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INFORMACE Z OBCE
Váţení spoluobčané,
čas nikdo nezastaví, a proto jsme se poměrně rychle dostali do
posledního měsíce prvního čtvrtletí roku 2018, které bude zakončeno
velikonočními svátky.
Tento rok je plný výročí. Celý stát a jednotlivé kraje, města a obce si
budou připomínat 100 let od vzniku Československa. Ani Obec
Kovářov nechce zůstat pozadu. Vţdyť na území obce je několik
pomníků padlých z několika obcí z Kovářovska, připomínajících tu
nejhorší zkázu, zkázu války.
Na jiném místě tohoto zpravodaje se dozvíte i bliţší informace
k jednotlivým občanům z jejich rodných osad nebo obcí, které jsou
začleněny do samosprávného celku Obce Kovářov. Pro ty, kteří rádi
soutěţí, jsme připravili vědomostní soutěţ váţící se právě k těmto
událostem. Hrát se bude o hodnotné věcné ceny. Soutěţící musí doručit na obecní úřad v Kovářově
vyplněný soutěţní kupon se všemi odpověďmi a kontaktní adresou. Následně všechny kupony se správnými
odpověďmi postoupí do slosování a z nich budou vylosováni tři výherci, kterým budou předány ceny.
Nezapomeňte vystřihnout kupón, správně odpovědět, vyplnit kontakt a doručit na OÚ Kovářov.
K tomuto významnému výročí se schází pracovní skupina, která připravuje další malé, ale i větší
oslavy nejen v Kovářově. Třeba Předbořice nebo Zahořany se mohou těšit na příjemný den 28. 10. 2018
nebo si budete moci zajít na výstavu, která bude instalována v zasedací místnosti.
Obec připravila jiţ tradiční 15. Obecní ples, který se stal takovou tradicí plesové sezóny v Kovářově. Podle
některých ohlasů byl velmi zdařilý, a tak mě dovolte poděkovat všem, kteří na tento ples přišli, ale hlavně
těm, kteří se o zdárný průběh postarali. Velký kus práce odvedli pracovníci obecního úřadu, sluţeb obce
i někteří zastupitelé. Velký dík patří za kulturní vloţku Kovářovanu.
V sobotu 10. 2. 2018 prošel Kovářovem masopustní průvod s šedesáti maskami v doprovodu dalších
občanů se závěrem na kovářovské návsi. Malé občerstvení v podobě jitrniček, pivečka, pro děti čaj i tradiční
koblihy, které k masopustu neodmyslitelně patří, byl takovým příjemným zakončením. Děkuji všem, kdo se
zapojili a přišli v krásných maskách. Malí i velcí se zajisté dobře bavili.
Obec se pouze nebaví a nepřipravuje kulturně společenské akce. Letošní rok téţ bude plný
investičních akcí, které přispějí k rozvoji a zlepšení ţivota na Kovářovsku. Byla dokončena střecha na
chrástecké hospůdce a ještě chybí fasáda. I ta je v plánu. Rekonstrukce povrchu silnice Kovářov – Březí
bude jednou z finančně náročných akcí. Připravujeme nyní jiţ výběrové řízení. Do 20. 8. 2018 by měli být
dokončeny všechny práce na hřišti u školy, aby školní rok 20018/2019 mohl ţákům nabídnout moţnost
zlepšovat svou fyzickou zdatnost ve všech oblastech. Za několik málo dní by měla být dokončena
rekonstrukce bytu v domě čp. 22 v Kovářově, tak jako rekonstrukce schodiště v budově obecního úřadu.
Zde byla pod vápenným nátěrem objevena stará mapa Kovářova, kterou odhalily pracovnice MAS SP a nyní
bude restaurována. Její původní autor čerpal zřejmě z předlohy vytvořené v roce 1830, a jak se domníváme,
jedná se o malbu tzv. Císařského otisku. Všichni, kteří navštívíte obecní úřad, nezapomeňte vyjít do prvního
patra. Tam se tento unikát nachází. Jen to chce ještě několik týdnů počkat, aţ budou všechny práce včetně
mapy dokončeny.
-Pavel Hroch, starosta obce-e
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VÝSTAVA - VÝZVA PRO MAJITELE PAMĚTNÍCH PŘEDMĚTŮ
Obec Kovářov připravuje v rámci oslav 100. výročí zaloţení Československé republiky výstavu, která bude
věnována 1. světové válce, vzniku státu a významným událostem, ke kterým během minulých 100 let došlo.
V této souvislosti se obracíme na vlastníky předmětů (např. fotografií, uniforem, dopisů, pohlednic, deníků,
dokladů, zbraní, šatstva a dalších předmětů ze zmiňovaného období) s prosbou o zapůjčení. O zápůjčce
cenných předmětů bude sepsána smlouva. Cennosti budou zabezpečeny ve vitrínách. V případě vašeho
zájmu doručte prosím pamětní předmět v průběhu měsíce května na Obecní úřad Kovářov, případně volejte
na tel. 382 594 218, rádi si předmět osobně převezmeme.
Výstava bude otevřena od konce června do konce října 2018 v zasedací místnosti OÚ Kovářov.
OKY V

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Od začátku roku 2018 došlo v katastru obce Kovářov k několika
vloupáním do rekreačních objektů a provozoven. Znovu chci
poţádat občany obce o předání kaţdé informace o pohybu
cizích osob a zároveň poděkovat těm, kteří svými poznatky jiţ
pomohli přispět k objasnění některých krádeţí.
- Jednotka SDH Kovářov vyjela na žádost obecní policie

k odstranění padlého stromu
Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
dovolte, abych vyjádřil poděkování ženám ve školní jídelně ZŠ Kovářov. Již několik let odebíráme
pravidelně obědy a musíme konstatovat, že úroveň je stále vynikající. Někdo to může považovat za
samozřejmost, ale po zkušenostech z jiných podobných zařízení a kuchyní víme, že časem se kvalita v některých
hlediscích mění, zpravidla k horšímu. To ovšem neplatí o vaší školní kuchyni. Nutriční hodnota a pestrost stravy
je zřejmá už při čtení každého jídelníčku. Co potom při samotné konzumaci. Často si říkáme, že mnohá jídla
bychom si nedokázali uvařit, protože je ani neznáme a jsou vynikající.
Když si uvědomíme, že tři dámy musí za rok nasytit přes čtyřicet tisíc strávníků, tak to je úžasný výkon.
Proto Vám pane starosto, jako důchodci děkujeme za možnost stravování. Děkujeme také vedení školy a hlavně
samotným ženám v kuchyni. I když jim to často sám říkám, tak už to může vypadat jako klišé. Píši proto, abych
dokázal, že to myslím vážně.
21. 3. 2018 Přílepov
Vladimír Mikuláš

ODPADY
Třídění – výsledky soutěţe
Děkujeme občanům Kovářovska, ţe třídíte odpady. Svědčí o tom výborné umístění obce v soutěţi Jihočeši
třídí odpady 2017, kterou uspořádala společnost EKO-KOM. Kovářov se umístil na krásném 8. místě
ze 137 obcí od 500 do 1999 obyvatel.
Komunitní kompostárna
Rostlinné zbytky z údrţby zeleně a zahrad na území obce lze předávat v komunitní kompostárně v areálu
ZD Kovářov v období: od 1. dubna do 31. října kaţdou sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA ODPAD:

POPLATEK ZA PSA:

- osoba s trvalým pobytem 600,- Kč, do 31.05.2018
-150,- Kč, splatnost do 31.03.2018
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 600,- Kč, do 31.05.2018

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU

Od dubna bude komunální odpad sváţen
opět ve 14-ti denních intervalech, a to
kaţdý lichý týden ve čtvrtek.

proběhne v sobotu 28. dubna ve všech obcích kovářovska.
Ţádáme občany, aby měli do tohoto termínu uvedený odpad
připravený na místě přístupném svozové technice.
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV

HRAVÉ LYŢOVÁNÍ
I v letošním roce byl velký zájem o výuku lyţování ve Ski areálu na Monínci. Od 12. 2. 2018 jsme se
zúčastnili týdenního lyţařského výcviku. Tentokrát 18 dětí z naší školky zahájilo svou lyţařskou kariéru.
Někteří stáli na lyţích poprvé, ale někteří získané dovednosti na lyţích z loňského roku dále zdokonalovali.
Kaţdý den panovala dobrá nálada, o kterou se postarali instruktoři kurzu. S dětmi si náramně rozuměli,
protoţe děti neustále povzbuzovali a chválili. Na závěrečném závodu nechyběl opět maskot méďa Brumík.
Medaile, diplom a malá sladkost byla pro děti velkou odměnou. Děkujeme všem rodičům za podporu
v našem sportování a příští rok se těšíme na další lyţovačku.
Projekt „ŠABLONY PRO MŠ KOVÁŘOV“
Nadále pokračujeme v projektu „Šablony pro MŠ Kovářov“. V rámci tohoto projektu se učitelky průběţně
zúčastnily tematických seminářů „Předčtenářská a Matematická pregramotnost“, které jsou také hrazeny
z tohoto projektu. V dubnu nás čeká školení na téma „Inkluze v MŠ“. Tím splníme všechny plánované
aktivity dle stanoveného harmonogramu. Díky tomuto projektu jsme také získali finanční prostředky i na
zakoupení pomůcek a vybavení pro mateřskou školu.
KARNEVAL V NAŠÍ ŠKOLCE
Masopust jsme ve školce oslavili karnevalem. Na děti čekala vyzdobená školka. Děti si přinesly masky a
zábava mohla začít. Na parketu za doprovodu dětských písní tančily princezny Elzy, víly, čarodějnice,
policisté, superhrdinové, hasiči, kostlivci a další. Děti dopoledne strávily v rytmu hudby a her, za které
dostaly sladkou odměnu. Děti v maskách se šly také ukázat babičkám a dědečkům v domově důchodců, aby
jim přinesly veselí a radost.
Martina Zemanová, učitelka MŠ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V únoru jsme v mateřské škole zhlédli pohádku o skřítkovské holce „Čárymůrka“, které zahrálo divadélko
OKÝNKO z Českých Budějovic. Na začátku března předvedli klauni Hugo a Fugo další pohádku „Máme
rádi zvířátka“. Obě vystoupení byla nejen naučná, ale děti si uţily spoustu legrace a hezkých písniček.
Došlo i na sladkou odměnu.
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NAŠI MALÍ PLAVČÍCI
Opět jezdíme se Základní školou
Kovářov do plaveckého bazénu do
Písku. Děti si uţívají nejen her ve
vodě, ale velice dobře zvládají
i základy plavání. Instruktorky pro
děti připravují spoustu her a jiţ
začaly s výukou ve velkém bazénu.
I tam se učí překonávat strach
z hloubky.
Některým
nedělají
problémy ani skoky do vody.
K výuce vyuţívají spoustu krásných
pomůcek. Plavecký výcvik potrvá do
16. dubna 2018.
SETKÁVÁNÍ DĚTÍ V MÍSTNÍ
KNIHOVNĚ
Jiţ od září pravidelně se staršími
dětmi
navštěvujeme
místní
knihovnu. Paní knihovnice Štěpánka Rybníčková vţdy připravuje pro děti zajímavé povídání o kníţkách.
Děti se zde jiţ dozvěděly, jak kniha vzniká, jaké druhy kníţek a časopisů zde v knihovně mají a jak si
v knihovně mohou kníţky půjčovat i domů. Děti se seznamují nejen se zajímavými knihami, ale vţdy je pro
ně připraveno i poutavé povídání o lidových tradicích a zvycích jednotlivých období. Vypráví si o tradicích
příchodu Mikuláše s čertem a andělem, o lidových zvycích při Masopustu, karnevalech a maškarních
průvodech a při našem posledním setkání i o přicházejícím jaru a velikonočních svátcích. Kaţdé setkání
Štěpánka doplní zajímavou soutěţí a zakončí veselou pohádkou. Děti se na návštěvy vţdy moc těší.
Miluše Krejčová, učitelka MŠ

