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Váţení spoluobčané!
Je před námi konec školního roku, polovina roku kalendářního. Neţ jsme se nadáli, je za námi i první
letní den. Rozloučili jsme se dětmi z MŠ, které postoupili do ZŠ a jiţ jsou připravené na přijímání nových
vědomostí. Zpříjemnit tento čas jim můţe i nově budované školní hřiště, které právě prochází velkou
rekonstrukcí. Jeho hlavním prvkem bude víceúčelové hřiště na míčové sporty s lehkoatletickým oválem. Pro
výuku budou slouţit i doskočiště pro skok daleký, sektor pro skok vysoký nebo vrh koulí. Hlavní povrch
bude umělohmotný, doplněný travnatými plochami. Pro naši obec věc unikátní a dlouhodobě očekávaná.
Aţ v letošním roce se podařilo získat podporu z MMR 1.844.000 Kč na tuto investiční akci. Bez společného
financování z obecního rozpočtu v částce 2.084.000 Kč by to ale nešlo.
Velkou akcí je téţ oprava místní komunikace, a to Kovářov – Březí. Realizovat ji bude v termínu od
13. 8. firma Swietelsky, která podala nejlepší nabídku ve výběrovém řízení. Po létech neustálého záplatování
a následně nataţení úseků s celoplošným pokrytím vozovky balenou směsí se všichni, kdo tudy projíţdějí do
práce nebo se vrací domů, dočkají nového povrchu. Doufejme, ţe to bude na dlouhá léta, co se nebude
muset investovat do této komunikace ani koruna. Věřím, ţe i řidiči nákladních vozidel nebo traktorů budou
respektovat povolené tonáţe, aby zbytečně nezatěţovali tuto novou silnici. Investice kolem 3 milionů Kč je
podpořena z Jihočeského kraje jedním milionem.

ODEČTY VODOMĚRŮ
Od 20.8. do 31.8.2018 budou probíhat tzv. odečty vody v obcích Předbořice, Zahořany,
Lašovice, Jalovčí a Chrást. To znamená, že pověření pracovníci Obce Kovářov budou
zapisovat stavy vodoměrů. Občané od 1.8.2018 mohou sami nahlásit stav vodoměru
na OÚ Kovářov, a to buď osobně, telefonicky – 382 594 218 nebo e-mailem:
oukovarov@volny.cz. Při nahlašování prosím sdělte adresu odběrného místa,
číslo vodoměru a stav vodoměru v m3.
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Dočkají se i Předbořice, kde jiţ několik let volají po dětském hřišti. Tak jako v Kovářově a
Zahořanech, kde jiţ dětská hřiště jsou, bude v měsíci září probíhat realizace čtyř hracích prvků právě zde.
Přáli bychom si všichni, aby bylo hojně vyuţíváno ze strany místních dětí nebo dětí z přilehlé školky. Tato
akce je podpořena z Programu obnovy venkova z Jihočeského kraje částkou 141.000 Kč a spolufinancovaná
je z rozpočtu obce.
V závěru jsou opravy a rekonstrukce jak zdi na nové části hřbitova, tak byt v čp. 22 v Kovářově,
který brzy bude mít rozhodnutím rady nového nájemníka.
Je za námi také několik významných projektů nebo kulturně společenských akcí jako například
návštěva občanů a ţáků partnerské obce Seftigen. V rámci spolupráce Základní školy Kovářov a Obce
Kovářov jsme pro naše malé i velké přátele připravili bohatý, adrenalinový a poznáváním nabitý program.
Ten byl i velmi kladně hodnocen ze strany našich přátel - jak vedením partnerské školy, tak i zástupci obce,
mezi kterými byl i prezident obce Seftigen. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu návštěvy, organizátorům obce Kovářov, místní ZŠ, rodičům ţáků kovářovské ZŠ, všem, kteří
ubytovávali naše přátele. Velké díky Vám všem.
Na přelomu měsíce dubna a května se odehrál jiţ tradiční slet čarodějnic a čarodějníků na vrchu
Lipný. Šlo opět o hojně navštívenou akci, kde pomáhali jiţ tradičně místní kovářovští hasiči. Díky jim za
příjemný podvečer. Dětský den je jiţ tradicí a ta byla ve spolupráci hasičů a obce uspořádána na kovářovské
návsi. Bavili se malí i velcí. Všem Vám moc děkuji za přípravu a vlastní realizaci.
V závěru mi dovolte popřát vám krásnou, pohodovou dovolenou a všem dětem přeji, aby si uţily dva
měsíce prázdnin.
-Pavel Hroch, starosta obce-e
OKY V

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie Kovářov upozorňuje, ţe budou
prováděny kontroly v lokalitě „Lipník“, kde
dochází
k narušování
veřejného
pořádku.
Kontrolovat se bude i poţívání alkoholu
mladistvými ve spolupráci s PČR Milevsko a při
pozitivní kontrole budou děti předány rodičům.
Tyto kontroly jsou reakcí na velký nepořádek a
stíţnosti občanů na hluk ze zmiňované lokality.
Obecní policie nabízí občanům obce Kovářov při
odjezdu na dovolenou v letních měsících,
bezplatný zvýšený dohled nad jejich nemovitostí.
V případě zájmu telefonujte na dole uvedené
telefonní číslo.
Hasiči z SDH Zahořany a Lašovice zasahovali
u hořícího automobilu u obce Zahořany.
-Strážník Pavel Škoch, tel. 603 514 076-

ODPADY
Třídění - kaţdý je ze zákona povinen odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a
odpad odděleně shromaţďovat, třídit a předávat k vyuţití a odstraňování podle systému zavedeného
obcí (dle § 17 odst. 4 Zákona č. 185/2001 Sb.)
Co kam patří: Směsný komunální odpad (odpad který jiţ nelze dál třídit) – popelnice; papír a lepenka –
modrá sběrná nádoba nebo sběrný dvůr; sklo – zelená sběrná nádoba nebo sběrný dvůr; PET lahve, plasty –
ţlutá sběrná nádoba nebo sběrný dvůr; nápojové kartony (vícevrstvé obaly Tetra Pack, tzv. kompozitní
obaly) – ţlutá sběrná nádoba nebo sběrný dvůr; rostlinné zbytky ze zahrad – domácí kompostér nebo sběrný
dvůr; objemný odpad, elektoroodpad, kovový, dřevěný a nebezpečný odpad, oleje, tuky, kovy z domácností
– sběrný dvůr; oděvy, látky, obuv, hračky – bílé kontejnery nebo sběrný dvůr; stavební odpad – skládka
Jenišovice. Umístění kontejnerů na tříděný odpad je uvedeno ve vyhlášce Obce Kovářov č. 1/2016,
www.kovarov.cz
Komunitní kompostárna - změna
Rostlinné zbytky z údrţby zeleně a zahrad na území obce lze předávat ve Sběrném dvoře Kovářov.
Provozní doba: středa, pátek 7:00 – 17:00 hod., sobota 8:00 – 12:00 hod.
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ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ POVLTAVÍ

V rámci projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SP 2014 – 2020 (dále jen SCLLD) byly
vyhlášeny a ukončeny Výzvy:
Operačního programu zaměstnanost (dále jen OP Z)
Výzva č. 1. Prorodinná opatření s celkovou alokací 3.840.000,- Kč. Ukončení příjmu ţádostí bylo
prodlouţeno do 3. 5. 2018 do 12:00 do Výzvy, byly podány tři ţádosti o podporu v celkové výši 5.056.406,25
Kč. Momentálně probíhá proces hodnocení MAS SP. Výběrová komise vybrala k podpoře dva projekty
v celkové výši 3.541.093,75 Kč, třetí projekt k podpoře vybrán nebyl. Po skončení hodnocení v rámci MAS
budou projekty odeslány k hodnocení na řídící orgán OP Z.
Výzva č. 2 Komunitní práce a prevence s celkovou alokací 8.952.000,- Kč. Ukončení příjmu ţádostí bylo do
3. 4. 2018 do 12:00, do Výzvy nebyla podána ţádná ţádost o podporu.
Program rozvoje venkova (dále jen PRV)
MAS SP vyhlásila Výzvu č. 1 PRV, s celkovou alokací 15.650.000,- Kč. Ukončení příjmu ţádostí bylo
13. 4. 2018.
Tato Výzva obsahovala 5 FICHÍ:
F1 Podpora zemědělců – 7 podaných ţádostí o podporu
F2 Podpora zpracování produkce – 1 podaná ţádost o podporu
F3 Budování lesnické infrastruktury – 0 podaných ţádostí o podporu
F4 Podpora nezemědělských podnikatelů – 7 podaných ţádostí o podporu
F5 Lesnické technologie – 1 podaná ţádost o podporu.
Projekty prošly hodnocením MAS SP, kdy Výběrová komise podpořila projekty v celkové částce 5. 886.564,Kč. Další postup je takový, ţe musí dojít k zaregistrování ţádosti ţadatelem na SZIF, kde budou ţádosti
o podporu hodnoceny řídícím orgánem SZIF. MAS SP přijala do této výzvy projekty v celkové částce
8.741.414,- Kč.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu pracujeme v součinnosti s řídícím orgánem na
schválení Interních postupů MAS a na přípravě jednotlivých Výzev k vyhlášení.
V rámci SCLLD a projektu Reţijní výdaje MAS SP provozuje MAS animační činnost pro MŠ a ZŠ, kdy těmto
institucím pomáhá zpracovávat monitorovací zprávy k právě probíhajícím projektům „Šablony“ a věnuje se
animační činnosti v území především formou Informačních akcí pro starosty apod. Dne 6. 6. 2018 se konala
Výběrová komise MAS SP k hodnocení projektů v rámci Výzev MAS SP. Dne 8. 6. 2018 se konalo jednání
Výboru MAS SP, kdy Výbor zastává funkci rozhodovacího orgánu, ke schválení vybraných projektů MAS. Ten
samý den se také uskutečnila Členská schůze MAS SP, na které byl přijat nový člen MAS SP z. s. Firma Plastiko
s.r.o. V rámci Členské schůze byla zvolena Výběrová komise na rok 2018/2019 s platností od 30. 7. 2018.
MAS SP úspěšně ukončila k 31. 3. 2018 projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko a 15. 5.
2018 podala ţádost o podporu do pokračujícího projektu OP VVV Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP
Milevsko II, momentálně se nachází tento projekt ve fázi Hodnocení formálních náleţitostí.
Nadále pokračujeme v projektu Klimagrün, který se zaměřuje na adaptaci na klimatické změny pomocí zelené
infrastruktury. V území MAS SP se do tohoto projektu zapojilo několik obcí, které si podaly ţádost o vysazování
stromů a keřů na Krajskou síť místních akčních skupin Jihočeského kraje, která je jedním z partnerů tohoto
projektu.
-Kancelář MAS SP z.s.-
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DOMOV SVATÉ ZDISLAVY PŘEDBOŘICE
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje,
měsíc červen byl v Domově svaté Zdislavy měsíc malých výletů. Zajeli jsme na exkurzi do Počepic, kde
jsme zblízka viděli výrobu krásných perníčků. Kaţdý z nás si mohl svůj perníček ozdobit. Kromě pečení
perníků jsme si také zahráli minigolf a děti se vyřádily na skluzavce a trampolíně.
Další týden jsme si uţili cestu autobusem. Necestovali jsme daleko. Cíl naší cesty bylo město Milevsko, kde
jsme měli domluvenou návštěvu knihovny (doufáme, ţe nám místní knihovnice paní Štěpánka Rybníčková
promine), následovala prohlídka Muzea maškar s malováním vlastní originální masky.
Celé naše výletování jsme
završili
v
Hrachově,
v záchranné stanici zvířat.
Zde se nám nejvíc líbily
veverky, protoţe se nám
krásně
předvedly
a
pobavily nás, coţ se třeba
nedá říct o zády k nám
sedících orlech (skalní
i mořský), spících výrech
a sovách či zcela nás
ignorujících poštolkách.
Záţitků a vyprávění by
bylo mnoho a fotek také.
Ze všech vybírám tuto
naši společnou fotografii.
DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ třeba s případným
zápisem dítěte do školky
je moţný kdykoli po
telefonní domluvě. Telefonní čísla jsou sestra Pavlína Sedláčková 733 755 850 nebo sestra Anna Smolárová
733 755 851.
-za Domov svaté Zdislavy sestra M. Pavlína Sedláčková-

