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INFORMACE Z OBCE
OBEC POŘIZUJE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

PŘEHLED
Postup pořízení územního plánu
KULTURNÍCH AKCÍ
Územní plány zpracovávají města a obce ve spolupráci s urbanistou*,
28.9.2019 11:00 hod.
pořizovatelem*, dotčenými orgány státní správy* a v neposlední řadě
Kovářov náves
s veřejností. Zpracování územního plánu trvá zpravidla 2 roky, ve
-Jidlobraní
složitějších případech i více. V případě, že je třeba změnit část
územního plánu rychleji, lze dobu zpracování výrazně zkrátit
5.10. 2019 14:00 hod.
zpracováním tzv. změny územního plánu zrychleným postupem.
Kovářov za benzínou
- Drakiáda
Postup zpracování územního plánu se řídí zákonem č. 183/2006 Sb.,
v platném znění. Celý postup lze vyčíst v zákoně § 44 a dále.
18.10.2019 19:00 hod.
Zkráceně lze postup shrnout do následujících bodů:
Kovářov kinosál
-Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
1. Zastupitelstvo obce schválí pořízení územní plánu a oznámí to
pořizovateli.
1.12.2019 16:30 hod.
Kovářov náves
2. Urbanista zpracuje průzkumy a rozbory řešeného území (tento
- Nasvícení vánočního stromu
bod není požadován zákonem).
3. Pořizovatel zpracuje Návrh zadání územního plánu
7.12.2019
Kovářov KD
4. Pořizovatel projedná Návrh zadání územního plánu
- Mikulášská nadílka
s dotčenými orgány státní správy a podle výsledků projednání
upraví Návrh zadání územního plánu na Zadání územního
24.12.2019
Kovářov
plánu.
- Živý Betlém
5. Zastupitelstvo schválí Zadání územního plánu.
6. Urbanista zpracuje Návrh územního plánu.
28.12.2019
- Pochod z Kovářova do
7. Pořizovatel projedná Návrh územního plánu v tzv. Společném
Kovářova
jednání s dotčenými orgány státní správy a s veřejností
(oznamuje se na úřední desce).
8. Urbanista upraví dokumentaci dle výsledků Společného jednaní.
9. Pořizovatel projedná Návrh územního plánu v tzv. Veřejném projednání s dotčenými orgány státní
správy a s veřejností (oznamuje se na úřední desce).
10. Urbanista upraví dokumentaci dle výsledků Veřejného projednání.
11. Vydání územního plánu.
Jak zažádat o změnu funkčního využití pozemku v územním plánu?
(např. chci změnit ornou půdu na stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů)
Je třeba podat žádost prostřednictvím formuláře „Podnět na pořízení změny územního plánu.“ Formulář
najdete na stánkách Obce Kovářov (www.kovarov.cz) v sekci formuláře obce, vyplníte jej a dáte na obecní
úřad. Vaše žádost bude posouzena v rámci návrhu územního plánu. Pokud to bude možné, žádosti se vyhoví
a změna využití pozemku se objeví v novém územním plánu. Iniciovat zpracování nového územního plánu
nebo změny územního plánu může kdokoliv, kdo požaduje změnu v území.
* Vysvětlivky
urbanista – zhotovitel územního plánu, koordinuje jednotlivé profese, zpracovává textovou, grafickou část,
odpovídá za územní plán jako celek, ten autorizuje razítkem se státním znakem
pořizovatel – úředník úřadu územního plánování, který dohlíží na správný procesní postup pořizování
územního plánu
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létající pořizovatel – soukromá osoba vykonávající funkci pořizovatele přímo pro město či obec za úplatu;
dohlíží na správný procesní postup pořizování územního plánu
dotčené orgány státní správy – cca 50 institucí, které se v průběhu pořizování územního plánu obesílají a
žádají o stanoviska (krajský úřad, sousední sídla, orgány ochrany životního prostředí, hygiena apod.)
Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce

Průzkum zájmu - stavební
parcely v Předbořicích
V
souvislosti
se
zamýšlenou budoucí zástavbou
obecního pozemku č. 1201
v Předbořicích bychom chtěli
požádat potencionální stavebníky o podání nezávazné
informace k jejich možnému
zájmu zastavět některou ze čtyř
stavebních parcel.
Studie stavebního záměru je
k nahlédnutí na OÚ Kovářov.
Mgr. Vladimír Brůžek,
zastupitel Obce Kovářov

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
V obci Vladyčín byla z odstaveného traktoru odcizena nafta, ale díky všímavosti občanů obce, kteří
začali pachatele krádeže pronásledovat, byl vypátrán. Všechny přítomné udivila drzost pachatele, s jakou
krádež provedl. Chci poděkovat všem, kteří pomohli objasnit tento případ. Spolupráce občanů s policií si
velmi ceníme. Ještě jednou díky.
Množí se případy, kdy majitelé psů chodí se psy na veřejném prostranství, především v lokalitě „Na
Lipníku“, bez toho, aby měli psa na vodítku. Obecně závazná vyhláška obce Kovářov nařizuje, aby pes na
veřejném prostranství volně nepobíhal a byl na vodítku. Dále i zákon na ochranu proti týrání zvířat nařizuje,
aby majitel zvířete učinil opatření proti jejich úniku, jinak se vystavuje postihu a náhrady za ošetření při
případném pokousání člověka nebo jiného psa.
Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076

ODPADY – od října bude komunální
odpad svážen každý týden ve čtvrtek.

Sběrný dvůr Kovářov
sobota 28. září ZAVŘENO
(státní svátek)

Povinné „čipování“ psů!
Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem.
V souvislosti s tímto nařízením budete mít možnost nechat svého psa
očipovat a naočkovat od MVDr. Jany Vaněčkové, která bude v předem
nahlášených termínech působit v místních částech kovářovska.
O podrobnostech a termínech vás budeme informovat na vývěskách, místním
rozhlasem, na webu www.kovarov.cz a na facebooku.
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OSLAVY V PŘEDBOŘICÍCH

