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INFORMACE Z OBCE
Kovářov – obnova výtlačného
řadu vodovodu
Pokud jedeme od Milevska do
Kovářova, sledujeme po levé straně na
poli probíhající výkopové práce. Kdo
ještě neví, co se zde děje, odpověď je
jednoduchá, vodovod.
Cílem těchto prací je zajistit
bezproblémové a kvalitní dodávání pitné
vody obyvatelům celkem tří obcí.
V obnově je navrženo potrubí pro pitnou
vodu z vysokohustotního polyetylenu, které má minimální životnost
100 let. Starý vodovod postupně dosluhuje a je nutné zabránit
případným problémům. V posledních letech proběhla celková
rekonstrukce vodojemu včetně úpravny vody a zbýval opravit
přivaděč. Výtlačné potrubí vodovodu bude po realizaci sloužit
k přivedení pitné vody ze studny S1 do šachty před vodojemem.
Délka nového přivaděče je 1.128 m. V rámci obnovy výtlačného
potrubí budou obnovena i šoupata a část potrubí u studny S1, které
slouží jako případný obtok studny S1 a čerpání ze studny S3 přímo
do vodojemu. Práce by měly být dokončeny nejpozději v září. Na
tento projekt jsme získali dotaci z Jihočeského kraje. Celkové
uznatelné náklady projektu budou 2.585.000,- Kč.
Pro zajímavost, kapacita vodojemu v Kovářově je 200 m3 a
maximální hladina 583,43; minimální hladina 577 m.n.m. Průměrná
denní spotřeba vody z vodojemu je 70 m3/den.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce-

Přehled
kulturních akcí
13.7. 10:00 hod.
Kovářov náves
- Veteráni Povodím Vltavy VPP
pořádá Automotoklub Milevsko
8. - 11.8. 2019
Hostín párty stan
Hostínské divadelní léto
17.8.2019
Předbořice 800 let
12. – 15.9. 2019
Sárvár Maďarsko
- zájezd do termálních lázní
28.9.2019
Kovářov náves
Jídlobraní
5.10. 2019 14:00 hod.
Kovářov
- Drakiáda
1.12.2019 16:30 hod.
Kovářov náves
- Nasvícení vánočního stromu
7.12.2019
Kovářov KD
- Mikulášská nadílka
28.12.2019
- Pochod z Kovářova do
Kovářova

