámý 
pár, který se procházel po obci. Případ 

šetří policie, které se ozvali svědci, kteří 
tyto lidi viděli.

Apelujeme na všechny, zejména však 
seniory, aby nenechávali zbytečně 
odemčeny vstupní dveře do domu, nebo 
branku či průjezd. A to nejen když jdete 
třeba jen na zahrádku vedle domu, ale 
i když jste doma. Buďte obezřetní vůči 
neznámým lidem ve vašem okolí. V 
případě pochybností se neváhejte obrátit 
na policii. Pokud se vám stane, že vám 
někdo do domu vlezl, i když vám nic 
nevzal, volejte policii ihned. 

Jindřich Zdráhal
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Léto a druhý ročník rekreačního 
plavání v Katovicích „Přeplavme svůj 
Gibraltarský průliv na řece Otavě” 
bylo v září zakončeno v areálu kempu 
Otavský ráj. 

Nejednalo se o žádný závod, cílem bylo 
dobře si zaplavat, motivovat se, užít si 
letní sezónu a pokusit se uplavat 16 km, 
pomyslnou délku Gibraltarského průlivu.

Do akce se zapojilo 42 plavců, všichni 
v součtu uplavali 558,3 kilometrů. Svůj 
Gibraltarský průliv 16 km přeplavalo 7 
týmů, 7 sólo plavců. Celkem pomyslnou 
vzdálenost přeplavalo 13 plavců. Soutěžilo 
se v kategorii týmů. Zde zvítězilo a 154 km 
uplavalo TRIO JIH (Jiřina Böhmová 76 km 
– 1.místo celkově, Irena Štěrbová 43 km, 
2. místo celkově,Hana Zdráhalová 35 km, 
3.místo celkově). V kategorii sólo plavání 
uplaval 33,75 km Jiří Zahradník (4.místo 
celkově). Druhá byla Nina Černá, uplavala 
33 km (5.místo celkově). Třetí byl nejstarší 
plavec, 79 let, Ota Jiroušek (uplaval 24,795 
km, 7. místo celkově). Dále Gibraltarský 
průliv pokořilo družstvo DELFÍNI. Uplavalo 
55,54 km (Eliška Klasová 18,5 km, 10. 
místo celkově, Ema Klasová, nejmladší 
sedmiletá účastnice, 6,24 km, Drahomíra 
Tylová 11,9 km, Lucie Studničková Urban 
11,8 km, Jana Klasová 4,9 km, Anita 
Klasová 2,2 km). SLUNEČNICE uplavaly 
35 km (Milena Píšová 32,75 km – 6.místo 
celkově, Eliška Strašková 2,25 km), TRIO 
SAM uplavalo celkem 33,5 km (Alena 
Valachová 6,5 km, Jana Hajdušková 13 
km, Marcela Uhlíková 14 km. DUO KOVY 
uplavalo 27,8 km (Josef Kokrda 22,3 km, 
9.místo celkově, Jana Vyorálková 5,5 
km). Michaela Klásková uplavala 24,5 km 

(8.místo celkově). PODSKALÁCI uplavali 
22,9 km (Karel Svoboda 3,1 km, Matylda 
Svobodová 4 km, Kryštof Svoboda 1 km, 
Hana Svobodová 7,45 km, Milena Novotná 
7,35 km). Duo Gevlan uplavalo 21,6 km (Eva 
Nejedlá Eva 11,1 km, Vladimír Nejedlý 10,5 
km).V sólo kategorii Karel Němejc uplaval 
18,25 km (11.místo celkově), Vlaďka 
Chalušová 16,1 km (12.místo celkově) a 
Petra Málová 16 km (13.místo celkově). 

Plavali i další jednotlivci a družstva, 
kteří pomyslnou hranici nepřekonali. 
DUO BINĎOVÉ uplavalo 15,2 km (Eva 
Binderová 7,35 km, Martin Binder (7,85 
km). DUO PAVSLAV uplavalo 9,4 km (Pavla 
Nejedlá 6,6 km, Miroslav Křivanec 2,8 km). 
Nejstarší plavkyně Milena Beranová (84) 
uplavala 6,1 km. 

Všichni plavci za účast v 2.ročníku 
rekreačního plavání obdrželi pamětní list, 
dřevěnou medaili, nejúspěšnější v kategorii 
publikaci „Po vlnách řeky Otavy“. 