V sobotu 17. 8. 2019 se v Předbořicích konal sraz rodáků a
přátel Předbořic u příležitosti 800 let od první písemné zmínky o naší
obci v roce 1219.
V té době zde sídlili dva bratři, vladykové Ozel a Jůra (listina
vydaná v Kníně - "Ozel et Jura fratres de Predboriz"), kteří jako součást
družiny krále Přemysla Otakara I. byli při stanovení hranic pozemků,
kdy Přemysl Otakar I., král český, ves Bojenice, kterou kdysi zastavil
klášteru milevskému za 50 marek stříbra, daruje tomuto klášteru po
zaplacení dalších 60 marek. V roce 1305 patřily Předbořice
k ženskému klášteru sv. Jiří na Pražském hradě a téhož roku postoupila abatyše Kunhuta z kláštera sv. Jiří
směnou mezi jinými i ves Předbořice jakémusi Koldovi.
Předbořáci se organizace ujali sami za finančního přispění obce. Sešlo se asi šest stovek lidí. Rodáci
i hosté dostali při registraci na památku brožurku o Předbořicích a keramický pamětní zvoneček. V poledne
se konala mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba, po ní byl položen věnec u pomníku padlých. Následně se
všichni přítomní vydali v průvodu, v jehož čele šli muzikanti, myslivci, hasiči a krojovaní, na místní
fotbalové hřiště, kde oslavy dále probíhaly.
Ve slavnostních projevech promluvili starosta obce Kovářov Pavel Hroch, místostarostka Štěpánka
Rybníčková, senátor Jaroslav Větrovský a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Na úvod programu
vystoupil folklorní soubor Kovářovan, poté hrála celé odpoledne kapela Kovačka. Nechyběl rytířský turnaj a
ukázka praktik středověké mučírny. Pro děti i dospělé byla připravena ukázka středověkých zbraní, bylo
možné vyzkoušet si brnění nebo střelbu z luku na cíl a jiné atrakce. Dále byl dětem k dispozici skákací hrad
a cukrová vata. Na informačních panelech si lidé mohli prohlédnout fotografie z historie i současnosti
Předbořic, a také se dočíst některé zajímavosti, které se nevešly do brožury. Kdo chtěl, mohl se při této
příležitosti podívat do místního Domova svaté Zdislavy, kde spolek Rodina Předbořice provozuje mateřskou
školku.
Během večera k tanci i k poslechu hrála skupina Relax. Po setmění se konala ohňová show a tečkou
večera byl slavnostní velkolepý ohňostroj. Největší zajímavostí byl unikátní kinostan, ve kterém bylo
umístěno plátno, kde se ve smyčce promítal film „Jak šel čas“. Jedná se o čtyřdílný cyklus. První díl je
nazvaný Život v obci během roku 1965 a jde o unikátní záběry ze života tehdejších obyvatel. Součástí filmu
je dokument o dvacetileté historii místního spolku Rodina Předbořice, fotografie z 80. let, z roku 2005 a ze
současnosti.
V rámci oslav 800 let se v pátek 20.9.2019 místní ještě jednou sešli, aby společně za přítomnosti
pana starosty zasadili pamětní lípu na hrázi rybníka Obora. Poté se konalo posezení v místní Hospodě
U Kaštanu, kde byly
oslavy
pomyslně
zakončeny.
Předbořičtí opět
dokázali, že drží při
sobě a že mohou být a
jsou hrdí na svoji
vesničku. Všem, kdo
pekli, zdobili, pomáhali,
stavěli,
ozvučovali,
obsluhovali, drželi palce
a zúčastnili se, patří
opravdu velký dík.
Ilona Škochová
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130 LET OD NAROZENÍ RODÁKA Z KOVÁŘOVA
GENERÁLA DUCHOVNÍ SLUŽBY MSGRE. JAROSLAVA JANÁKA
Jaroslav Janák se narodil 10. prosince 1889 v Kovářově a
zemřel 11. června 1971 v Praze Zbraslav. Byl synem Václava
Janáka učitele na obecné škole v Kovářově a Antonie Janákové
roz. Šimečkové. Dětství strávil v Kovářově a od roku 1901
v nedalekých Lašovicích. V Českých Budějovicích vystudoval
gymnázium i teologii. Primiční mši měl 19. července 1914
v Lašovicích. Za 1. světové války byl povolán do služby jako
polní kurát / vojenský kaplan. Působil u záložní nemocnice v
Praze a později byl s vojáky v Maďarsku a Albánii. Ve vojenské
službě pokračoval i po vzniku 1. republiky a působil mnoho let
na Slovensku. Jeho celoživotní láska k přírodě ho přivedla do
Klubu československých turistů v Košicích, kde se podílel na
prozkoumávání a značení nových cest i ochraně Slovenského
krasu. Úspěšně postupoval i jeho vojenská kariéra a byl velmi
dobře hodnocen tehdejším hlavním kaplanem gen. duch. Msgre.
Methodějem Kubáněm. Po roce 1938 se Janák zapojil do pomoci
rodinám vojáků i do odboje ve spolupráci s organizací Obrana
národa. Byl zatčen gestapem 6. února 1940 a následně
opakovaně vyslýchán, mučen, přestal dostávat jídlo i pití.
Následkem toho měl vážné zdravotní i psychické problémy.
11. dubna 1940 byl ve velmi špatném stavu převezen do
vězeňské nemocnice a následně do ústavu pro duševně choré. Po
zotavení díky lékařům v ústavu zůstal a dále pomáhal s odbojovou činností až do května 1945, kdy požádal
lékaře o propuštění. Revoluční dny prožil u vojenského velitelství Praha - střed. Po válce jednal o obnovení
duchovní služby se špičkami armády i ministrem národní obrany, což se mu podařilo. 1. února 1946 byl
ustanoven přednostou duchovního oddělení. Generál Janák měl osobní podíl na budování válečných
hřbitovů i zbudování důstojného památníku na Dukle a v Liptovském Mikuláši. Snaha o zrušení duchovní
služby po únoru 1948 vyvrcholila 22. dubna 1949. Ministrem obrany byl tehdy k 1. květnu 1949 odeslán na
zdravotní dovolenou do doby vyřízení jeho penzionování. K tomu došlo 1. srpna 1949. Přestěhoval se na
Zbraslav, kde také 11. června 1971 zemřel. Pochován byl do rodinné hrobky v Milevsku.
Duchovní služba Armády České republiky by ráda tuto osobnost připomněla přímo v jeho rodné
obci, proto s místním panem farářem P. Atanášem domluvila mši za pana generála na čtvrtek 12. prosince
2019 od 18 hodin.
prap. Zdeněk Peterka
asistent hlavního kaplana

a sekretář Duchovní služby Armády ČR

NEZAPOMÍNEJME – VÁCLAV PEŠIČKA
Začátek září 1939, východní Polsko, oblast Lublinu. Šestnáct dnů po uzavření smlouvy o neútočení
mezi hitlerovským Německem a stalinistickým Sovětským svazem, tak zvaného paktu Molotov – Ribentrop
a 9 dnů před obsazením oblasti sovětskou armádou, na základě tohoto paktu. Také 8 dnů po napadení Polska
německými vojsky, tzn. po začátku 2. světové války v Evropě.
V této historicky pohnuté době a místně nepřehledné a vyhrocené situaci se ocitá český letec Václav
Pešička, četař - aspirant toho času ve službách polského letectva, v oblasti polského města Lublin,
u městečka Berlzyce. Odhodlání postavit se bezpráví a nesvobodě, postup německé armády polským
územím a náhoda, přivedly mladého Václava na místo, které se mu stalo osudným.
Václav se narodil v malé české vesnici Hostín, která je nyní součástí obce Kovářov na Milevsku.
Pocházel z rodiny zemědělce Josefa Pešičky. Z osmi narozených dětí byl třetí nejmladší. Po skončení
Kovářovské obecné školy navštěvoval měšťanskou školu v Milevsku. Byl všestranných zájmů a svoje
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nadání uplatňoval mimo jiné v kovářovském ochotnickém divadelním souboru. Rozhodl se pro učitelskou
dráhu a s finanční pomocí celé rodiny vystudoval učitelský ústav, nejprve ve Svaté Janu pod Skalou a
později v Hořovicích. V roce 1935 ukončil učitelský ústav, na podzim nastoupil na vojnu a byl přijat do
leteckého učiliště v Prostějově. Po skončení výcviku byl přidělen k I. leteckému pluku TGM v Prostějově.
Události těsně předcházející druhé světové válce, mobilizace v květnu a září 1939, pobyt na polních
letištích a nakonec kapitulace po Mnichovu v září 1938, musely být pro mladého Václava, intenzivně
prožívajícího svoje mládí s jeho sny a tužbami, morálně určující a vedoucí k pozdějšímu odhodlání bojovat
za pravdu a poníženou vlast.
Po demobilizaci v září 1938 odložil uniformu a pomáhal v hospodářství svému nejstaršímu bratru
Josefovi. 15. března 1939 byl obsazen zbytek Československa německými vojsky a tehdy zřejmě Václavovo
směřování nabralo konkrétní podobu, vyplývá to i ze svědectví Václavova bratra Aloise o jeho čilé
korespondenci s vojenskými kamarády.
Václav volil Polsko a její armádu, což byl v té době první cíl našich letců odcházejících bojovat do
zahraničí. Dále vedla cesta našich letců přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie a po obsazení Francie do
Anglie. Letadlo RWD 8 polské výroby, se kterým Václav nuceně přistál blízko osady Zagórza nedaleko
městečka Belzyce, bylo určeno pro školení pilotů a podle údajů leteckých historiků musela tato letadla
v době napadení Polska létat velmi nízko, aby byla kryta před německými stíhačkami. Výhodou letadel byla
možnost přistávat na horších a kratších plochách.
Všechny uvedené skutečnosti, vystrašené polské obyvatelstvo a úřady, vedly k nešťastné události,
jejíž obětí se Václav stal. Zatímco druhý člen posádky letadla odešel po přistání letadla na lesní louce pro
pomoc, Václav prováděl na letadle nutné práce.
Přistání letadla samozřejmě zaznamenali místní obyvatelé. Polský četník šel zřejmě kontrolovat
situaci a o letadlech, jejich značení a vojenských uniformách měl jenom malé povědomí. V této kritické
chvíli Václav stál venku u letadla a v ruce zřejmě nějaké nářadí. Na výzvu četníka zvedl ruce a ten ve
zmatku a strachu vystřelil. Václav padl a údajně byl na místě mrtev. To je popis události tak, jak se traduje
v rodině.
Naše první návštěva na místě
kde byl Václav pochován, v polském
městečku Belzyce, se uskutečnila
v roce 1976, tzn. 37 let po smutné
události. Moje matka Anna, strýc
Alois a bratr Pavel, jsme jako první
příbuzní stanuli nad hrobem bratra a
strýce. Tři prosté hroby vedle sebe,
opatřené železnými kříži, uprostřed
hrob Václavův, byl emotivní výsledek
našeho pátrání.
Od té doby jsme
jako členové pozůstalé rodiny
navštívili hrob ještě několikrát. Při
návštěvách jsme se seznámili
s rodinou Pavola Wojtowicze
z Lublinu, která o hrob pečovala.
Od té doby byl hrob rekonstruován
a opatřen žulovou náhrobní deskou
společně se dvěma sousedními
hroby padlých ve 2. sv. válce.
Fotografie jsou z naší poslední
návštěvy. Na vozíku strýc Alois,
nad ním třetí zleva Pavol
Wojtowicz a zcela napravo jeho
manželka. Další fotografie ukazuje detail náhrobní desky s reliéfem kříže. „Pilot pozorovatel československé
průzkumné perutě bojující po boku polského letectva zemřel 8.9.1939 při nuceném přistání letadla RWD 8
v Zagórzu u Belzyce“
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Poselství Václava a dalších mladých mužů bojujících ve
2. sv. válce je nadčasové a je třeba si ho neustále připomínat.
Postavit se bezpráví, lži a nesvobodě je možné v každé době. My
poválečná generace jsme také zažili kapitulaci v roce 1968 a
zejména v roce 1969. Situace samozřejmě nebyla natolik
vyhrocená s tak fatálními možnými důsledky. Tím více bychom
si měli vážit činů mladých mužů, kteří se postavili Hitlerovskému
diktátu a odešli bojovat, případně i položili za svobodu svoje
životy.
Na poslední fotografii je 97 letý Václavův bratr Alois
u pomníku v Hostíně, při pietním setkání širší rodiny v den
80. výročí Václavovy tragické smrti. Pomník nechali postavit
jeho přátelé a pozůstalí v prvních poválečných létech, hlavně
z iniciativy Václavovy přítelkyně ze Březí, na bývalých
hostínských drahách.
Václav Kahoun