Projekt „ZDRAVÉ ZOUBKY“
Pod vedením paní J. Muţíkové z Milevska, dentální hygienistky, nadále pokračujeme v prevenci zdravých
zoubků. Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se konalo další setkání. Děti si opět upevnily návyky správné péče o své
zoubky.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ-

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOVÁŘOV
Kovářov 107, 398 55
telefon: 382594186

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 4. 5. 2018 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
přijímáme ţádosti o umístění dětí
do Mateřské školy v Kovářově pro školní rok 2018/2019.

Rodiče předloţí rodný list dítěte.
Do mateřské školy mohou být přihlášeny děti od 2 let. Pro děti, které dosáhnou
pěti let do 31. 8. 2018, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2018 povinné.
Rodiče zveme k prohlédnutí prostor a vybavení mateřské školy.
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jaro klepe na dveře a s ním se o slovo hlásí aktivity, které ve škole probíhají právě v tomto období –
Den Země, besídka ke Dni matek, sportovní soutěže, olympiády, zápis do 1. třídy, návštěva švýcarských žáků
v Kovářově…Říká se, že co se žáci nenaučí do Velikonoc, to už se naučí do konce roku jen stěží.
Tak pesimističtí na naší škole nejsme – čekají nás ještě tři měsíce plné práce.
26. ŠKOLNÍ A ZEMĚDĚLSKÝ PLES
V sobotu 13. ledna byla zahájena kovářovská plesová sezóna. První z řady plesů ve zdejším
kulturním domě zorganizovaly jiţ pošestadvacáté základní škola, zemědělské druţstvo a spolek rodičů při
ZŠ. Předtančení se odehrálo opět v reţii ţáků deváté třídy. Letos nacvičili taneční vystoupení na hudbu
slavného filmu Limonádový Joe, takţe nechyběly kolty, koně ani kankán barových tanečnic. Po vystoupení
byli všichni deváťáci dekorováni šerpou, která jim připomněla, ţe letošní rok bude pro ně v Základní škole
Kovářov pravděpodobně tím posledním. Hudební doprovod večera obstarala kapela RM Band, které se
dařilo udrţovat taneční parket plný od začátku aţ do pozdních nočních hodin. Tradicí tohoto plesu bývá
bohatá tombola a letošní rok tomu nebylo jinak. Výtěţek z plesu bude připsán na účet Spolku rodičů při
základní škole a v průběhu roku pouţit na financování akcí pro ţáky a k nákupu pomůcek do školy. Ples se
vydařil také díky návštěvníkům, kterých přišlo hodně a kteří se zkrátka bavit chtěli. Velké poděkování za
realizaci celé akce patří nejen organizátorům, ale také všem sponzorům a přispěvatelům do tomboly:

Ředitel ZŠ Kovářov tímto děkuje ZD Kovářov, ţe veškerý výtěţek z plesu tradičně nechává na
rozvoj základní školy.
VERNISÁŢ VÝSTAVY TALENTI NAŠÍ ŠKOLY
Ve středu dopoledne 1. února se ve vestibulu školy uskutečnila vernisáţ výstavy výtvarných prací
ţáků 2. stupně s názvem Talenti naší školy. Své práce nabídlo k výstavě celkem 12 ţáků, které spojuje
zaujetí pro výtvarné činnosti všeho druhu: Tereza Dolistová, Lucie Víšková, Natálie Fečová, Vít Kohout,
Adéla Švehlová, Natálie Slivková, Šárka Kubecová, Aneta Smetanová, Veronika Hejnová, Tomáš Hrůnek,
Kateřina Kdolská a Nikola Kubíčková. Panely určené k prezentaci prací ţáků školy se zaplnily malbami,
kresbami, návrhy grafitti či fotografiemi. Úvodní slovo obstaral ředitel školy, poté byla zahájena detailní
prohlídka prací jednotlivých autorů, kteří zároveň odpovídali na všetečné dotazy týkající se jejich výtvorů.
Na závěr vernisáţe bylo pro návštěvníky připraveno malé pohoštění. Výstava potrvá do 25. května 2018
(otevírací doba v pracovní dny: 7:20-7:40, 12:20-13:30).
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16. MAŠKARNÍ REJ
Ve středu 21. února 2018 se v kovářovské základní škole konal jiţ šestnáctý školní maškarní rej,
který připravila společnost Kovářovskétradice.cz manţelů Milana a Pavly Škochových ve spolupráci
s národopisným souborem Kovářovánkem a základní školou. Maškarní rej se uskutečnil jako obvykle
v tělocvičně místní školy, kterou pořadatelé proměnili ve veselý sál, na jehoţ výzdobě a také na výrobě cen
do tomboly se podílely i členové Kovářovánku. V letošním roce si přišlo uţít masopustní veselí na třicet pět
účastníků, kteří pod vedením vedoucí Kovářovánku Pavly Škochové tančili na veselé melodie, prováděli
taneční hry, alotria či soutěţe, jako tanec s koštětem, běh v obruči, koulovanou a další.
V závěru karnevalového dovádění nechyběla tradičně soutěţ o nejlepší masky, kdy třetí místo získala víla
v podání Niny Jandové z první třídy, druhé místo obsadila v převleku lištičky Eliška Procházková z druhé
třídy, prvenství patřilo Lindě Hadrbolcové ze třetí třídy v masce hezké ovečky a cenu sympatie obdrţel
prvňák Martin Matuška v masce spartského vojáka. Vítěze organizátoři odměnili sladkými dárky.
Také letos patřila k maškarnímu reji bohatá tombola, kterou si společně s pravou masopustní koblihou
odnášely domů nejen děti v maskách, ale i ostatní účastníci.
manželé Milan a Pavla Škochovi
NA NÁVŠTĚVĚ ZA ČESKOU STÁTNOSTÍ
Letošní rok si Česká republika připomíná jednu nejvýznamnějších událostí naší historie – 100. výročí
vzniku samostatného československého státu. I proto se ve čtvrtek 22. února se ţáci sedmé, osmé a deváté
třídy vypravili na celý den do našeho hlavního města. Cílem návštěvy bylo připomenout si činy, osobnosti
i místa, které jsou pro naši republiku významné. Dopoledne všichni navštívili Senát České republiky a
osobně se setkali se senátorem
zvoleným za náš obvod – panem
Jaroslavem Větrovským. Odpoledne
na starší ţáky čekala prohlídka krypty
kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde
hrdinně poloţili ţivot českoslovenští
parašutisté po atentátu na Reinharda
Heydricha. Mladší ţáci absolvovali
procházku spojenou s prohlídkou
pomníků a soch, které se nachází ve
středu města (památník českým
letcům, památník II. odboji, památník
Jana
Palacha
a
další).
Nezapomenutelným záţitkem byla
pak návštěva Praţského hradu, kterou
zajistil
sekretariát
manţelky
prezidenta republiky. Při ní si ţáci
prohlédli
reprezentační
prostory
Hradu, které nejsou běţně přístupné a které jsou vyuţívány při významných státních příleţitostech zahraniční návštěvy, jmenování ministrů… V hradním areálu si ţáci ještě prohlédli chrám svatého Víta,
románskou baziliku svatého Jiří či Zlatou uličku. Celá návštěva se uskutečnila díky iniciativě starosty Obce
Kovářov pana Pavla Hrocha, kterému tímto děkujeme.
VÝBORNÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŢÁKŮ
Od začátku druhého pololetí se průběţně konají různé soutěţe a olympiády, kterých se účastní také
ţáci naší školy. Mezi největší dosavadní úspěchy patří 1. místo a s ním i postup do krajského kola
v Chemické olympiádě, o které se zaslouţil Petr Volf. Výborně si v této soutěţi vedl také Šimon Bursík,
který dosáhl na bramborovou medaili. Skvěle naši školu reprezentovali v okresních kolech i další ţáci.
Martin Šafránek získal 5. místo v náročné Konverzační soutěţi z anglického jazyka, Jan Kovanda a Matylda
Mandovcová obsadili shodně ve svých kategoriích také pěkné 5. místo v Zeměpisné olympiádě. Vynikající
úspěch sklidila na okresním kole recitační soutěţe v Písku naše čtyřčlenná výprava. Všichni totiţ obsadili ve
svých kategoriích první nebo druhá místa, a do krajského kola tak postupují všichni čtyři zástupci naší
školy! V první kategorii to byla Aneţka Bendová (1. místo) a Marie Krejčová (2. místo), ve třetí kategorii
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Matylda Mandovcová (1. místo) a ve čtvrté Daniel Monk (2. místo). Výborně si vedli také naši ţáci na
lesnické soutěţi YPEF (Young people in European forests). Letos se na soutěţ připravily z naší školy dva
týmy a obsadily – druhé místo a třetí místo. Stříbrné ocenění získal tým deváťáků ve sloţení Aneta
Smetanová, Martin Šafránek a Klára Smrčinová, bronzovou pozici obsadilo druţstvo osmáků - Ema
Kohoutová, Šárka Kubecová a Alţběta Květová. Báječným oceněním je také 1. místo v celostátní výtvarné
soutěţi Příroda kolem nás, které obdrţela v 3. kategorii za své dílo „Stezka na Šumavě“ Adéla Kadeřábková.
Děkujeme všem ţákům za výbornou reprezentaci školy a drţíme palce všem dalším, které soutěţe
teprve čekají!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
V úterý 13. března zůstala kovářovská škola otevřená aţ do pozdního večera. Na návštěvu totiţ přišli
budoucí školáci a jejich rodiče, kteří vyuţili moţnosti prohlédnout si školu v rámci Dne otevřených dveří.
Na úvod je společně přivítali ředitel školy a budoucí třídní učitelka. Poté se všichni adepti na povinnou
školní docházku rozdělili na dvě skupinky a
s průvodci z řad ţáků ţákyň deváté třídy
vyrazili na putování školní budovou. Ve
vybraných učebnách na ně jiţ čekali učitelé a
současní ţáci, kteří předškolákům nabídli
moţnost si některé školní činnosti vyzkoušet.
Například ve školní knihovně se „četlo“,
v tělocvičně byla překonávána překáţková
dráha, ve výtvarném ateliéru se malovalo
poslepu, v přírodovědné učebně došlo na
skládání modelu lidského těla… Postupně
získali předškoláci všech osm dílků puzzle,
které nakonec sestavili a získali tak sladkou
odměnu. Na závěr se sešli všichni
organizátoři i návštěvníci u občerstvení,
které připravily ţákyně druhého stupně.
Další návštěva školy čeká budoucí školáky
u zápisu, který proběhne 6. dubna a na nějţ naváţe přípravný kurz Předškoláček.

Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), 382 594 215 (školní jídelna), E-mail zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ POVLTAVÍ
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Milevsko
31.3.2018 končí projekt Místní
akční plán ORP Milevsko (dále MAP). Projekt začal 1.4.2016 a trval 2 roky. Cílem projektu je rozvoj
předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí do 15 let. V rámci projektu byl
zpracován roční akční plán na rok 2018. Ten pomůţe jak koordinaci plnění jednotlivých záměrů a aktivit,
tak přístupu k jejich finanční podpoře.
Výzva MAS do Programu rozvoje venkova
Místní akční skupina (dále jen MAS) vyhlásila 26.2.2018 ,,1. výzvu PRV MAS Střední Povltaví z.
s.“. Příjem ţádostí probíhá od 12.3. do 13.4. 2018. Min. výše způsobilých výdajů na projekt 50 tis. Kč a
max. výše způsobilých výdajů na projekt 5 mil. Kč. Vyhlášeny jsou tyto fiche: F1 Podpora zemědělců
s alokací 2,4 mil. Kč, F2 Podpora zpracování produkce s alokací 4,85 mil. Kč, F3 Budování lesnické
infrastruktury s alokací 1,4 mil. Kč, F4 Podpora nezemědělských podnikatelů s alokací 6 mil. Kč a F5
Lesnické technologie s alokací 1 mil. Kč. Více informací se dozvíte na webových stránkách MAS
www.masstrednipovltavi.cz nebo při osobní konzultaci s manaţerkou MAS pro PRV Monikou Hrochovou.
Výzvy MAS do Operačního programu zaměstnanost
MAS vyhlásila 26.2.2018 „1. Výzvu OP Z Prorodinná opatření MAS Střední Povltaví“. Příjem
ţádostí probíhá od 26.2. do 3.4.2018 do 12 hodin. Alokace výzvy je 3,84 mil. Kč. Min. výše způsobilých
výdajů na projekt 400 tis. Kč a max. výše způsobilých výdajů na projekt 3,84 mil. Kč. Projekty musí být
zaměřeny na některou z těchto aktivit: Podpora zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo
školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), Příměstské tábory, Podpora dětských skupin pro podniky
i veřejnost.
Dále MAS vyhlásila 26.2.2018 „2. Výzvu OP Z Komunitní práce a prevence MAS SP“. Příjem
ţádostí probíhá od 26.2. do 3.4.2018 do 12 hodin. Alokace výzvy je 8,952 mil. Kč. Min. výše způsobilých
výdajů na projekt 400 tis. Kč a max. výše způsobilých výdajů na projekt 8,952 mil. Kč. Projekty musí být
zaměřeny na některou z těchto aktivit dle zákona o sociálních sluţbách č.108/2006 sb.: Odborné sociální
poradenství, Terénní programy, Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, Raná péče, Kontaktní centra,
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické dílny, Sluţby následné
péče, Podpora samostatného bydlení, Osobní asistence, Odlehčovací sluţby) nebo musí být projekt zaměřen
na další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad rámec zákona č.108/2006 Sb. nebo na
komunitní sociální práci a komunitní centra. Více informací se dozvíte na webových stránkách MAS
www.masstrednipovltavi.cz nebo při osobní konzultaci s manaţerkou MAS pro OP Z Vendulou
Čechmánkovou.
Projekt Klimagrün
MAS SP se aktivně zapojila v roce 2018 do projektu Klimagrün, jehoţ cílem je spolupráce v rozvoji
zelené infrastruktury. To můţe pomoci adaptaci regionů na změnu klimatu a přispět k biologické
rozmanitosti v území suţovaném erozí a sezónním suchem. Tento projekt sdruţuje 3 zástupce z Rakouska a
6 českých subjektů. Hlavním partnerem projektu je Úřad Dolnorakouské vlády a v jiţních Čechách jsou
partnery Jihočeský kraj, Přírodní zahrada z.s. a Krajské sdruţení NS MAS JČ, jehoţ je MAS SP z.s. členem.
Do projektu se zapojily 4 obce z regionu: Kovářov, Zbelítov, Borovany a Bernartice, které plánují na
podzim 2018 výsadbu celkem 154 ks stromů a keřů.
-Za MAS Střední Povltaví manažerky MAS-

KOVÁŘOVAN - OD ZIMY DO JARA
Tradice
Kozlíci
I tento rok jsme v předvečer tříkrálový zachovali starou tradici chození s klibnou a kozlíky. Ačkoli počasí
nebylo zrovna příznivé, všichni, členové i nečlenové, tuto náročnou obchůzku zvládli, klibna byla zdárně
prodána hostinskému a hned poraţena.
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Masopust v Kovářově a v Milevsku
10. února jsme s většinou členů podpořili masopustní průvod Kovářovem a zúčastnili jsme se i průvodu
v Milevsku. Tentokrát jsme se společně se členy Kovářovské opony vrátili do časů husitských válek. Při
dobývání vozové hradby křiţáky a její ochraně husity v čele s Janem Ţiţkou jsme si uţili spoustu legrace a
doufáme, ţe jsme pobavili i přihlíţející.
Plesy
Křesťanský ples v Petrovicích
V sobotu 13. ledna jsme byli pozváni na křesťanský ples, který se tentokrát konal v Petrovicích. Naše
vystoupení bylo začleněno na začátek jako překvapení. Na plese byla veliká účast, a tedy i mnoho diváků.
Podle jejich reakcí se naše předtančení líbilo, dokonce jsme tak získali novou členku. Na plese jsme pak
zůstali jako hosté - tímto moc děkujeme za pozvání!
Obecní ples v Kovářově
V sobotu 3. února jsme měli předtančení na tradičním obecním plese v Kovářově, kde jsme vystoupili
s programem Hospoda. Na poslední tanec našeho programu jsme vyzvali i hosty plesu, aby si s námi
zatančili, některé jsme sami zvedli od stolů a odvedli na parket. Doufáme, ţe i zde se naše vystoupení líbilo.
Jihočeský folklorní ples 2018
Co se týče plesů, ještě nás čeká jeden, a to 24. března krojovaný folklorní ples v Borku u Českých
Budějovic. Moc se těšíme 
-Hana Dlouhá-

Pozvánky
Opět připravujeme v rámci velikonočního programu pohádku a hry pro děti, přijďte s námi o Velikonoční
neděli 1. dubna v 16 hodin přivítat jaro do restaurace v KD Kovářov 
„Ach ta láska…“ je téma letošního Jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2018, který se bude konat ve
dnech 1. aţ 3. června 2018. Jako obvykle přijedou soubory z našeho regionu i hosté z jiných oblastí Čech.
Všichni jste srdečné zváni!
-Martin Schmeller, předseda-

MYSLIVECKÝ KROUŢEK KOVÁŘOV
Děti z Přírodovědného a mysliveckého spolku Kovářov se
v posledních týdnech připravují na okresní kolo Zlaté srnčí
trofeje, které se bude konat 19. května 2018 přímo
v Kovářově. Tato soutěţ je určena pro děti a mládeţ
z přírodovědných krouţků a pro jednotlivce, kteří mají
zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Soutěţ se skládá
z vědomostního testu a praktické poznávací stezky. Obsah
soutěţe je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie,
myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě,
střelbě ze vzduchovky a první pomoci. Součástí soutěţe bude
i doprovodný program zaměřený na prohloubení znalostí
účastníků v jednotlivých oblastech soutěţe a zajímavosti
z oblasti myslivosti, představení dravců, včetně praktické
ukázky.
Velice nás těší, ţe o krouţek je stále mezi dětmi zájem a
v tomto roce nám přibyli opět noví členové. V průběhu
následujících měsíců se mohou děti těšit na několik výletů jako
např. Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada
(Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství), Přehlídka
trofejí v milevském klášteře a Natura Viva - mezinárodní
výstava myslivosti, rybářství a včelařství.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim podporovatelům a především Obci Kovářov, díky jejíţ
podpoře můţeme pořádat pro děti různé akce a výlety.
-Jaroslava Riantová9