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV
Končí další školní rok a opět školku
opustí
naši
nejstarší
předškoláčci.
V letošním roce šest chlapců a tři děvčata
nastoupí do 1. třídy Základní školy
v Kovářově. Slavnostní rozloučení se
konalo v pátek 22. 6. 2018 v místní obřadní
síni. Pan starosta kaţdému předal šerpu a
pamětní knihu a popřál mnoho úspěchů
v dalším ţivotě. Hezké vystoupení nám
předvedl pěvecký sbor ze základní školy.
Pro naše budoucí školáky jsme
připravili také rozloučení s ostatními dětmi
a zaměstnanci mateřské školky. Uspořádali
jsme malé pohoštění s veselou diskotékou a
kaţdý si odnesl malý dáreček. Všem
přejeme hezké prázdniny a hodně úspěchů
ve škole.
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ZÁPIS DO MŠ
V květnu se konal zápis dětí do naší mateřské školy na školní rok 2018/2019. Bylo přijato 11 ţádostí.
Všechny děti byly přijaty k pravidelné docházce. Rodiče si mohli prohlédnout prostory budovy. Také byli
seznámeni s provozem a organizačními záleţitostmi školy.

VELKÉ DOPOLEDNÍ SHOW
Členky divadelní společnosti OKÝNKO s dětmi proţily dopoledne plné soutěţí, tancování na téma
„Afrika“. Šamanka Hula a její pomocnice Mula vyprávěly o dalekém kontinentu. Děti plnily různé úkoly.
Určovaly zvířata, která ţijí v Africe, navlékaly hadí ocásky, sbíraly kapky vody a další. I ty nejmenší děti
legrační program dvou šamanek velice pobavil.

VÝLET NA ČAPÍ HNÍZDO
V květnu jsme s dětmi vyrazili na celodenní výlet. Naše cesta směřovala do ekocentra Čapí hnízdo
v Olbramovicích. I kdyţ jsme se obávali deště, počasí nám vyšlo na jedničku, a děti si tak mohly
prohlédnout různé druhy zvířat, o kterých se dozvěděly mnoho informací.
Po svačince jsme se s paní průvodkyní vydali na průzkum ekocentra. Potkali jsme surikaty, lemury, krávy,
koně, opičky a mnoho dalších. Velkou radost vyvolala ochočená liška, která se nechala průvodkyní drbat a
dětem velmi připomínala pejska. Procházka prostorným areálem děti vyčerpala, proto jsme se šli občerstvit
výborným obědem v podobě kuřecího řízku s kaší a okurkovým salátem. Po obědě se děti mohly vyřádit na
lanovém hřišti, kde i ty nejmenší ztratily obavy z výšky a pěkně si zadováděly. Velkou radost měly
z osvěţení v malé kašničce. Děti si výlet náramně uţily.
učitelka Martina Zemanová

SETKÁNÍ S MYSLIVCI
V pátek 15. 6. 2018 navštívili naši školku manţelé Riantovi a Markéta Jiroušková z Mysliveckého a
přírodovědného krouţku Kovářov. Tohoto setkání se zúčastnily i členky Jihočeské společnosti pro ochranu
přírody a myslivost z Českých Budějovic se svým naučným programem. Dětem vyprávěly o ţivotě volně
ţijící zvěře, o myslivosti a o tom, jak chránit přírodu kolem nás. Přivezly spoustu obrázků, ukázku
vycpaných drobných zvířátek a paroţí. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, za které získávaly
otisk razítek na hrací kartu. Na závěr byly odměněny lízátkem, pexesem a obrázky lesní zvěře. Společně
jsme strávili moc hezké dopoledne. Všem, kteří se podíleli na tomto setkání, vřele děkujeme.

STANOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po loňském úspěšném stanování předškoláků jsme si opět na pátek 22. června naplánovali spaní ve
stanech na naší školní zahradě. Pro chladné počasí jsme si ale tentokrát postavili stany ve školce a naše
kempování mohlo začít. Ke kaţdému kempování patří samozřejmě opékání špekáčků, ale i trocha
dobrodruţství . Celým večerem nás provázel pohádkový hrdina pes Scooby–Doo, se kterým si děti zahrály
šipkovanou. Před spaním děti zhlédly krátkou pohádku. Všem se tábornická noc moc líbila. Za svou
statečnost získaly malé dárečky. Děkujeme našim sponzorům - za přívěsky panu Slivkovi, za plyšové hračky
firmě FLOSMAN a za špekáčky panu Háchovi z firmy Maso uzeniny Písek.
učitelka Miluše Krejčová

DALŠÍ AKCE NAŠÍ ŠKOLKY
zúčastnili jsme se jiţ po sedmé sportovních her
v Milevsku, děti si přivezly pohár, medaile a batůţek plný
malých dárečků a sladkostí
oslavili jsme Den dětí ve znamení indiánských her,
pochutnali jsme si na cukrové vatě a nechyběl ani oblíbený
skákací hrad
zavítalo k nám divadélko „Krejčíka Honzy“ se svou
pohádkou
malujeme obrázky do výtvarné soutěţe na téma
„Malovaný venkov“
navštívili nás členové Hasičského záchranného sboru
Milevsko
zhlédli jsme s budoucími školáčky ukázkovou hodinu v 1. třídě ZŠ v Kovářově
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
I letošní prázdniny bude Spolek rodičů při ZŠ Kovářov ve spolupráci se školou nabízet pro ţáky
volnočasové aktivity. Tento rok se chystá příměstský tábor, a to dokonce pro několik termínů:

Příměstský tábor při ZŠ Kovářov Léto plné zábavy

Termíny (PO-PÁ): 16. 7. - 20. 7. 2018 a 6. 8. - 10. 8. 2018 od 6:30-8:00 do 15:00-17:00
Určeno: pro děti od 6 do 15 let (předškoláky)
Cena: 1500,- Kč, záloha 800,-Kč, doplatek 700,- Kč
v případě, že bude tábor podpořen z projektových peněz (MAS), nebude požadováno uhrazení doplatku (nevztahuje se
na nezaměstnané rodiče)
Týdenní program:
návštěva koupaliště v Milevsku, celodenní výlet (např. Tábor, Písek, České Budějovice, Praha aj.), pěší výlet s GPS
(Hledání pokladů), sportovní, tvořivé, zábavné, poznávací, naučné a odpočinkové aktivity, přespání ve škole (jedna noc)
Zajištění: dohled pedagogických pracovníků, stravování ve školní jídelně (obědy, svačiny možné dokoupit), pitný režim,
využívání prostor ZŠ Kovářov (tělocvična, ŠD, hřiště, jídelna)
Bližší informace najdete na webu školy - záložka Spolek rodičů / Tábor
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŢÁKŮ NA SOUTĚŢÍCH A OLYMPIÁDÁCH
Stejně jako loni i letošní jaro byli ţáci, kteří reprezentovali naši školu, rekordně úspěšní. O části vynikajících
výsledků a výkonů kovářovských ţáků jsme informovali jiţ v březnovém zpravodaji – 1. místo v Chemické
olympiádě, dvě první a dvě druhá místa v Recitační soutěţi nebo 2. a 3. místo v lesnické soutěţi YPEF. Od
března však skvělé výsledky ještě přibývaly:
 Stejně jako v předchozích letech i letos se stala naše škola nejúspěšnější školou píseckého okresu
v Biologické olympiádě. V kategorii D jsme získali všechny 3 medaile - 1. místo obsadila Kateřina
Kdolská, 2. místo Nikol Kubíčková a 3. místo Michal Zděnek. V kategorii C jsme si odvezli dvě ze tří
medailí, konkrétně 2. místo získala Alţběta Květová a 3. místo Šárka Kubecová.
 Medailová ocenění opět si přivezli naši účastníci z pěvecké soutěţe Jihočeský zvonek v Písku. Barbora
Kroupová v nulté kategorii (1.-3. třída) získala stříbrné pásmo, v I. kategorii (4.-5. třída) Adéla
Kadeřábková bronzové pásmo, Petra Ottová bronzové pásmo, Markéta Hejnová stříbrné pásmo a zlaté
pásmo si vyzpívala Veronika Pešičková.
 Úspěšným řešitelem okresního kola Fyzikální olympiády se stal a výtečné třetí místo obsadil
v kategorii E Šimon Bursík. Těsně za ním 4. místě skončil další deváťák, loňský vítěz Petr Volf.
 Velmi úspěšná byla také jedna z našich ţákyň v Matematické olympiádě – po loňském 1. - 2. místě
získala letos 3. místo Nikol Kubíčková ze sedmé třídy.
 Skvělé umístění si přivezli ţáci naší školy ze soutěţe přírodovědných znalostí tříčlenných druţstev ţáků
pátých tříd. Po loňském druhém a třetím místě dosáhli letos dokonce na místo první a potvrdili tak
vysokou úspěšnost naší školy v této soutěţi, kterou organizuje Českomoravská myslivecká jednota. Na
nejvyšší stupínek vystoupalo druţstvo ve sloţení Augustin Riant, Michal Kroupa a Jan Dolista.
 Výborně se dařilo našim ţákům opět v okresním kole soutěţí Hlídek mladých zdravotníků a Mladý
záchranář. V mladší kategorii hlídka ve sloţení Magdaléna Petýrková, Nela Štvánová, Aneţka
Bursíková, Jan Brůţek, Jakub Janda a Eliška Procházková obsadila ve zdravotnické soutěţi mezi
patnácti týmy okresu 2. místo, v záchranářské soutěţi 5. místo. V kategorii starších ţáků soutěţil tým ve
sloţení Aneta Smetanová, Klára Smrčinová, Nikol Háchová, Hana Lípová, Eliška Strachallová, Lucie
Víšková a Tereza Hanáková. Dívky získaly mezi jedenácti týmy 2. místo, v soutěţi záchranářské
3. místo. Celkově po součtu výsledků obou soutěţí obsadila škola v soutěţi Všestranný mladý záchranář
okresu Písek v kategorii mladších 2. místo, v kategorii starších 1. místo.
Velké poděkování za vynikající reprezentaci a šíření dobrého jména školy patří nejen všem oceněným
ţákům, ale také všem pedagogům, kteří je na soutěţe mimo výuku připravují.
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VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU
Na konci května jsme ukončili soutěţ ve sběru papíru. Ţáci a jejich rodiče vozili opět starý papír přímo do
sběrného dvora obce Kovářov, a to kaţdou středu. Sběru se zúčastnilo 84 ţáků školy, 54 z nich přineslo více
neţ 100 kg a celkem bylo sebráno rekordních téměř 20 tun! I letos byli všichni ţáci s minimálně 150 kg
papíru odměněni slevou na sešity a materiál, který si prostřednictvím školy kupují na příští školní rok.
Minimální sleva činila 100 Kč, sběrači, kteří přinesli více neţ 300 kg, mají celý nákup zcela zdarma.
Zveřejňujeme 10 nejlepších sběračů za rok 2017-18:
Pořadí

Jméno

Třída

Kilogramy

Pořadí

Jméno

Třída

Kilogramy

1.
2.
3.
4.
5.

Janda Jakub
Smetana Ladislav
Venclová Adéla
Kuchta Martin
Panec Šimon

3. tř.
4. tř.
7. tř.
7. tř.
3. tř.

1440,00
852,50
620,00
618,00
556,50

6.
7.
8.-9.
8.-9.
10.

Bartoš Jáchym
Kroupová Barbora
Skála Vít
Skála Josef
Mošanský Aleš

5. tř.
1. tř.
3. tř.
6. tř.
5. tř.

500,00
493,00
482,50
482,50
469,00

OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ
V pátek 22. června se konaly na kovářovské škole tradiční obhajoby absolventských prací. Na tento
den se ţáci připravovali prakticky celý rok. Během posledního roku školní docházky totiţ v předmětu
Informatika tvořili své jedinečné práce a následně i prezentace, jejichţ předvedení si na tento „den D“
nacvičovali. Jako jedinečné je lze označit z toho důvodu, ţe kaţdý z dvaceti deváťáků přišel v září tématem,
které si sám dle svých zájmů vybral. Rozmanitost zálib ţáků deváté třídy nejlépe ilustrují přímo samy názvy
prací – například Souhvězdí, Psychologie barev, Parkour, Šperky, J.R.R. Tolkien, Český stolní tenis,
Církevní památky na Kovářovsku, Karate nebo Hearthstone. Kaţdá práce musí splňovat předem daná
kritéria a obsahově je to vlastně taková malá „diplomka“ – nesmí chybět úvod, teoretická část, praktická část
či správně ocitovaný seznam pouţitých zdrojů. K její tvorbě vyuţívají ţáci platformu Google disku, na němţ
ji sdílí s vedoucím práce a učitelem informatiky. Náplní vlastních obhajob je prostřednictvím prezentace
představit svou práci komisi a poté i prokázat její znalost a schopnost argumentovat. Hodnoticí komise byla
opět sloţená z ředitele školy, vedoucího absolventské práce a zástupce zřizovatele školy. Jako diváci byli
přítomni ţáci osmé třídy (aby věděli, co je za rok čeká), některé ţáky přišli podpořit rodiče nebo dokonce
loňští absolventi. Na konci náročného dopoledne dostali všichni osobní osvědčení, na němţ stálo, ţe práce
byla obhájena jako vynikající nebo velmi dobrá. Ano, letos poprvé ţádný ţák neobdrţel hodnocení jiná, neţ
jsou ta dvě nejlepší. Rád bych touto cestou ţáky pochválil a poděkoval jim za nasazení a předvedené
výkony.
VÍTÁNÍ ČTENÁŘŮ
Také letošní školní rok proběhlo ve
školní knihovně slavnostní vítání
čtenářů. Na konci první třídy totiţ
prvňáčci jiţ znají všechna písmenka a
začínají číst své kníţky. Jejich úkolem
ve středu 13. 6. 2018 bylo ukázat své
čtenářské dovednosti řediteli školy,
třídní učitelce a školní knihovnici. Po
úvodním slově ředitele školy byla malá
slavnost čtení zahájena poznáváním
pohádek, které se vyskytovaly ve
zbásněných hádankách. Poté kaţdý ţák
přečetl část textu z vlastní vybrané
kníţky a odměnou mu potlesk všech
přítomných. Po společné recitaci veselé
básničky bylo dalším úkolem ţáků
podle části textu poznat písmenko a
vytvořit z částí textu báseň a
z písmenek větu "Jsme čtenáři". I tento úkol byl splněn bez problémů, a tak došlo na závěrečné skládání
čtenářského slibu, předání pamětního listu a darování kníţky, která chuť do dalšího čtení jistě podpoří.
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SEFTIGEN V KOVÁŘOVĚ
Poslední květnový týden přijeli do Kovářova ţáci a zástupci obce ze švýcarské partnerské obce Seftigen.
Tradiční návštěvě jednou za tři roky předcházela loňská výprava Kovářovských do Švýcarska, a protoţe
jsme před rokem zaţili bohatý program, bylo co oplácet. Ţáci, učitelé a dospělí zástupci obce byli
samozřejmě ubytováni v hostitelských rodinách. I kdyţ se program ţáků a dospělých často lišil, hlavní téma
výletů a zábavných či poučných programů bylo shodné - poznávání krás našeho regionu i naší země jako
takové. Ţáci například absolvovali výlet po Luţnici, během něhoţ vystoupali na dobronickou zříceninu,
zaţili jízdu na raftech i se ochladili ve studené řece. Tradičně také navštívili naše hlavní město Prahu nebo
třeba Záţitkový park Zeměráj. Dospělí obdivovali mimo jiné krásy Českých Budějovic nebo Českého
Krumlova a při splouvání Vltavy zaţili kvůli průtrţi mračen opravdu adrenalinový záţitek. Obě skupiny se
setkaly při slavnostních chvílích, mezi které patřil středeční večer v kinosále. Při něm pronesli své projevy
starostové obou obcí, ţáci zazpívali písně, které je ta druhá strana naučila, a hlavně zde zaznělo pozvání zase
do Seftigenu, tentokrát v roce 2020. Čtvrteční odpoledne před odjezdem organizovaly hostitelské rodiny
vlastní program. Ke zdaru a velice pozitivnímu hodnocení návštěvy, kterou organizovala Základní škola a
Obec Kovářov, přispěla kromě bohatého programu a výborného počasí také ochota a pohostinnost
ubytovávajících rodin. Největší odměnou pro všechny, kteří pobyt připravovali, byla opět obnovená či nově
vytvořená přátelství, která vznikala při vzájemné česko-německo-anglické komunikaci.
VYHLÁŠENY VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŢE
Na konci května byly slavnostně vyhlášeny výsledky výtvarné soutěţe, kterou organizovala ke stému výročí
republiky naše škola ve spolupráci s Obcí Kovářov. V pondělí 28. května se do zasedací síně obecního úřadu
dostavilo přes třicet dětí, jejichţ práce byly vybrány do uţšího výběru. Teprve zde se všichni výtvarníci
dozvěděli, čí výtvarné dílo vybrala porota jako to nejhodnotnější. Všem oceněným pak předal také hodnotné
odměny přímo starosta Obce Kovářov pan Pavel Hroch. Vyhlášeny byly 4 kategorie. V 1. kategorii 1. – 3.
třída byla tématem státní hymna - ţáci měli na základě poslechu hymny namalovat, o čem se v naší hymně
zpívá. 1. místo obsadila Marie Krejčová, 2. místo Magdaléna Petýrková a 3. místo Linda Štěpánková.
Speciální ocenění obdrţeli za svou společnou práci ţáci 1. třídy. V 2. kategorii 4. – 6. třída měli ţáci na
základě předlohy namalovat vybrané státní symboly či symboly české státnosti. 1. místo získala Alţběta
Fialová, 2. místo Aneţka Bursíková a 3. místo Jindřich Petýrek. V 3. kategorii 7. – 9. třída měli ţáci na
základě informací a fantazie vytvořit plakát, který bude informovat o výročí. Zde porota vybrala jako
nejlepší práce Kateřiny Kdolské (1. místo), Natálie Slivkové (2. místo) a Anety Smetanové (3. místo). Ve
4. kategorii určené všem ţákům, kteří tvoří mimo hodin Vv, dostali ţáci prostor vytvořit na základě vlastní

fantazie jakékoli výtvarné dílo k tomuto výročí. Nejvyšší ocenění získala společná práce členů výtvarného
krouţku, 2. místo získala Markéta Hejnová a 3. místo Adéla Kadeřábková. Všechny práce vybrané do
uţšího výběru jsou vystaveny v prostorách obecního úřadu.
8