Letošnímu rekreačnímu plavání na Otavě 
v Katovicích přálo počasí, celá akce se 
vydařila. Oddíl DZP Sokola Katovice děkuje 
Městysu Katovice, kempu Otavský ráj, 
nadaci KONABO za podporu. Dále děkujeme 
všem plavcům za účast. Podařila se dát 
dohromady parta lidí, která při letním 
plavání našla motivaci. V pořádání akce 
budeme pokračovat i v dalších letech. 
Těšíme se na všechny (i na nově příchozí 
plavce) při 3.ročníku rekreačního plavání 
na Otavě s názvem: Přeplav si svůj 
„Cookův průliv na řece Otavě v Katovicích“. 
Cookův průliv odděluje Severní a Jižní 
ostrovy Nového Zélandu a pomyslná 
hranice je 26 km.

V měsíci září jsme plavali štafetově 
(Chalušová Vl., Černá N., Zahradník 
J.) Meandry, kondiční plavání Slapy-
Štěchovice (9 km). Ten, kdo neplaval, šel po 
nejstarší turistické stezce v ČR Svatojánské 
proudy.

Dne 2.října se oddíl zúčastnil zahájení 
otužilecké sezóny v Punkvě. 300 metrů v 
jeskyni, v teplotě 9,3 stupně plavali David 
Zoubek, Jan Kuděj, Jiří Zahradník, Nina 
Černá. Dále 4.10. oddíl plaval v Praze 
u Karlova mostu tzv. Osvícené večerní 
plavání. 

Otužilci DZP Sokola Katovice v nové 
sezóně 2022/2023

První závod byl 15.10. v Jičíně (Klásková 
M. 1000 m – 12. místo, Chalušová Vl. 750 
m - 3.místo, Zahradník J. 750 m - 3. místo, 
Černá N. 750 m - 8. místo). 

22. října jsme plavali v lomu v Horní 
Cerekvi (Zahradník J. 750 – 8.místo, Černá 
N. 750 m – 11. místo, Chalušová Vl. 750 
m - 9. místo, Klásková M 1000 m - 17. 
místo). 6. listopadu na nás štafetově čekalo 
1650 metrů, tzv. Libušínská ledová míle,v 
Libušínském jezírku u Kladna (Chalušová 
Vl, Černá N, Zahradník J.).

První zimní podmínky, teplota vody 
5,6 stupně, měl závod 19.11. v Plzni na 
Boleveckém rybníku. Klásková M. na 1000 
obsadila 6. místo, Zahradník J. na 750 m 
10.místo, Chalušová Vl. na 750 m 11. místo 
a Černá N. na 500 m 5. místo. V neděli bylo 
otužilecké namáčení v Nýrsku, kde jsme 
podpořili účastí klub otužilců z Klatov. 

V sobotu 20.11., v teplotě 4,1 stupně vody, 
byl závod v Hradci Králové. Klásková M. 
plavala 750 m – 5. místo, Chalušová Vl. 
500 metrů 13. místo a Zahradník J. 500 
metrů 14. místo. Prozatím oddíl v soutěži 
oddílů Českého poháru drží 10. místo z 25 
hodnocených oddílů. 

V prosinci nás můžete podpořit v 
okolí, 26.12. v Poříčí a na Nový rok ve 
Strakonicích. 

Vážení spoluobčané, jsou před námi 
svátky vánoční. Dovolte nám poděkovat 
všem za dobrou spolupráci a projevenou 
přízeň. Všem Vám přejeme krásné a klidné 
Vánoce, pevné zdraví, klid, pohodu, a ať se 
nám v r. 2023 vyhýbají nepříjemné události.

DZP S.Katovice
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Setkání bývalých fotbalistů Katovic
V sobotu 3. září se konalo v kulturním domě setkání bývalých fotbalových hráčů Katovic. Setkání se zúčastnilo téměř 60 fotbalistů, kteří 

v minulosti hráli za Katovice. Akce plná vzpomínek měla veliký úspěch. Hráče přivítal předseda klubu SK Otava Katovice Tomáš Hajdušek 
a starostka Šárka Němečková. 

Ve dnech 2.-4. září jste mohli v parku na 
Husově náměstí pozorovat účastníky již 
osmého ročníku Katovického Otesánku. 
Tentokrát sochy poputují do zahrady 
školy a školky. 

Katovický Otesánek

Katovické Vinohraní letos opět 
nezklamalo. Přijeli vinaři z Velkých 
Pavlovic a vystoupil Presúzní sbor Velké 
Pavlovice spolu s cimbálovou muzikou 
Lašár. Již tradiční akce se opět vydařila.

