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INFORMACE Z OBCE
Zpravodaj vždy slouží jako zdroj informací o tom, co se v obci děje
nebo co se na celém území obce připravuje. Od počátku letošního roku toho
nebylo málo. Někdy příjemné, jindy i nepříjemné zprávy. Povětrnostní
podmínky, které nás zaskočily, byly i ničivé a způsobily několik škod na
území i majetku obce. Hasiči museli vyjíždět ke stromům padlým na vozovku
a museli odstraňovat a zprůjezdňovat státní i místní komunikace. Došlo
i k pádu smrku na saunu v Zahořanech, kde se škody budou vyhodnocovat po
rozebrání střešní konstrukce.
Od prvních dní roku 2022 započala rekonstrukce přízemních prostor v KD
včetně kina v Kovářově. Při dokončení přístavby KD vznikly nevyužité
prostory bývalé šatny, a tak dochází k vybudování místnosti pro služby pro občany. Mělo by zde vzniknout
kadeřnictví, pedikúra či masáže v bezbariérovém prostředí. Zároveň probíhá rekonstrukce toalet v přízemí,
které by měly sloužit právě pro klienty těchto služeb i jejich poskytovatelům. Jako velký problém se však
ukázalo vytápění těchto prostor, a proto byla zahájena i projektová analýza, která bude řešit i vytápění
kinosálu. Veškeré práce by měly být ukončeny do konce měsíce května letošního roku.
Bez velkých problémům probíhá stavba hasičské zbrojnice. Termín dokončení září 2022 se zdá být vcelku
reálný. Tento prostor je pro obec též velmi důležitý, a proto byl zadán projekt na vybudování opěrné zdi.
Nyní je zahájeno stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení, aby mohly vzniknout skladovací
prostory pro obec ve spolupráci se Službami obce Kovářov.
Nepříjemná situace nastala s provozováním vodovodu v Jalovčí, kde docházelo k velkému uniku pitné vody
z obecního vodovodu a kde se i přes spolupráci s několika specialisty a za využití vyhledávacích zařízení
nepodařilo závadu lokalizovat. Proto jsme byli nuceni zahájit práce na výměně základního vodovodního
rozvodu. Tyto práce jsou v závěrečné fázi. Vodovodní řad byl před několika dny odzkoušen a natlakován a
během několika málo dní by měla být celá akce ukončena.
Velký problém nastal v obci Lašovice, kde se nám nedaří odstranit závadu na veřejném osvětlení a více jak
6 měsíců se večer v obci nesvítí. Není nám to lhostejné, ale bohužel zatím veškeré činnosti na odstranění
této závady nevedou k nápravě celé situace. Všem v obci Lašovice se moc omlouváme a pokusíme se to v co
nejkratší době vyřešit.
Obec v minulých dnech vysadila na katastrálním území obce spoustu
SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ovocných stromů. Došlo k jejich prostříhání a je škoda, že jednostranné
ODPADU
aleje jsou při využívání okolních pozemků ze strany zemědělců
Od dubna je komunální
poškozovány a vynakládání financí na jejich obnovu zůstává pouze na
odpad svážen opět ve 14-ti
obci. Škoda, že si někdo v tom stroji neuvědomuje, že to není na parádu,
denních intervalech, a to
ale pro užitek nejen nás lidí. Udělal by to někdo okolo svých stromků?
každý sudý týden
Proto bych rád apeloval na všechny - mysleme na přírodu a neničme ji.
ve čtvrtek.
-Pavel Hroch, starosta obce-

PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA ODPAD:
- osoba s trvalým pobytem 700,- Kč
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 700,- Kč
splatnost do 31.05.2022
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Současná situace na politickém evropském poli se vyhrotila natolik, že to pociťujeme s přílivem
velkého množství ukrajinských utečenců i my v České republice. Není potřeba se tady nějak rozepisovat
o této situaci, tu vnímáme všichni každý den z našich médií a nikoho to zřejmě nenechává klidným. Ani naše
obec není a nezůstane nedotčena touto vážnou situací a bude se podílet na pomoci lidem, kteří před válkou
utíkají a snaží se zachránit si své životy před ruskou invazí do svobodného státu, která byla započata bez
jakékoli příčiny. Je třeba poděkovat všem, kdo se již zapojili do této pomoci a nebude to jinak ani pro obec.
Pomalu se připravujeme na to, že jednou nás KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) osloví,
že do naší obce míří lidé bez přístřešku, a tak chceme být připravení a poskytnout jim přístřeší a postarat se
o tyto většinou ženy s dětmi i seniory. Chtěl bych Vás všechny požádat o solidaritu a pomoc těmto lidem dle
vlastních možností. Děkuji Vám předem.
-Pavel Hroch, starosta obce-