KOVÁŘOVAN – LÉTO S FOLKLOREM
Letošní léto se měl Kovářovan opravdu co otáčet:
50. výročí založení folklorního souboru Stražišťan v Pacově
V neděli 16.6.2019 jsme vyrazili do Pacova na 50. výročí založení souboru. Celé odpoledne
probíhalo v zámeckém parku, kde vystupovaly jednotlivé soubory včetně nás. Po vystoupení měl každý
možnost se svézt po celém areálu v zámeckém kočáře. Celý den proběhl v příjemném duchu a prohlédli
jsme si i místní výstavu vztahující se ke zmiňovanému výročí.
Borůvkobraní Borovany
V sobotu 13.7.2019 jsme měli možnost
se zúčastnit tradičního borůvkobraní, které se
každoročně pořádá v
Borovanech na
Českobudějovicku. Na slavnosti byli k mání
všemožné pochutiny s příchutí borůvek, ať už
se jednalo o jídlo či pití. V rámci těchto
slavností jsme zde vystupovali s dalšími
folklórními soubory. I přes dočasnou nepřízeň
počasí se vystoupení zdařilo a každý se domů
vrátil s nějakou dobrotou.
800 let obce Předbořice
V sobotu 17.8.2019 jsme byli pozváni
do nedalekých Předbořic, kde místní pořádali
oslavy k 800 let založení obce. Celý den byl
nabitý bohatým programem (soutěže pro děti, šermíři, středověká mučírna,atd.). My jsme oslavy zahájili
účastí na mši svaté za místní občany a rodáky. Po mši následoval průvod obcí. Kolem půl druhé odpoledne
jsme měli možnost ukázat naše vystoupení pro všechny, kdo se na tuto událost přišli podívat. Celý den byl
zakončen velkolepým ohňostrojem, po němž následovala taneční zábava.
Jubilejní mezinárodní folklorní festival – 50. Liptálské slavnosti
V pátek 23.8.2019 jsme se vydali na třídenní výlet na Moravu, a to do Valašského kraje, kde se konal
mezinárodní folklorní festival v Liptálu. Čekala nás dlouhá a strastiplná cesta. Do Liptálu jsme dorazili
v pozdních nočních hodinách, následovala večeře a po ní seznámení s ostatními soubory, které byli
zastoupeny ze všech koutů světa (Kostarika, Velikonoční Ostrov, Francie, Taiwan, Polsko, Rumunsko,
Slovensko). Po seznámení následovalo ubytování v místním bývalém domě mládeže. Následující den
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v sobotu nás čekalo brzké vstávání, po němž následovala první zkouška a pak snídaně. První vystoupení na
těchto slavnostech se pro širokou veřejnost konalo až v odpoledních hodinách v blízkém parku. Poté jsme se
odebrali do místního venkovního amfiteátru určeného pro tyto příležitosti, v němž jsme i my vystupovali se
svým programem. Tento den byl pak zakončen galavečerním vystoupením zahraničních souborů, které nám
předvedly své krajové, lidové tance. Celý den zakončil nádherný ohňostroj s tematickou hudbou. Poslední
den našeho pobytu jsme se během dopoledne účastnili dvou mší. První v katolickém a druhé v evangelickém
kostele, kde každý soubor zazpíval jednu píseň. Náš soubor vystoupil s písní Kovářovská náves. Poté
následoval průvod obcí s tanečními zastávkami, který byl zakončen ve výše zmiňovaném amfiteátru. Ve
finále měl každý ze souborů závěrečné vystoupení toho nejlepšího, co uměl. Na závěr celých slavností byli
na podium pozváni všichni účinkující, kteří se rozloučili společnou písní a tancem. Poté nás čekala už jen
dlouhá cesta k našim domovům.
Dožínky Petrovice
V sobotu 31.8.2019 jsme se vydali do blízkých Petrovic, kde ten den pořádali dožínkové slavnosti.
Pro některé z nás začal den mší svatou za úrodnost půdy, kam řada z nás dorazila již v krojích. Poté
následoval dožínkový program s kapelou Moravanka, vystoupením dětí ze ZUŠ Sedlčany a operními
umělci. Také jsme měli možnost ochutnat spoustu regionálních potravin/produktů, které k takovéto akci
patří. V rámci těchto slavností vystoupil i náš soubor Kovářovan se svým programem, za který jsme byli
odměněni bohatým potleskem.
Martina Soukupová, Kovářovan
Doudlebské dožínky
V sobotu 7.9.2019 jsme se opět vydali do Doudleb na tradiční dožínky, letos již 22. ročník. V loňském roce
jsme se kvůli vystoupení v Karlových Varech bohužel nemohli zúčastnit, a tak jsme se letos o to více těšili.
Se souborem se navštěvujeme již tolik let, že jsou členové souboru i našimi přáteli. V sobotu jsme
v podzimním a mlhavém počasí vystoupili s programem Vojna, který jsme poprvé ukázali na našem
festivalu. A protože právě na festivalu jsme opět dostali od souboru dar, také jsme jim jeden přivezli na
oplátku – vlakem z Vizovic! Vzhledem k nedávnému vystoupení na Moravě jsme jim „mašinkou“ přivezli
lahvinku. Po našem vystoupení se ukázalo dalších několik souborů, jako třeba Lučina, Libín, Furiant a také
chorvatští Češi jako dechová kapela s tanečníky. Po ukončení programu následovala opět zábava s živou
hudbou.
Hanka Dlouhá, Kovářovan
Vzpomínání
Je to možné? 35 let. Jednou se takhle v listopadu o posvícení v roce 1984 sešlo pár lidiček, slovo dalo slovo
– a byl tu Kovářovan. Vedení souboru se ujal Ing. Jaroslav Bartoň, rodák z Kotýřiny. Byla to zprvu hlavně
záležitost zpěváků a muzikantů. Tanečníků nás bylo 9, nic jsme neuměli a říkali nám taneční skupina
„Smršť“. Ani kroje jsme neměli, vystupovalo se v improvizovaném oblečení. Kroje jsme postupně dávali
dohromady, někdo získal své, většina se ale postupně našila – díky Zemědělskému družstvu Kovářov, které
nad námi tenkrát převzalo záštitu. Od té doby se samozřejmě naše krojové vybavení vyměnilo a vylepšilo
tak, aby náš kroj byl opravdovým krásným kozáckým krojem.
Naši podporovatelé se během těch let různě měnili, nelze je zde ani všechny vyjmenovat. Řada z nich však
při nás vydržela dodnes. Všem patří velké díky.
Časem se měnilo i vedení souboru, po panu Bartoňovi jej řadu let vedli manželé Pavla a Milan Škochovi,
v současnosti je vedoucím souboru Martin Schmeller.
Také jednotlivé složky Kovářovanu se měnily, vznikaly a zanikaly. Byla tu Sedmikráska, Malý Kovářovan,
Kovářovánek, Podkova a Podkovička. V současnosti kromě Kovářovanu pracuje Podkova, která se
z ochotnického divadla přeorientovala na loutkové divadlo.
V průběhu let jsme navázali řadu přátelství s ostatními soubory a příznivci folkloru. Velmi pevné a nejdelší
přátelství nás pojí s doudlebským souborem, naše každoroční škádlení s výměnou dárků se stalo již tradicí.
Vystoupeních bylo za ta léta nepočítaně a snad přinášela radost i divákům. Některá byla velmi vydařená a
některá, tak jak už to chodí, se nepovedla. Vždy jsme ale spolu zažili spoustu legrace a je na co vzpomínat.
Nadšenců se v souboru za ta léta vystřídalo hodně. Náhledem do archívu - neuvěřitelných 144! Řada z nich
už bohužel není mezi námi. A někteří vydrželi s folklorem celých 35 let.
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Co si přát k těmto půlkulatinám? Snad abychom to stále v přátelském duchu dotáhli do té čtyřicítky.
A aby na naše vystoupení začali rádi chodit i ti, pro které jsme doposud jen „tajtrdlíci“ .
Za starou gardu Božena Kolorosová