FRANTIŠEK NEBOJSA
V pátek 25. května představili publiku členové divadelního souboru při Základní škole Kovářov své nové
představení. Tentokrát nazkoušeli divadelní hru na motivy pohádky Jana Wericha František Nebojsa. Příběh
o tom, jak nebojácný František vyrazil do světa, aby se naučil bát, byl doprovázen strašením všeho druhu.
Co však nezmohla strašidla, učinila láska, díky níţ hlavní hrdina o svou nebojácnost přišel. Celý příběh
doprovázely a komentovaly dvě vypravěčky, hudební čísla hraním na harmoniku zajistil sám představitel
hlavní role Vojtěch Kříţ. Dopoledne se uskutečnila dvě představení pro základní školu, večer se odehrála
derniéra pro veřejnost. Největším oceněním za předvedené výkony byl pro všechny herce spontánní smích a
potlesk malých i velkých diváků.
BESÍDKA KE DNI MATEK
V pátek 11. května se v kinosálu Kulturního domu Kovářov uskutečnila tradiční školní besídka, kterou ţáci
základní školy společně se svými učiteli připravili k oslavě Dne matek. Začátek byl nachystán od 17 hodin a
v tuto dobu bylo jiţ hlediště naprosto zaplněné nejen maminkami, ale také tatínky, babičkami, dědečky,
sourozenci, příbuznými… Všichni diváci si mohli uţít program plný tanečních, pěveckých, recitačních
i pohybových čísel, kterými provázely jako moderátorky dvě Elišky, ţákyně 1. třídy. Soubor Kovářovánek
předvedl své nové pásmo říkadel, písní a tanců, ţáci třetí třídy zatančili na píseň Do trenek. Páťáci
roztleskali diváky svými odváţnými výkony v nové sportovní disciplíně parkour, prvňáčci předvedli tanec
na starý hit Holky z naší školky. Ţáci druhé třídy se kromě recitace pustili na cestu kolem světa, čtvrťáci
překvapili svými tanečními a muzikantskými výkony s pomocí nástroje boomwhackers. Letos se do besídky
zapojili i ţáci šesté třídy, kteří vtipně zatančili na sestřih písniček pro malé děti. Besídku pak zakončil svými
písněmi školní pěvecký sbor. Poděkování patří všem, kteří se dlouhotrvající přípravou, pečlivým nácvikem a
organizačním úsilím na zdaru celé besídky podíleli.
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
V pátek 6. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Celkem jsme přivítali patnáct předškoláčků. Svou
připravenost na školní docházku prokazovali na činnostech s budoucí třídní učitelkou Zdeňkou Škochovou,
rodiče se mezitím věnovali administrativě ve spolupráci s ředitelem školy a výchovnou poradkyní. Odklad
školní docházky byl udělen celkem třem dětem, v září tudíţ můţeme očekávat dvanáct nových školáčků.

PROJEKT MAXIMÁLNÍ PODPORA ŢÁKŮ ZŠ KOVÁŘOV V POLOČASE
Do své první poloviny dospěl projekt z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy
č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ I.“, reg.
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004270. Jeho realizace začala 1. 8. 2017 a do konce tohoto školního roku
se podařilo valnou část výstupů jiţ naplnit. Konkrétně jsme pro naše ţáky připravili a zorganizovali po obě
pololetí jednu skupinu Klubu zábavné logiky a deskových her, dvě skupiny Čtenářského klubu a dokonce tři
skupiny Doučování ţáků. K tomuto jsme vyuţívali nově zrekonstruovanou čtenářskou dílnu i nové
poradenské pracoviště. Celý pedagogický sbor absolvoval Vzdělávání zaměřené na inkluzi a někteří učitelé
nabyly nové poznatky na dvoudenních seminářích zaměřených na podporu rozvoje čtenářské a matematické
gramotnosti. Pedagogové se v rámci projektu vzdělávali nejen formou seminářů a školení, ale také formou
návštěv jiných škol a učitelů. Do takzvaného sdílení zkušeností, při němţ učitelé dvakrát během roku
navštívili jinou školou, aby načerpali inspiraci a příklady dobré praxe, se jich zapojilo celkem osm.
ŠKOLNÍ JÍDELNA FUNGUJE I O PRÁZDNINÁCH
Školní jídelna bude v provozu po celé letní prázdniny kromě týdne od 2. 7. aţ 6. 7., kdy se bude v kuchyni
malovat. Zájemci o oběd se mohou informovat na tel. čísle 382 594 215. Cena oběda činí 58,- Kč a lze si jej
vyzvedávat ve vlastních jídlonosičích do 10:30.
Michaela Maříková, vedoucí ŠJ
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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KOVÁŘOVAN

„Ach ta láska….“ bylo téma letošního, tentokrát jiţ XXIII. jihočeského folklorního festivalu
Kovářov 2018, který proběhl ve dnech 1. aţ 3. června. Je to jiţ tradiční setkávání milovníků folkloru, ať
z řad vstupujících, tak diváků.
Festival jsme zahájili v pátek 1. června v restauraci KD v Kovářově Bábovkováním. Na tento večer
jsme vyhlásili soutěţ o nejchutnější bábovku. Sešlo se zde 20 nádherných voňavých bábovek různých chutí
i různých tvarů, ani jedna nebyla stejná. Při večerním přátelském posezení jsme všichni vzájemně
ochutnávali, hodnotili, tajně hlasovali a vítěz byl pak během sobotního hlavního programu vyhlášen
a oceněn. Letošní soutěţ vyhrály rovným počtem hlasů hned 3 pekařky, zajímavé bylo, ţe z kaţdé věkové
kategorie jedna – paní Marta Pešičková, Marie Buderová a nejmladší Andrea Čalová z Lipty.
V sobotu 2. června proběhl hlavní festivalový den. Jelikoţ tyto dny folkloru nejsou zaměřeny jen na hudbu a
tanec, byl jiţ dopoledne otevřen jarmark.
Odpoledne, po slavnostním průvodu a zahájení, vystupovaly jednotlivé folklorní soubory – kromě
Kovářovanu se představil Doudleban, Bystřina, Straţišťan, Blaťácký soubor a Písečan. Pro zpestření
programu festivalu vţdy vystupuje i host z jiného regionu Čech. Tento rok zde byli hned dva hosté, a to
valašský soubor Lipta z Liptálu a dětský soubor Taneční školy Betty z Prahy.
Po programu a slavnostním zakončení měli „souboráci“ moţnost vyměnit si vzájemně zkušenosti a
vyslechnout si hodnocení odborné komise. Letos byl hodnotitelem Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
z Etnologického ústavu AV ČR, který poskytl souborům neocenitelné rady.
Tento den pak ve společenském duchu pokračoval při taneční zábavě ve stanu na návsi.
V neděli 3. června se členové souborů zúčastnili krojované mše svaté s průvodem Boţího těla. Celý festival
jsme odpoledne ukončili rozloučením s hosty festivalu krátkým vystoupením na Zvíkově. Pro nás, členy
Kovářovanu, to však ještě konec nebyl, neboť na nás čekalo uklízení, balení a spousta další práce.
Ideou celé této akce není jen jakási soutěţ souborů, ale srdečné setkávání lidí a folklorních souborů
jiţních Čech. Snaţíme se o udrţení a pokračování festivalu, coţ se nám zatím daří. Na místě je poděkovat
naší obci za podporu. Z reakcí našich folklorních přátel víme, ţe tomu tak všude zdaleka není. Také
děkujeme všem „nefolklorníkům“, kteří nám s realizací festivalu pomáhají a bez jejichţ pomoci bychom ho
těţko uskutečnili.
A komu z Vás se na festivalu líbilo, zapište si do kalendáře na 31. května aţ 2. června 2019
XXIV. jihočeský folklorní festival Kovářov 2019!
Přejeme Vám všem krásné a pohodové léto. My „souboráci“ ho budeme trávit na festivalech na
Moravě, v Písku a v Karlových Varech.
-Za Kovářovan Božena Kolorosová-
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ÚSPĚCHY DĚTÍ Z MYSLIVECKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŢKU KOVÁŘOV
Děti z Mysliveckého krouţku Kovářov se sešly ráno 19. května
2018 na Kovářovských hůrkách, aby zde porovnaly své znalosti
v okresním kole soutěţe „O Zlatou srnčí trofej“. Do soutěţe se
přihlásilo celkem 44 účastníků. V této soutěţi jednotlivců se
vyţadují vyšší znalosti obecně o myslivosti, zvěři, zoologii,
péči o zvěř, botanice, ochraně přírody, zdravovědě a střelbě ze
vzduchovky. Soutěţilo se v kategoriích, které se dělí podle
věku na A a B. Letos poprvé děti soutěţily anonymně. Kaţdý
ze soutěţících si na začátku vylosoval číslo a s očíslovaným
archem prošel soutěţí a teprve po zpracování výsledků se
odtajnilo, kdo se stal vítězem. Vítězové z jednotlivých kategorií
postupují dále do národního kola, které probíhá formou
čtrnáctidenního letního tábora (tohoto tábora se letos zúčastní
3 zástupci Mysliveckého krouţku Kovářov).
Dobojováno bylo těsně po dvanácté hodině. V nejmladší kategorii A
zvítězil Augustin Riant z Kovářova, na druhém místě se umístila
Rozálie Políčková z Číţové, třetí skončil Jan Novodvorský z Kestřan.
Kategorii B ovládl Adam Sova ze Záhoří, druhá se umístila Ema
Kohoutová z Kovářova a třetí Stanislav Kostka ze Zahořan.
Na všechny děti z krouţku čekala na následující schůzce sladká
odměna za skvělé výsledky, které v okresním kole „Zlaté srnčí trofeje“
předvedly.
-za Myslivecký a přírodovědný kroužek Kovářov Jaroslava Riantová-