EMIL STRANKMÜLLER
Středa 23. 3. 2022 se stala významným
dnem pro obec Kovářov díky významné přednášce,
která byla zaměřena na zpravodajskou službu před
začátkem 2. světové války a exilovou vládu
v Londýně. V zasedací místnosti se sešlo více jak
50 posluchačů, kteří se o tyto důležité okamžiky
v dějinách Československa zajímali. Zasloužila se
o to Alžběta Jarošíková Cenková, která přišla
s tímto nápadem uspořádat přednášku, a posléze
jsme dali dohromady program, který oslovil občany
i sousedních obcí.
Hlavním tématem byl právě Emil Strankmüller.
Ptáte se proč? Dovolte mi tedy v několika větách Vám tohoto člověka přiblížit.
Jak se říká, v daný okamžik byl na správném místě. Konkrétně
v době, kdy se jednalo o tom, zda vznikne zpravodajská služba
mimo území našeho státu, a kdy se mnozí v krátkém čase museli
rozhodnout, zda opustí republiku bez rodiny a zda začnou
napomáhat československému lidu z jiného místa. Emil
Strankmüller se rozhodl den před okupací našeho státu
hitlerovským vojskem, které obsadilo pražské letiště 15. března
1939, a následně by nebylo možné žádný takový krok udělat. Se
svými 11 kamarády z profesního života se rozhodli den předtím
odletět do Londýna a pracovat ve prospěch okupovaného státu.
Musíme vzpomenout, že za tak vážné doby hodně cestoval a
nasazoval život při různých vyjednáváních, o kterých jsme se
dozvěděli právě při této přednášce vedené panem Jaroslavem
Čvančarou. Pan Čvančara - pedagog, badatel (především v
otázce atentátu Rainharda Heyndricha) a spisovatel - měl
možnost se právě s Emilem Strankmüllerem setkat a celou
problematiku této doby podrobně rozebral právě v Kovářově, kde
Emil Strankmüller žil v období 1981 – 1988 v rodině své dcery
Evy Zedníkové. Doplňovali ho jeho kolegové Vlastislav Janík a
Karel Polata, který s sebou přivezl i několik artefaktů dané doby,
jako byl například samopal nebo názorná replika bomby, kterou si vyrobili Josef Gabčík s Janem Kubišem.
Po diskusi s přítomnými, kteří měli na přednášející mnoho otázek, se všichni přesunuli do přízemí, kde se
konalo slavnostní odhalení pamětní desky Emila Strankmüllera, a to za přítomnosti jeho vnuček Evy, Lucie
a Kateřiny, jež prožily v Kovářově jednu ze svých životních etap.
Všem organizátorům, přednášejícím i zúčastněným patří veliký dík za oživení vzpomínek a připomenutí si
významu této osobnosti i celé rodiny Zedníkových, která v Kovářově žila 30 let.
-Pavel Hroch, starosta obce-
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MISTROVSTVÍ ČR A SR V ČASOVCE
Cyklistikou nebyl Kovářov nikdy moc dotčen. V minulosti si
pamětníci vzpomenou na průjezd jedné etapy Závodu míru nebo
v nedaleké minulosti průjezd s rychlostní prémii při závodu Okolo
jižních Čech, a to bylo asi všechno.
Letošní rok je výjimkou. Naše obec bude moci přivítat mnoho závodníků různých kategorií z obou zemí
v časovce jednotlivců. Tento závod se uskuteční 23. 6. 2022 a ponese s sebou mnoho omezení pro občany
obce Kovářov i okolních obcí. Obec bude od rána 7.30 až do 19 hod zcela uzavřena směrem na Milevsko, na
této trase bude totiž časovka probíhat. Budou vymezena místa pro přecházení pod dohledem pořadatelů,
kteří budou jednotlivce i skupiny pouštět přes trasu závodu. Budou vyznačeny objízdné trasy na Milevsko,
Vepice i Radvánov. V daný den závodu bude přemístěna zastávka autobusů do prostoru parkoviště
u bytového domu čp. 121. Nová ulice od Vesce směr bytový dům čp. 121 bude na základě dopravního
značení průjezdná pouze pro autobusy a ulice čp. 121 na náves bude jednosměrná. Provoz Radvánov směr
Vepice bude veden přes Březí. Náves bude zcela uzavřena pro provoz vozidel a bude vyhrazena pouze pro
doprovod závodníků. Další bližší informace budou všem občanům předány prostřednictvím místního
rozhlasu a plakátů, webu obce www.kovarov.cz .
Vážení spoluobčané, všechny Vás zveme na tuto významnou a ojedinělou akci v naší obci. Přijďte se
podívat na naši cyklistickou špičku v podobě Martiny Sáblíkové, Zdeňka Štybara nebo slovenského
závodníka Petera Sagana.
Moc bych Vás chtěl požádat za pochopení a toleranci v rámci omezení v den konání tohoto závodu
23. 6. 2022 a děkuji Vám za to.
-Pavel Hroch, starosta obce-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV

↑ Během vichřice v polovině února padl strom
na střechu sauny v Zahořanech.

Obecní policie Kovářov chce poděkovat
nejmenovanému občanovi z Kovářova, který
upozornil na podezřelé osoby a vozidlo v ulici
u zdravotního střediska. Tyto osoby pravděpodobně
chtěli vykrást nebo odcizit zaparkované automobily.
Díky všímavosti tohoto občana se to nepovedlo.
Obecní policie chce dále upozornit řidiče, kteří
neustále parkují na chodníku tam, kde to není
dopravním značením povoleno, že se bude tímto
zabývat. Věřím, že tito neukáznění řidiči upozornění
vezmou na vědomí a že nebude nutné tento prohřešek
pokutovat.

Obecní policie chce také touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům za vzornou práci při
odklízení padlých stromů po nedávné vichřici.
-strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Žádáme maminky dětí narozených od 1.6.2021, které mají zájem o zaslání pozvánky na slavnostní obřad
„Vítání občánků“, aby se přihlásily na obecním úřadu. Podmínkou je,
aby v době narození dítěte měly matka i dítě trvalý pobyt v obci
Kovářov. Upozorňujeme maminky, že děti již nejsou automaticky
hlášeny k trvalému pobytu. Maminky, které ještě nepřihlásily nově
narozené děti k trvalému pobytu, žádáme, aby se dostavily na obecní
úřad s rodným listem dítěte.
Požadované tiskopisy na vítání občánků jsou ke stažení na adrese
www.kovarov.cz v sekci formuláře nebo jsou k dispozici na obecním
úřadu.
Děkujeme za pochopení
-Věra Janečková3

KULTURA
O 2. svátku vánočním se konal XVIII. ročník Pochodu z Kovářova do Kovářova. Trasa měřila 16 km a
vedla z Kovářova přes Korňouz, Vladyčín, Řenkov, okolo Jezera na Koňský vrch, kde se opékaly špekáčky.
Po občerstvení se pokračovalo dál na „Betlém“, Slavoňov, Vesec a přes „Kazy“ zpět do Kovářova.

V sobotu 26. února se v Kovářově po roční odmlce konal masopustní průvod. Před desátou hodinou se
u kulturního domu sešlo kolem stovky masek. Celý
průvod vedla družina Karla IV. s čertíky z místní
školky a ufouny ze školní družiny. K vidění byl také
medvěd, Bob a Bobek s kloboukem kouzelníka
Pokustóna, výprava z NASA, McDonald´s menu,
mumie, potulní muzikanti, indiáni a mnoho dalších
vydařených masek. První zastávka masopustního
průvodu se konala
před
budovou
obecního úřadu,
kde starosta obce
Pavel Hroch
předal
maskám
symbolický klíč
od obce. Dál
průvod putoval obcí. Po mnoha zastávkách s pohoštěním masky
doputovaly na náves, kde na účastníky masopustu čekalo občerstvení v podobě jitrnic, koláčů, čaje a piva.
-foto: Petra Baštýřová, text: Michaela Smrčinová-

II. ROČNÍK JARNÍHO VYPOUŠTĚNÍ MOTÝLŮ
Slunečná středa 23.3. přímo vybízela
k procházkám probouzející se přírodou. Koho
to odpoledne zavedly kroky na vrch Lipný,
mohl být svědkem 2. jarního vypouštění
motýlů do volné přírody. První ročník této
akce iniciovala v loňském roce velká
obdivovatelka a znalkyně motýlů paní Eva
Chýlová. Ta uvítala příchozí účastníky setkání
i letos. Vidina netradičního zážitku v přírodě
přilákala na vrch Lipný kromě menších dětí ze
školy a z mateřské školy i další návštěvníky
z Kovářova a okolí. Všichni se zájmem
poslouchali poutavé vyprávění paní Evy a
dozvěděli se mnoho zajímavostí ze světa
motýlí říše. Povídání bylo prokládáno i ukázkami obrázků a děti si také mohly zblízka prohlédnout třeba
housenku martináče habrového nebo svlečky housenek.
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Nakonec došlo i na netrpělivě očekávané vypouštění motýlů. Tentokrát se za
velkého zájmu dětí do nebe nad Kovářovem postupně rozlétly 3 druhy baboček.
Závěrem paní Eva děti z MŠ i ZŠ obdarovala originálním motýlím pexesem.
Jí zase udělaly velkou radost obrázky motýlů, které pro ni nakreslily školní děti..
Zatímco na svobodu právě vypuštěné mladé babočky už si užívaly jarních
paprsků, děti i dospělí odcházeli obohaceni o krásný, nevšední zážitek a jistě
i s radostí, že mohli strávit hezké chvíle v právě se probouzejí jarní přírodě.
-foto a text: Petra Baštýřová-