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV

V pondělí 2.9.2019 jsme zahájili nový školní rok 2019/2020. Do naší mateřské školy je zapsáno
50 dětí, z toho tři nastoupí během ledna 2020. Děti jsou rozděleny podle věku a schopností do dvou tříd.
Nové děti, které v září poprvé usedly ke stolečkům, se postupně seznamují s prostředím mateřské školy a
poznávají nové kamarády. Věříme, že společně s rodiči zvládneme úspěšné začlenění dětiček do kolektivu.
Snažíme se, aby se ve školce všem líbilo, a proto opět plánujeme pestrý program po celý školní rok.
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Jaký máme program na začátku školního roku?
 Začátek školního roku zpestřili dětem zástupci krajského hudebního divadla pohádkou „O prasátku
Arturovi“. Výchovný program zaměřený na ekologii, který byl realizován za podpory Jihočeského
kraje a společnosti EKO-KOM, děti velice zaujal.
 Potěšit děti přijede do mateřské školy divadélko DOKOLA ve čtvrtek 26. 9. 2019 pohádkou „ Jak se
uspává příroda“.
 Na začátku listopadu proběhne v mateřské škole fotografování dětí.
 Ve třídě starších dětí bude opět probíhat projekt „Zdravé zoubky“. První setkání je naplánováno na
18.10.2019.
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Naši výchovnou práci plánujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, ze kterého vycházíme při zpracování našeho Školního vzdělávacího programu MŠ Kovářov a
tvorbě třídních programů pro dané věkové skupiny dětí. Dílčí vzdělávací cíle plánujeme do integrovaných
bloků, které směřují ke zvládnutí kompetencí a jsou
přiměřené schopnostem věku dětí. Náměty jsou z oblasti
poznávání přírody, společenského dění v obci, zdravého
životního stylu, sebeobsluhy a další. Děti se učí plno
písniček a básniček k daným tématům. Snažíme se
o vzájemné prolínání pohybových činností s praktickými,
výtvarnými, předmatematickými, předčtenářskými a
jazykovými činnostmi.
Starším dětem opět nabídneme seznamování
s anglickými slovíčky, výuku hry na flétničky a
logopedickou prevenci v rámci doplňkových činností.
Plánujeme programy v oblasti environmentální výchovy a
tvoření z keramické hlíny. Pokud bude zájem ze strany
rodičů, opět zorganizujeme výuku bruslení, lyžování a
plavání.
NOVÉ ZAHRADNÍ PRVKY
Na konci září udělají radost dětem dva nové
zahradní dětské fitness prvky, které budou zabudovány
na naší zahradě.
PROJEKT ŠABLONY PRO MŠ KOVÁŘOV
I v tomto školním roce na mateřské škole pracuje
školní asistent, který se individuálně věnuje dětem
s přípravou na úspěšný vstup do základní školy.
Ve středu 23.10.2019 v 15.30 hodin zveme rodiče na besedu s logopedkou J. Kalenskou z logopedické kliniky ze Sedlčan.
Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov

POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje, zdravíme Vás z Předbořic opět v novém školním roce
2019/2020, jsme potěšeni vašimi sympatiemi a všestrannou podporou. Tento náš zářijový pozdrav bude
hlavně děkovný.
Po personálních komplikacích jsme opravdu s nadšením zahájili nový školní rok v pondělí 2.9. a
společně s dětmi se radovali z mnoha novinek, o kterých píšeme níže. Vážíme si práce řádových sester na
pozici učitelek, které poskytují jedinečný rozměr „školce“, vzdělávání i přístup ke každému jednotlivci
v principech Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta. Naše letošní téma se jmenuje
„Z pohádky do pohádky“. Kapacita „školky“ není ještě zcela naplněna. Přijít se podívat nebo s námi jen tak
pobýt můžete kdykoliv. Den otevřených dveří máme každý den. Těšíme se na to, co nám tento školní rok
přinese, co nového se naučíme, koho nového poznáme a co krásného spolu prožijeme!
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O prázdninách jsme vůbec nezaháleli. Vlastně celé léto bylo v Domově sv. Zdislavy rušno.
V červenci se zde konaly hned dva letní tábory. První proběhl 7. - 15. července a byl pro děti ve věku od
10 do 13 let. Tématem bylo Cesta do Narnie - po stopách lva Aslana. Druhý tábor se uskutečnil
21. - 27. července, byl určen dětem ve věku od 6 do 9 let a téma znělo Po stopách velkého krále. Moc
děkujeme vedoucím a všem ostatním, kteří přispěli jakýmkoliv dílem k jejich organizaci. A také díky dětem,
které za námi přijely. Podle reakcí víme, že to byl snad pro všechny krásně strávený čas!
V srpnu jsme se pustili do rekonstrukce „školky“ i přilehlých prostor. V celé „školce“ se malovalo.
Velmi děkujeme firmě JUB z Milevska, která v rámci svých oslav 50 let značky JUPOL celou akci
financovala a zajistila i vlastního pracovníka. V hlavní místnosti určené pro denní pobyt předškolních dětí
jsme také vyměnili podlahu za vinylovou a do hrací části pořídili nový koberec. Je skvělé, že podlaha se teď
mnohem lépe udržuje, a navíc je pro dětské hraní a válení mnohem příjemnější a teplejší.
Za novou podlahu velmi děkujeme Obci Kovářov, která nám na její pořízení přispěla. A samozřejmě
také všem dobrovolným pracovníkům, kteří se v těsném termínu posledního srpnového týdne na jejím
položení a následném úklidu podíleli.
Další novinky jsou zřejmé již při příchodu na zahradu. Místo původního travnatého a štěrkového
vstupu a dvora, který se v nepříznivém počasí často rozmáčel, máme novou zámkovou dlažbu. Její položení
jsme chtěli stihnout ještě před letními tábory. A to se nám nakonec v neuvěřitelně krátkém termínu a pomocí
neuvěřitelného počtu 40 dobrovolných pracovníků, jejich rukou a techniky, podařilo. Malí i velcí podle
svých možností pomáhali. Dlažbu jsme získali již starší, ale zato levnější. Bylo tedy potřeba ji očistit,
vykopat, navézt kamení a štěrk, připravit obrubníky, a nakonec celou dlažbu poskládat. Díky všem, kteří si
zde opravdu hodně mákli!
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Poslední z hlavních letošních rekonstrukčních prací dokončujeme v průběhu září. Právě teď nám
stavební firma realizuje novou fasádu na budově volnočasového centra Boscocentra, která byla naším
dlouhodobým plánem a snem. Za fasádu děkujeme Biskupství českobudějovickému, které ji celou financuje.
Vedle těchto velkých akcí se denně setkáváme se zdánlivě „malou“ pomocí, která je pro nás velmi
důležitá, protože nám pomáhá udržet tento projekt Domova sv. Zdislavy, předškolního zařízení a
volnočasových aktivit, v chodu. Děkujeme vám všem, že na nás myslíte a že pomáháte!
V průběhu roku pořádáme i řadu dalších aktivit. Tradiční akci 3v1 jsme letos posunuli na neděli
22. září. V prosinci se děti mohou těšit na mikulášskou nadílku a na Vánoce se opět naladíme výrobou
adventních věnců. Další informace a fotky můžete sledovat na našich webových stránkách a facebooku.
Těšíme se na vás v Domově sv. Zdislavy v Předbořicích! :-)
spolek Rodina Předbořice, www.rodinapredborice.cz

ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ POVLTAVÍ
Místní akční skupina
Střední Povltaví pracuje
i nadále na projektu
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V únoru 2019 byla vyhlášena 3. výzva v rámci PRV a do
této výzvy bylo podáno celkem 19 žádostí zaměřených na nezemědělské podnikání (uznatelné náklady cca
6,6 mil. Kč) a 1 žádost na lesnické technologie celkem (uznatelné náklady cca 120 tis). Všechny tyto
projekty jsou nyní kontrolovány na SZIF. V rámci opatření Komunitní práce a prevence byla v únoru
vyhlášena 4. výzva z OP Z , do které byl podán 1 projekt (uznatelné náklady cca 6,4 mil. Kč), který je nyní
ve fázi závěrečného ověření způsobilosti na ŘO. MAS plánuje 24.9. vyhlásit svou již 5. výzvu z OP
Z zaměřenou znovu na Komunitní práci a prevenci. Z IROP bude MAS vyhlašovat v říjnu další dvě výzvy, a
to Výzvu č. 5 zaměřenou na výstavbu a rekonstrukci chodníků a Výzvu č. 6 zaměřenou na zlepšení
infrastruktury MŠ, ZŠ, SŠ a neformálního vzdělávání. Dále probíhá za pomoci manažera MAS Animace
škol (tzv. ,,Šablony II“ pro ZŠ a MŠ), finanční podpora do území pro školy bude cca 11 mil. Kč. Od
začátku roku 2019 je zahájen projekt Místní akční plány vzdělávání ORP Milevsko II, v jehož rámci MAS
SP organizuje například semináře a školení pro školy a školská zařízení v území. Např. v červnu 2019 MAS
v rámci tohoto projektu zorganizovala exkurzi na akci Dobrodružství s technikou do Českých Budějovic pro
ZŠ z území MAS SP. Dále v červnu MAS zorganizovala pro školy a školská zařízení seminář Změny
právních předpisů ve školství. Další semináře a exkurze pro ZŠ a MŠ z území MAS jsou v plánu v tomto
školním roce. Více informací k činnosti MAS a k připravovaným výzvám na podání žádostí o dotaci na
www.masstrednipovltavi.cz
Pracovní tým manažerek MAS
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PŘIVÍTALI JSME 19 PRVŇÁČKŮ
Pondělí 2. září bylo pro část žáků
přece jen pondělím o něco
svátečnějším než pro většinu
ostatních. Svůj první školní den
zažili totiž naši nejmenší žáčci,
kterých se v první třídě sešlo
celkem devatenáct. Stejně jako
další žáci si slavnostní přivítání
kvůli dešti odbyli v tělocvičně,
kterou zaplnili i jejich rodiče.
Tak ať se jim v kovářovské škole
líbí!

CO JE NOVÉHO V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE?

Velké změny v organizaci se týkají provozu školní družiny. Od září je družina otevřená již od 6:30,
vycházíme tak vstříc přání některých rodičů. Druhou změnou je rozšíření provozu druhého oddělení družiny
až do 15 hodin z důvodu realizace tzv. dílniček. Jde o pravidelné a konkrétně zaměřené zájmové činnosti
v rámci školní družiny a jejich cílem je rozvíjet individuální dovednosti a schopnosti žáků.

Došlo k rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů, a to tak, že pro každé dva blízké ročníky
budou otevřeny 3 skupiny. Žáci tak mají větší výběr dle svého zájmu a práce v prakticky orientovaných
předmětech bude individuálnější. Další novinkou, kterou nám umožní změna regionálního financování, je
větší dělení žáků do skupin, a to především v cizích jazycích a v informatice.

Organizační novinkou je tvorba jednotných pravidel pro zájmové a volnočasové vzdělávání, jehož
nabídka je na naší škole velmi rozsáhlá a rozmanitá (školní kluby, zájmové kroužky, zájmové aktivity atd.).
Chceme koordinovat zájmové a podobné pravidelné činnosti školy tak, aby nabízely pestré možnosti rozvoje
dovedností žáků, a minimalizovat případné organizační a informační problémy při jejich realizaci.

Prioritou pro tento školní rok bude úspěšně realizovat první část projektu Maximální podpora žáků
ZŠ Kovářov II, který navazuje na stejnojmenný projekt předchozí. Jeho hlavními tématy jsou společné
vzdělávání (podpora žáků s výukovými potížemi, doučování, individualizace ve výuce), čtenářská,
matematická a jazyková gramotnost (kluby - čtenářské, deskových her, cizojazyčné komunikace),
projektová výuka (projektové dny) a využití ICT ve výuce (tvořivá práce s tablety).

Pokud jde o vybavení školy, podařilo se zrenovovat kabinet 1. stupně. Vyměněno bylo také
hygienické vybavení na zbývající části toalet 2. stupně. V tomto roce bychom měli v případě úspěchu
realizovat projekt z iROPu, který má za cíl rekonstruovat a modernizovat cvičnou kuchyňku a jazykově
počítačovou učebnu.

Výrazně bylo obnoveno zázemí pro školní družinu, a to díky projektu Léto plné zábavy,
organizovaném Spolkem rodičů. Konkrétně bylo zakoupeno vybavení jako pískoviště, bazén, solární sprcha,
zahradní vybavení, interaktivní projektor a řada výtvarných, kreativních a sportovních potřeb.

V novém školním roce došlo k výměně na postu učitele 1. stupně. Po odchodu paní učitelky Zdeňky
Škochové do důchodu nastoupila do naší školy jako učitel 4. třídy paní učitelka Eva Floryčková a paní
učitelka Veronika Pšeničná převzala třídu po paní Škochové. S výukou anglického jazyka nám letos opět
bude pomáhat paní učitelka Hana Pašková.

V letošním školním roce se uskuteční zájezd do partnerské obce Seftigen ve Švýcarsku, neboť jsme
byli společně s obcí pozváni na tradiční čtyřdenní pobyt v této nádherné zemi. Zájem žáků z druhého stupně
se ukázal tak vysoký, že jsme museli některé zájemce dokonce odmítnout.
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TŘÍDENNÍ EXKURZE V CHKO BLANSKÝ LES
Ve dnech 18. - 20. 9. se uskutečnila třídenní pobytová exkurze v rámci projektu Na návštěvě v CHKO
Blanský les. Pod vedením odborného lektora z CEGV Cassiopeia jsme za krásného slunného podzimního
počasí navštívili zříceninu hradu Dívčí kámen, keltské oppidum Třísov, přírodní rezervaci Vltava.
Vystoupili jsme na Kleť, nejvyšší horu Blanského lesa. Domů jsme se vraceli spokojeni a plni nových
zážitků a dojmů z pobytu v přírodě. Exkurze se uskutečnila díky finanční dotaci Jihočeského kraje v rámci
programu Rozvoj venkova a krajiny.
Martina Řehořová