Katovické Vinohraní 

26. listopadu byl na náměstí 
rozsvícen vánoční strom. Vystoupil 
zde Katovický kostelní sbor, sváteční 
slovo pronesl farář římskokatolické 
farnosti Roman Dvořák. Děti došly 
ke kostelu, kde zazvoněním na 
rolničky zahájily advent a předaly 
prostřednictvím andělů svá přáníčka 
Ježíškovi.

Rozsvícení 
vánočního stromu 
2022

Po letošním přívalovém dešti byly ve 
škole měněny zatopené kotle. Když 
jsme hledali projektovou dokumentaci 
školy, našli jsme zajímavý dopis o 
vyřízení žádosti o výstavbu školy. 

Dopis ke stavbě 
školy z roku 1947
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Nová katovická mateřská školka obrazem
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Cyklus Kořeny LVII.
Katovická továrna

Katovická výroba klobouků byla ve své 
době proslulá v širokém okolí. Jak to bylo 
se založením i provozem továrny, podrobně 
líčí zápis katovické kroniky z roku 1951, 
který byl téměř doslovně převzat i do knihy 
A věky jdou… I já dnes předkládám výtah z 
tohoto textu, kdy jsou zajímavě líčeny nejen 
počátky výroby, ale i další rozvoj továrny.

Textilní tovární výrobu založil v Katovicích 
v letech 1885-87 strakonický žid Zucker, 
který již vlastnil továrnu ve Strakonicích. 
Roku 1899 se spojil strakonický Zuckerův 
závod se dvěma Fürthovými a dvěma 
Steinerovými a byla založena Akciová 
společnost rakouských továren na fezy se 
sídlem ve Vídni. Společnost skoupila různé 
menší továrny po Rakousku a téměř celá 
výroba se soustředila do Strakonic. To byl 
základ pozdějších strakonických Vlnařských 
závodů a fezáren.

Ale vraťme se do Katovic. Podnik začal 
působit na levém otavském břehu, ve 
mlýně u Polanů, tam kde se ještě před pár 
lety vyráběla krmiva. Původně se v továrně 
dělaly punčochy a fezy. Punčochy tu dělníci 
pletli na stávcích. Majitel rozšířil výrobní 
prostory a směrem k řece nechal postavit 
přístavbu včetně vysokého továrního 
komínu (zbořen byl roku 1955). 

Po Zuckerově odchodu z Katovic si 
opuštěné tovární prostory pronajala firma 
Heřman a Mautner a vyráběla tu asi čtyři 
roky klobouky. Firmě se však nedařilo a 
zkrachovalí majitelé odjeli do Ameriky. 
Továrnu pak převzal Moric Eisner, kde 
pracoval se svými synovci Eduardem 
a Ottou Gutfreundovými. Jejich otec 
zbankrotoval, a aby se věřitelé nedomáhali 
pohledávek na synech, byla továrna vedena 
právě jejich strýcem Eisnerem. V továrně 
ve mlýně se vyrábělo do roku 1893. Je až k 
neuvěření, že tu pracovalo přes sto dělníků. 
Hygienické podmínky byly nevyhovující, 
také osvětlení nedostatečné. Prý hlavně 
kloboučníci tu měli slušné mzdy 14 – 16 
zlatých týdně, ale muselo se pracovat 12 
hodin denně.

Roku 1892, jak dosvědčuje i zápis v 
kronice z toho roku, koupil Moric Eisner 
od obce pozemek na pravém otavském 
břehu, u odbočky na Pracejovice. Cena za 
čtvereční sáh (1 čtvereční sáh = 3,596652 
m²) činila 40 krejcarů. Nejdříve nechal 
postavit nárožní budovu a tovární místnosti 

s bytem. Asi rok po přestěhování továrny 
na nové místo vyhořela stará budova ve 
mlýně u Polanů, kde byly stále uloženy 
některé stroje. Zapříčinit to měl hlídač 
Vokurka, který topil v hale, kde se od 
rozžhavených kamen vznítilo olejem 
nasáklé zařízení. Mezi lidmi však kolovala 
i druhá verze, že továrník Eisner založil 
požár sám ze spekulativních důvodů.