Obec Kovářov pořádá

JEDNODENNÍ VÝLET DO
NĚMECKÝCH ALP NA
HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO
Orlí hnízdo je dílem říšského ministra Martina Bormanna a mělo
být dárkem k 50. narozeninám nacistického vůdce Adolfa Hitlera.
Toto sídlo ale nikdy nebylo jeho oblíbeným místem, protože se
bál výšek a případných komplikací při jízdě výtahem. Proto jej
navštívil asi jen desetkrát.

Termín: sobota 25.června 2022
cena: 1.600,- Kč dosp., 1.200,- Kč děti od 6 do 14 let (v ceně: doprava, průvodce, fotografie,
spec. bus na Kehlstein, vstupné na Orlí hnízdo)

Program:
01:30 – Kovářov KD - odjezd
07:00 - Obersalzberg - příjezd, káva, toalety
08:30 - odjezd speciálním autobusem na Kehlstein (Orlí hnízdo)
11:50 - odjezd speciálního autobusu z Orlího hnízda
12:30 - začátek prohlídky na Obersalzbergu (Okružní trasa : Kampfhäusl, Platterhof, Göring Haus, Bormann
Haus, Kasárna SS, Hotel zum Türken, Hitler Haus - Berghof)
14:30 - odjezd naším autobusem do centra města Berchtesgaden (možná okružní vycházka s vyhlídkami na
město a okolí + prohlídka historického centra)
18:00 - odjezd autobusu zpět do ČR
23:00 cca – zpátky doma
info: Obecní úřad Kovářov tel. 382 594 218, mail obec@kovarov.cz
Obec Kovářov ve spolupráci s CK Hungariatour
připravuje zájezd do termálních lázní

Maďarsko – Zalakaros
Předběžný termín: neděle – čtvrtek září 2022
Cena 8.590,- Kč dosp. osoba ve 2lůžkovém pokoji /
4 noci s all inclusive a vstupem do lázní, doprava
ubytování 4* hotel Park Inn s plnou penzí
Bližší informace budou zveřejněny začátkem dubna na:
www.kovarov.cz, facebooku obce. Další info poskytneme
na tel. 725 891 010 nebo mailu: obec@kovarov.cz

sobota 30. dubna - Slet čarodějů a čarodějnic na Lipníku
sobota 11. června - Dětský den v Kovářově na návsi
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ZAČÁTEK ROKU S KOVÁŘOVANEM
Kovářovan spolu s dalšími dobrovolníky opět zahájil tento rok 5. ledna obchůzkou s klibnou a kozlíky.
Jelikož ještě probíhala doba covidová, museli jsme být opatrní a pro jistotu jsme nasadili roušky i našim
kozlům. Všude jsme
dostali něco na
posilněnou na cestu,
ale jako obvykle se
nám
klibnu
nepodařilo nikomu
prodat.
Doufali
jsme, že ji tradičně
prodáme v hospodě,
ta bohužel byla pro
nás letos uzavřena, a
tak jsme museli
klibnu sami porazit
a zapít v klubovně.
Tradice jsme dodrželi i o masopustu, kterého jsme se v hojném počtu zúčastnili. Tentokrát měl náš
medvědář neposlušného medvěda a ten po starostově povolení obchůzky utekl a vedl průvod po pozměněné
trase – „Novou ulicí“. Pak jsme zahráli babičkám pod okny pečovatelského domu, aby si taky trochu užily, a
poté jsme zamířili do Podchalup a zpět na náves. A vydařilo se. Před některými domy na nás čekalo
pohoštění, někde koláče, jinde chleba s pomazánkou, někde groček, štamprdličky a dětem čaj. Děkujeme
tímto všem, kteří masopustní obchůzce poskytli nezištně občerstvení. Odpoledne jsme ještě podpořili
maškarní průvod v Milevsku, kde na nás již poněkolikáté připadla úloha znovuzrození Bakuse.
Do krojů jsme se konečně oblékli až na Josefa. A byl to pořádně nabitý den! Zvládli jsme jednu svatbu, pak
odpolední vystoupení na oslavě MDŽ ve vesničce Budkov u Vlachova Březí a na závěr dne ještě folklorní
ples v Kamenném Újezdě, který tentokrát pořádal soubor Soumrak.
Zanedlouho budou Velikonoce. Po covidové přestávce chceme opět uspořádat program pro děti, pokud nám
to nezhatí zase nějaká pandemie. Přesné datum dáme včas vědět místním rozhlasem a plakáty.
Ve dnech 3. až 5. června 2021 proběhne XXVI. folklorní festival Kovářov 2022. Jako tradičně se ho
zúčastní řada jihočeských souborů. A samozřejmě dojde i na již tradiční kulinářskou soutěž. Všichni jste
srdečně zváni.
Přejeme Vám všem krásné jaro!

-Kovářovan-

HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Vážení diváci,
divadelní přehlídka v Hostíně se bude konat od čtvrtka 11.
do neděle 14. srpna 2022. V jednání a před podpisem smluv
jsou představení „Mlčeti zlato“, „Hledám ženu, nástup
ihned“, „Pusťte mě ven!“, „Na poslední chvíli“ s herci I.
Janžurovou, J. Bouškovou, V. Žehrovou, N. Boudovou, S.
Remundovou, J. Čenským, V. Vydrou, M. Adamczykem a
dalšími. Děti se mohou těšit na pohádku „Čert a Káča“.
Ceny vstupenek v letošním roce zůstanou na stejné úrovni jako v předchozích
ročnících (380,-/350,- ; 90,-/60,- ), přestože se vše zdražuje, snažíme se
nezatěžovat vaše výdaje.
Milí diváci, nezbývá než doufat v lepší časy a v době přehlídky v hezké počasí.
(foto: Iva Janžurová v představení „Pusťte mě ven!“)
- Václav Bláha, organizátor přehlídky6