DRUHÝ ROČNÍK SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE
Na základě úspěchu loňské premiérové akce se Spolek rodičů při ZŠ Kovářov rozhodl uspořádat druhý
ročník Sportovního odpoledne pro žáky a jejich rodiče, a to dne 20. 9. 2019. Na začátku všem soutěžícím
vysvětlil průběh zábavného klání předseda Spolku rodičů Martin Hadrbolec a pak již mohly rodinné týmy
vyrazit na jednotlivá stanoviště. Těch bylo celkem šest a na každém z nich musela dvojice žák a jeho rodič
prokázat svou sportovní zdatnost – trefit se do částečně zakryté florbalové branky, skákat v pytli, sestřelit
vzduchovkou všechny terče, skočit do dálky, dát basketbalový koš či naházet míčky do připravených obručí.
Sedmou, volnou disciplínou, kterou využily pouze děti, byl skákací hrad zapůjčený rodinou Riantových.
Necelá třicítka rodinných týmů, která se do sportovního zápolení přihlásila, si v průběhu klání přišla na své a
devět nejlepších dvojic si odneslo i drobnou odměnu. Na hřišti se spontánně sportovalo i povídalo ještě poté,
co byly všechny medaile již rozdány.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Už druhým rokem se během letních prázdnin se uskutečnil v kovářovské základní škole příměstský tábor.
Pod hlavičkou Spolku rodičů při ZŠ Kovářov jej zorganizovala paní Gabriela Zítková spolu s týmem dalších
pedagogů školy. Tábor se konal ve dvou turnusech (červenec, srpen) a zúčastnilo se jej téměř osmdesát dětí
nejen z naší školy, ale i ze škol blízkého a vzdáleného okolí (Milevsko, Klučenice, Praha).
Zájem o tábor byl značný. V obou termínech bylo přihlášeno čtyřicet dětí, které byly rozděleny vždy do
dvou skupin. Aby děti na tábor dlouho vzpomínaly, připravily pro ně organizátorky pestrý program plný her,
soutěží a zajímavých výletů. V prvním táborovém týdnu se děti proměnily na pohádkové trpaslíky a ve
druhém na mocné ochránce přírody elfy. I když šlo o příměstský tábor, neprobíhal pouze v prostorách školy
a jejího areálu, nýbrž děti vyrážely opakovaně na rozmanité výlety. Koupat se jezdily do Milevska na
koupaliště nebo krytého bazénu v DPS. První celodenní výlet směřoval do Světa fantazie v Roseči. Tam se
vydaly na tajnou expedici plnou bádání, hledání a odhalování tajemství a na konci této výpravy je čekala
velká odměna. Z Roseče pak vedla cesta rovnou do Pohádkové kovárny v Selibově. Děti nahlédly do
pohádkového světa. Seznámily se s bludičkami, čerty, králem, a dokonce našly poklad. Na další výlet vyjely
do Netěchovic. Ve zdejším zemědělském muzeu se dozvěděli něco o řemesle a životě na venkově. Vyrobily
si máslo, smetanu, proběhly se v kukuřičném bludišti. A na tamní soutěž „Strašidla“ přivezly Kovařinku,
strašidýlko, které obsadilo v konečném vyhlášení výsledků 2. místo. Celodenní výlet byl ukončen v Týně
nad Vltavou v místním aqvaparku, kde se děti dostatečně vyřádily. K aktivitám a hrám děti využívaly na
školním dvorku dětské hřiště, vybudované k účelům příměstského tábora (bazén, pískoviště, sprcha,
sportovní zařízení - branky, koše, rekreační zařízení - stoly, lavice atd.). V závěru týdne byly táborové
turnusy ukončeny vyhlášením výsledků. Oceněni za svou šikovnost, statečnost, pracovitost, odvahu byli
všichni trpaslíci i elfové.
Tábor byl spolufinancován na základě úspěšného
projektu
LÉTO PLNÉ ZÁBAVY,
reg. č.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009770, z Evropského
sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost).
Rodiče tak měli část nákladů na tábor hrazenu z těchto peněz. Již nyní však můžeme oznámit, že na příští
hlavní prázdniny se chystají nejen další turnusy příměstského tábora. Konkrétní termíny budou známy
začátkem příštího roku.
Gabriela Zítková
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola),
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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NOVÁ PŘENOSNÁ HASIČSKÁ STŘÍKAČKA VE VEPICÍCH
V sobotu 14.9.2019
ve 14 hodin se uskutečnila
mše sv. v Kapličce Panny
Marie Lurdské ve Vepicích.
Vepická kaplička je krásně
udržovaná, znamená to, že se
o ní vepičtí s láskou starají.
Mši svatou sloužil zdejší farář
P. Atanáš Leškovský. Do
kapličky se všichni nevešli a
tak ostatní stáli venku. Po mši
se před kapličkou světila nová
přenosná motorová hasičská
stříkačka.
Místní
hasiči
v zásahových oblecích vzorně
připravili
stříkačku
ke
svěcení. Sříkačka byla pořízena z dotace Jihočeského kraje a budeme si přát, aby jí k hašení nebylo nikdy
potřeba.
Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce

SDH KOVÁŘOV, OKRSEK KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
je konec léta a začíná podzimní čas. Proto bych rád učinil malé ohlédnutí
z pohledu hasičů Kovářov za uplynulým obdobím. V červnu jsme pořádali ve
spolupráci s Obcí Kovářov a dobrovolníky již tradiční dětský den. Opět kvalitně
připravené soutěže a zázemí pro všechny děti k jejich svátku ztěžovalo počasí.
Jsem však velice rád, že ani déšť, který začal v odpoledních hodinách, neodradil
většinu přítomných dětí s rodiči a že jsme s jejich pomocí mohli tuto akci dokončit.
Musím říci, že už se těšíme na další dětský den v roce 2020, protože každým rokem je na kvalitně
připraveném odpoledni stále více dětí, a to i z jiných obcí.
Další informace jsou z práce zásahové jednotky obce. Počet zásahů od července do první dekády září
činí celkem 12. Osm výjezdů je doplňování vody do nádrže na zavlažování fotbalového hřiště. Dva zásahy
byly na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Kovářov a Radvánov. Jeden zásah byl požár karavanu na
Radavě, kde jednotka operovala jako záloha a poslední zásah byl odstranění překážky (stromu)
z komunikace za obcí Vepice.
V letošním roce jsme rozšířili počet členů zásahové jednotky o dva hasiče, kteří prošli zaškolením
používání všech strojů a zařízení při zásahu.
Dovolte mi, abych věnoval vzpomínku dvěma dlouholetým členům SDH Kovářov, kteří opustili
náhle naše řady. Jsou jimi bratr František Brůžek a bratr Josef Frýdl. Čest jejich památce.
OKRSEK KOVÁŘOV
Neúprosně se blíží konec roku 2019. Pro všechny dobrovolné hasiče nastává období, kdy si budou
volit představitele svých sborů a vedení okrsků. Tento krok bude klíčový pro další rozvoj a práci
dobrovolných hasičů na území obce Kovářov a tím i zabezpečení bezpečnosti na území naší obce.
V následném období 01.2020 - 02.2020 dojde ke změnám v řízení okrsku Kovářov. Pevně věřím, že
dobrovolná práce hasičů i přes veškeré zatěžování někdy nesmyslným papírováním a nařizováním neohrozí
poslání dobrovolných hasičů: BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI.
Josef Grůbr, Starosta SDH Kovářov, Starosta okrsku Kovářov, Velitel zásahové jednotky obce
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TTC KOVÁŘOV – VYDAŘENÁ OSLAVA 50. VÝROČÍ
V sobotu 13.9.2019
uspořádal TTC Kovářov na
počest 50. výročí založení klubu
turnaj pro neregistrované hráče,
hlavně pro ty, kteří v dřívějších
dobách prošli tréninkovým
procesem v našem klubu. Do
Kovářova tak neváhala přijet
například Markéta Smrčinová
(dříve Hroníková) až z Českých
Budějovic
nebo
Jindřiška
Háchová z Černošic či Petr
Šejba z Prahy. Těch, kteří se
nebáli zkusit si to, co dříve
uměli, se sešlo nakonec celkem
jedenáct. A ukázalo se, že i po
tak dlouhé době se jim dařilo vrátit se s úspěchem ke svým oblíbeným úderům a vůbec ke svému hernímu
stylu. A jejich nasazení a nadšení by jim mohl závidět leckterý profesionální sportovec.
Tento turnaj zahájila svým vystoupením místostarostka obce paní Štěpánka Rybníčková. Poté předseda
klubu František Špeta seznámil přítomné ve zkratce s historií stolního tenisu v Kovářově. Následovalo
exhibiční vystoupení (zápas na dva sety) našeho nejlepšího hráče Jiřího Špáce proti nadějné dorostence
Anetě Smetanové. Během tohoto vystoupení nalosovala hlavní rozhodčí Alžběta Mrázová účastníky turnaje
do dvou skupin a turnaj mohl začít. Z obou skupin postupovali dva nejlepší do finálové skupiny, přičemž
jejich vzájemné zápasy se započítávaly. Ti, co skončili na dalších místech, hráli zase ve skupině o umístění,
tzv. soutěž útěchy. Na šesti stolech se v tělocvičně ZŠ Kovářov bojovalo téměř do 12:30. O občerstvení po
namáhavých bojích se staral Josef Hezoučký. Do finálové skupiny postoupili tři muži a jedna žena, Markéta
Smrčinová, která i po bojovném výkonu na své kolegy nestačila a obsadila čtvrté místo. První místo získal
Petr Šejba, bratr v minulosti velmi úspěšných sester Dany a Radky. V turnaji neprohrál ani jeden zápas a
jeho prvenství bylo zasloužené. Druhý skončil Jaroslav Baštýř, kterého asi vytrénovala dcera Terezka.
Marek Smetana, který obsadil třetí místo, byl pravděpodobně nejlépe rozehraným účastníkem turnaje.
Docházel totiž před několika lety na tréninky si zahrát se svou dcerou Anetou. Všichni čtyři finalisté získali
krásné poháry a k tomu velké koláče z místní pekárny.
Druhou skupinu (soutěž útěchy) vyhrála Jindřiška Háchová, nadšená, že si opět mohla zahrát stolní tenis.
Celkem čtyři účastníci (J. Háchová, M. Hroníková, Petra Baštýřová a Hynek Králíček) si přislíbili, že znovu
začnou hrát.
Další den, tedy v neděli 14. 9. 2019, se před zahájením sezony sešli registrovaní hráči našeho klubu na
kontrolním turnaji ve dvouhrách. Celkem 14 hráčů a hráček bylo rozděleno do dvou skupin, z nichž vždy
první čtyři postupovali do pavouka (systém K.O.). Zatímco v sobotu dominovali na prvních místech muži,
v neděli to byly ženy. Mezi nejlepší osmičku se jich probojovalo celkem šest. První místo vybojovala
Blanka Kocourková (Smejkalová), když ve finále vyhrála nad Radkou Horkou 3:1. Třetí místo vybojovala
Kateřina Ďurišová společně s Jiřím Mošanským mladším. Ten zachraňoval čest mužů mezi našimi
druholigovými hráčkami výhrou ve čtvrtfinále nad Anetou Smetanovou 3:1 na sety. Poté však podlehl po
výborné hře od obou Blance Kocourkové 0:3. Skupinu bojující o cenu útěchy vyhrál nestárnoucí gurmán
Míra Barda, jehož největším soupeřem byl Vojtěch Poslušný. Hlavní rozhodčí Michal Špeta nemusel udělit
žádnou žlutou kartu, turnaj se hrál v přátelském duchu. I v této soutěži byli první čtyři hráči odměněni
pěknými poháry, jež věnovala Obec Kovářov. Za to jí patří díky.
V sobotu 13. září jela ještě minivýprava našeho mladšího žactva na žebříčkový turnaj do Jindřichova
Hradce. Nejobtížnější bylo sehnat řidiče a nakonec i hráče, protože někomu do toho vlezla nemoc, někomu
výlet a někomu pomoc doma s prací. Nakonec se o dopravu obětavě postaral Marek Machala a mohlo se
vyrazit. Tříčlenná výprava si vedla vcelku úspěšně. Lucka Riantová, věkem ještě minižákyně, uhrála na své
starší soupeřky celkem pět setů a i když nic nevyhrála, získané zkušenosti se jí jistě budou hodit. Její bratr
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Gustík ve své skupině vyhrál tři zápasy a skončil na pěkném čtvrtém místě. A Vítek Skála, ač také ještě
nejmladší žák, zabojoval a získal ve své skupině výborné třetí místo a diplom.
TTC Kovářov má tréninky vždy v úterý 19:00 – 21:30, ve středu od 19:00 do 21:00 (pro menší děti a
začátečníky) a v pátek od 19:00 do 22:00. Těšíme se na další zájemce. Dále budeme rádi, když opět
podpoříte svým fanděním naše ženy na domácích zápasech ve druhé lize, letos je naše skupina daleko
silnější a každá pomoc se počítá.
František Špeta

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Letní fotbalová přestávka byla hodně krátká, ale fotbalový oddíl nezahálel, a tak
přinášíme ohlédnutí za tímto obdobím.
V sobotu, 22. června, patřila kovářovská Hůrka mladším žákům, kteří se utkali o již
sedmý „Pohár nadějí“. Turnaj byl velice kvalitně obsazen, pozvání přijali: FK Meteor Tábor,
FC Táborsko, SK Slavoj Volyně, FC Písek, SK Nový Knín, SK Vacov a TJ Tatran Sedlčany.
Po základní skupině se domácí TJ ZD Kovářov neprobojoval do nejlepší čtveřice, a tak
konečné 5. místo bylo v takto nabité konkurenci jistě úspěchem. Turnaj vyhráli hráči FC Písek, kteří až
v penaltovém rozstřelu porazili obhájce ze Sedlčan. Třetí se umístila Volyně, která si poradila s Táborskem.
Turnaj svou návštěvou zpestřili pánové Jiří Kotrba a Josef Žižka, kteří předali ceny všem zúčastněným.
I přes kapky deště, které se snesly při posledních utkáních, byl turnaj všemi pozvanými hodnocen velice
kladně.
Příspěvek trenéra mužů „A“ Jiřího Jaroše: „Přípravu na I.A třídu krajské soutěže jsme zahájili
koncem července a na pomoc jsme si pozvali kondičního trenéra Jana Kubistu, se kterým se naši fotbalisté
pustili do náročné přípravy. 27. 7. se hrál na našem hřišti fotbalový turnaj při příležitosti Memoriálu Vládi
Fořta a Tomáše Měcháčka. Zúčastnila se čtyři mužstva, jak už bývá tradicí, přijeli fotbalisté Dukly Praha
U18, dále Táborska U18 a Petrovic „B“. Tento turnaj jsme vyhráli, když jsme ve finále porazili mužstvo
Táborska. Zápasy nám posloužily ke kvalitní přípravě. V srpnu 8. - 11. jsme byli na letním soustředění
v rakouském Bad Leonfeldenu, kde jsme trénovali jak kondici, tak i herní prvky na místních kvalitních
tréninkových plochách. Toto soustředění se velice vydařilo. Mistrovská soutěž začala 17. 8. utkáním na
našem hřišti s Lokomotivou České Budějovice, soutěž jsme zahájili vítězně. K dnešnímu dni je odehráno pět
hracích kol, ve kterých jsme získali 6 bodů. Pro novou sezónu jsme získali do našich řad dvě zajímavé
posily, a to Michala Brůžka a Marka Smetanu, kteří nám určitě pomohou svojí herní kvalitou a zkušenostmi.
Závěrem bych chtěl požádat naše vynikající fanoušky, kterých si velice vážíme a jsme strašně rádi, že nás
jezdí podporovat na hřiště soupeřů v tak hojném počtu, aby měli s námi i s hráči trpělivost. Věřte, že tato
soutěž je velice náročná, naši soupeři jsou silní a kvalitní a my jako nováček to nemáme lehké. Je to pro nás
neznámá, ale snažit se budeme o co nejlepší výsledky, tomu věřte. Vždyť když si připomeneme, že před
necelými dvěma roky naše mužstvo hrálo a jezdilo jen po okrese a tomu odpovídala i kvalita soupeřů,
veškerá zázemí sportovišť atd. A pro porovnání, kde hrají naši fotbalisté dnes? Na jakých hřištích, na jakých
stadionech (např. Hluboká nad Vltavou, Lišov, Týn nad Vltavou, České Budějovice, atd.). Je to až
neuvěřitelné, co se dokázalo v tak krátké době pro obec Kovářov. Věřím, že nám budete dál držet palce,
fandit nám, budeme vám za to všem vděčni a těšíme se na vás při dalších fotbalových zápasech.“