70 let od vzniku Kovářovského hřiště na Hůrkách
Psal se rok 1924 – 1925, kdy se zrodila myšlenka nějak se
zabývat organizovanou činností mladých lidí v obci. První návrh na
vybudování nějakého hřiště přišel s prostorem na vrchu Lipném. Zde
se měla mládež scházet nejen v době svých školních sportovních aktivit, ale měla zde trávit svůj volný čas.
Brzy poté se začalo s budováním malého stánku odpočinkové zóny právě na Lipném, na pozemku získaném
od pozemkového fondu do vlastnictví obce Kovářov.
Pan starosta Čeněk Blažek byl v té době velký příznivec sportu a nadšenec pro mládež, proto přispěl svojí
činností pro získání prostor na jiném místě, a to na Kovářovských hůrkách. Začalo velké a náročné budování
hřiště, které obnášelo mnoho dobrovolné a fyzicky náročné práce. Našli se lidé, kteří chtěli tuto myšlenku
realizovat a dotáhnout do úspěšného konce. V roce 1947 se po době okupace zrodil plán inspektora ČSD
pana Vladimíra Kareise, který namaloval a stanovil hrubý rozpočet na celou akci vybudování hřiště na
Kovářovských hůrkách. Byl zde poměrně velký svah, který se dochoval dodnes, a velké převýšení z jedné
strany na druhou. Proto bylo nutné vybudovat opěrnou zeď na jižní straně areálu. Odkopat a navézt bylo
nutné mnoho zeminy a kamení.
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Po veškerých útrapách a komplikacích se toto hřiště slavnostně otevřelo 22. 5. 1949. Toto datum se
stalo historickým mezníkem pro rozvoj sportovní činnosti v obci. Od tohoto data se hovoří o sportovním
dění v Kovářově a širokém okolí. Vznikl prostor nejen pro fotbal, ale i pro hasiče a hlavně pro školní
mládež, mezi níž se objevilo mnoho talentů ve sportovních odvětvích. Tito mládežníci následně hájili barvy
obce nebo nově vzniklých sportovních klubů. V roce 1950 byla založena tělovýchovná jednota Sokol,
v jejím čele stál strážník SNB (Sbor národní bezpečnosti) pan František Dvořák. Po uspořádání sokolského
sletu se pak každou neděli začala hrát na tomto hřišti i soutěžní fotbalová utkání.
Nově zbudované fotbalové hřiště si ještě vyžádalo v roce 1952 další vylepšení, a to v podobě
vybudování dřevěných kabin pro místní hráče a hráče soupeře. V té době byl sport na výsluní a sdružoval
místní mládež.
Po roce 1966 byl založen Kulturní klub, tehdy JZD Kovářov, a převzal nejen pořádání kulturních
akcí, ale i tělovýchovnou činnost. Po tomto roce nastává další úprava místního hřiště s tím, že v roce 1971
byly strženy dřevěné šatny a započalo se s výstavbou zděných šaten. Výstavba byla prováděna převážně
brigádnickou činností a v té době přispěl ČSTV finanční částkou 70 tisíc Kčs. Tyto kabiny byly dokončeny
v roce 1973. Významným mezníkem v etapách výstavby a rekonstrukce hřiště byl též rok 1975, kdy se
konala okrsková spartakiáda v Kovářově. Bylo nutno vylepšit přístupovou cestu, a proto došlo
k vyasfaltování.
Hřiště mělo i po předešlých úpravách poměrně malý rozměr, proto bylo nutno provést další rozšíření
hrací plochy. To bylo poměrně nákladné vzhledem k tomu, že zde bylo velké převýšení a terénní úpravy se
musely provést i odstřelem kamene. Jednalo se o více jak 2 m mezi severní a jižní částí hřiště. Pro tak
náročnou práci byla tehdy potřebná velice úzká spolupráce mezi zdejším největším podnikem JZD Kovářov,
místní tělovýchovnou jednotou a MNV. Pokáceno bylo několik desítek stromů na východním svahu
i v západní části lesa. Celá akce byla podpořena OV ČSTV v Písku částkou 110 tisíc Kčs, ale práce byly
provedeny v daleko větším finančním rozsahu. Tato doposud poslední úprava hřiště byla dokončena
v červnu roku 1982. Slavnostně bylo otevřeno fotbalovým utkáním bývalých hráčů Kovářova a následně byl
uskutečněn turnaj o putovní pohár JZD Kovářov. Na kovářovském hřišti se vždy scházelo mnoho příznivců
fotbalu z širokého okolí, a proto bylo rozhodnuto o vybudování tribuny. To bylo zahájeno v srpnu roku 1983
s kapacitou 300 diváků. Po roce 1989 bylo vybudováno oplocení za jednotlivými brankami, což tento areál
opět vylepšilo. Od této doby dochází na hřišti v Kovářově k pravidelným údržbám hrací plochy a okolí.
Sedmé desetiletí o doby založení kovářovského fotbalového oddílu začalo hned na začátku roku
2011 velkou změnou. Obec Kovářov, jako vlastník fotbalového areálu na „Hůrkách“, vyčlenilo pro tento rok
2011 finanční prostředky ve svém rozpočtu na vybudování nového zázemí pro hráče.
Nové kabiny budovaly od základu Služby obce s.r.o. za pomoci místních podnikatelů z oboru stavebnictví,
aby se vysněný termín srpen 2011 mohl stát skutečností. Kovářovské hřiště na „Hůrkách“ doznalo další
velmi výraznou změnu v létě roku 2014, kdy bylo mezi sezónou 2014/2015 naistalováno zavlažovací
zařízení na hrací plochu. FAČR měl otevřený dotační program pod názvem „Zelený trávník“ a obec
Kovářov této možnosti požádat o finanční podporu využila. Na travnatou plochu hřiště bylo zabudováno
24 trysek, které vyjíždí z plochy a zavlažují trávník, který tak může zůstat ve velmi dobré kondici po celý
rok. Problémem se však stal nedostatek vody. Musel být proto vybudován posilovací vrt, ale ani ten vždy
nestačí na potřeby zavlažování. Někdy nezbude než využít místní hasiče, aby vodu dovezli. Přes všechny
problémy je to velká inovativní změna.
Dosavadní poslední změnou na hřišti je vybudování nového prostoru pro fanoušky s malým
občerstvením a instalací sedaček. Celá akce byla financovaná
Obcí Kovářov z rozpočtů let 2018 a 2019.
S využitím knihy Po stopách času
obce Kovářov, Marie Müllerová-Hezoučká