SDH KOVÁŘOV – NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ
V pátek 22.6.2018 v 17:00 hod. byl vyhlášen
operačním střediskem z Českých Budějovic cvičný
poplach všech SDH z Kovářova. Místo určení poţáru bylo
u bývalé školy v obci Chrást. Na místo se po vyhlášení
poplachu dostavilo z deseti sborů osm, coţ je velmi dobré,
protoţe o připravovaném poplachu nikdo nevěděl.
Jednotky SDH dále dostaly za úkol v lokalitě Ţebrakovská
zátoka dopravit vodu pomocí přenosných stříkaček přímo
z řeky, kde bylo převýšení cca 100m, aţ nahoru k chatám.
Tento úkol splnily jednotky velmi dobře, aţ na několik
maličkostí. A to je právě úkolem těchto cvičení, aby si
jednotky hasičů procvičily jednotlivé úkony.
Závěrem je třeba všem hasičům, kteří se tohoto cvičení zúčastnili, upřímně poděkovat za jejich
vzornou práci, kterou vykonávají ve svém volném čase a jsou připraveni chránit ţivoty a majetky občanů
obce.
-Strážník Pavel Škoch-

JOSEF ČERNÍK

(9. 1. 1889 – 15. 4. 1969)

V návaznosti na minulé vydání Kovářovského zpravodaje uvádíme dalšího vojáka z Kovářovska, který se
zúčastnil bojů 1. světové války, Josefa Černíka. Narodil se v Praze, kde ţil do svých 6 let. Tehdy osiřel, a
proto se ho ujali a vychovávali teta se strýcem v Kovářově. Ve škole se velmi dobře učil, byl mimořádně
nadaný a inteligentní a byla šance, ţe by mohl jít na studia. Ale teta se strýcem ho dali vyučit kominíkem.
Před válkou slouţil 3 roky na vojně u horských myslivců v Itálii. Kdyţ se vrátil z vojny, za měsíc vypukla
první světová válka a on musel zakrátko narukovat znovu. Slouţil v Rusku - opět u myslivců, u strojních
pušek. Kdyţ později doma o válce vyprávěl, zmiňoval se i o zlých záţitcích nebo situacích, jichţ byl tehdy
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svědkem. Stačilo, kdyţ se třeba při ostřelování nepřátelských pozic
podíval dalekohledem směrem k ruským zákopům, kde spatřil
hrozné následky dělostřelecké palby v řadách nepřítele.
Později přešel k legiím v Rusku. Tomu ale předcházel velice
dramatický přechod z císařské armády na ruskou stranu. Byl tehdy
s rotou v Haliči. „Jednou kdyţ se čekal útok Rusů, tak velitel té
jednotky strojních pušek vybral 4 vojáky, kteří měli jít na velice
nebezpečný průzkum. Byl to pro ně vlastně rozsudek smrti. V té
skupince měli být samí Češi. No, a jelikoţ můj děda to svoje
češství dával často najevo, tak byl také mezi vybranými vojáky.
Velitelovo rozhodnutí se mu nelíbilo. Proto za ním šel a postavil se
proti němu a ptal se ho, proč na ten nebezpečný průzkum jdou
jenom samí Češi a ne třeba i Němci nebo Rakušané. Velitel mu ale
rozkaz opakoval a vytáhl na dědečka pistoli. A děda následně
vytáhl pistoli taky (tehdy nosili osobní zbraň). A to bylo jako
vzpoura, “ vypráví jeden z vnuků J. Černíka Bohumil Paukner,
který dědečkova vyprávění o záţitcích
z války rád poslouchával. A dále dodává: „V tu chvíli ale právě
začal očekávaný útok Rusů, kteří zahájili ostřelování rakousko - uherských pozic. A to dědu zachránilo.
Následoval poplach, všichni museli na svá místa a probíhala dělostřelecká příprava. Incident mezi velitelem
jednotky a mým dědou tím skončil. Jenţe on věděl, ţe nemá vyhráno, protoţe vytaţení zbraně na svého
velitele je odepření poslušnosti a je to povaţováno za vzpouru. A ţe aţ útok Rusů skončí, ţe bude jistě
předvolán před válečný soud a nedopadne to s ním dobře. Proto se hned rozhodl, ţe pokud se chce zachránit,
tak musí přejít na druhou stranu – k Rusům. Takţe ještě s jedním kamarádem v té palbě vyrazil k zákopům
na protější straně. Kdyţ přebíhali prostorem mezi zákopy, tak v té mrtvé zóně se pořád střílelo, padaly
šrapnely … Kamarád byl bohuţel jednou ze střel zasaţen a zahynul, ale mému dědovi se podařilo k Rusům
přeběhnout. Takţe takhle dramatická situace to tenkrát byla.“
Kdyţ se J. Černík ocitl v ruských zákopech, putoval pak do zajateckého tábora. A jelikoţ v důsledku války
chyběla v Rusku muţská síla, byli zajatci rozdělováni do různých vesnic a přidělováni na práci. A protoţe
byli tehdy Češi známí svou zručností a pracovitostí, byli tam vítáni. V zajetí strávil J. Černík dlouhou dobu –
asi 2 roky. Bojů v evropské části Ruska – tedy u Zborova ani u Bachmače – se nezúčastnil. Byl lokalizován
aţ za Uralem a tam se pak také připojil k legiím, které vyráţely na dlouhou cestu přes Sibiř do
Vladivostoku. Bojů se zúčastnil na magistrále – v sibiřské části - bylo to například v Čitě nebo v Omsku.
Slouţil zde ve 2. rotě stráţního praporu. Později se však v Rusku změnila politická situace, o moc zde
usilovali bolševici a legie se postavily proti nim. Kdyţ pak po skončení války v evropských zemích uţ
dávno panoval mír, legionáři přesto v Rusku proti bolševikům stále ještě bojovali. Kvůli nim potom, kdyţ se
v roce 1920 konečně vraceli domů, museli podstoupit dlouhou cestu: z Vladivostoku na východu Ruska lodí
do Šanghaje, Singapuru, Bombaje, Kalkaty, přes Aden, Suez a Terst domů do Čech. Doma pak dostali
všichni legionáři od T.G. Masaryka medaile za účast v legiích. Nově vzniklé samostatné Československo se
o ně dobře postaralo – měli zajištěna slušná místa ve státní správě a dostali i finanční podporu.
Medaili i důstojné místo obecního četníka dostal i Josef Černík. Tento úřad ale nezastával příliš dlouho.
Tohle povolání se totiţ neslučovalo s jeho dobráckou povahou. Po návratu z války si nějaký čas uţíval
svobodného ţivota a asi po roce se oţenil s Marií Kvasničkovou z Kovářova a zaloţil rodinu.
Byl to mimořádně inteligentní muţ. Na vzdělání si hodně zakládal a vypracoval se na účetního. V tomto
oboru působil ještě ve svých 70 letech. Také velmi rád četl a měl výbornou paměť. Jeho velkou láskou bylo
i kino, které se provozovalo v kovářovském hostinci. Zde i rád trávil čas mezi svými kamarády a vrstevníky.
V pozdním věku se ještě raději obklopoval svými vnoučaty, která u něj nacházela oporu i pochopení.
Ještě ve velmi pokročilém věku pracoval a vypomáhal na váze zemědělského druţstva. Byl člověkem, který
v mladém věku strávil téměř 10 let na vojně a ve válce a který zaţil mnoho historických reţimů v naší zemi.
Měl velký přehled o světě – a to i díky svým zkušenostem z bitevních polí první světové války. A mohl se
pyšnit i přirozenou autoritou a důstojným vystupováním. Proţil tvrdý ţivot, ale vţdy zůstal citlivým a
laskavým člověkem. Zemřel v úctyhodném věku 80 let. Jeho vnoučata a lidé, kteří jej měli rádi, na něj
dodnes s láskou vzpomínají.
-zpracovala Petra Baštýřová-
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SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ V KOVÁŘOVĚ A OKOLÍ
Padlí vojáci ve válce 1914-1918 (doplněno o údaje o místě bydliště, datu narození, rodinném stavu dle záznamů ze
sčítání lidu v roce 1910, příp. 1900, o osudech za války, uvedených hlavně v Seznamu ztrát a Zprávách o raněných a
nemocných, tak jak vycházely postupně v letech 1914 aţ 1918):
z Kovářova (10):
 Novotný František, č.p. 54, pošťák, nar: 20.XI.1878 v Hostíně, ţenatý, 3 děti, polní pošťák, zemřel na úplavici
6.VIII.1916 v nemocnici v Přemyšli (Polsko), pochován na místním ústředním hřbitově
 Doubrava Josef, č.p. 17 (obecní pastouška), kameník, nar: 23.VIII.1886 v č.p. 36, desátník, 102. pěší pluk,
5. setnina, padl 9.X.1917
 Klinka Josef, č.p. 20, sedlák, nar: 15.III.1883, ţenatý, 2 děti, záloţní pěšák, 102. pěší pluk, 7. setnina, zajatý
1914 v Niši (Srbsko)
 Mitíska Josef, č.p. 57, čeledín, nar: 10.III.1892, moţná pěšák, 28. peší pluk, 10. setnina, zemřel v prosinci
1914
 Ouborný František, č.p. 17, kolář, nar: 17.XII.1893
 Doubrava Karel, č.p. 17, krejčí, nar: 20.IV.1890 v č.p. 42, 56. pěší pluk, 7. setnina, zemřel 16.V.1915
 Vála Karel, č.p. 46, kameník, nar: 4.XI.1890 v č.p. 4, střelec, 28. střelecký pluk, 1. setnina, zemřel 6.II.1915
v nemocnici v Bitolji (Srbsko) a pochován tamtéţ
 Hroch Augustin, č.p. 59, truhlář, nar: 28.I.1888, pěší pluk 56, 3. setnina, zemřel 18.V.1915
 Hlavín Jaroslav, č.p. 4, nar: 11.V.1894, pěší pluk 102, 11. setnina, zemřel 19.II.1915
 Havlice Josef, č.p. 32, kameník, nar: 18.II.1890
z Vepic (4):
 Švec Karel, č.p. 6, nar: 4.XI. 1892, kameník, moţná pěšák, 28. zeměbranecký pěší pluk, střelné zranění, léčil