SDH KOVÁŘOV
Váţení spoluobčané,
rok 2018 začal pro dobrovolné hasiče v Kovářově hodnocením roku 2017. Výroční valná hromada se
konala 6.1.2018 v restauraci Na Křiţovatce.
Našeho jednání se zúčastnil starosta obce bratr Pavel Hroch, zastupitel obce Pavel Škoch, který má hasiče
okrsku jako zastupitel obce na starosti. Valnou hromadu zahájil starosta SDH Kovářov Josef Grůbr. Byla
vyhodnocena činnost sboru ve zprávě starosty SDH, činnost zásahové jednotky velitelem jednotky, která
byla v roce 2017 u 17 událostí (4x technická pomoc, 12x zásah - poţár, orkán Herwart,1x taktické cvičení cvičný poplach), finanční zpráva sboru s vyrovnaným kladným hospodařením.
Valná hromada přijala plán práce na rok 2018:
1. Ples SDH Kovářov 20.1.2018
2. Školení členů zásahové jednotky
3. Příprava a cvičení zásahové jednotky
4. Příprava druţstva muţů a ţen pro okrskové cvičení
5. Pálení hranice (čarodějnice)
6. Květinový den - sbírka Liga proti rakovině, které se zúčastňujeme, v roce 2017 jsme přispěli
částkou 3.458,- Kč
7. Dětský den
8. Sběr kovového odpadu
Poté následovala diskuse, kde dostali slovo hosté. Zazněla slova o bilancování aktivity sboru, spolupráci
s Obcí Kovářov, spolupráci s HZSJčK, spolupráci se SHČMS v Písku.
Konstatuji, ţe spolupráce se zástupci obce je i v rámci okrsku perfektní. Je potřeba poděkovat starostovi
obce Pavlovi Hrochovi a zastupitelstvu obce za veliké finanční prostředky do oblasti poţární ochrany. Tyto
prostředky slouţí pro ochranu všech občanů na území Obce Kovářov.
Výroční valná hromada byla ukončena usnesením sboru.
13. ples SDH Kovářov připadl letos na 20.1.2018. Nově nás navštívila hudební skupina RECEPTOR
Strakonice, která odvedla neuvěřitelný kus práce po celý večer aţ do ranních hodin. Jsem pevně přesvědčen,
ţe jsme připravili krásný ples, bohatou tombolu. Hudební skupina Receptor přislíbila účast na 14. plesu,
který bude 19.1.2019. Předtančení se ujala RG Proactive z Milevska, moderní gymnastika v podání dětí.
Veliké poděkování patří sponzorům, kteří nám věnovali dary do soutěţe o ceny. Nebýt jich, bylo by
nemoţné ples připravit. Ještě jednou velký dík.
Sbor Dobrovolných Hasičů Kovářov děkuje všem za dary na 13. ples konaný 20.1.2018 v Kovářově.
SDH Kovářov
Obec Kovářov, Sluţby obce Kovářov, Jednota Milevsko, Maso Uzeniny Písek CZ, a.s., Roman Müller Restaurace Na Křiţovatce, MVDR. Kateřina Nováková, Luwex Felix Gill, František Slivka Kovářov stavební práce, Hana Klímová kadeřnictví Lefleur, ZD Kovářov, Václav Pícha - obklady dlaţby Písek,
Členové SDH Kovářov, Elektro Slivka, Stanislava Mrázová, Josef Vála Kovářov, Zuzana Valtová kadeřnictví Gossip, Hana Pšeničná -Oriflame, Václav Kroupa ml. Kovářov - truhlářské práce, Petr Frýdl
Kovářov - truhlářské práce, Jaroslav Kolář - Pekárna Kovářov, Aleš Klíma, Josef Novotný - obklady
dlaţby, Sankov, Salon Podium Milevsko, Smetanovi Kovářov, MS Háje - Kovářov, Kuchtovi Kovářov 86,
Kuchtovi Kovářov 135., Robovi Kovářov, Mirka Smrčinová Kovářov, Kovářovské tradice.cz - manţelé
Milan a Pavla Škochovi, Josef Ťupa, ZD Hrejkovice, Karel Bartůněk, Pneuservis Fiala, kamenolom
Přilepov, Calta elektro, Pila Vepice - Petr Pašek, TJ ZD Kovářov, Lhota-Mlčkovský, Bonas, SDH Březí
u Kovářova, Míra Smrčka, Romana Klímová - ČSOB, Jaroslav Škoch, Kovošrot Fast.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov-

10

VINCENC TŘÍSKA (ČENĚK): PŘÍBĚH VOJÁKA SE ŠŤASTNÝM KONCEM
O jeho záţitcích z doby, kdy slouţil jako voják
rakousko-uherské armády v první světové válce, vypráví jeho vnučka
Marie Čiháková (za svobodna Třísková).
Vincenc Tříska se narodil 24. 10. 1893 v Kovářově čp. 51. Měl
2 bratry a 2 sestry. Byl jedním z mnoha českých vojáků, kteří museli
po vypuknutí 1. světové války narukovat hned v první vlně v červenci
1914 (do války odcházel ještě jako svobodný). Ve válce proţil celé
4 roky, ani po zranění během války se domů nesměl podívat. Při svých
vyprávěních se Vincenc Tříska zmiňoval o svém působení na frontě
v Itálii, ale častěji prý hovoříval o sluţbě v maďarském městě
Békéscsaba. Vzpomínal, jak tam s ostatními vojáky tehdy slavili první
Vánoce: Na Štědrý den vylezli jinak znepřátelení vojáci z obou stran
zákopů a alespoň na ten jeden den uzavřeli křehké příměří. Chvilku
spolu pobyli a navzájem se obdarovávali např. tabákem a cigaretami.
Následující den zase začaly zuřit tuhé boje a bylo opět mnoho mrtvých
vojáků na obou stranách. Jednoho dne však byl raněn do hlavy. Ze
zranění se za nějaký čas trochu zotavil, ale bojů na frontě uţ nebyl
schopen. Domů propuštěn nebyl. Zranění z fronty mu naštěstí
nepřivodilo ţádné váţné zdravotní následky, pouze mu na hlavě po
celý ţivot zůstala boule jako připomínka na těţké časy strávené na
frontě. Do zákopů na frontu se uţ nevrátil, ale byl přidělen jako
pucflek (sluha) k jednomu z českých důstojníků, který tehdy působil
v rakousko – uherské armádě. Sídlil patrně v maďarském městě
Békéscsaba a měl hodnost lajtnanta (dnes poručík). Po návratu z války
o své sluţbě u zmíněného lajtnanta vyprávěl více neţ o svých předchozích záţitcích ze zákopů na frontě.
Neměl se ve sluţbě špatně a netrpěl ani hladem. Důstojník si ho zřejmě oblíbil a dělil se s ním i o jídlo, které
dostával. V té době se Vincenc naučil třeba i šít a plést punčochy. Některým svým kolegům z fronty často
přišíval utrţené knoflíky k uniformám apod. Umění šít se mu pak hodilo i po návratu z války domů. Velmi
zajímavá je i historka o tom, jak Vincenc Tříska nastupoval k lajtnantovi do sluţby. První den, kdyţ Vincenc
uklízel lajtnantův byt, našel po místnosti rozházeno několik drobných. Posbíral je a ráno přinesl svému
pánovi s tím, ţe je našel v jeho pokoji. Druhý den Vincenc v pokoji našel další mince, znovu je posbíral a
ráno opět předal lajtnantovi. Tak se to opakovalo celý týden. Po prvním týdnu, kdy Vincenc nastoupil
k lajtnantovi do sluţby, se mu nadřízený přiznal, ţe to celé byla zkouška. Kaţdý den své drobné po pokoji
nastraţil a čekal, jak s nimi jeho nový pucflek naloţí. A kdyţ se po týdnu, kdy Vincenc nastraţené peníze
vţdycky vrátil, prokázalo, ţe mladý voják je poctivý člověk, rozhodl se, ţe si ho díky jeho poctivosti nechá.
Jméno důstojníka dnes uţ nevíme, ale faktem je, ţe to zřejmě nebyl zlý člověk a se svým pucflekem
V. Třískou byl spokojen. Vincenc si v době své sluţby u lajtnanta vedl deník, který se nedochoval. Přišel
o0 něj při dramatickém návratu z fronty.
Vincenc Tříska doma také vyprávíval tuto vzpomínku: Kdyţ se konečně blíţil konec války, tak
Vincencův nadřízený, u kterého mladík slouţil, se jako důstojník o konci války samozřejmě dozvěděl dřív
neţ obyčejní vojáci. Na frontě se ještě střílelo. Lajtnant zjistil, kdy a z jakého města vlak odjíţdí a doveze je
domů do bezpečí. Všichni vojáci, kteří dosud válečné boje přeţili, se sebrali a začali utíkat, aby ten vlak
stihli. Za nimi se stále střílelo. Utíkat se snaţili i ranění. Vlak byl mnoho kilometrů vzdálený od fronty.
Doběhnout ho, se podařilo jen třetině vojáků. Kdyţ vyrazili z fronty k vlaku, měli na sobě „plnou polní“.
Ale ta jim překáţela, tak ji postupně odhazovali. Ti šťastlivci, kterým se podařilo zmíněný vlak stihnout, uţ
často dobíhali jen v košilích. Vlak byl přeplněný. Všichni se chtěli dostat z fronty do bezpečí a pak domů,
proto naskákali na vlak, kam to šlo. Drţeli se u okének, zůstali na schůdkách nebo leţeli na střeše vlaku, kde
jich během cesty ještě mnoho zahynulo. Vincenc prokázal ohromnou výdrţ. Ve vlaku stál mezi dvěma
vagony celé dva dny a dvě noci, musel se pevně drţet, aby nespadl. Nespal, byl velmi unavený, musel se
proto štípat do tváří, aby neusnul. Vincenc i jeho velitel vše přeţili a vrátili se z války domů. Po válce se
v roce 1922 oţenil a měl jednoho syna Josefa. Bydlel s rodinou v Kovářově v čp. 85. Ţivil se jako chalupník
(drobný zemědělec) a kameník.
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Válka často zanechala na těch, kterým se podařilo ji přeţít, obrovská vnitřní traumata. Některým
pomohlo, ţe o svých záţitcích mohli vyprávět, jiní o svých útrapách ve válce naopak nikdy nemluvili a se
svým utrpením se vyrovnávali vnitřně sami. V dalším zpravodaji budeme pokračovat ve vyprávění
některých dalších zajímavostí z 1. světové války. Pokud by se někdo rád podělil o vyprávění svých předků,
rádi povídání zveřejníme.
- Petra Baštýřová, Štěpánka Rybníčková-

SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
V ZAHOŘANECH A OKOLÍ
Spojená obec Zahořany v Milevském politickém okrese (Království české) zahrnovala v roce 1910 tři osady:
Zahořany, Lašovice (včetně Lašovek) a Ţebrakov. O poměrech v obci před válkou vypovídá sčítání lidu
k 31. 12. 1910 s těmito výsledky: V Zahořanech 58 domů s číslem popisným a v nich 351 obyvatel,
v Lašovicích a Lašovkách 28 popisných čísel se 161 obyvateli, v Ţebrakově 26 domů a jedna obydlená jáma
bez čísla, celkem v Ţebrakově 147 lidí. Takţe v celé místní obci bylo dohromady 112 domů a 659 obyvatel,
tj. v průměru 6 lidí v jednom domě. V obci byla škola a kostel v Lašovicích.
14. 1. 1912 byla v Zahořanech a okolí vidět na nebi ohromná polární záře. Staří lidé hned čekali nějaké
zvláštní události. Po dva roky se ale nic zvláštního nestalo, mladí lidé se starým vysmáli, jak špatně
prorokovali. Aţ v červenci roku 1914 v době, kdy byli lidé na velké mši svaté v kostele v Lašovicích
o Annenské pouti, přijeli na kolech posli z Milevska a roznášeli mobilizační vyhlášky. Všichni muţi patřící
do první výzvy (tedy stáří 18 aţ 38 let) se museli hned v pondělí 27. 7. 1914 shromáţdit na silnici před č.p.3
a povozy je odváţely na dráhu do Milevska. Muţi z druhé výzvy (stáří do 42 let) rukovali 4 neděle potom.
V květnu roku 1915 došlo na prodlouţení vojenské sluţby aţ na 7 let a kvůli tomu museli narukovat i muţi
aţ do stáří 50 let. V celém průběhu války rukovali mladí, kteří ten rok dosáhli 18 let. Tak bylo ze Zahořan
do války odveleno 113 muţů ze 40 domů, pouze z 18 domů nebyl nikdo odveden.
Osudy vojáků byly různé, většina z nich narukovala ke 102. pěšímu pluku, který byl tvořen vojáky
z doplňovacího okresu Benešov (zahrnujícího ještě Příbram, Sedlčany a Milevsko). Tento pluk bojoval na
italské frontě, ale někteří vojáci se dostali i do Srbska, Černé Hory, Haliče nebo Ruska. 10 vojáků bylo
v ruském zajetí, 4 byli členy československých legií. Pánové Zigmund Neumann a Josef Sýkora byli nejdále,
aţ v ruském Taškentu, Štěpán Zajíček na Sicílii. Zprávy z války o sobě posílali vojáci domů na růţových
korespondenčních lístcích, které nebylo nutné známkovat. Podléhaly ovšem cenzuře stejně jako dopisy,
které se ani nesměly zalepovat.
Doma panovala po celou dobu války velká bída, ţeny musely samy obdělávat pole i se starat o dobytek a
děti. Nebylo petroleje a svítilo se karbidem nebo i máslem v kahánku jako za starých dob. Mnohé ţivotní
potřeby nebyly k dostání a den ode dne to bylo horší. Jedna rekvizice stíhala druhou (jenom v červenci 1916
bylo odvedeno 46 kusů hovězího dobytka), hned po ţních zabavily úřady všechno, a pokud si někdo něco
schoval, často se to zkazilo. Papírové peníze se trhaly na díly a značily se barvou, pro milevský okres
červeně. V roce 1917 ještě přišlo hrozné sucho, takţe nebylo obilí ani otavy. Ozimé obilí předčasně uschlo,
brambory se neurodily a i na podzim obilí špatně vzcházelo. Aby byla dovršena zkáza všeho, zrekvírovali
v roce 1916 i zvony z lašovického kostela. Vzali ten nejstarší zvon z roku 1498. Kdyţ s ním ještě naposledy
jednu hodinu zvonili, lid plakal a vybíhal i ze Zahořan.
Dne 8. 4. 1918 byl uzavřen mír s Rumunskem a poté se 27. 4. vrátili první vojáci Rudolf a Theodor Paukner
z ruského zajetí, jenţe brzy zase šli na italské bojiště. V Písku pak vypukly oslavy naší samostatnosti jiţ
14. 10. 1918 na výzvu poslance Kaliny. Konal se průvod městem s hudbou, kterého se zúčastnilo mnoho
lidu. Vyvěšovaly se české vlajky a strhávaly se všechny orlice. V noci pak přijel jeden prapor vojáků se
strojními puškami a ten hlídal město aţ do konce války.
Zpráva o státním převratu došla do Zahořan dne 28. 10. 1918 k večeru. Přivezl ji hostinský Jan Čapek
z Milevska, koně měl celého národními prapory ověnčeného. Ač jiţ šlo slunko k západu, po chvíli věděla to
jiţ celá obec. Rakouského orla jsme měli v obci neţ jednoho, visel na domě č.p. 37 a označoval c.k. trafiku.
Jakým způsobem se ztratil, není známo, ale do rána tam nebyl. V naší obci odbyl se státní převrat zcela
klidně, vše tonulo v radosti, očekávaje dnů příštích. 17. 11. se pak slavila v neděli v Lašovicích po mši „naše
Samostatnost“, zúčastnilo se mnoho lidu, dívky v krojích, hudba hrála v přestávkách.
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V listopadu začali se vracet vojáci domů, 7. 11. Jan Vála, 9. 11. Alois Hubička, 10. 11. František Dvořák,
14. 11. Štěpán Kříţ. Sigmund Neumann se z ruského zajetí vrátil aţ v roce 1919 a Josef Sýkora aţ v roce
1920. Třicet čtyři se jich ale nevrátilo, zůstali na bojišti, v cizí zemi, často bez hrobu, proto jim věnujme
vzpomínku:
Padlí ze Zahořan:
 Karel Pešata (č.p. 24), syn hospodáře, nar. 24.I.1897
 Alois Melichar (č.p.1), syn hospodáře, nar. 21.VI.1896
 František Mendlík (č.p. 10), syn hospodáře, nar. 8.IV.1892
 Josef Havel (č.p. 32), syn hospodáře, nar. 10.III.1890, absolvent vyšší průmyslové školy
 Augustín Dvořák (č.p. 42), syn hospodáře, nar. 28.VIII.1890, krejčovský pomocník ve Vídni
 Josef Tříska (č.p. 41), syn hospodáře, nar. 12.VII.1887
 František Mloh (č.p. 61)
 Alois Tatoušek (č.p. 25), nar. 1879, zemřel 16.XII.1917 v nemocnici Řádu maltézských rytířů v
Tirolech, pochován v Lavarone v Itálii
 Augustin Kříţ (č.p. 2), hospodář, nar. 28.VIII.1879, těţce nemocný naloţen na loď „Afrika“
v Kotoru 12.XI.1918 polním kurátem Jaroslavem Janákem z Lašovic, od té doby o něm není zpráv a
nevrátil se (měl 7 dětí a 2 vnuky)
 Alois Mendlík (č.p. 12)
 Ferdinand Křivánek (č.p. 48), hospodář, nar. 30.V.1866 (měl 3 děti)
 Josef Slavek (č.p. 51), hospodář, nar. 5.VI.1871 (měl 4 děti)
 František Pinta (č.p. 54), hospodář a cestář, nar. 26.II.1873 (měl 1 syna)
 Josef Větrovský (č.p. 40), hospodář, nar. 9.III.1874 (měl 6 dětí)
 Jan Dušek (č.p. 7)
 František Víšek (č.p. 13), kovář, nar. 2.XII.1884 (měl 2 syny)
Padlí ze Ţebrakova:
 František Čanda (č.p. 2), syn hospodáře, nar. 29.X.1891
 Karel Květ (č.p. 9), syn hospodáře, nar. 28.II. 1898
 Štěpán Květ (č.p. 9), syn hospodáře, nar. 16.XII. 1893
 Josef Pecka (č.p. 17), syn hospodáře, nar. 19.V. 1892
 Alois Pecka (č.p. 17), syn hospodáře, nar. 16.VIII. 1896
 Bedřich Pecka (č.p. 17), nar. 6.III. 1883, padl v americkém vojsku ve Francii
 Václav Peták (č.p. 7), nar. ve Zhoři okr. Sedlčany
 Josef Baše (č.p. 18)
 Jan Čapek (č.p. 16), syn hospodáře, nar. 12.IX. 1886
 František Kadlec (č.p. 6), hospodář, nar 5.VII. 1878 Větrov, jízdní dělostřelecký pluk, zemřel
12.XII.1917 v pevnostní nemocnici č.3 v Kotoru v jiţní Dalmácii, pohřben 13.XII.1917 tamtéţ
(ţenatý, bezdětný)
 Vincent Volf (č.p. 19)
Padlí z Lašovic a Lašovek
 Bohumil Janák (č.p. 3), syn řídícího učitele, nar. 12.VIII. 1894
 František Fořt (č.p. 12)
 František Čapek (č.p. 24)
 Josef Synek (č.p. 15), syn hospodáře, nar. 23.III. 1896
 Bedřich Hloucal (č.p. 4), syn hospodáře, nar. 4.VI. 1894
 Bedřich Saibrlich (č.p. 17), syn hospodáře, domkář, nar. 23.II. 1887
 Josef Velíšek (č.p. 10), hospodář, nar. 1.V. 1880 (měl 1 syna)
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Roku 1920 ustavil se v naší dědině výbor pro postavení pomníku padlým vojínům z naší spojené obce za
světové války. Pomník má státi na vsi v Zahořanech. V tomto výboru byli Jan Vála (č.p. 58), Alois Hubička
(č.p. 3), Stanislav Kostka (č.p. 26) a Theodor Paukner (č.p. 33). Jelikoţ ale nový lašovický farář
dp. Václav Šmat chtěl pomník do Lašovic a Theodor Paukner se k němu přiklonil, více jsme s ním rady o
pomníku nebrali. Podporu na pomník slíbil i zámoţný krajan americký, syn bývalého řídícího učitele
z Lašovic, August Geringer z Chicaga. 25. 7. 1920 konali zdejší hasiči výlet na Koňský vrch. Byly tam
postaveny boudy a za krásného počasí se výlet vydařil. V boudách se prodávalo pivo, sodovka i housky,
vuřty, párky. Hasiči dali z tohoto na náš pomník prvý peníz – tisíc korun čsl. O pouti v Lašovicích bylo
vybráno 216 Kč, na hasičském bálu 157 Kč. 9. 2. 1921 poslali z Ameriky paní Laţanská, roz. Pintová 2.580
Kč a pan Lipka 2.209 Kč. 22. 9. 1921 začala stavba pomníku slavností poloţení základního kamene. Ten rok
byl ještě vybudován spodek pomníku, v květnu 1922 pak pomník samotný se zahrádkou. Slavnostní
odhalení pomníku bylo 18. 6. 1922 průvodem z Lašovic do Zahořan za účasti druţiček, hasičů i legionářů
nesoucích národní prapor, zástupců spolků i stran. Slavnost to byla důstojná s několika proslovy. Celkové
náklady na pomník byly 20.494 Kč, z toho 12.229 Kč přispěli američtí dárci – krajané. Sbor dobrovolných
hasičů ze Zahořan věnoval 1.266 Kč. Mnoho občanů přispělo na postavení pomníku prací s povozy i ručně.
Tento pomník by nám měl připomínat padlé, kteří obětovali svůj ţivot a umoţnili nám ţít ve vlastním státě.
Odešli bojovat jako rakousko-uherští vojáci a neměli jiţ moţnost se radovat z konce války a získané
svobody. Jak praví nápis na pomníku: „Čest budiţ památce jejich a blaho věčné jejich údělem“.
-Dle kroniky obce Zahořany a s pomocí archivů SOA v Třeboni, VHA a VHÚ 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 30. 4. 2018.
Slosování proběhne na jednání Rady Obce Kovářov. Tři vylosovaní výherci, kteří odpoví správně na
všechny otázky, získají dary v hodnotě 1.000,- Kč.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOUTĚŢNÍ KUPÓN – KOVÁŘOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2018
Jméno a příjmení:…………………………………..……………………………………………
Adresa:…………………………………………….…………………………………………….
Mail, telefon:…………………………………………………………………………………….