Velký den kovářovského fotbalu
Je sobota 15.6.2019 a fanoušci a hlavně hráči fotbalového
mužstva Kovářov „A“ se probouzí do dne, který je v mnohaleté
historii organizovaného sportu v Kovářově jedinečný. Bude totiž
rozluštěna tajenka, kdo vlastně postoupí do vyšší krajské soutěže
1.A třídy. Celé dopoledne se nese v malé, ale i velké nervozitě,
jaký vlastně bude výsledek na fotbalovém hřišti na Hradišti po
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skončení zápasu posledního kola
1.B třídy. Kompletní mužstvo se
hlásí trenéru Jarošovi, podpořeno
velkou
skupinou
minimálně
padesáti fanoušků.
Zápas probíhá z obou stran
velmi opatrně, vyčkává se na
chybu soupeře a tu první udělali
domácí.
Ve 14. minutě se
prosazuje Jakub Suchan a
Kovářov vede 0 : 1. Domácí se
snaží o kombinační hru, ale nedaří
se dostat na dostřel naší
kovářovské branky. Obětavost
našich hráčů napadat soupeře se
daří a neumožní jim cokoliv
vymyslet ke skórování. Fotbal je
o souhře, finálních přihrávkách, skórování, ale i o chybách. Ve 45. minutě se nevyhnula ani našemu
mužstvu, kdy všichni mysleli již na přestávku. Po rozehraném přímém kopu se trefil domácí Suk a srovnal
na 1 : 1. Byla velká škoda dostat gól, jak se říká, do kabin.
Po přestávce se tak začínalo znovu. Našim hráčům stačil i nerozhodný výsledek, aby si udrželi
vedoucí místo soutěže. S tím se mužstvo Kovářova nechtělo spokojit, a tak druhý poločas začal v režii naší
kombinační hry a množily se šance, které ne a ne proměnit. Běžela 57. minuta zápasu, kdy po levé straně
potáhl míč Luboš Holub a našel přesnou přihrávkou ve velkém vápně velmi dobře hrajícího Jakuba Suchana,
který nabídnutou šanci proměnil. Kovářov vedl 1 : 2. Naši fotbalisté dál pokračovali ve velmi dobré hře.
Napadali soupeře, kterému nic nedovolili až do konce zápasu. Na naší straně se skóre neměnilo jen díky
tomu, že jsme zahodili vyložené šance, kterých tak přibývalo. Všichni, kdo tam byli, neustále sledovali
časomíru a čas vymezený pro utkání se vlekl jako ta nejpomalejší lokálka. V závěru utkání rozhodčí ukázal
několik žlutých karet shodně po dvou na obou stranách.
Čas utkání se naplnil. Na časomíře se rozsvítila 90. minuta, zazněl poslední hvizd píšťalky hlavního
rozhodčího utkání a vypuklo velké veselí na kovářovské střídačce i na hřišti mezi hráči samotnými. Naplnila
se skvělá jízda kovářovského mužstva pod vedením dua trenérů Jiřího Jaroše a Jiřího Nováka st., který tak
navázal na úspěšnou trenérskou kariéru svého otce. Od prvního až do posledního kola soutěžního ročníku
2018/2019 krajské soutěže 1.B.třídy neopustili naši hráči první příčku v tabulce. Dnes už můžeme říct, že to
byla nejúspěšnější sezóna kovářovského fotbalu.
Obec Kovářov gratuluje k postupu a zároveň děkuje za vzornou reprezentaci naší obce trenérům,
hráčům, realizačnímu týmu a celému vedení oddílu TJ ZD Kovářov.
Již nyní se všichni těšíme na novou sezónu ve vyšší soutěži a věříme, že se z kabin bude často ozývat
vítězný pokřik „TJ ZD, to jsme my!“
-Pavel Hroch, starosta obce-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie Kovářov upozorňuje na zákaz ukládání větví a jiného odpadu v lokalitě “Lipník“.
Tříděný odpad se ukládá ve sběrném dvoře za kulturním domem v Kovářově v určeném čase. V letošním
roce bylo zjištěno, že byl ukládán nepovolený odpad (jednalo se o nábytek, plasty, pneumatiky) v místech,
kde se pálily „čarodějnice“, a to v obcích Předbořice, Lašovice a Vepice. V příštím roce bude v těchto
lokalitách provádět zvýšený dozor.
Chci ještě jednou poděkovat občanům z obce Vladyčín, kteří významně přispěli k dopadení
pachatelů, kteří se vloupali do objektů v obci Předbořice a Vladyčín. Těmto občanům se dostalo poděkování
i od Policie ČR- KŘP Jihočeského kraje - územní odbor Písek.
Obecní policie jako každý rok nabízí bezplatnou službu občanům, a to zvýšený dohled nad
nemovitostí v případě odjezdu na dovolenou. V případě zájmu kontaktujte OP telefonicky na dole uvedeném
telefonním čísle.
-strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-
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OSLAVA – PŘEDBOŘICE 800 LET
První zpráva
o Předbořicích
pochází z roku 1219.
V té době zde sídlili
dva bratři, vladykové
Ozel a Jůra (listina vydaná v Kníně - "Ozel et Jura fratres de Predboriz"), kteří
doprovázeli družinu krále Přemysla Otakara I. jako svědci při jedné jeho cestě
do kláštera milevského.
Tato dvě jména byla zmíněna již o rok dříve v jiné listině (Přemysl Otakar I., král český, ves
Bojenice, kterou kdysi zastavil klášteru milevskému za 50 marek stříbra, daruje tomuto klášteru po zaplacení
dalších 60 marek.), avšak nebylo v ní psáno, že jsou z Předbořic.
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. Předbořice tak
slaví v tomto roce 800 let od první dochované zmínky.
Na připomínku tohoto významného výročí jsou všichni srdečně zváni v sobotu 17.8.2019 na sraz
rodáků a přátel Předbořic. Oslavy začnou mší svatou ve 12 hodin v místním kostele svatého Filipa a Jakuba,
následovat bude celodenní pestrý program pro děti i dospělé za doprovodu živé hudby. Po setmění rozzáří
oblohu velkolepý ohňostroj. Více informací o programu a historii naleznete průběžně na nových webových
stránkách www.predborice.cz.
Za účast předem děkujeme. Pojďme si to užít!
- za realizační tým Ilona Škochová-

OBECNÍ KNIHOVNA KOVÁŘOV
omezení pracovní doby

INZERCE

Na letní sezonu hledáme palubní
stewardky a plavčíky.