se v nemocnici v Brašově (dnešní Rumunsko)
 Hácha František, č.p. 3, nar: 11.VII. 1889, pěšák, zeměbranecký pěší pluk č. 28, 3. setnina, postřelen roku
1914 a léčen v nemocnici v Karansebes v Banátu (dnešní Rumunsko), zajatý roku 1916 v Charkově v Rusku
(dnešní Ukrajina)
 Michal Emil, č.p. 15, nar: 2.X.1891 v Podmokách č.p. 2, kameník, Sapér (dnes průzkumník, ţenista), sapérský
prapor č. 8, postřelen do břicha, zemřel na poranění střev 11.II.1915 v nemocnici sv. Josefa ve Velkém
Bečkereku (dnešní Zrenjanin) v Banátu (Vojvodina, Srbsko) a je pohřben na místním římskokatolickém
hřbitově, hrob č. 45
 Habart Josef, č.p. 10, hospodář a kameník, nar. 3.II. 1872, ţenatý (4 děti), padl 28.11.1916 v Jamiano (Italie)
střelen do prsou, pohřben Brestovica (Slovinsko)
ze Březí (3):
 Rybníček František, č.p. 21 (samoty Ve Struhách), nar: 22.II. 1883 v č.p. 8, kamenický mistr v Táboře č.p.
529 (od r. 1908), ţenatý (2 děti), náhradní záloţník, 102. pěší pluk, 13. setnina, raněný v lednu 1915, zajatý
v Rusku v srpnu 1916, tam také zemřel.
 Maleček Alois, č.p. 14, nar: 28.VIII.1898
 Drástal František, č.p. 23, nar: 17.X. 1898 v Koubalově Lhotě č.p. 3, syn hospodáře a kameníka, svobodný,
střelec, 7. střelecký pluk, 9. setnina, padl 23.XI. 1917 severovýchodně od Asiago (Italie) na výšině 1116 na
otravu plynem.
ze Zaluţí (7):
 Škoch František, č.p. 6 (samota Bodlák), nar: 16.XI. 1872, hospodář, ţenatý, pěšák u 7. četnického velitelství
v Rijece (Chorvatsko), zánět ledvin, zemřel 11.IV. 1917 v nemocnici v Rijece a je pochován na místním
městském hřbitově, hrob č. 242
 Škoch Jan, č.p. 6, nar: 15.III. 1888, kameník a bratr hospodáře, pěšák, 102. pěší pluk, 7. setnina, střelen do
pravého stehna, zemřel 9.VII. 1915 v nemocnici v Rimavské Sobotě (Slovensko), pochován na místním
všeobecném hřbitově
 Škoch Josef, č.p. 6, nar: 20.X. 1874, bratr hospodáře,
 Kuliš Josef, č.p. 1, hospodář, nar: 24.II. 1878 v Temešváru č.p. 14, ţenatý, pěšák, 102. pěší pluk, padl 2.VII.
1917
 Mendlík Jaroslav, č.p. 9, nar: 9.IX. 1898, syn hospodáře, pěšák, 102. pěší pluk, 1. setnina, zemřel 2.XI. 1916
na tyfus
 Drástal Josef, nar. zřejmě: 27.XII. 1898 v Klisíně č.p. 17, vozatajec, 9. vozatajský oddíl, zemřel 6.II. 1917 na
těţké vysílení
 Mošanský Karel, č.p. 4, nar: 28.V. 1885 ve Vepicích č.p. 5, ţenatý (1 syn), pěšák, 102. pěší pluk, 14. setnina,
raněný 1914, zemřel v Mitrovicích ve Slavonii 26.IX. 1914
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z Hostína (2):
 Jiráček František, č.p. 1, nar: 12.I. 1893, syn hospodáře, pěšák, 102. pěší pluk, 15. setnina, zajatý 1915 Niš,
Srbsko.
 Hudrment Josef, č.p. 9, nar: 2.I. 1882 v Mladotově Zahrádce (u Petrovic), hospodář, ţenatý, náhradní
záloţník, 28. zeměbranecký pěší pluk, 1. náhradní setnina, zajatý 1915 Niš, Srbsko.
z Radvánova (4):
 Klíma Karel, č.p. 46, nar: 10. VII. 1892, syn hospodáře, kameník zřejmědragoun, 7. dragounský pluk, raněný
1917
 Dvořák Josef, č.p. 4, nar: 26.X. 1881, asistent stavitele, pěšák, 102. pěší pluk, 16. setnina, raněný r. 1915,
zajatý r. 1916 v Srbsku
 Dvořák Jaroslav, č.p. 4. nar: 24.V. 1893, řezník, pěšák, 102. pěší pluk, 5. setnina, raněný 1915
 Hroch Josef, č.p. 8, 20.V. 1895, syn hospodáře, střelec, 3. střelecký pluk (Jana Ţiţky), tj. legionářský, 2.VII.
1917 raněn v boji u Zborova a odeslán na léčení, k pluku se více nevrátil
z Vesce (3):
 Kříţ Josef, č.p. 7, nar: 14.XII. 1895, syn hospodáře, pěšák, 6. zeměbranecký pluk (chebský), 11. setnina,
raněný 1916 (ofenziva na Bugu).
 Bílý Josef, č.p. 20, nar: 8.IX. 1888 v Ţebrakově č.p. 9, četař v záloze, 102. pěší pluk, 9. setnina, raněný 1917.
 Drazdík Alois, č.p. 3, nar: 19.X. 1893, čeledín u velkostatku, pěšák, 102. pěší pluk, 1. setnina, raněný 1915.
z Kotýřiny a Kroupova (3):
 Paukner Jan, č.p. 9, nar: 4. II. 1895, absolvent gymnázia v Č. Budějovicích, syn mlynáře, pěšák, 29.
zeměbranecký pěší pluk (Budějovický), 2. setnina, raněn 1915
 Framberk Josef, č.p. 16, nar: 11.XI. 1888 ve Vesci č.p. 16, ţenatý (oţenil se 3.VI.1916), pěšák, 102. pěší pluk,
kulometný oddíl, raněn, podlehl otravě krve 10.VI. 1917 ve Všeobecné nemocnici v Karlovaci (Chorvatsko),
pohřben na místním hřbitově, řada VII, hrob č. 19.
 Framberk Alois, č.p. 18, nar: 9.IV. 1895 ve Vesci č.p. 16, pěšák, 44. zeměbranecký batalion, 3. setnina, zemřel
7.-17.VIII. 1916
Významné bitvy, kterých se účastnily 102. pěší pluk a 28. zeměbranecký (střelecký) pěší pluk:
 1. ofenzíva proti Srbsku (balkánská fronta), 12.-24.VIII. 1914: 12. srpna překročil VIII. sbor 5. armády (tvořený
11., 28., 73., 91. a 102. plukem) řeku Drinu u Amajlije, především díky dvěma praporům 102. pěšího pluku.
Postup byl pomalý, 14.VIII. útočí na Lješnici. 21. zeměbranecká (později střelecká) divize (tvořená 6., 7., 8. a 28.
zeměbraneckým plukem) napadla Lješnici z boku. 16.srpna se střetla na Cerské planině se srbskou armádou a byla
rozprášena. 19. srpna byl VIII. sbor poraţen a stáhl se zpět za řeku Drinu. Bilance byla 23 tisíc mrtvých a
raněných rakousko-uherských vojáků a 16 tisíc srbských.
 2. ofenzíva proti Srbsku (balkánská fronta), 6.IX-15.XII. 1914: XVI. sbor 6. armády (součástí byl i 1 batalion 102.
pěšího pluku) byl rozmístěn na pravém křídle proti Valjevu. 6. září Srbové překročili Drinu, byli ovšem zahnáni
zpět. 8. září se pokusila překročit řeku i rakousko-uherská vojska, ale podařilo se to pouze 6. armádě. 41.
zeměbranecká brigáda zakolísala a to ovlivnilo i 42. brigádu k přechodu do obrany. Aţ 14. září se podařilo VIII.
sboru přejít Drinu. 20. září se útok vyčerpal a obě armády se zakopaly, boje ustaly. 24. října rakousko-uherská 5.
armáda obnovila ofenzívu, 30. října se Srbové stáhli. Prvního listopadu byl dobyt Šabac, 11. listopadu Valjevo.
2. prosince vstoupily do Bělehradu zdecimované zbytky rakousko-uherské armády. 3. prosince provedli Srbové
protiútok 200 tisíci muţi na 80 tisíc císařských vojáků a zahnali je zpátky za řeku Drinu během 14 dnů. Celkové
ztráty byly v rakousko-uherské armádě 124 tisíc muţů padlých a raněných, na srbské straně 94 tisíc.
 Průlom u Gorlice (východní ruská fronta), 2.V. – 22.VI. 1915: 2. května začala nová ofenzíva armád ústředních
mocností na východní frontě průlomem mezi Tarnovem a Gorlicemi. Na průlomu se podílela i 21. zeměbranecká
divize, která do odpoledne vyhnala ruskou 9. divizi z pozice. Fronta postupovala 6. května přes Biecz směrem na
Duklu, 10. května se Rusové stáhli za řeku San, ale byli pronásledováni aţ k pevnosti Přemyšl, která byla zpět
dobyta 3. června (vzdala se aţ 22. března 1915 Rusům, ačkoliv byla hluboko v ruském týlu obleţena od 3. XI.
1914). 22. června byl osvobozen Lvov.
 Letní ofenzíva 1915 na řece Bug (východní ruská fronta), 23.VI. – 2.IX. 1915: Společným útokem ze severu a
z jihu byly ruské síly vytlačeny z Polska aţ na čáru Černovice – Dubno - Pinsk – Baranoviči. Zvláštního uznání
nadřízených si v tomto taţení vyslouţily české pěší pluky 11, 91 a 102 praţské 9. divize, které ji vedly od Lvova
po řeku Zlota Lipa (asi 60 km).
 10. bitva na Soče (italská fronta), 12.V. – 5.VI. 1917: po útoku Italů 102. pluk nasazen ze záloh 23.V. (spolu s 91.
budějovickým plukem) jako 17. pěší brigáda. Drţely pozice před Jamianem, pak staţeni k Selu. 4.VI. se pak
účastní protiútoku s ostatními jednotkami. Itálie přišla o 160 tisíc muţů (z toho 36.000 mrtvých), Rakousko-
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Uhersko o 75.000 muţů (z toho 7.300 mrtvých). Italská armáda zajala 23.000 rakouských vojáků, rakouská
armáda zajala 27.000 italských zajatců.
11. bitva na Soče (italská fronta), 18.VIII.-13.IX. 1917: 28. střelecký pluk (Písek) spolu s 6., 7. a 8. střeleckým
plukem, tvořící 21. střeleckou divizi se bránily útoku Italů v prostoru Kanalského vrchu (banjšická planina,
Slovinsko). 23.VIII. ústup do nové obranné linie Kal-Podlaka-hora sv. Gabriela (dnes Škabriel), přezdívaná „Hora
smrti“. Protiútok se uskutečnil 4.IX. v oblasti hory Hermady a bylo dosaţeno zpět ztracených pozic. Bitva si
vyţádala 40.000 padlých, 108 tisíc raněných a 18.000 zajatých Italů a 10.000 padlých, 45 tisíc raněných, 30.000
zajatých a 20 tisíc nemocných vojáků c.k. armády.