Soutěţní otázky:
1. Kdo byl 1. československým prezidentem a kdo 1. předsedou československé vlády?
…………………………………………………………………………………………………...
2. Jaký nápis je na prezidentské vlajce (standartě)?
…………………………………………………………………………………………………...
3. Jak se jmenoval stát, do kterého patřil i Kovářov v době začátku 1. světové války?
……………………………………………………………………………………...……………
4. Který den byla vyhlášena mobilizace (na začátku 1. světové války)?
…………………………………………………………………………………………………...
5. Kolik pomníků padlým v obou světových válkách se nachází na území celé Obce Kovářov?
…………………………………………………………………………………………………...
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KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ KOVÁŘOV

Ples
První únorovou sobotu pořádala Obec Kovářov XV. obecní ples. Účastníci plesu byli přivítáni přípitkem a
dámy navíc i květinou. Vystoupení s názvem Hospoda si připravil soubor Kovářovan. K poslechu a tanci
hrála skvělá táborská kapela Happy band. Díky darům od sponzorů se opět podařilo připravit velmi bohatou
tombolu. Všem sponzorům patří obrovský dík.
Sponzoři plesu: AVE odpadové hospodářství, Jindřichův Hradec; Baštýřová Petra, Kovářov; BOMA
Milevsko s.r.o.; CELIA – CZ s.r.o., Lety; Čechmánek Tomáš, Velká; ČEVAK a.s., České Budějovice; ECO
AIR s.r.o., Milevsko; Elektro Slivka s.r.o., Kovářov; E.ON, České Budějovice; FAST KOVOŠROT a.s.,
Milevsko; Geodetická kancelář Ing. Tomáš Koudelka, Milevsko; HITON Martin Himl, Milevsko; Hroch
Pavel, Kovářov; Chudáček Otakar, Kovářov; Janeček Petr, Radvánov; Janouš Vladimír, Marina Orlík;
Jednota s.d., Milevsko; Jihočeský kraj; Jiroušek Jiří, Kovářov; JUB a.s., Milevsko; Kadeřnictví Doubková
Hana, Kovářov; Kahoun Jaroslav MUDr., Kovářov; Kamenictví Novotný spol. s r.o., Pechova Lhota;
Kamenolomy ČR s.r.o., Lom Lašovice; Keramika Brůţek, Zahořany; Kočí Vlastimil (Kovomat, Ţelezářství,
Včelařství, Zahrada), obchod Kovářov; Celia Lety; Kuchta Pavel, Planá nad Luţnicí; Lebeda Tools s.r.o.,
Milevsko; Lesy města Písku s.r.o.; Lesní správa Orlík nad Vltavou s.r.o.; Louţecký Pavel, Praha; LUWEX
a.s., Praha; M-Build s.r.o. stavební společnost, Písek; Malířství Lhota – Mlčkovský, Sepekov; Mandovec
Libor Mgr., Kovářov; MAS Střední povltaví, Kovářov; Motrinec Libor, Líšnice; Myslivecké sdruţení Háje,
Kovářov; Novák Jiří Elektrosystémy, Milevsko; Novák Josef, Milevsko; Novotný Josef, Kovářov; Obec
Kovářov; Okna, dveře Doubek, Sepekov; Pekařství Chyšky s.r.o.; Pekařství Kovářov; Pila Pašek, Vepice;
Plastiko s.r.o., Kostelec nad Vltavou; PNEU FIALA s.r.o., Milevsko; Pšeničná Hana, Kovářov; Pšeničná
Zuzana „CVOK“, Kovářov; RENOVO, barvy laky, Bavorov; Řízení letového provozu ČR; SDH Kovářov;
Slivka František, zednické práce, Kovářov; Slivka Pavel, Kovářov; Sluţby obce s.r.o., Kovářov; Smetanová
Šárka, Kovářov; Smrčinová Miroslava, Kovářov; SMS elektro, České Budějovice; Stavební firma Šlehofer
a.s., Praha; Stavebniny PRO-DOMA, Milevsko; Stavební společnost Klíma Ladislav, Pechova Lhota; Suk
Lubomír, Zahořany; Triol CZ, Krchov; Škoch Pavel, Kotýřina; Škochová Michaela, Kovářov; Truhlářství
Kroupa Václav, Kovářov; Vialit Soběslav spol. s r.o.; Zahradnictví Špeta, Kovářov; Zaměstnanci Obce
Kovářov; ZD Hrejkovice; ZD Kovářov
Masopust
V sobotu 10. února přivítala obec Kovářov
třetí masopustní průvod. Členové souborů
Kovářovská OPONA a Kovářovan se
postarali o masky husitských a křiţáckých
bojovníků. V průvodu sehráli bitvu
u Sudoměře, kterou husité samozřejmě
vyhráli. Zapomenout nesmíme ani na
Maškarní sdruţení z Milevska, které
pravidelně Kovářov podporuje svou účastí
v průvodu.
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Celkem se obcí prošlo více jak 60 masek. Kromě husitů a křiţáků jsme mohli vidět ţelvy ninja, divoké
kočky, jeleny, draka, Batmana, Thora, Supermana, Asterixe a mnoho dalších. Na závěr bylo pro všechny
účastníky připraveno bohaté občerstvení.