VÝSTAVA EMIL STRANKMÜLLER/ PŘEDNÁŠKA OPERACE ANTHROPOID
Jméno Emil Strankmüller jsem znala od dětství. Rodiče ho zmiňovali často, když vzpomínali na milé
přátele, kdysi dokonce blízké sousedy, rodinu Zedníkovu. Když jsem před časem na Zedníkovi myslela,
jméno pana Strankmüllera mi opět rezonovalo v hlavě a já si uvědomila, že toho o tomto muži mnoho
nevím. Začala jsem tedy pátrat a nestačila se divit. Překvapilo mne, že pan Strankmüller v Kovářově několik
let, u své dcery Evy
Zedníkové, žil. A také jsem
netušila, jak blízko měl
k významné dějinné operaci
a tím i k další zajímavé
osobnosti, která se kdysi
dotkla Kovářova. Myslím
tím
Josefa
Gabčíka,
výsadkáře a vykonavatele
atentátu
na
Reinharda
Heydricha (Josef Gabčík
navštěvoval
v Kovářově
dvouletou pokračovací školu
a v blízkém Kostelci se učil
podkovářem).
V letošním
roce
si
připomínáme
80. výročí tohoto odvážného
činu. Nemohla jsem si ale
nevšimnout, že i u osobnosti Emila Strankmüllera bychom si letos měli vzpomenout na kulaté výročí
narození. Zdálo se to tedy jako vhodná příležitost pro poukázání na oba muže a jejich významnou činnost.
Děkuji panu starostovi za projevenou důvěru a plnou podporu, díky nimž jsme mohli připravit
výstavu o Emilu Strankmüllerovi. Výstava probíhá v zasedací místnosti obecního úřadu v Kovářově a byla
zahájena 23. 3. 2022 vyčerpávající přednáškou pánů Jaroslava Čvančary, Vlastislava Janíka a Karla Polaty.
Historik Jaroslav Čvančara se s Emilem Strankmüllerem osobně setkal, a to přímo v Kovářově. Při
přednášce tedy zavzpomínal přímo na pana plukovníka a také nás seznámil s částí jeho neuvěřitelně
obsáhlého fotografického archivu. Vlastislav Janík pohovořil blíže o Operaci Anthropoid a pan Karel Polata
detailně předvedl vybavení a zbraně parašutistů. Všichni tři byli nadšeni zájmem kovářovských občanů a
jejich znalými tematickými dotazy.
Bylo nám ctí, že se tohoto večera zúčastnily také všechny tři vnučky pana Emila Strankmüllera, které
v Kovářově vyrůstaly. Ráda bych touto cestou poděkovala zejména Evě Zajícové, která v průběhu
zahajovacího večera také zavzpomínala na dědečka i na své rodiče. Ale především nám zapůjčila materiály
na výstavu a předala cenné informace. Poskytla nám také videosekvence se vzpomínkami své maminky Evy
Zedníkové. Tato videa je možné zhlédnout v zasedací místnosti po dobu trvání výstavy. Zapůjčené
dokumenty jsou rozděleny do dvou vitrín. V první vitríně mohou návštěvníci mimo jiné vidět vojenskou
knížku Emila Strankmüllera a také doklady k obdrženým vyznamenáním. Ve druhé vitríně jsou pak
dokumenty osobnějšího rázu z doby působení v exilu, fotoalbum a také články, které si schovávala paní
Zedníková.
Na panelech návštěvníci najdou základní data o osudu pana Strankmüllera a doplňující informace
k dalším zmiňovaným osobnostem v textu. Zde je na místě poděkovat Jakubovi Krejčímu, jenž se na tvorbě
textů podílel a Zuzaně Janečkové Pšeničné, která zpracovala grafickou úpravu panelů. Děkuji také Aleši
Zemanovi za přípravu videí a především děkuji Michaele Smrčinové za spolupráci při tvorbě výstavy a při
její instalaci.
A aby informace byly ucelené, jsou na chodbě obecního úřadu připraveny panely s výstavou
o Operaci Anthropoid. Texty nám laskavě zapůjčil Vojenský historický ústav v Praze. Pokud by někdo
z návštěvníků měl zájem, může si texty v klidu prostudovat ve formě brožury v obecní knihovně. Stejně tak
jsou zde připraveny další tematické publikace.
Tímto srdečně zveme zájemce k prohlédnutí výstavy, která je přístupná vždy v úředních hodinách
Obecního úřadu Kovářov.
–text: Alžběta Jarošíková Cenková; foto: Petra Baštýřová 7

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Uplynuly dva roky od momentu, kdy pandemie Covidu-19 poprvé udeřila do našeho školství a kdy
byly školy nařízením vlády poprvé zavřené. Začátkem března jsme skončili i v naší škole s naprostou
většinou různých opatření a těšíme se, že zbytek tohoto školního roku již proběhne „normálně“, tedy i
s akcemi a aktivitami, které se předchozí dva roky dělat nemohly nebo dělaly s různými omezeními. Školství
je však nyní ovlivňováno jinou nečekanou skutečností, a to nástupem k plnění povinné školní docházky
ukrajinských žáků uprchnuvším před válkou. Nedávno do naší školy přibyli dva noví ukrajinsky mluvící žáci
a my se jim snažíme v adaptaci na českou školu co nejvíce pomoci.
Libor Mandovec, ředitel školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO
PŘEDŠKOLÁKY
V úterý 15. března navštívili
naši školu budoucí školáci. Ujali se
jich průvodci z řad deváťáků a
společně se svými rodiči prošli celou
školou.
V
různých
místnostech
a učebnách na čekali pedagogové naší
školy s připravenými úkoly, za jejichž
absolvování získali záznam do své
kartičky. V učebně angličtiny hledali
barvy, v knihovně skládali pohádkové
postavičky, v
družině pracovali
s obrázky, v tělocvičně prošli sportovní
dráhu, v dílách dokonce vrtali vrtačkou,
v ateliéru malovali, v počítačové učebně
programovali roboty a v přírodovědné
učebně provedli jednoduchý pokus.
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Všichni se nakonec sešli v jedné třídě 2. stupně, kde na všechny zúčastněné čekalo malé pohoštění.
Opravdového zápisu do 1. třídy se naši předškoláčci bát již vůbec nemusí...
CHARITATIVNÍ BAZÁREK NA POMOC UKRAJINĚ
V týdnu od 14. března se o přestávkách spojovací chodba školy proměňovala na prodejní trh.
Členové školního parlamentu totiž realizovali vlastní nápad, a to pomoct lidem zasaženým válkou na
Ukrajině. Sami vymysleli a vzápětí zorganizovali výběr použitých či nových věcí z domácností žáků, aby je
později nabídli k prodeji za lidové ceny. Věcí, které do školy přinesli dobrovolní dárci z řad žáků, rodičů a
zaměstnanců, se sešlo dost a dost, a tak bylo vytvořeno celkem šest stánků. Snaha pomáhat i touha koupit si
nějakou tu drobnost v podobě hrníčku, knížky, plyšáka či hračky způsobila, že ve středu již nebylo co
nabízet. Všechny vybrané předměty našly nového majitele a výsledkem byla hezká částka. Díky
charitativnímu bazárku se vybralo celkem 9.100,- Kč. Hlavní organizátoři z řad žáků nakonec rozhodli
o tom, že 6.100,- Kč bude odesláno na konto sbírky, kterou pořádá na podporu lidí zasažených válkou
na Ukrajině Charita ČR, a zbylých 3.000,- Kč bude uloženo na účtu spolku rodičů, aby mohlo být použito
na podporu ukrajinských žáků, kteří do naší školy přijdou. Děkujeme všem, kteří pomohli!
ŠKOLNÍ KARNEVAL
V pátek před jarními prázdninami se v tělocvičně pod vedením vychovatelek konal dětský
karneval. Pozvány na tuto akci byly všechny děti z prvního stupně. Už to vypadalo, že budou na karnevale
po dvou letech zastoupeny děti ze všech tříd, bohužel však přišla pro žáky ze třetí třídy těsně před začátkem
zpráva, že musí do karantény. Přesto, že děti měly po celou dobu konání roušky, užívaly si spoustu zábavy,
hudby, tance, her a nechyběla ani tombola. A třeťáci? Ti si vlastní třídní maškarní udělali po návratu do
školy.