K uctění památky padlých vojínů ve světové válce byl postaven na návsi v Kovářově pomník, znázorňující raněného
vojína, kterého drţí jeho kamarád za ruku. Socha je dílem sochaře Jaroslava Bardy (narozen 17.11. 1892
v Hrazánkách u Milevska č.p. 12, zemřel 31.5. 1943 v Praze). Pomník byl odhalen 5.9. 1920 (dle kroniky Zahořan).
Pořízen byl ze sbírek mezi občany a krajany v Čechách a v Americe, jakoţ i podporou místních spolků.
V posledním díle, který vyjde v příštím čísle Kovářovského zpravodaje, budou uvedeni všichni padlí z ostatních osad
(farnosti Předbořice a Petrovice a z osady Chrást).
-zpracoval Otakar Chudáček-

SOUTĚŢ K OSLAVÁM 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Podmínky soutěţe: vyplněný kupón doručte na OÚ Kovářov mailem (oukovarov@volny.cz), poštou
(Kovářov 63, 398 55) nebo osobně do 14. 9. 2018.
Slosování proběhne na jednání Rady Obce Kovářov. Tři vylosovaní výherci, kteří odpoví správně na
všechny otázky, získají 1.000,- Kč.
Rada Obce Kovářov vylosovala 18.6.2018 tři výherce soutěţe uveřejněné v Kovářovském
zpravodaji č. 1/2018: Kryštof Brůţek ze Zahořan, Aneţka Brůţková ze Zahořan, Václav Vlna
z Kotýřiny.
Výhercům bude předána cena na obecním úřadu v Kovářově.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOUTĚŢNÍ KUPÓN – KOVÁŘOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

Jméno a příjmení:…………………………………..……………………………………………
Adresa:…………………………………………….…………………………………………….
Mail, telefon:…………………………………………………………………………………….

Soutěţní otázky:
1. Co je ve velkém státním znaku vpravo dole?
……………………………………………………………………………………………….........
2. Jaký byl název našeho státu během 2. světové války?
…………………………………………………………………………………………………...
3. Jak se jmenoval atentátník na Reinharda Heydricha, který krátce chodil do kovářovské školy?
……………………………………………………………………………………...……………
4. Jaké dvě obce byly vypáleny během heydrichiády?
…………………………………………………………………………………………………...
5. Ve kterém roce po válce převzali veškerou moc komunisté?
…………………………………………………………………………………………………...
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KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ KOVÁŘOV
V sobotu 28. dubna jsme pořádali výlet
do Nových Hradů. Navštívili jsme hrad, hrobku
Buquoyů a prošli si naučnou stezku chráněného
území Terčino údolí. Za rok plánujeme zájezd
na Orlí hnízdo (horské útočiště Adolfa Hitlera,
které se nachází poblíţ jihobavorského města
Berchtesgaden.
Posledního dubna jsme si s dětmi opět
uţili čarodějnický slet na Lipníku. Zasoutěţit si
v čarodějnických disciplínách přišlo přes
osmdesát dětí. Jednotlivými soutěţemi je
provedlo čtrnáct největších čarodějnic
z Kovářova :-), za coţ jim velice děkujeme. Po
zvládnutí všech úkolů byla vyhlášena nejhezčí
čarodějka a nej čaroděj. Tradicí se stalo hledání pokladu, který je čím dál tím těţší před hledači ukrýt. Na
závěr nechybělo zapálení hranice a upálení tentokráte
dvou čarodějnic najednou, které vyšňořili místní hasiči.
SDH děkujeme za spolupráci a dohled při pálení ohně.

Druhou červnovou sobotu jsme si s dětmi uţili
dětský den v Kovářově na návsi. Malovalo se na
obličej, soutěţilo se ve stříkání vody z ručních
stříkaček na plechovky. Dovádělo se na nafukovacím
hradu. Letos akci zpestřil Bedříšek – sova puštík
obecný. Lákala i technika obecní policie, střelba ze
samopalu a další atrakce. Po ukázce hasičského
zásahu se na závěr odpoledne opekly špekáčky.