Obec Kovářov připravuje oblíbený zájezd do termálních lázní

SÁRVÁR, Maďarsko, ubytování 4* hotel Park Inn s polopenzí
TERMÍN ZÁJEZDU: 20. - 23. ZÁŘÍ 2018
Cena: 6 190 Kč / osoba ve 2lůţkovém pokoji / 3 noci s polopenzí a vstupem do lázní, doprava
9 590 Kč / osoba v 1lůţkovém pokoji / 3 noci s polopenzí a vstupem do lázní, doprava
přistýlka dítě do 6 let / 990 Kč, přistýlka dítě 6-18 let / 3 990 Kč, přistýlka osoby nad 18 let /4 990 Kč
V pokojích je moţná pouze 1 přistýlka! Rodiny se 2 dětmi musí mít 2 pokoje vedle sebe (všichni platí cenu
řádného lůţka).
Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi formou bufetu, neomezený vstup do termálního areálu
(v den příjezdu od 15:00, v den odjezdu do 12:00), dopravu, zapůjčení ţupanu, sluţby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storno zájezdu, pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby
nad 18 let – platba na místě.
Informace a přihlášky od dubna 2018: OÚ Kovářov tel. 382 594 218, 725 891 010,
oukovarov@volny.cz, www.kovarov.cz

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan, z.s. a Obec Kovářov
zvou všechny děti na pohádku KOBYLÍ VEJCE
Čekají na vás i hry a velikonoční děláníčko!
Přijďte s námi přivítat jaro v neděli 1. dubna v 16:00hod.
do restaurace v KD Kovářov

Obec Kovářov zve na slet všechny

ČARODĚJE A ČARODĚJNICE
pondělí 30. dubna od 18:00 hod.
vrch Lipný v Kovářově

Dětský den na kovářovské
návsi sobota 9. června

ZÁJEZD „NOVÉ HRADY“

SOBOTA 28. DUBNA

odjezd: 7:15 hod. Milevsko Česká spořitelna; 7:30 hod. Kovářov KD
Hrad Nové Hrady – prohlídka, Terčino údolí – okružní naučná stezka 6 km, oběd a procházka městem
Nové Hrady. Doprava: 300,- Kč (platba předem na OÚ Kovářov), vstupné a oběd cca 250,- Kč (platba
v autobusu). Informace a přihlášky: OÚ Kovářov tel. 382594218, 725891010
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Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov, z.s.
V roce 2018 čeká náš oddíl plno výzev. Nejdůleţitější úkol mají muţi „A“, a to zachránit se
v I.B třídě Jihočeského kraje. Dále připravujeme jiţ 6. ročník turnaje přípravek „Pohár nadějí“,
který se uskuteční 23. června a Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka, který proběhne
27. července.
Zimní příprava muţů byla zahájena v pátek 19. ledna. Do realizačního týmu se k Jiřímu
Jarošovi připojil Jiří Novák st. a pod jejich taktovkou se odehrávají tréninkové jednoty. Jejich
intenzita a četnost je oproti rokům předešlým navýšena a hojná účast hráčů značí, ţe to všichni s bojem
o záchranu myslí váţně.
Zimní přípravu zhodnotil trenér Jiří Jaroš následovně: „S průběhem zimní přípravy jsme se svým kolegou
Jiřím Novákem st. spokojeni, účast hráčů na trénincích byla velmi dobrá, a myslím, ţe jsme splnili vše tak,
jak jsme si naplánovali. K tréninkům jsme vyuţívali tělocvičnu místní školy v Kovářově a s hráči, kteří
pracují v Praze, jsme chodili kaţdý čtvrtek do tělocvičny v Dejvicích, účast „praţských“ kluků byla skvělá.
Kaţdý pátek jsme trénovali na hřišti s umělým povrchem v Milevsku. Koncem února jsme absolvovali zimní
soustředění v Borovanech u Českých Budějovic. V rámci přípravy jsme sehráli čtyři přípravná utkání,
všechna vítězně. S Borovany 6:3, s Kluky 7:0, s Jistebnicí 4:3 a s Milevskem B 3:2, coţ je cenný výsledek.
Věřím, ţe jsme dobře připraveni a ţe jarní část zvládneme ke spokojenosti našich fanoušků, tímto je zvu a
prosím o podporu. Závěrem chci poděkovat za výbornou spolupráci panu Jiřímu Novákovi st.“

Ani hráči starší přípravky v zimě nezahálejí.
V prosinci se zúčastnili Vánočního turnaje v Písku,
kde dokázali obhájit prvenství z loňského ročníku.
V lednu zavítali do Sedlčan, kde místní Tatran pořádal
halový turnaj, ze kterého si přivezli zlaté medaile!
Hráčům, trenérům a rodičům hráčů patří velké
poděkování za výbornou reprezentaci nejen našeho
oddílu, ale také obce Kovářov. Gratulujeme!
← 1. místo přípravka TJ ZD Kovářov
20. 1. 2018 Sedlčany
Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov zve své fanoušky a
příznivce kopané na Kovářovská Hůrka na jarní část
probíhající sezóny 2017/2018.
-Tomáš Janeček17

TTC Kovářov
Výborný výsledek Anety Smetanové
Kovářovská mladá naděje Aneta Smetanová se 21. 1. 2018 na Pedagogu České
Budějovice zúčastnila krajských přeborů dorostu. Na turnaj odjíţděla aţ jako průběţně
devátá hráčka bodovacích soutěţí, takţe nepatřila k největším favoritkám.
Na přebory bylo nominováno celkem 12 hráček. Ty byly nalosovány do čtyř skupin po třech. Aneta byla
zařazena do skupiny k nasazené jedničce Natálii Nečasové z Orla ČB a nasazené šestce Andree Levaiové
z Vyššího Brodu. Naše hráčka nejdříve porazila Levaiovou 3:0 na sety a potom se postarala o překvapení,
kdyţ porazila i krajskou jedničku ve vyrovnané bitvě 3:2. Postoupila tak do vyřazovací části z prvního
místa. Zajímavé byly však i další skupiny. Jednu z nich totiţ vyhrála další nenasazená hráčka Barbora
Kučerová z Pedagogu ČB. To dost ovlivnilo další vývoj přeborů. Ve spodní části pavouka se totiţ setkaly
všechny čtyři původně nasazené hráčky.
Aneta této situace dokonale vyuţila, kdyţ ve čtvrtfinále porazila pátou nasazenou Andreu Petrů z Vyššího
Brodu. Semifinále se hrálo jiţ na čtyři vítězné sety, ale ani to Smetanovou nezaskočilo a přes domácí
Kučerovou prošla do finále. Tam se nakonec opakovala bitva ze skupiny. Aneta se proti Nečasové dostala
do slibného vedení 3:1 na sety. V pátém setu vedla dokonce 9:6, ale nedokázala ho dotáhnout do vítězného
konce. Toho její soupeřka vyuţila a vyrovnala stav setů na 3:3. Rozhodující sada byla opět velmi
dramatická. Naše dorostenka opět vedla 9:6, ale soupeřka opět vyrovnala na 9:9. Aneta však zachovala klid
a následující dva míče uhrála ve svůj prospěch, tím tedy vyhrála celý zápas a stala se krajskou přebornicí. To
je největší úspěch její dosavadní kariéry a je to zároveň velký úspěch kovářovského stolního tenisu.
Vítězstvím na přeborech se navíc posunula z deváté pozice na druhou příčku průběţného pořadí bodovacích
turnajů, za svou finálovou soupeřku. V minulých letech se vítězové přeborů automaticky probojovali na
MČR, ale letos tomu tak bohuţel není. Jede průběţně vedoucí závodník BTM.
TTC Kovářov – soutěţe druţstev dospělých
Všechny soutěţe druţstev dospělých ve stolním tenisu jiţ finišují k závěru. Kovářov má zastoupení
v krajské divizi ţen a hned trojici týmů v okresním přeboru muţů.
Divize ţen má před sebou uţ jen poslední kolo a našim hráčkám se v ní vedlo velice dobře. Bez ohledu na
výsledky posledního kola nám jiţ nikdo nemůţe sebrat první místo v tabulce, a to nám zajišťuje účast
v kvalifikaci o druhou ligu. Po první polovině soutěţe naše hráčky byly na druhé příčce za do té doby
suverénním Táborem. Ten ale naše děvčata na domácí palubovce porazila 7:3, a jelikoţ nezaváhala v dalších
dvou utkáních proti Protivínu (8:2) a Sokolu České Budějovice (7:3), jsou v druhé polovině zatím
stoprocentní. Čeká je ještě zápas se zatím posledními Lhenicemi, který ale na konečné pořadí našich ţen
nebude mít vliv. Tábor totiţ zaváhal ještě se Sokolem ČB a skončí na druhém místě. Naše druţstvo má dvě
velké opory. Radka Horká je zatím stoprocentní se 16 výhrami a Kateřina Ďurišová má 15 výher a jen
4 poráţky. Na postu třetí hráčky se pak prostřídaly Alţběta Mrázová, Aneta Smetanová, Lenka Růţičková a
Lydie Špetová. Ty společně připsaly důleţitých 8 bodů. Kdy a kde se bude hrát kvalifikace o druhou ligu, se
bohuţel zatím neví.
Okresní přebor muţů má letos rekordních 16 týmů. Byl proto rozdělen na dvě skupiny. Základní část
soutěţe se jiţ dohrála a na řadě je play off. Ve skupině A jsme měli naše áčko i béčko, obě druţstva si vedla
výborně. Áčko obsadilo druhou a béčko třetí příčku a zajistili si tak účast v play off. V B skupině bylo naše
céčko, které skončilo na posledním osmém místě, s čímţ se ale počítalo. Tento tým je tvořen totiţ
začínajícími hráči a dětmi. Hlavně pro ně to byla dobrá příprava a zkušenost. Play off uţ se také rozehrálo.
Naše béčko bohuţel nestačilo na velmi silný Protivín, za který nastupují i hráči z krajské soutěţe. Sezona
pro B tým tedy jiţ skončila, ale hráči mohou být se svými výkony, které předváděli po celý rok, spokojeni.
Vţdyť například Jiří Mošanský mladší je v úspěšnosti na pátém místě s 80% a Pavel Černý je jedenáctý se
68,52%. Na naše áčko vyšel jako soupeř tým z Mirovic, který nám herně moc nevyhovuje. Naši hráči se
s tím ale dokázali tentokrát vyrovnat a přes tento tým postoupili do semifinále. Rozhodl jiţ domácí zápas,
který jsme vyhráli 12:6. Třemi body pomohla druţstvu Radka Horká, Jiří Špác byl dokonce čtyřbodový,
Vojtěch Poslušný přidal body dva, stejně jako Jiří Mošanský starší a k tomu jeden debl. V semifinále se
utkáme pravděpodobně se Svatkovicemi A.
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Krásný pohled je i na tabulku úspěšnosti, které vévodí Jiří Špác se 54 výhrami a jen dvěma poráţkami
(96,43%). Na výborném třetím místě je pak Vojtěch Poslušný s 83,67%.
Ve dvou soutěţích tak kovářovští stolní tenisté a a tenistky budou ještě bojovat o postup do vyšší soutěţe.
V případě muţů jde o krajskou soutěţ, u ţen by to byla druhá liga. Obojí by bylo velkým úspěchem, ale
zároveň by to znamenalo mnoho zařizování do nové sezony. Hlavně zajištění rozhodčích a trenéra s licencí
B na druhou ligu ţen.
Pořádání turnajů
Náš klub stolního tenisu uţ několik let pořádá hned několik turnajů. Velmi oblíbeným se stal turnaj dvojic,
pořádaný vţdy koncem roku. Dále pořádáme i dva krajské bodovací turnaje mládeţe, na které se sjíţdí celá
krajská špička.
Turnaj dvojic se odehrál 30. 12. 2017, jednalo se jiţ o pátý ročník Memoriálu Jiřího Vlka. Dřívější ročníky
se hrály jen pod názvem Silvestrovský turnaj dvojic. Předchozí ročník byl uspořádán hlavně pro domácí
hráče, na tento však bylo pozváno hned několik dvojic z jiţních a středních Čech. Převaţovaly domácí a
blatenské dvojice. Celkem se turnaje zúčastnilo 15 dvojic. V základních skupinách k ţádným velkým
překvapením nedošlo. Snad aţ na poráţku Hubáčka, hrajícího třetí ligu za Vodňany s Dohnalem z Benešova,
který hraje o dvě soutěţe níţe. Ze skupin však všichni favorité postoupili z prvních míst. Vendula Tenglová
s Jiřím Černým jsou jiţ tradičními účastníky našeho turnaje a mají z něj jiţ několik prvenství. I tentokrát
byli v roli favoritů a hned od začátku tuto úlohu splňovali. Bez ztráty bodu došli aţ do finále. I tam
nezaváhali a porazili Filipa Hubáčka (Vodňany) s Martinem Feslem (Velešín) opět 3:0 na zápasy. Opět se
tedy radovali z prvního místa. V souboji o třetí místo pak vyhrála blatenská dvojice Rojík – Maňhal nad
dvojicí Dohnal – Hrazdíra také 3:0 na zápasy. Sedmdesátiletý Hrazdíra byl nejstarším účastníkem turnaje.
Z domácích nadějí si nejlépe vedli Jiří Špác s Jiřím Mošanským starším, kteří postoupili ze skupiny do
hlavní soutěţe. Soutěţ útěchy vyhrála další domácí dvojice Jiří Zděnek a Aneta Smetanová.
Turnaj pro starší a mladší ţactvo pořádá náš oddíl pravidelně uţ asi patnáctým rokem a patří do krajského
seriálu bodovacích turnajů. Můţeme se pochlubit tím, ţe tu máme kaţdoročně pěkné ceny, takţe bývá
vysoká účast. Přestoţe mezi dětmi na jihu Čech řádily chřipky, na náš turnaj si opět po roce našel cestu
velmi pěkný počet table tenistů. Ti se utkali v obou věkových kategoriích jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře.
Starší ţactvo hrálo v sobotu 10. 2. 2018. Mezi dívkami byla největším domácím ţelízkem v ohni Natálie
Slivková, která ve dvouhře postoupila ze základní skupiny a vypadla ve čtvrtfinále, takţe skončila na
děleném pátém místě. Výborný byl hlavně její první zápas ve skupině, kde dokázala překvapivě porazit
nasazenou dvojku Lucii Holubovou ze Soběslavi. Ve čtyřhře pak vybojovala bronz po boku strakonické
parťačky Andrey Klímové. Turnaj vyhrála Andrea Meškánová z Vyššího Brodu před Anetou Dubravcovou
ze Lhenic. Ve starších ţácích se našim nadějím nedařilo a ze skupin nepostoupil nikdo do hlavní soutěţe.
Vítězem se stal Jakub Slapnička ze Strakonic, který ve finále porazil 3:2 Lukáše Heinzela z Prachatic. Oba
hráči jiţ nastupují za svá muţstva ve třetí lize dospělých.
V neděli na turnaji mladšího ţactva Kovářovští na medaili nedosáhli. Mezi chlapci postoupili ze základních
skupin do hlavní soutěţe dva zástupci domácí „pinčesové“ školy – Augustin Riant a Vít Kohout. Oba ale
vypadli s pozdějšími finalisty celého turnaje. V útěše si výborně vedl Jiří Smrčina, který se probojoval aţ do
finále, kde jiţ však na svého soupeře nestačil. Turnaj ovládl hlavní favorit Petr Beneš z Kaplice, který ve
finále porazil velmi nadějného Petra Hodinu z Prachatic. Ten svým věkem spadá ještě do kategorie
nejmladšího ţactva, a je tudíţ velkou nadějí jihočeského stolního tenisu. V ţákyních se radovala z vítězství
Aneta Dubravcová ze Lhenic.
Všechny turnaje měly opět skvělou atmosféru a byly dobře organizačně zvládnuté. Musíme znovu
poděkovat Obci Kovářov za podporu, bez které by pořádání takových velkých akcí bylo velmi obtíţné.
-Michal Špeta-