SKVĚLÁ UMÍSTĚNÍ V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI PRO ZŠ KOVÁŘOV
Naše škola obsadila v celostátní soutěži Alfiáda vynikající 2. místo a v soutěži tříd obsadila naše
7. třída báječné 3. místo! O jednu příčku jsme překonali naše loňské umístění v soutěži, kde se body sbírají
podle aktivní práce žáků v elektronickém programu Alf. Ten slouží především k opakování a procvičování
učiva a výborné umístění je výsledkem společné práce našich žáků a učitelů - učitelé elektronické testy
v programu Alf zadávali a žáci je pilně ve škole či doma vyplňovali. Skvělý individuální výsledek
zaznamenala 7. třída, která se dostala na celkové 3. místo a která si pro sebe "vyhrála" sadu kšiltovek.
Do první desítky se dostala také 8. třída (celkově 7. místo) a 9. třída (celkově 8. místo). Za celkové 2. místo
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naše škola získala sadu pro animování. Poděkování patří všem učitelům a žákům, kteří se do zadávání
a vyplňování Alfů zapojili…
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
Ve čtvrtek 3. března se na VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku konalo místní kolo lesnické
soutěže YPEF. Naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Jitka Gajdošová, Ema Kutilová
a Veronika Pešičková. Na děvčata čekalo nejprve 20 otázek v písemném testu a potom poznávačka
20 přírodnin. V konkurenci 15 družstev náš tým zabojoval a i přes drobné zaváhání v testu dosáhl
excelentní poznávačkou nejvyššího bodového zisku a celkového 1. místa. Ve středu 23. března proběhlo
okresní kolo Fyzikální olympiády a naše "želízko v ohni" Jitka Gajdošová uspěla skvělým způsobem obsadila na základě čtyř úloh celkové 2. -3. místo. Skvělé vystoupení předvedly naše dvě žákyně v okresním
kole dne recitační soutěže 24. března v Písku. Jejich výkony porotu zaujaly natolik, že obě dvě, Marie
Krejčová (6. třída) a Anežka Bendová (7. třída), získaly 1. místo i postup do kraje. Děkuji všem
jmenovaným žákům za příkladnou reprezentaci školy a pedagogům za poctivou přípravu žáků na soutěže
nad rámec svých povinností (v prvních dvou případech především panu učiteli Jaroslavu Smrčinovi).
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

DOMOV SVATÉ ZDISLAVY V PŘEDBOŘICÍCH

Vážení občané - čtenáři Kovářovského zpravodaje,
přejeme vám, aby letošní Velikonoce byly pro každého z nás vítězstvím života nad smrtí, dobra nad zlem,
láskou nad nenávistí....
Požehnané velikonoční svátky přejí malí i velcí ze školky Domova sv. Zdislavy v Předbořicích.
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE V KOVÁŘOVĚ
ŠKOLIČKA LYŽOVÁNÍ
Plno hezkých zážitků si odvezly starší děti z lyžařského střediska z Kvasejovic. Školičky lyžování se
v letošním roce zúčastnilo 17 dětí. Pod vedením šikovných instruktorů velice dobře zvládaly základní
dovednosti i jízdu na vleku. Malé lyžaře opět přišel podpořit méďa Brumík. Odměnou byly medaile,
diplomy a jogurtové nápoje s Brumíkem.
ČERTOVSKÁ ŠKOLKA V MASOPUSTNÍM PRŮVODU
V letošním roce jsme se poprvé s dětmi jako „ Čertovská školka“ zapojili do masopustního průvodu
obcí. Naši malí čertíci bravurně zvládli pochod celým Kovářovem a potěšili tak všechny přihlížející. Děti
ochutnávaly tradiční masopustní dobroty a dováděly s ostatními. Průvod si všichni užili.
-Jana Háchová, učitelka-

PROJEKT ZÁLESÁK
V únoru jsme opět vyrazili s dětmi a paní Jirouškovou na procházku do nedalekých Hůrek. Cestou
jsme řešili hádanky o zvířatech a tentokrát jsme hledali liščí noru, ke které nás zavedl lovecký pes Kety. Na
místě byly děti seznámeny se životem lišek v přírodě. Všichni si mohli pohladit heboučký liščí kožíšek.
Následující měsíc nás čekala opět dobrodružná cesta za zvířátky. Tentokrát jsme se vydali na Planiny,
do blízkých pahorků. Z připravených otázek měly děti poznat, za kterým zvířecím kamarádem tentokrát
jdeme. Všichni tento úkol zvládli a zjistili, že jdeme po stopách zaječí rodinky. Děti se dozvěděly vše o
životě zajíčků a o nebezpečích, která jim hrozí ve volné přírodě.
Výlety se „Zálesákem“ jsou velmi přínosné. Děti se vždy dozvědí mnoho zajímavých poznatků o
volně žijících zvířatech. Brzy se těšíme na další putování.
-Hana Lípová, učitelkaŠKOLKOVÝ KARNEVAL
Ve školce jsme uspořádali pro děti maškarní rej. Děti se převlékly do krásných masek, se kterými se
předvedly i babičkám a dědečkům v místním pečovatelském domě. Na připravené diskotékové melodie si
zatančily a zasoutěžily si při různých hrách. Poté byly odměněny sladkostmi.
-Andrea Pejšová, učitelka11

DIVADÉLKO V MŠ
V únoru do naší školky zavítalo divadélko OKÝNKO s pohádkou o zlobivém Toníčkovi. Děti se
průběžně zapojovaly do pohádky a radily chlapečkovi, jak se má polepšit. Pohádka měla výchovný charakter
a všem se moc líbila.
PROJEKT PLAVÁNÍČKO
Po roční pauze opět děti jezdí
společně se základní školou na
plaveckou výuku do Písku.
Plavání
probíhá v deseti dvouhodinových
lekcích a potrvá do 11. 4. 2022. Výuku
provádí dvě plavčice, které naše děti
velice chválí. Všichni jsou moc šikovní
a nebojí se ani plavání ve velkém
bazénu. Na závěr děti předvedou své
plavecké schopnosti a obdrží „Mokré
vysvědčení.“
A už se těšíme na jaro. Plánujeme spoustu aktivit.
-

vystoupení kouzelníka s pejskem Edou
pohádka od pana Lišky – Archibaldův kufr
projektový den mimo MŠ – Centrum ochrany fauny Hrachov
divadélko OKÝNKO – Zahradnické show
výlet do FARMAPARKU Soběhrdy
vystoupení ke Dni matek
návštěva místní knihovny
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-
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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