Později se bratři Gutfreundové se strýcem 
Eisnerem rozešli a továrnu vedli sami. 
Vyráběly se tu klobouky. Prodávaly se za 
cenu 80 krejcarů až 1 zlatý. Jejich výrobky 
nabízeli čtyři obchodní cestující, které 
podnikatelé zaměstnávali. Za I. světové 
války, roku 1916, zemřel v Karlových 
Varech Eduard Gutfreund. Správu jeho 
majetku převzal bratr advokát z Českých 
Budějovic. Celý majetek zesnulého upsal do 
rakouských válečných půjček. Po Eduardu 
Gutfreundovi zůstala vdova a tři synové: 
Leo, Rudolf a Vilém. 

Továrna byla v době smrti Eduarda 
ve špatném technickém stavu – byly tu 
nejrůznější přístavby, přestárlé stroje, 
špatně udržované, nevyhovující rozvod 
vody a páry ad. Výrobní místnosti byly 
kryté lepenkou. 

Po konci I. světové války pronajala 
Gutfreundova vdova asi na tři roky továrnu 
strakonickým fezárnám. Poté továrna 

krátce nevyráběla. Vdově se podařilo 
najít nového ředitele Podobského, který 
výpůjčkami opatřil nejnutnější provozní 
kapitál a výroba se rozběhla. Ale výrobky 
nebyly příliš módní, takže se dodávaly 
hlavně na trhy do Haliče, Sedmihradska, 
Maďarska, Podkarpatské Rusi a na 
Balkán. Ředitel Podobský začal jednání s 
Centrokomisí, které tvrdil, že v Katovicích 
je dobře vybavená továrna s dělníky, chybí 
jen kapitál. První půjčka tvořila 300 000 
Kč, později se ještě navýšila. Technického 
vedení továrny se místo bratrů Lea a 
Rudolfa Gutfreundových ujal ředitel 
Trapl. Centrokomise založila své oddělení 
klobouků a začala se starat o odbyt v 
tuzemsku a následně i v zahraničí. Bohužel 
se katovická továrna potýkala s nekvalitní 
výrobou – až 95% výrobků neodpovídalo 
požadované kvalitě. Navíc vedení neumělo 
sehnat kvalitní materiál nutný pro výrobu 
kvalitních klobouků. Došlo i k výměně 
technického ředitele, stal se jím říšský 
Němec, přišli sem i zkušení mistři z jiných 
továren, ale kvalita nebyla stále dostačující. 
Na skladě bylo prý 30 000 tuctů štump 
(polotovary menších plstěných klobouků, 
též zvané šišák) a kapelínů (polotovar 
pro široký typ klobouku). Blížil se téměř 
neodvratný krach. Avšak Centrokomise si 
nemohla dovolit pokazit si svou pověst. 
Proto koupila celou továrnu i se zásobami 
materiálu za cenu, která však neodpovídala 
skutečné hodnotě továrny i zásob. Vznikla 
nová firma Vilém Gutfreund a spol., kterou 
vlastnili Centrokomise a nejmladší syn 
Vilém, který zrovna ukončil své vzdělávání. 
Začalo se vyrábět kvalitní zboží. Kromě 
pánských štump se začaly dělat i štumpy 
dámské. Dále se začaly vyrábět dámské 
i pánské vlněné klobouky. Dokonce prý 
pro dětské a sportovní klobouky se začalo 
využívat zcela nového systému práce (který 
však v kronice není specifikován).

Dne 1. ledna 1930 přestal být Vilém 
Gutfreund společníkem a vznikla nová 
firma Otava. Hlavním majitelem byla 
Centrokomise a dále několik malých 
podílníků, mezi nimi i Vilém. (Ten se stal 
úředníkem Legiobanky a zemřel za II. 
světové války jako žid v koncentračním 
táboře.) Další historii katovické továrny si 
připomeneme někdy příště.
Irena Novovotná (kronikářka)

Zpočátku se v katovické továrně vyráběly 
punčochy. Možná právě na takových 
dřevěných punčochářských stávcích, jako 
je tento ve strakonickém muzeu