V pátek 22. června starosta obce Pavel Hroch slavnostně přivítal nové občánky:
Zleva: Viktorie Čermáková, Emma Rattayová, Zora Šetinová, Eliška Zíková, Ella Huďová, Ema Zelenková,
Matouš a Veronika Bašovi, Ema Mendlíková
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TTC Kovářov - bilancování sezony
Za zelenými stoly je jiţ vše dohráno a je načase se ohlédnout za skončenou sezonou. Ta byla pro
kovářovské stolní tenisty velice úspěšná. Zaznamenali jsme hned několik skvělých
výsledků a umístění.
V okresním přeboru muţů jsme měli tři týmy. Hned dva z nich se probojovaly
do play off o postup do krajské soutěţe. Naše áčko do něj postoupilo z druhého místa
ve skupině. Statečně bojovalo a po výhře nad Mirovicemi 12:6 (soupeř odvetu hrát
nechtěl) postoupilo do semifinále. Tam dvakrát remizovalo se Svatkovicemi, ale díky
lepšímu skóre setů postoupilo do finále proti Písku. Na ten jiţ ale kovářovští hráči nevyzráli a skončili tedy
druzí, coţ je také velký úspěch. Tým nastupoval ve sloţení Jiří Špác, Jiří Mošanský st., Miroslav Barda st.,
Vojtěch Poslušný a jako posila hlavně pro play off Radka Horká. Kovářovské béčko šlo do play off ze
třetího místa a bohuţel na soupeře z Protivína nestačilo. I tak mohli být hráči s celou sezonou spokojeni.
Tým byl tvořen převáţně mladými hráči (Jiří Mošanský mladší, Jan a Pavel Černí, Alţběta Mrázová, Aneta
Smetanová, Lenka Růţičková a další). V Týmu C pak dostávají příleţitost převáţně děti a začínající hráči.
Druţstvo skončilo na posledním místě, ale i zde byl vidět výkonnostní vzestup některých hráčů. Krásný
pohled je pak na tabulku úspěšnosti celé soutěţe, které vévodí Jiří Špác s 96,43%, kdyţ si připsal 54 výher a
jen 2 poráţky. Třetí pak je Vojtěch Poslušný (83,67%) a páté místo drţí Jiří Mošanský mladší s 80%
úspěšností.
O největší úspěch se ale postaraly opět ţeny. Druţstvo je jiţ druhým rokem posíleno o Kateřinu
Ďurišovou z Písku a od začátku soutěţe šlo za svým cílem, tedy vítězstvím v divizi. Aţ na malé zaváhání
v Táboře s asi nejnebezpečnějším soupeřem (prohra 4:6 bez Radky Horké) prošlo druţstvo soutěţí bez
poráţky. Zvládlo výborně i odvetu s Táborem (7:3), ten poté ztratil motivaci a prohrál v Českých
Budějovicích a ještě dvakrát remizoval. Kovářov tak vyhrál s velkým náskokem. Zajistil si tak účast
v kvalifikaci o druhou ligu. Ta se hrála v sobotu 28.4. v Plzni a o dvě postupová místa bojovala čtyři
druţstva. Kovářov začínal s Chodovem (u Mariánských Lázní) a nečekaně hladce ho porazil 6:0. Po vyhrané
čtyřhře přidaly Radka Horká a Kateřina Ďurišová po dvou bodech a Aneta Smetanová vybojovala jeden bod
(další rozehraný zápas Anety byl přerušen za stavu 2:2, protoţe na vedlejším stole bylo dosaţeno šestého
bodu). Pak šly ţeny na céčko Plzeňského Sokola a vyhrály opět přesvědčivě 6:1. Body opět jedna čtyřhra,
Horká s Ďurišovou po dvou a Lenka Růţičková jeden. Tím uţ byl zajištěn postup do druhé ligy, ale na ţeny
čekal ještě nejtěţší soupeř Sokol Plzeň B. Utkání skončilo 5:5, ale o jeden set byl lepší Kovářov, takţe celou
kvalifikaci vyhrál. Tento kovářovský úspěch nikdo ze soupeřů nepředpokládal. V posledním utkání dělala
Radka tři a Katka dva body. Příští sezonu by tak měl být v Kovářově vidět druholigový stolní tenis. Je to
takový předčasný dárek k oslavě 50. výročí zaloţení klubu, které se bude slavit v roce 2019.
V soutěţích ţactva jsme také zaznamenaly výborné výsledky. Největším úspěchem bylo samozřejmě
vítězství Anety Smetanové na krajských přeborech dorostu. Pěkným výsledkem bylo i čtvrté místo na
školním republikovém turnaji druţstev, kde společně s Anetou bojovaly Natálie Slivková a Ema Kohoutová.
Krajské turnaje jiţ objíţdí i naše nejmladší ţactvo. Zde jsme se nejlépe umístili na posledním turnaji na
sokolu ČB, kde Dominik Pašek skončil druhý v soutěţi útěchy a Klárka Škochová ji dokonce vyhrála před
Lucií Riantovou.
Do příští sezony máme několik cílů. Tím hlavním je udrţet v Kovářově druhou ligu ţen, coţ bude
náročné. Pomoct by nám měla i nová posila Blanka Smejkalová z Votic. Do krajské divize ţen jsme navíc
přihlásili B tým, aby se naše náhradnice měli na ligu kde rozehrát. Okresní přebor muţů by měl být rozdělen
na OP1 a OP2. V silnějším OP1 budeme mít dva týmy a bylo by dobré je tam oba udrţet a navázat na letošní
výborné výsledky. Dále bychom rádi, aby více našich mladých nadějí jezdilo na krajské turnaje a mohly se
tak nadále zlepšovat.
-Michal ŠpetaOBEC KOVÁŘOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÝSTAVU KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Zasedací místnost Obecního úřadu Kovářov od 26. června do 31. října 2018
Otevřeno je od pondělí do pátku vždy 7:00-11:30, 12:00-15:30 hodin
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Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov, z.s.
Právě skončená sezóna 2017/2018 je pro náš oddíl nejúspěšnější za poslední roky.
Posuďte sami: muţi „A“ se zachránili v I.B třídě Jihočeského kraje a po výborných výkonech
v jarní části skončili v polovině tabulky. „Béčko“ v okresní soutěţi skončilo na třetím místě,
mladší ţáci dokonce druzí a starší přípravka po postupu mezi nejlepší osmičku čtvrtá. Za tyto
výsledky patří velké poděkování všem, kteří se na těchto úspěších podíleli. Zároveň je to také
výzva pro další fotbalovou sezónu, která se nezadrţitelně blíţí.
Hodnocení sezóny muţů „A“ trenérem Jiřím Jarošem: „Po podzimním rozkoukávání ve vyšší soutěţi
jsme na jaře všechny přesvědčili, ţe s námi musí počítat. Na jarní výsledky měla velký vliv slušná zimní
příprava, která probíhala v několika částech, vyuţívala se tělocvična místní školy, jezdilo se do Milevska na
umělou trávu a v neposlední řadě hráči, kteří pracují přes týden v Praze, chodili do tělocvičny tam. Vše se
projevilo ve výkonech, kdy jsme dokázali hrát sedm měsíců bez prohry! Byla to nevídaná série. Přerušilo
nám ji aţ muţstvo Semic. Sehráli jsme několik opravdu vynikajících utkání. Všichni hráči po celou sezónu
pracovali příkladně a výsledek byl nakonec skvělý. Zakončili jsme na sedmé příčce ze čtrnácti týmů a to je
pro nováčka výborný výsledek. Věřím, ţe budeme mít i nadále podporu našich fanoušků. Slibujeme, ţe se
budeme snaţit přes léto připravit co nejlépe, abychom jim dělali v následující sezóně co nejvíce radosti.
V sobotu 23. června se na kovářovských Hůrkách uskutečnil jiţ 6. ročník fotbalového turnaje
přípravek U11 a jiţ po druhé záštitu přijal náš starosta a náměstek hejtmanky jihočeského kraje Pavel Hroch.
Celkem osm druţstev se nejdříve utkalo ve dvou skupinách, systémem kaţdý s kaţdým. Skupinu A vyhrál
domácí Kovářov (9b) před Meteorem Tábor (6b), Spartakem Příbram (3b) a Draţejovem (0b). Skupinu B
jasně vyhrál Tatran Sedlčany (9b), druhý se umístil Slavoj Volyně (6b), třetí TJ Malšice (3b) a čtvrtý Junior
Strakonice U9 (0b). Po základních skupinách následovala semifinálová utkání. Kovářov přes nepříznivý
vývoj otočil zápas s Volyní v poměru 5:4 a zajistil si účast ve finále s obhájcem ze Sedlčan, který porazil
táborský Meteor 3:2. V zápase o třetí místo zvítězila Volyně nad Meteorem v poměru 4:0. Finále bylo
jednoznačnou záleţitostí pro Tatran, který nepřipustil pochybnosti o vítězi celého turnaje a domácím uštědřil
krutou poráţku 9:1. V zápase o 5. místo byli šťastnějšími Draţejovští, kteří porazili příbramský Spartak 2:1.
Junior Strakonice si výhrou 4:3 nad Malšicemi zajistil předposlední místo. Nejlepším hráčem byl vyhlášen
Filip Ullrich z domácího celku, cenu pro hráčku si odvezla Marie Ulmanová z Volyně. Nejlepším brankářem
byla vyhlášena výborně chytající Aneta Bučová, rovněţ z Volyně a střelcem turnaje se stal David Barták ze
Sedlčan s třinácti brankami. Velmi povedený turnaj zakončil v přátelské atmosféře Pavel Hroch.
Zúčastněným týmům se náš turnaj velice líbil, stejně jako náš fotbalový areál. Zde bych chtěl poděkovat
našim správcům, kteří se o něj
velice dobře starají, jmenovitě panu
Jaroslavu
Škochovi,
Václavu
Kroupovi st. a Josefu Pintovi.
DĚKUJEME.
Fotbalový oddíl TJ ZD
Kovářov zve své fanoušky a
příznivce kopané na Kovářovská
Hůrka dne 28. července, kdy se
uskuteční Memoriál Vládi Fořta a
Tomáše Měcháčka. Do turnaje
muţů přijali pozvání: FK Dukla
Praha U19 (I. celostátní liga
dorostu), FC AL-KO Semice (I.A
Jihočeský kraj) a SK Petrovice (I.A
Středočeský kraj). Ve vloţeném
zápase muţů nad 35let vyzve
domácí celek TJ Krásnou Horu.
Začátek turnaje muţů je plánován
na 11:00.
Foto přípravky U11 z Poháru nadějí – 2. místo TJ ZD Kovářov.

-Tomáš Janeček18

Hostínské divadelní léto – Divadelní přehlídka 9. – 12. srpna 2018
Váţení přátelé,
přichází k nám léto plné barev a my pro vás konečně můţeme rozevřít
paletu dalších divadelních představení v malebné obci Hostín u Kovářova, které
jsme pro vás připravili jiţ osmým rokem. V tomto netradičně kouzelném
vesnickém prostředí provoněném trávou a obklopeném lesy se můţete kochat
nejen kaţdý večer představeními od půl osmé, ale i o víkendovém odpoledni,
kdy je v sobotu od dvou hodin připravena Kovářovská OPONA s letošním
muzikálem Rebelové či nedělní pohádka pro naše nejmenší se zvýhodněným
vstupným Čert a Káča. Ve čtvrtek odstartuje divadelní přehlídku hořkosladká
komedie Stará dobrá kapela, v pátek vám pak zpříjemní večer klášterní hra
Mam’zelle Nitouche aneb Pravda pana Célestina. Sobotnímu večeru patří
americká komedie s jiskřivými dialogy Vězeň na Druhé avenue a v neděli se
můţete těšit na jednu z nejslavnějších francouzských komedií s názvem Art.
Protoţe myslíme na chuť a ţízeň v letních měsících, můţete se u nás občerstvit skvělými domácími
utopenci nebo klobásami a vţdy nasazeným nonstop barem s točeným pivem nebo nealkoholickými nápoji.
Pro přátele z dalekých krajů, kteří k nám zavítají, umoţňujeme stanování přímo v místě konání, kde se
odehrávají všechna představení pro 300 diváků za kaţdého počasí. Parkování zdarma.
Velmi si váţíme kaţdoročního nárůstu návštěvníků, a tak neváhejte dlouho s předprodejem
vstupenek, který je moţný online na našich stránkách www.divadlovhostine.cz na všechna zmíněná
představení. Vstupenky lze také moţné zakoupit na Obecním úřadě Kovářov nebo v Turistickém centru
v Milevsku.
Tým Hostínského divadelního léta v čele s organizátorem přehlídky Václavem Bláhou vám všem
přeje krásné léto a hodně záţitků!
-Martin Kráčala, člen týmu Hostínského divadelního létaSDH Předbořice a Hospoda U kaštanu pořádají
v sobotu 28. července na fotbalovém hřišti v Předbořicích
od 15:00hod. DĚTSKÝ DEN, od 20:00 hod. COUNTRY ZÁBAVU, vstupné 100,- Kč
po setmění OHŇOSTROJ
Spolek „Rodina Předbořice“ vás zve na již tradiční akci

v sobotu 1. září 2018

3 v 1

na zahradě Domova svaté Zdislavy v Předbořicích

od 14:00 Dětský den
letošním tématem bude Poznáváme Česko hrou. Děti se mohou těšit na zajímavá
stanoviště, hry, tvoření, skákací hrad.
určitě nebude chybět nějaké kulturní vyžití – možná to bude loutková pohádka

v průběhu celé akce a ještě celý následující týden

Dobročinný bazar
Kovářovský zpravodaj
Informační čtvrtletník pro občany Kovářova
Registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 11455
Vydavatel:
tel.: 382 594 218
www.kovarov.cz

Obec Kovářov, IČ 00249777
398 55 Kovářov 63
fax.: 382 594 486
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Ceník inzerce
platný od 1.1.2009
ceny jsou uvedeny s DPH
malý formát
formát A5
formát A4

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč
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