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOČESKÉHO KRAJE
Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

www.hzsjck.cz
Každý rok jsou březen a duben měsíce, kdy hasiči vyjíždějí k požárům v přírodním
prostředí častěji než kdykoli jindy v průběhu roku. Ze zkušeností víme, že za většinou požárů
stojí lidská neopatrnost a nedbalost, nedovolené rozdělávání ohně a především pak zmiňované
pálení klestí a biologického odpadu. A to vše bez ohledu na povětrnostní podmínky – sucho,
slunečno a vítr.

PŘEHLED

POVINNOSTÍ, RAD, PRAVIDEL A DOPORUČENÍ, KTERÁ JSOU PODSTATNÁ
PRO BEZPEČNÉ PÁLENÍ
Základní povinnosti jsou uvedené v zákoně č. 133/1985 sb., o požární ochraně, v platném znění, ze
kterého vyplývají mimo jiné i obecně povinnosti při zacházení s otevřeným ohněm a to např.:
Fyzická osoba je povinna:
 počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně
nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro
záchranné práce,
 oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při
činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
 dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
Dále je nutné v souvislosti s pálením si připomenout, že zákon jednoznačně zakazuje vypalování
porostů!!!
Co mě čeká při porušení platné legislativy?
 podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí
fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s)
citovaného zákona.
o Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.
 Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
o Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle
§ 76 odst. 2 písm. m) citovaného zákona. Za tento přestupek jim může být uložena pokuta až do
výše 500 000,- Kč.

Pálení (spalování)
Při spalování (pálení), kterým označujeme kontrolované spalování přírodních materiálů za podmínek
určených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další)
a za podmínek stanových vyhláškami obcí, pak hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Shrabané porosty či
odpad jsou často velmi suché a hrozí tak rychlé rozšíření požáru do okolí, na další objekty či plochu se suchou
vegetací. Je proto nutné dodržovat minimálně základní opatření.
Jaká pravidla dodržovat při pálení?
 Na lesním pozemku dodržovat podmínky požární bezpečnosti v souladu s Nařízením Jihočeského kraje č.
2/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru. Zejména se jedná o podmínky uvedené v Příloze č. 2 Nařízení.
 velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) zvolte tak, aby shořely během
doby, kdy je na místě přítomen dospělý dozor (v lese musí dozor konat minimálně dvoučlenná skupina
osob starších 18 let),
 při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
 místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na
zeminu,
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u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, jako jsou například písek, zem, kbelík
s vodou apod.,
místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
pověřena.

Čemu dále věnovat maximální pozornost?
 odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 kouření,
 používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker
nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,
 jízdě motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech.
Jak nahlásit pálení?
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Krajské operační a
informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit. Předejdete tím
zbytečnému výjezdu hasičské jednotky.
V případě pálení lesního odpadu po těžbě v lese platí oznamovací povinnost pro všechny osoby, včetně
fyzických osob.
Nejjednodušším způsobem nahlášení je prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje www.hzsjck.cz (formulář na pálení je jedním z bannerů na
pravé straně - https://paleni.izscr.cz). Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804.
Pálení nikdy nenahlašujte na tísňové linky 112 a 150.

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO UKRAJINU
Sobotní odpoledne 12. března patřilo na kovářovské návsi
dobročinné akci. S nápadem uspořádat zde benefiční
koncert na podporu Ukrajiny přišla rodina Peškových
z Kožlí. Solidaritu s těžce zkoušenou Ukrajinou a jejím
lidem přišlo na náves vyjádřit kolem stovky návštevníků.
Svými krásnými pěveckými vystoupeními a citlivým
výběrem písní posluchače velmi potěšily talentovaná
zpěvačka Nicol Pešková z Kožlí a nadějná Anežka
Fořtová z Kovářova. Hrou na dechové nástroje program