Kovářovský zpravodaj
Informační čtvrtletník pro občany Kovářova
Registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 11455
Vydavatel:

Obec Kovářov, IČ 00249777
398 55 Kovářov 63
tel.: 382 594 218
fax.: 382 594 486
www.kovarov.cz
e-mail: oukovarov@volny.cz
Neoznačené příspěvky jsou materiály Obce Kovářov.
Příjem inzerce, příspěvků, námětů a připomínek:
Obec Kovářov, oukovarov@volny.cz
Výtisk je neprodejný!
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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

ROZPIS ZÁPASŮ TJ ZD KOVÁŘOV - SEZÓNA 2017/18 - JARO
MUŢI "A" - I.B TŘÍDA sk. "C" Jihočeský KFS
Kolo

Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

15

SO

31.03.2018 12:30

TJ Podolí II

TJ ZD Kovářov "A"

Šamonice

16

SO

07.04.2018 13:00

TJ ZD Kovářov "A"

TJ Sokol Sepekov

Kovářov

17

SO

14.04.2018 16:30

TJ Sokol Bělčice

TJ ZD Kovářov "A"

Bělčice

18

SO

21.04.2018 13:30

TJ ZD Kovářov "A"

FC Chyšky

Kovářov

19

SO

28.04.2018 13:30

FC AL-KO Semice "A"

TJ ZD Kovářov "A"

Semice

20

SO

05.05.2018 13:30

TJ ZD Kovářov "A"

1.FC Boston Kluky

Kovářov

21

SO

12.05.2018 17:00

TJ Sokol Sedlice

TJ ZD Kovářov "A"

Sedlice

22

SO

19.05.2018 13:30

TJ ZD Kovářov "A"

FK IPD Kestřany "A"

Kovářov

23

SO

26.05.2018 17:00

SK Mirovice

TJ ZD Kovářov "A"

Mirovice

24

SO

02.06.2018 13:30

TJ ZD Kovářov "A"

TJ Osek"B

Kovářov

25

SO

09.06.2018 13:30

TJ ZD Kovářov "A"

TJ Boţetice

Kovářov

26

NE

17.06.2018 17:00

TJ Hradiště "A"

TJ ZD Kovářov "A"

Hradiště

MUŢI "B" - OS III. TŘÍDA PÍSEK
Kolo
12

Den
NE

Datum a čas
08.04.2018 16:00

Domácí
TJ Sokol Záhoří "B"

Hosté
TJ ZD Kovářov "B"

Hřiště
Záhoří

13

NE

15.04.2018 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

TJ Sokol Sepekov "B"

Kovářov

14

NE

22.04.2018 15:00

TJ Mirotice

TJ ZD Kovářov "B"

Mirotice

15

NE

29.04.2018 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

SK Skály

Kovářov

16

NE

06.05.2018 10:15

FK SDH Vráţ

TJ ZD Kovářov "B"

Šamonice

17

NE

13.05.2018 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

TJ Sokol Hrazánky

Kovářov

18

NE

20.05.2018 17:00

Volný los

TJ ZD Kovářov "B"

19

NE

27.05.2018 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

TJ Albrechtice nad Vlt. "B"

Kovářov

20

SO

02.06.2018 17:00

SK SIKO Čimelice "B"

TJ ZD Kovářov "B"

Čimelice

21

SO

09.06.2018 17:00

FC AL-KO Semice "B"

TJ ZD Kovářov "B"

Semice

22

SO

16.06.2018 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

TJ Boţetice "B"

Kovářov

MLADŠÍ ŢÁCI - OP PÍSEK
Kolo

Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

11

SO

14.04.2018 10:00

TJ ZD Kovářov

spol. Mirovice/Čimelice

Kovářov

12

NE

22.04.2018 13:00

TJ ZD Kovářov

TJ Hradiště "C"

Kovářov

13

SO

28.04.2018 10:30

FK IPD Kestřany

TJ ZD Kovářov

Kestřany

14

SO

05.05.2018 10:00

TJ ZD Kovářov

FC Písek "C"

Kovářov

15

NE

13.05.2018 13:30

TJ Hradiště "D"

TJ ZD Kovářov

Hradiště

16

NE

20.05.2018 15:00

Mirovice/Čimelice

TJ ZD Kovářov

Mirovice

17

NE

27.05.2018 13:30

TJ Hradiště "C"

TJ ZD Kovářov

Hradiště

18

SO

02.06.2018 10:00

TJ ZD Kovářov

FK IPD Kestřany

Kovářov

19

PO

04.06.2018 17:00

FC Písek "C"

TJ ZD Kovářov

Písek

20

SO

16.06.2018 10:00

TJ ZD Kovářov

TJ Hradiště "D"

Kovářov

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - OP PÍSEK sk. "B"
Datum a čas
Domácí
Hosté

Hřiště

Hřiště

Kolo

Den

11

NE

08.04.2018 10:00

TJ ZD Kovářov

FC Písek "C"

Kovářov

12

PÁ

13.04.2018 16:30

TJ Hradiště "B"

TJ ZD Kovářov

Hradiště

13

NE

22.04.2018 10:00

TJ ZD Kovářov

SK SIKO Čimelice

Kovářov

14

SO

28.04.2018 10:30

spol. Záhoří/Kluky

TJ ZD Kovářov

Záhoří

20