pátek 28.6. – zavřeno
pondělí 1.7. – zavřeno
středa 3.7. – otevřeno 13:00 – 17:00 hod.
pátek 5.7. – zavřeno (st. svátek)
pondělí 8.7. – zavřeno
středa 10.7. - otevřeno 13:00 – 17:00 hod.
pátek 12.7. – zavřeno

Pro více informací volejte na

+420 775 777 987
orlickalodni@email.cz,

JÍDLOBRANÍ
Už můžeme přemýšlet o tom, co bychom chtěli 28.9.2019
na kovářovské návsi ochutnat. Koná se totiž další ročník
Sousedského setkání neboli JÍDLOBRANÍ
a tam by nikdo neměl chybět.
Těšíme se na vás!
-Monika Hrochová-
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nebo pište na e-mail
www.orlickalodni.cz

KOVÁŘOVAN

14. folklorní ples v Doudlebech
Dne 23. března 2019 pořádal národopisný soubor Doudleban folklorní ples, kam jako vystupující pozval
i nás. Ples byl pořádán opět v prostorách kulturního domu, který je nám už velmi dobře známý. Večer jsme
si užili a těšíme se na dožínky, kam se snad letos opět vydáme.
Südböhmen zu Gast in Linz
V sobotu 18. května 2019 jsme se vydali za hranice naší republiky a navštívili rakouské město Linec.
Jihočeský kraj tam spolupořádal 4-denní akci, kdy se jižní Čechy představovaly rakouským občanům
v ulicích města. Brzy ráno jsme společně vyrazili autobusem a hned po příjezdu jsme byli příjemně uvítáni
českými pomocníky Jihočeského kraje. Následně jsme se připravili na vystoupení, která nás ten den čekala
celkem čtyři. Jedno na hlavním pódiu a další přímo na ulici. Kontakt s publikem byl velice milý, jejich
zájem o všechna vystoupení veliký. Na této akci trvající od čtvrtka do soboty se představila nejen jihočeská
kultura, ale například i gastronomie. Potkali jsme se s Milevskými maškarami, jinými folklorními soubory a
především s usměvavými tvářemi.
Oslava výročí 145 let od založení Českého baráčnictva, 90 let od založení Baráčnické obce Soběslav a
30 let od založení Soběslavské chasy mladé
V sobotu 25. května 2019 jsme se účastnili oslav v Soběslavi, kde oslavovali hned několik událostí
najednou. Dopoledne jsme se účastnili průvodu a odpoledne jsme měli možnost ukázat náš taneční program.
Sousedská slavnost v Kovářově
Odpočinková neděle 26. května 2019 se nesla v duchu sousedství, sdílení a přátelství. My jsme pro tentokrát
odložili kroje a vzali do rukou naše loutkové divadlo a zahráli pro děti.
XXIV. jihočeský folklorní festival Kovářov 2019
Jako již každý rok, i letos jsme pořádali festival v naší obci, a to již po dvacáté čtvrté. Stejně jako ostatní
soubory jsme se připravovali během posledního roku na víkend 31. května - 2. června 2019. Letošním
tématem festivalu byla „Vojna“ a tomu byla částečně uzpůsobena i vystoupení účinkujících.
V pátek jsme již třetím rokem pořádali soutěž v přípravě nějakého pokrmu, letos se soutěžilo o nejlepší
placku. Zcela nezáleželo na surovinách, placky tedy mohly být slané i sladké, celerové, škvarkové,
makové… Páteční posezení a degustování bylo přátelské a účastnili se ho nejen příznivci folkloru, ať už
místní nebo přespolní, ale i náš host, karlovarský soubor Dyleň. Letos se sešlo vynikajících 26 výrobků, ani
jedna placka nebyla stejná. Jsme za to velice rádi a všem soutěžícím moc děkujeme. Hodnocení bylo velmi
těžké a také velmi těsné. Pekaři vítězných placek byli během hlavního sobotního programu vyhlášeni a
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oceněni. Překvapením bylo, že stejným počtem hlasů vyhráli 2 placky, a to obě od mužů – pana Miroslava
Bardy z Bratřejova a pana Martina Součka z Karlových Varů.
V sobotu jsme dopoledne začali jako vždy jarmarkem a přivítali se s ostatními hosty festivalu. Společně
jsme se naobědvali ve školní jídelně, která nám připravila výborný oběd. V jednu hodinu začal náš tradiční
průvod kolem návsi, na který navázaly proslovy, a pak především jednotlivá vystoupení všech souborů.
Kromě Kovářovanu se představil Doudleban z Doudleb, Bystřina ze Zlivi, Stražišťan a Stražišťánek
z Pacova. Jako host festivalu vystoupil soubor Dyleň z Karlových Varů. Program také oživil David Blažek
komentovanou přehlídkou krojů. A jak už se stalo tradicí, přivezl Doudleban pro Kovářovan žertovný dárek,
při jehož předávání se všichni přítomní pobavili. Po skončení vystoupení se večer konala zábava na návsi.
V neděli dopoledne jsme i se souborem Dyleň šli na krojovanou mši a odpoledne jsme festival zakončili na
Zvíkově, kde náš host znovu vystoupil.
Děkujeme naší obci, kraji i sponzorům za podporu, a samozřejmě všem „nefolklorníkům“, kteří nám
s realizací festivalu pomáhají.
A komu se na festivalu líbilo, nechť si zapíše do kalendáře, že další, už XXV. jihočeský folklorní festival
Kovářov 2020, bude 5. až 7. června 2020.
Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na další setkání, třeba v Pacově nebo na Borůvkobraní.
-za Kovářovan Hana Dlouhá a Božena Kolorosová-

HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Zdraví Vás sova, která druhý týden v srpnu - od 8. 8.
do 11. 8. 2019 otevírá pomyslné dveře do dalšího, již IX.
ročníku Hostínského divadelního léta. Určitě jste si už
povšimli na našich letácích, že zavítáme do komedií a opět
jako každý rok dáme prostor ochotníkům - Kovářovské
OPONĚ.
Čtvrteční večer proto otevíráme francouzskou
komedií Francise Vebera BLBEC K VEČEŘI (Divadlo Bez
zábradlí), podle pořekadla „Kdo jinému jámu kopá, sám do
ní padá,“ a „Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.“
Těšit se můžete mj. na V. Vydru, J. Cardu, R. Hrušínského.
Páteční večer vám spraví náladu další komedie,
odehrávající se v pokoji PENSIONU PRO SVOBODNÉ
PÁNY (Divadlo Palace), ve kterém se vám představí
P. Děrgel, A. Fialová, L. Příkazký.
Sobotní odpoledne bude již tradičně patřit
Kovářovské OPONĚ se známou pohádkou LOTRANDO A
ZUBEJDA, autorů Z. Svěráka a K. Smyczka a hudbou
J. Uhlíře.
René Fallet je autorem další skvělé komedie
ZELŇAČKA (agentura Familie) z francouzského venkova
s prvky sci-fi hvězdné oblohy, kde vám polechtají bránice
O. Vízner, O. Brousek ml. a další.
Jak bývá zvykem, i nedělní čas od 14 hodin bude patřit dětem, a to pohádce MĚLA BABKA ČTYŘI
JABKA z pera Vlastimila Peška, kterou si pro vás připravil Divadelní spolek Vojan.
Naši letošní přehlídku bude uzavírat představení CAVEMAN (Agentura Point) Roba Beckera, one
man show J. Holíka/J. Slacha o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce a
partnerství…
Informace a kontakty najdete na webu www.divadlovhostine.cz, kde si můžete vstupenky zakoupit
on-line v předprodeji. Vstupenky prodává i Obecní úřad Kovářov. V případě, že naleznete na webových
stránkách v sekci program/vstupenky VYPRODÁNO, nevěšte hlavu, zbylé vstupenky budou ještě k dostání
na OÚ Kovářov nebo v místě konání přehlídky.
Těší se tým Hostínského divadelního léta se záštitou Obce Kovářov a organizátor přehlídky, pan
Václav Bláha.
-Martin Kráčala, člen týmu HDL6

POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje,
na sklonku školního roku 2018/19 Vás
z Předbořic chceme opět pozdravit a poděkovat
za sympatie i každou pomoc. Letos ze školky
odcházejí tři děti. Jedno z dětí bude chodit do
školy v Kovářově, dvě děti do Milevska.
Minulý článek jsme psaly před
velikonocemi. Od té doby jsme s dětmi mohly
zažít hodně zajímavých věcí.
Domov svaté Zdislavy – předškolní
zařízení stále znovu ožívá brigádníky, jednou
na dřevo do lesa, poté skládání přivezeného.
Také máme nová vrata. Teď se pracuje na
zámkové dlažbě. Děkujeme všem za aktivní
pomoc při realizaci a zvelebování tohoto místa.
Děkujeme všem, kteří tomuto zařízení třeba jen
fandí.
V dubnu a v květnu jsme se s dětmi
připravovali na besídku pro maminky a
babičky. Cvičili jsme pohádku „O Šípkové
Růžence“ s písničkami od pánů Svěráka a
Uhlíře. Besídka se uskutečnila v neděli
12. května odpoledne.
Zanedlouho poté jsme oslavovali patronku
školky – svatou Zdislavu z Lemberka mší svatou, reprízou nacvičené pohádky a táborákem.
Před námi je poslední měsíc školního roku. S dětmi si užíváme různé výlety. Na divadelní
představení do Kovářova, na návštěvu do školní družiny, na jahody, na putování lesem a jiné.
O prázdninách nebude školka v provozu.
Od září začneme zase naplno. Hned začátkem měsíce bude už 9. ročník akce na podporu Domova
svaté Zdislavy „3 v 1“, na niž Vás chceme srdečně pozvat.
Můžete se těšit na dětský den, kulturní vystoupení a dobročinný bazar (Pokud máte nějaké věci
k darování do dobročinného bazaru na podporu Domova svaté Zdislavy, je možné přivážet je do
Předbořic až od 26. srpna 2019.)
Ráda bych Vám při této příležitosti představila práci naší Kongregace milosrdných sester III. řádu sv.
Františka pod ochranou svaté Rodiny v Brně. Lidé mívají představu, že v klášteře se nepracuje, jen se modlí.
Nás milosrdné sestry najdete pracovat na různých pracovních místech v povoláních zdravotních sester,
ošetřovatelek, kuchařek, učitelek, vychovatelek a jiných na těchto místech:
 Domov sv. Zdislavy Předbořice
 Domov sv. Anežky s Domovem se zvláštním režimem – kapacita 100 lůžek .
http://dsvanezky.cz/domov-pro-seniory/
 Domov sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova zde je 45 lůžek. http://www.dosa.cz/
 V Brně pracujeme v těchto zařízeních:
1. Církevní střední zdravotnická škola https://grohova.cz/
2. Církevní domov mládeže (internát) Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. https://dumusvr.cz/
3. Biskupství brněnské
4. naše hlavní sídlo – klášter http://www.frantiskanky.cz/
Náš řeholní život neznamená oddělení od světa, spíše naopak, jsme povolány k tomu, abychom
svou činností svědčily o příchodu Božího království. Svatý František toužil po tom vést lidi ke spáse. Byl
přesvědčen, že nemůže být Kristovým přítelem, když nebude milovat lidi, které Kristus miluje. V tomto
duchu se snažíme sloužit všude tam, kde to vyžaduje potřeba doby a Církve.
- sestry Pavlína Sedláčková a Anna Smolárová-
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV
ZÁPIS DĚTÍ
Dne 3.5.2019 se konal zápis
dětí do naší mateřské školy
na školní rok 2019/2020.
Bylo zapsáno 10 děvčat a
5 chlapců. Všichni byli
přijati k
předškolnímu
vzdělávání, protože splňovali přede-psaná kritéria
naší MŠ. Rodiče si mohli
prohlédnout
prostory
školky a byli seznámeni
s provozem a organizačními
záležitostmi školky.
PROJEKT „ŠABLONY PRO MŠ KOVÁŘOV II“
V rámci tohoto projektu jsme v jarním období uspořádali čtyři odborně zaměřená tematická
setkávání pro děti a rodiče naší MŠ. Velice zajímavým vyprávěním rodiče zaujala beseda fyzioterapeutky
z Tábora a lékaře ze Záchranné služby Milevsko, panem Vladimírem Dvořákem.
Dalším setkáním rodičů ve školce bylo modelování z keramické hlíny pod vedením paní
Štemberkové.
V pondělí 17. 6. 2019 si rodiče společně s dětmi vyslechli povídání o živé přírodě, o životě včel a
o tom, jak chránit a neničit přírodu. Ochutnali med zdejšího včelaře a společně si zahráli zábavnou hru na
včelky.
BESEDA S POLICISTKOU
V pondělí 27. 5. 2019 navštívila naši mateřskou školu tisková mluvčí České policie Písek Mgr.
Kamila Čuřínová Ingrišová. Seznámila děti s prací a výstrojí policistů. Velice poutavým vyprávěním
objasnila dětem pravidla bezpečného chování na silnici i mimo ni. Také vysvětlila dětem, jak je důležité při
jízdě na kole používat cyklistickou helmu a reflexní prvky. Děti si mohly vyzkoušet policejní čepice a
světelný terč. Všichni si na závěr zahráli na policisty a zloděje, což se jim velice líbilo.
Jana Háchová, učitelka MŠ

SPORTOVNÍ HRY V MILEVSKU
Již po dvanácté se družstvo dětí z naší školky zúčastnilo Sportovních her mateřských škol z Milevska
a okolí, které město pořádalo ve čtvrtek 30. května na letním stadionu ve spolupráci s fotbalovým klubem
FC ZVVZ Milevsko. Fotbalový klub na toto slunné dopoledne přichystal pro děti program plný sportovních
aktivit, kde děti formou her a jednoduchých fotbalových cvičení rozvíjely své dovednosti. Hlavní náplní dne
ovšem byly Sportovní hry. Družstva jednotlivých mateřských škol soutěžila v hodu na cíl, ve slalomu,
v pětiskoku, skákání v pytlích a štafetě. Děti našeho kovářovského družstva sportovaly s plným nasazením.
Za svoje výkony získaly pohár, medaile a plno dalších cen.
Sportovním hrám v Milevsku předcházelo i školkové kolo této soutěže na naší školní zahradě, kde si
sportování užily všechny děti ze školky.
Miluše Krejčová, učitelka MŠ

DALŠÍ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLKY
 besídka ke Dni matek – v pátek 10. 5. 2019 se uskutečnila besídka k oslavě svátku matek. Děti pod
vedením svých učitelek předvedly hezké vystoupení.
 vzdělávací program „Kamarádi ze ZOO“ – ve školce jsme uspořádali besedu v rámci
vzdělávacího programu, kterým nás provázela lektorka ZOO Hluboká. Na ukázku přivezla krajtu
královskou, divokého králíčka a pakobylky. Poučila děti o správném chování ke zvířátkům.

výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou – s dětmi jsme vyrazili za zvířátky. Využili jsme
nabídky vzdělávacích programů a zajistili jsme si vzdělávací program „Tajemství sovy Hedviky“.
Poutavým vyprávěním se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o životě puštíka obecného.
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 divadélka – na jaře děti zhlédly „Pošťáckou pohádku“ na motivy příběhu Karla Čapka, kterou
sehrál Mgr. Petr Liška (absolvent Akademie muzických umění – HAMU - Katedra nonverbálního a
komediálního divadla). Autor je profesionální herec, mim a s prací s dětmi má dlouholeté zkušenosti.
Je členem divadelního spolku MIMos a členem týmu Zdravotních klaunů.
Divadélko Okýnko z Českých Budějovic pobavilo děti pohádkou „Jak Lesněnka učila Zirkonu
čarovat“. Obě představení se dětem moc líbila.
 keramické tvoření – děti i nadále tvořily z keramické hlíny pod vedením paní Štemberkové.
 projekt – „ZDRAVÉ ZOUBKY“ - nadále spolupracujeme s dentální hygienistkou paní Jitkou
Mužíkovou. V pátek 17. 5. 2019 se uskutečnilo čtvrté, poslední setkání v tomto školním roce.
 oslava Dne dětí – na zahradě naší školky jsme oslavili svátek dětí. Prožili jsme dopoledne plné
soutěží a odměn. O indiánskou show se postarala divadelní společnost Okýnko.
 vystoupení našich dětí na Vítání občánků – s dětmi nacvičujeme pásmo básniček a písniček.
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Každoročně se zapojujeme do výtvarné soutěže pořádané Sdružením hasičů ČMS Písek na téma
„Požární ochrana očima dětí a mládeže.“ Děti namalovaly krásné obrázky a porota vybrala obrázek Emičky
Fumfálkové, která získala ve své kategorii 1. místo. Vyhlášení se konalo v Milevsku v restauraci „Stodola“
Děti si pochutnaly na zmrzlinovém poháru a odnesly si malé dárečky.
Dále malujeme obrázky do soutěže pořádané Svazkem obcí Milevska pod záštitou Pavla Hrocha,
náměstka hejtmanky Jihočeského kraje a starosty obce Kovářov, která je určena pro MŠ a I. stupeň ZŠ
v milevském mikroregionu na téma „Malovaný venkov“. Vyhlášení vítězů se bude konat u příležitosti
Bartolomějského posvícení v milevské Bažantnici.
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Blíží se konec školního roku a mateřskou školu opustí 15 dětí, které nastoupí do Základní školy
v Kovářově. Slavnostní rozloučení se konalo 21. 6. 2019 v 10.30 hod v obřadní síni. Pasováním předškoláků
na budoucí školáky se také rozloučily i ostatní děti a zaměstnanci školky v posledním červnovém týdnu.
Budoucím školáčkům přejeme mnoho školních úspěchů
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ-

9

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Končí školní rok 2018-19… jak jej hodnotit? Jako rok nabitý školními aktivitami, projekty nebo úspěchy
našich žáků? Možná více napoví pohled na naše webové stránky, které jeho průběh mapují, neboť
v tomto zpravodaji se mohou objevit jen některé informace. Každopádně za jeho průběh se sluší
poděkovat nejvíce všem zaměstnancům školy, kteří se na jeho úspěšné realizaci podíleli.
SPOLEK RODIČŮ OPĚT POŘÁDÁ TÁBORY
I letošní prázdniny bude Spolek rodičů při ZŠ Kovářov ve spolupráci se školou nabízet pro žáky
volnočasové aktivity. Tento rok se chystají dva turnusy příměstského a jeden turnus pobytového tábora:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
TERMÍNY: 15. 7. – 19. 7.; 5. 8. – 9. 8. 2019
MÍSTO: Areál ZŠ Kovářov
Tábor je především určen pro žáky 1. stupně
Základní školy Kovářov.

POBYTOVÝ LETNÍ TÁBOR
TERMÍN: 8. 7. - 12. 7. 2019
MÍSTO: Areál TJ Sokol Branice
Tábor je především určen pro „starší“ žáky
Základní školy Kovářov.