zpestřila Bětuška Humlová z Letů.
Závěrem emotivního koncertu
kovářovskou návsí zněla i
vlastenecká píseň v podání našich
nových ukrajinských spoluobčanů.
Na dobrovolném vstupném se
vybralo více než 40 000 korun,
obnos následně putoval na účet
Ukrajinského velvyslanectví.
Velký dík za zorganizování
koncertu patří manželům Peškovým, Krausovým, všem účinkujícím, divákům, kteří přišli akci podpořit a
Obci Kovářov, která koncert umožnila uspořádat.
-foto a text: Petra Baštýřová-
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CAR KAZISVĚT I.? SNAD JEN CAR!
„Usínal jsem s pocitem, že celý svět je v prdeli. Když jsem se ráno probudil, tak jsem měl ten pocit dál. Asi
neumím spát.“ (Jan Werich, filmový a divadelní herec, dramatik, scenárista, 1905 -1980)
Jako malé dítko jsem byl někdy v roce 1961 v kině na pohádce, kterou asi všichni znáte. Jmenuje se
„Princezna se zlatou hvězdou“. A přiznám, že jsem měl tenkrát z krále Kazisvěta strach. Zvláště z jeho
vzhledu, chování a vyhrožování: „…přivedu vojska v plné zbroji a pod kopyty koní zhyne Vaše zem…“
Po více než šedesáti letech by se asi nikdo nenadál drsného pokračování tohoto příběhu, ne již pohádky.
Současný vládce Kremlu už nehledá krásnou princeznu, ale rovnou ztracená území bývalého Sovětského
svazu. Kéž bychom si mohli za pár dnů říci, parafrázuji slova chůvy princezny: „…v ukrajinské zemi už to
zkusil car Kazisvět, panebože ti ho hnali, hnal ho celý lid a skoro celý svět.“
K současnému konfliktu na Ukrajině mám i já co říci. Od 24. 2. 2022 totiž myslím daleko více na své
severovýchodní předky. Můj děda Boris, historicky potomek Rurikovců a Řádu německých rytířů, pocházel
z „demokratické a svobodné“ mnohonárodnostní rodiny. V mých žilách tak koluje, kromě většinové české
krve, menšinově i krev ruská, německá, litevská, ukrajinská a polská. Po „ruské“ babičce Věře i krev
francouzská. Děda se narodil v roce 1890 ve Vilniusu (současná Litva). Po studiu práv v Paříži a v Moskvě
nastoupil v roce 1913 jako asistent na právnickou fakultu Moskevské univerzity a vykonával i advokátní
praxi. Po roce 1918 odchází s manželkou „z vlastní vůle“ do emigrace „jižní cestou“ přes Kavkaz (zde se
narodil můj otec), Gruzii a Turecko do Československa. Zde působí jako novinář a pracovník pražské
exilové antibolševické strany „Rolnické Rusko“. Po neúspěšném pokusu v květnu 1945 překročit
demarkační linii u Plzně a uchýlit se pod ochranou Američanů je zadržen agenty SMERŠ (rusky SMERť
Špionam), což byla sovětská obdoba německého GESTAPA. Je deportován do gulagu v Murmanské oblasti
na Kolském poloostrově. Po smrti Stalina a „oteplení vztahů“ v roce 1956 je již těžce nemocen a je
Chruščovem propuštěn. Umírá na cestě do Prahy u své sestřenice v Polsku. Domů se dostává už jen urna
s jeho popelem, která je uložena v kryptě pravoslavného kostela v Praze na Olšanech, ve společnosti
převážně ruských, ukrajinských a běloruských odpůrců totalitních pořádků. Jsou zde uloženy i ostatky
prvního premiéra samostatné ČSR v roce 1918 Karla Kramáře a jeho ruské manželky.
A proč si v těchto dnech více připomínám své severovýchodní předky? Děda odešel dobrovolně
z nesvobodného Ruska před více než 100 roky na základě svého vlastního rozhodnutí. Emigrace
z bolševického Ruska se podle různých odhadů pohybovala od 1,5 do 3 milionů lidí (r. 1918-1922). Podle
UNHCR je nyní ke dni 22. 3. 2022 evidováno 3.5 mil. uprchlíků z Ukrajiny, převážně žen a dětí.
Odcházejí ze svobodného státu nedobrovolně, v důsledku prozatím třítýdenního válečného teroru okupantů.
Mrtví a zranění civilisté nejsou, jak tvrdí ruská propaganda, najatí herci. Ukrajinské rozbombardované
obytné objekty a infrastruktura nejsou filmové kulisy.
A máme tady i současnou ruskou pohádku, která je na rozdíl od těch hezkých esencí té nejhorší
propagandy určené ruským dětem. A jaký je „příběh Váni a Mykoly“? To si prohlédněte na
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prokremelska-televizni-stanice-cili-svou-propagandu-iadet/r~92ed8e04a3ab11ecb5bd0cc47ab5f122 (s komentářem to trvá cca 6 minut).
„Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den
občany své země.“ (Ernest Hemingway, americký spisovatel a novinář 1899 – 1961)
A závěrem mi dovolte připomenout legendární větu z československého filmu Vyšší princip z roku 1960:
„Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem.“
Stálé zdraví, svět bez válek a pevné nervy všem lidem dobré vůle přeje
-Vladimír Sedakov-
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TTC KOVÁŘOV
– ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ DRUHÉ LIGY A DOBRÁ VÝKONNOST MLADŠÍHO ŽACTVA
Konečná tabulka 2. ligy žen:
1.
Vlašim B
2.
TSM Kladno
3.
TJ Slavoj Praha
4.
TTC Kovářov
5.
Sokol Plzeň B
6.
El Niňo Praha B
7.
TJ Lomnice
8.
Sparta Praha C
9.
Eliza Praha B
10.
Lhenice

52b
46b
42b
36b
36b
35b
32b
29b
29b
23b

Naše umístění ve druhé lize žen je velmi dobré. To čtvrté místo bylo vybojované a doslova vydřené.
Soutěž kromě prvních třech družstev byla velmi vyrovnaná a ještě před posledním dvojkolem a několika
dohrávkami (covid) byly obavy, aby se naše družstvo nedostalo do pásma týmů ohrožených sestupem.
Několikrát naše ženy hrály v oslabení, když některá hráčka základní sestavy chyběla. Například ve
Lhenicích uhrály jen remízu. I když Lhenice skončily poslední, mají velmi dobré mladé hráčky, které si ligu
určitě ještě v budoucnu zahrají. Další body naše družstvo ztratilo na Elize, kde Blanka Kocourková v prvním
zápase musela vzdát za stavu 2:2 na sety kvůli zdravotní indispozici. Následně byla odvezena k lékařskému
ošetření. Obě zbývající hráčky Radka Horká a Kateřina Ďurišová se po tomto šoku vzpamatovaly a
vybojovaly alespoň remízu 5:5.
Nakonec po dohrávkách odložených utkání už bylo jasné, že nemusíme mít obavy ze sestupu a že
můžeme jet na západ republiky v pohodě. Protože to byla nejdelší cesta a hrálo se od 10 hodin v Lomnici
(u Sokolova), rozhodly se ženy jet už v pátek, aby nemusely v sobotu vyrážet tak časně ráno. Vyplatilo se to
a vítězství 8:2 bylo přesvědčivé. V odpoledním zápase v Plzni vyhrál Kovářov těsně 6:4, když družstvu
Plzně chyběla jedna hráčka. Západočeská mise tak dopadla výborně a posunula nás v tabulce na konečné
čtvrté místo. Původním záměrem bylo vzít na tato poslední utkání potencionální adeptky na posílení
družstva, ale Nela Horká, Aneta Smetanová či Lenka Růžičková jet ze studijních důvodů nemohly.
Kovářovské turnaje žactva se vydařily. Ve dnech 5. a 6. února u nás proběhly krajské bodovací turnaje
staršího a mladšího žactva. Bohužel se z nějakých důvodů předělával kalendář celostátních soutěží, takže se
v tomto termínu konal i turnaj v Praze, na který odjeli i někteří hráči jihočeského kraje. Na druhou stranu to
ale dalo příležitost širší krajské špičce si zahrát o co nejlepší umístění.
Náš turnaj je v kraji oblíbený i díky podpoře obce. To nám umožňuje vedle věcných cen rozdávat
i pěkné poháry za umístění až do 3. - 4. místa. Dalším plusem našich turnajů je dobrá organizace, kdy nejsou
žádné dlouhé prostoje mezi jednotlivými zápasy. I proto sem tradičně jezdí hráči až z Kaplice či Vyššího
Brodu.
V sobotu proběhl turnaj staršího žactva, jehož se zúčastnilo 17 žáků a dvě žákyně. Z domácích hráčů
nás nejlépe reprezentovali Augustin Riant a Lukáš Król, ten je ještě mladší žák a dobře využil příležitost
zahrát si s těžšími soupeři. Oba postoupili do hlavní vyřazovací části, kde však hned prohráli. Přihlášené
žákyně, naše Lucie Riantová a Lucie Novotná ze Lhenic, dostaly také příležitost zahrát si soutěž společně
s chlapci. Starší z této dvojice Lucie Novotná dokázala dokonce postoupit ze skupiny. Dvouhru starších žáků
nakonec vyhrál nejvýše nasazený David Zdrha ze Sokola České Budějovice. Druhý skončil výborně hrající
ještě mladší žák Adam Pluhař z Tábora. Ten měl být největším favoritem druhý den, ale dal nakonec
přednost celostátnímu turnaji v Praze.
Na nedělním turnaji mladších žáků se sešlo 18 žáků, z toho 7 kovářovských. Dostali totiž šanci
i začínající hráči Filip Janda, Jakub Skála a Ondřej Řezáč. Ze svých skupin se podařilo postoupit z druhých
míst Petru Škochovi a Lukáši Królovi, který prohrál těsně 2:3 s nasazenou jedničkou Petikem (Sokol ČB).
Vít Skála a Václav Slaba postoupili dokonce jako vítězové skupin. Lukáš Król měl opět smůlu na los a
v předkole hlavní soutěže prohrál s pozdějším vítězem turnaje Filipem Tomšů (znovu Sokol ČB) ve
vyrovnaném zápase 2:3 na sety. Se stejným soupeřem pak vypadl z pavouka i Vít Skála mezi osmi
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nejlepšími. Nejdál se dostal Vašek Slaba, který prohrál až v semifinále, a to dost nešťastně s Kryštofem
Matušem z Kaplice. V rozhodujícím pátém setu totiž vedl 10:8. Obsadil tak 3. - 4. místo.
Radost pro domácí přišla trochu nečekaně ve čtyřhře. Tu vyhráli Vít Skála s Václavem Slabou. Ve finále
porazili dvojici Tomšů – Petik 3:0 na sety. Další naše dvojice Škoch – Król brala třetí místo, když o postup
do semifinále porazila kaplické duo Ertl – Matuš.
Mladší žákyně se utkaly o prvenství v jedné pětičlenné skupině. Bez porážky zvítězila kovářovská
Lucie Riantová, která porazila 3:1 svou týmovou kamarádku Kláru Škochovou. Ta obsadila druhé místo.
Třetí skončila Michaela Pojslová ze Strakonic a čtvrtá Tereza Paterová z Vimperka. Pátá byla naše nejmladší
žákyně Maruška Škochová. Ve čtyřhře pak Lucka s Klárou zvítězily nad strakonicko-vimperskou dvojicí 3:0
na sety.
Sezona našich družstev mužů se chýlí k závěru. Áčko si zkomplikovalo situaci nečekanou prohrou
8:10 s Pískem, když byla citelně znát neúčast Vojtěcha Poslušného. Bude-li tedy náš A tým chtít vyhrát
okresní přebor a případně postoupit do krajské soutěže, musí zvítězit nad Svatkovicemi v utkání na jejich
stolech. Kdyby neprohráli s Pískem, stačila k postupu i remíza.
V neděli 13. 3. pořádal Jindřichův Hradec přebor kraje mladšího žactva. Toho se účastnili 4 naši
mladší žáci a dvě mladší žákyně. V konkurenci nejlepších žáků kraje si nejlépe vedli Lukáš Król a Vít Skála,
kteří postoupili ze základních skupin a obsadili nakonec shodně 5. - 8. místo. To je výborné umístění, neboť
někteří jejich soupeři trénují i čtyřikrát týdně a mají osobní trenéry (i placené). Dívek se v soutěži sešlo jen
8, ale úroveň byla vysoká, takže jedinou výhru zaznamenala Klára Škochová, což ale na postup nestačilo.
-František Špeta-