Jak se katovické půvabné návrší ocitlo ve slavné Hašlerově písničce? Při svých častých toulkách Čechami, dnes by se řeklo při turné, přejížděl známý pražský písničkář z 
Horažďovic do Písku. Cestou se v Katovicích zastavil …1. tajenka….., ale také se jimi prošel, jak rád všude činíval. Hašlera při procházce natolik nadchla alej krásných 
stromů na katovickém návrší, že když potkal muže pasoucího na vršíčku husy, zeptal se ho, jak tomuto místu říkají. Odjakživa na Pankráci, odpověděl pasáček, i když nevěděl 
proč. Hašlerovi to však stačilo. Katovické návrší s alejí ….2. tajenka….. ho inspirovalo k jeho známé písničce „Na Pankráci, na malém vršíčku….“. Když se tato písnička 
stala slavnou, Pražáci si ji přisvojovali. Jenom jim bylo divné, kde se na pražské Pankráci vzalo stromořadí. Sám Hašler jim to při jednom vystoupení v Lucerně vysvětlil. „Ta 
písnička vznikla na takovém malém návrší s krásnou alejí v jedné vesničce u Strakonic, kde jsme se jednou zastavili na oběd.“
2. září 1941 byl po druhé zatčen gestapem přímo během natáčení filmu Městečko na dlani, kde pracoval jako umělecký poradce. Nejprve byl uvězněn na Pankráci a poté v 
Drážďanech. 17. října 1941 skončil v koncentračním táboře Mauthausen, kde umírá 22. prosince 1941 ve věku 62 let. Dne 26. února 2016 jej v Divadle na Vinohradech ministr 
kultury ČR Daniel Herman ocenil za ….3. tajenka….. přínos titulem "Rytíř české kultury".
Tajenka z minulého čísla: … pětisetletá, vysoké hráze, pražském metru…………
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Rytíř české kultury 

Vodorovně:
A) okrasná zahrada, japonská lovkyně perel, vychovatelka dětí. B) dobytčí nápoj, část rostliny, kolem, škubat (trhat). C) vojenská jednotka, otec, 
zbabělec, jméno Chaplinovy manželky. D) druh papouška, …..1. tajenka….., francouzsky „ název“. E) Evropané, jihoamerické peníze, francouzský 
zakladatel dadaismu, zkratka evropská komise, pokladna. F) chemická značka astatu, úsilí ( píle), bývalý český reprezentant ve fotbale, značka ruského 
auta ( Uljanovskij Avtomobilnyj Závod ), velšská předložka „v“. G) část bochníku, podnět ( čin ), lázně na Krymu. H) latinsky „kostky“, značka mouky, 
spodky nádob, aromatické koření, polní míra 100 m². I) …..2. tajenka…. J) solmizační slabika, Jaderské moře, popěvek, typ menšího fordu, hovězí 
dobytek. K) opak homeopata, motorové vozidlo, drápy. L) předložka, mezinárodní kód Namíbie, ženské jméno (26. července), směnečný ručitel, zkratka 
akreditovaný kvalifikační kurz. M) zkratka Organizace pro osvobození Palestiny, spustit se po laně, glazurovaný povrch nádob, kus ledu. N) desetina 
tisíce, …..3. tajenka….., tenisový úder. O) rovněž, domácky Monika, český lidový tanec, bezocasý obojživelník. P) cizí mužské jméno, ode dne vydání 
latinsky, vydlabaný otvor ve dřevě, modla. Q) město na Filipínách, podřadící spojka, zvuk střelby.
Svisle:
1) pracovní schůze, lůžko. 2) přesně, ženské jméno (22. června), město v okrese Sokolov. 3) lehké pružné dřevo, řeka v Německu, iniciály herce Oliviera, 
básnicky pohár. 4) rodový svaz, milánský fotbalový klub, starořek, divadelní jeviště. 5) zkratka Pražské energetiky, jihoamerický hlodavec, odpálení, 
jméno zpěvačky Destinové. 6) hovězí tuky, značka hektaru, značka žárovek, feudální svobodný statek. 7) černomořský přístav, vylučovat pot, cizokrajná 
rostlina. 8) jméno herečky Mandlové, hanebně, větná spojka, značka čistícího prášku. 9) tělní výměšek, encyklopedický, zápalná šňůra, zkratka intenzivní 
péče, sibiřský veletok. 10) osada v Turecku, značka diabetických výrobků, rekreační zařízení, vnady. 11) španělsky zlato, číslo platební karty, prodejce 
nábytku, měkká stupnice. 12) anglicky „etiketa“, prodloužená boční zeď, domácky Svatava, 13) ta i ona, posel, bývalý český herec, zkratka americké 
tel. společnosti. 14) přechod přes řeku, polní kurát ze Švejka, montovaný domek, tísnit. 15) ovocná limonáda, předložka, značka francouzské hořčice, 
silnější kmen stromu. 16) usazeniny, samice krocanů, český herec a režisér. 17) kozácký náčelník, tajná židovská nauka.

Nápověda: AKSAR, ARP, LABEL,  LALA, NAB,  NOM, SALZA, YN                

křížovku připravil Ing. Miroslav Hrúz