Muži „A“ – letní soustředění Bad Leonfelden
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Muži „A“, kteří se zúčastnili letního soustředění v Bad Leonfeldenu, chtějí touto cestou poděkovat všem,
kteří finančně přispěli na tuto akci. Všichni pevně věříme, že vynaložené prostředky přetavíme v potřebné
body v I.A třídě. DĚKUJEME!
Fotbalová přípravka přivezla štěstí budějovickému Dynamu – příspěvek Petra Jandy.
Na 31. srpna uspořádali trenéři přípravky TJ ZD Kovářov pro členy svého družstva neobyčejný výlet, kdy se
celý tým zúčastnil prvoligového zápasu SK Dynamo České Budějovice vs. Fastav Zlín. Aby si děti výlet
maximálně užily, cestou se zastavily na prohlídku v oblíbené ZOO Hluboká nad Vltavou, kde přišlo na řadu
i občerstvení se zmrzlinou, což bylo v horkém letním dni více než nutné. Na budějovickém stadionu pak
malí fotbalisté a fotbalistky z Kovářova doprovodili profesionální hráče na hřiště a po prvním poločase si
vyzkoušeli, jak se hraje fotbal na velkém hřišti. Všichni si zápas užili, fandili z plných plic a byli rádi, že
mohli být u toho, když Dynamo porazilo svého soupeře na domácím hřišti 2:0. Kovářovští pak byli ujištěni,
že je v Českých Budějovicích opět rádi uvidí, protože jim děti s sebou zase určitě přivezou štěstí.

Přípravka - výlet do ZOO Hluboká n. Vlt. a zápasu SK Dynamo ČB – FC Fastav Zlín
Tomáš Janeček

V polovině září již po deváté pořádala Obec Kovářov ve spolupráci s CK Hungariatour výpravu za
relaxačním pobytem v termálních lázních. Prodloužený víkend jsme si užívali v maďarském Sárváru.
Zájezd si získává čím dál tím větší oblibu, o čemž svědčí plně obsazených 25 pokojů v hotelu Park Inn,
které jsme měli od CK rezervovány. Počítáme s tím, že se za rok do Sárváru opět vypravíme. Zájemci se
mohou přihlašovat již od dubna 2020 na OÚ Kovářov.
Michaela Smrčinová
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ROZPIS ZÁPASŮ TJ ZD KOVÁŘOV - SEZÓNA 2019/20 - PODZIM
MUŽI "A" - I.A TŘÍDA sk. "B" Jihočeský KFS
Kolo Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

8

SO

28.09.2019 16:00

NEMANICE

KOVÁŘOV "A"

Nemanice

9

SO

05.10.2019 10:00

KOVÁŘOV "A"

NOVÁ VČELNICE

Kovářov

10

SO

12.10.2019 15:30

DAČICE

KOVÁŘOV "A"

Dačice

11

SO

19.10.2019 10:00

KOVÁŘOV "A"

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Kovářov

12

NE

27.10.2019 14:30

BERNARTICE

KOVÁŘOV "A"

Bernartice

13

SO

02.11.2019 10:00

KOVÁŘOV "A"

METEOR TÁBOR

Kovářov

1

SO

09.11.2019 14:00

SLAVIA ČB

KOVÁŘOV "A"

Slavia ČB

MUŽI "B" - OS III. TŘÍDA PÍSEK
Kolo Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

8

NE

29.09.2019 15:00

KOVÁŘOV "B"

KRČ

Kovářov

9

NE

06.10.2019 16:00

ZÁHOŘÍ "B"

KOVÁŘOV "B"

Záhoří

10

NE

13.10.2019 15:00

KOVÁŘOV "B"

ALBRECHTICE "B"

Kovářov

11

SO

19.10.2019 15:30

ČIMELICE "B"

KOVÁŘOV "B"

Čimelice

12

SO

26.10.2019 14:30

KOVÁŘOV "B"

KESTŘANY "B"

Kovářov

13

NE

03.11.2019 14:00

BOŽETICE "B"

KOVÁŘOV "B"

Božetice

1

NE

10.11.2019 14:00

KOVÁŘOV "B"

BERNARTICE "B"

Kovářov


Kolo Den

STARŠÍ ŽÁCI - OP PÍSEK
Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

6

NE

29.09.2019 10:00

KOVÁŘOV ST.Ž.

PÍSEK "C"

Kovářov

7

NE

06.10.2019 13:30

Sepekov/Božetice

KOVÁŘOV ST.Ž.

Sepekov

8

NE

13.10.2019 10:00

KOVÁŘOV ST.Ž.

KESTŘANY

Kovářov

9

NE

20.10.2019 10:00

KOVÁŘOV ST.Ž.

MIROVICE

Kovářov

10

SO

26.10.2019 15:00

HRADIŠTĚ "C"

KOVÁŘOV ST.Ž.

Hradiště

1

NE

03.11.2019 17:00

PÍSEK "C"

KOVÁŘOV ST.Ž.

Písek

MLADŠÍ ŽÁCI - OP PÍSEK
Kolo Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

7

ČT

03.10.2019 17:00

KOVÁŘOV ML.Ž.

SEMICE

Kovářov

8

ČT

10.10.2019 17:00

KOVÁŘOV ML.Ž.

OSLOV

Kovářov

9

ČT

17.10.2019 17:00

KOVÁŘOV ML.Ž.

Božetice/Sepekov

Kovářov

10

SO

26.10.2019 13:30

HRADIŠTĚ "C"

KOVÁŘOV ML.Ž.

Hradiště

11

ČT

31.10.2019 17:00

KOVÁŘOV ML.Ž.

VOLNO

Kovářov

12

NE

10.11.2019 10:00

ČIMELICE

KOVÁŘOV ML.Ž.

Čimelice
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INZERCE
Q-SERVICE - AUTOSERVIS HREJKOVICE:
roční záruční prohlídky, výměny olejů
v automatických převodovkách, diagnostika,
klimatizace, pneuservis, STK, LPG – CNG
revize-opravy-montáže.
Q-SERVICE je síť certifikovaných profesionálních
autoservisů
působících
v
EU.
Zákazníkům
zaručujeme odbornou údržbu a opravy automobilů
většiny značek. Na zavolání přijedeme, auto u vás
doma zdarma vyzvedneme a vrátíme opravené.
Zajistíme pravidelné roční prohlídky vozidel včetně
záručních, provedení STK. Opravujeme klimatizace,
plníme i no vé chladivo R1234yf. Provedeme
diagnostiku vozidel. Geometrii kol. Výměny olejů,
filtrů, výfuků, dílů řízení, brzdy, drážkové a rozvodové
řemeny. Přezutí a opravy pneumatik. Čistíme interiéry
vozidel mokrou nebo suchou cestou. Zajistíme
Asistenční službu: Autem bez starostí. Opravy a
montáže LPG systémů do osobních vozidel, hlavně
STAG autogas systems, LOVATO a ZAVOLI.

Nově od října také výměny olejů v automatických
převodovkách, říká úvodem technik Jindřich
Tollinger, na snímku vpravo.
Znáte blokovou vyjímku? O záruku na Váš vůz
v Autoservisu Hrejkovice nepřijdete. „Podle
Nařízení Komise EU č. 461/2010, automobiloví
výrobci nesmí omezit záruku na vozidlo a to
zákonnou či prodlouženou, pokud majitel
pravidelnou údržbu a garanční servis provádí dle
předepsaných
postupů
v certifikovaném
autoservisu. Sjednat si můžete Asistenční službu
která vás vždy dopraví do cíle. Více na www.q-service.eu Stačí zavolat na 731 603 603 a my se o vše
postaréme, uzavírá manažerka Autoservisu Hrejkovice Ing. Michaela Tollingerová. Otevřeno je pondělí až
pátku 8-12 a 13-17 hod., případně po dohodě. Více najdete na www.tollmi.eu
nebo na www.facebook.com/AutoservisPneuservisHrejkovice.

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

Obec Kovářov, IČ 00249777
398 55 Kovářov 63
fax.: 382 594 486
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!

19

Ceník inzerce
platný od 1.1.2009
ceny jsou uvedeny s DPH
malý formát
formát A5
formát A4

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč
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