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ POVLTAVÍ Z.S.

MAS Střední Povltaví z. s. vyhlásila 7. 3. 2022
5. Výzvu
o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV)
Příjem žádostí je od 21. března – do 22. dubna 2022
Vyhlášené Fiche
Fiche 1 – Podpora zemědělců, Fiche 4 - Podpora nezemědělských podnikatelů
Konzultace po dohodě na kontaktech: mas-sp-hrochova@seznam.cz, +420 727 884 358
Tato výzva je vyhlášena v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Povltaví 2014 - 2020
„Posílení kapacit CLLD a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Střední Povltaví II“,
reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009790
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FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Jarní část fotbalové sezóny 2020/21 startuje již 26. dubna!
Muži „A“ zahájili zimní přípravu 22. ledna, sehráli celkem tři přípravná utkání a absolvovali
třídenní soustředění v Borovanech u ČB. V prvním utkání zvítězili nad Bostonem Kluky 9:0
(5:0), na soustředění prohráli s Novým Jáchymovem 1:4 (0:3) a v generálce a v poslepované
sestavě podlehli domácím Strunkovicím nad Blanicí 2:0 (2:0). Přejme hráčům pevné zdraví a
vydařený vstup do jarních bojů.
Příspěvek trenéra Jiřího Jaroše: „Věřím, že po těžké covidové době nastává lepší období a nebude průběh
fotbalových soutěží opět přerušen. Na jarní část soutěže jsme se tentokrát poctivě připravovali, využívali
jsme prostory naší tělocvičny ve škole, halu v Petrovicích a dále jsme trénovali na umělce v Milevsku.
Začátkem března bylo soustředění tradičně v Borovanech u Českých Budějovic, kde jsme trénovali a ladili
formu na mistrovskou soutěž. Účast na tomto soustředění byla úžasná, zúčastnili se ho i někteří dorostenci,
z čehož máme samozřejmě velkou radost. Soustředění splnilo účel. Mistrovská soutěž nám začíná
26. 3. 2022, kdy na našem hřišti přivítáme mužstvo Lokomotivy České Budějovice. Chtěl bych tímto
všechny naše příznivce pozvat a věřím, že budeme mít jejich podporu.“

Muži „A“ na soustředění v Borovanech u ČB
V sobotu 19. 3. 2022 se konala Volební valná hromada oddílu, kde byl zvolen fotbalový výbor TJ ZD
Kovářov ve staronovém složení. Předsedou bude nadále Vladimír Král, sekretářem Josef Habart,
hospodářem Tomáš Janeček a do výkonného výboru byli zvoleni: Josef Pinta, Jiří Novák st., Luboš Brůžek a
Petr Jarošík.
V letošním roce si připomínáme smutné 10. výročí odchodu našeho kamaráda a spoluhráče Vládi Fořta.
Memoriál se uskuteční v sobotu 30. července 2022. Muži „A“ přivítají účastníka krajské soutěže FK Olešník
a v exhibičním zápase vyzve výběr domácích hráčů legendy pražské Sparty.
V jarní části mistrovské soutěže se představí tato družstva TJ ZD Kovářov:
 Muži „A“
I. A třída sk. „B“ Jihočeský KFS
 Muži „B“
OS III. třída Písek
Kovářovský zpravodaj
 Dorost
OP Písek
Informační čtvrtletník pro občany Kovářova
Registrováno Ministerstvem kultury ČR
 Starší žáci
OP Písek
č. MK ČR E 11455
 Starší přípravka
OP Písek
Vydavatel: Obec Kovářov, IČ 00249777
398 55 Kovářov 63
Přijďte nás podpořit na kovářovská Hůrka!
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!

-Tomáš Janeček-
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