Přihlášky a jiné tiskopisy jsou k dispozici ve školní družině nebo na internetových stránkách školy v sekci
„Spolek rodičů – Příměstský tábor/Pobytový tábor.“ Bližší informace na tel. čísle 777 055 908 (G. Zítková).
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH
Stejně jako loni i letos jaro byli mnozí žáci, kteří reprezentovali naši školu, velmi úspěšní. O části
vynikajících výsledků kovářovských žáků jsme informovali již v březnovém zpravodaji – 2. místo
v Chemické olympiádě, dvě druhá a jedna první místo v Recitační soutěži nebo 2. místo v lesnické soutěži
YPEF. Od března však skvělé výsledky ještě přibývaly:
 Stejně jako v předchozích letech i letos se stala naše škola nejúspěšnější školou píseckého okresu
v Biologické olympiádě. V kategorii D se naši tři žáci umístili na prvních čtyřech místech. Konkrétně
1. místo obsadil Jiří Smrčina, 2. místo Adéla Háchová a 4. místo Ondřej Vošahlík. V kategorii C se naši
tři žáci umístili v první pětce. Stříbrnou medaili si přivezla Nikola Kubíčková, bronzovou Kateřina
Kdolská a úspěch doplnila svým pátým místem Šárka Kubecová.
 Medailová ocenění opět si přivezli naši účastníci z pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v Písku. Barbora
Kroupová v nulté kategorii (1.-3.třída) získala stříbrné pásmo, v I. kategorii (4.-5. třída) Adéla
Kadeřábková a Viola Zelenková bronzové pásmo, Markéta Hejnová čestné uznání a ve II. kategorii (6.7. třída) Matylda Mandovcová stříbrné pásmo i postup do krajského kola.
 Naši žáci nám udělali opět radost i v okresním kole Fyzikální olympiády. Trio kluků z osmé a deváté
třídy totiž přivezlo dvě třetí místa. V kategorii E to byl František Benda a v kategorii F Matyáš Machala.
Pěkná umístění doplnil svým čtvrtým místem Michal Zděnek.
 Skvělé umístění si přivezli žáci naší školy ze soutěže přírodovědných znalostí tříčlenných družstev žáků
pátých tříd. Po loňském prvním místě dosáhli letos na místo druhé a potvrdili tak vysokou úspěšnost naší
školy. Na nejvyšší stupínek vystoupal dívčí tým ve složení Petra Ottová, Rozálie Dvořáková a Adéla
Kadeřábková.
 Výborně se dařilo našim žákům i ve výtvarných soutěžích, do nichž se přihlašoval aktivní výtvarný
kroužek ZŠ Kovářov. Žákyně 4. třídy Magdalena Petýrková získala krásné 2. místo v celostátní soutěži
pořádané Aeroklubem ČR na téma Můj sen o létání. Třetí místo ve výtvarné soutěži nazvanou Les očima
reportéra ve své kategorii získala Justýnka Kuzdasová s obrázkem „Červenka“. Znovu druhé místo
v celostátní soutěži ministerstva zemědělství ke Světovému dni vody obdržela Magdaléna Petýrková za
obrázek Kapka pro všechny. V mezinárodní soutěži vyhlášené krkonošskou knihovnou v Jelení Hoře
v Polsku získaly ocenění Anna Jiroušková (zvláštní cena za styl za obrázek „Lichořeřišnice“) a Adéla
Venclová (třetí místo ve své kategorii za obrázek „Šípková růže“).
Velké poděkování za vynikající reprezentaci a šíření dobrého jména školy patří nejen všem oceněným
žákům, ale také všem pedagogům, kteří je na soutěže mimo výuku připravují. V případě výše uvedených
úspěchů to jsou Marcela Timoranská, Jaroslav Smrčina, Pavla Škochová, Libor Mandovec a Gabriela
Zítková.
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PROJEKT MAXIMÁLNÍ PODPORA ŽÁKŮ ZŠ KOVÁŘOV NA KONCI
Do svého závěru dospěl projekt z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č.
02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ I.“, reg.
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004270. Jeho realizace začala 1. 8. 2017 a do konce tohoto školního roku
se podařilo naplnit všechny výstupy. Konkrétně jsme pro naše žáky připravili a organizovali po dva roky
jednu skupinu Klubu zábavné logiky a deskových her, dvě skupiny Čtenářského klubu a tři skupiny
Doučování žáků. K tomuto jsme využívali nově zrekonstruovanou čtenářskou dílnu i nové poradenské
pracoviště. Celý pedagogický sbor dvakrát absolvoval vzdělávání zaměřené na inkluzi a někteří učitelé
nabyli nové poznatky na seminářích zaměřených na podporu rozvoje čtenářské, matematické a jazykové
gramotnosti. Pedagogové se v rámci projektu
vzdělávali nejen formou seminářů a školení,
ale také formou návštěv jiných škol a učitelů.
Letošní rok si také deset z nich vyzkoušelo
takzvanou tandemovou výuku, během níž si
připravovali výuku ve dvojici a v tomto
tandemu i 10 hodin odučili. Již v březnu byla podána žádost o projekt, který bude na tento navazovat a díky
kterému bude naše škola opět čerpat finanční prostředky na podporu vzdělávání svých žáků.
VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU
Na začátku června jsme ukončili soutěž ve sběru papíru. Žáci a jejich rodiče vozili opět starý papír přímo do
sběrného dvora obce Kovářov, a to každou středu. Sběru se zúčastnilo 86 žáků školy, 63 z nich přineslo více
než 150 kg a celkem bylo sebráno rekordních více než 22 tun! I letos byli všichni žáci s minimálně 150 kg
papíru odměněni slevou na sešity a materiál, který si prostřednictvím školy kupují na příští školní rok.
Minimální sleva činila 100 Kč, sběrači, kteří přinesli více než 400 kg, mají celý nákup zcela zdarma.
Zveřejňujeme 10 nejlepších sběračů za rok 2018-19:
Pořadí

Jméno

Třída

Kilogramy

Pořadí

Jméno

Třída

Kilogramy

1.
2.-3.
2.-3.
4.
5.

Janda Jakub
Skála Vít
Skála Josef
Panec Šimon
Venclová Adéla

4.
5.
7.
4.
8.

1860
609
609
560
507

6.
7.
8.
9.
10.

Štvánová Nela
Jandová Nina
Kadeřábková Adéla
Kroupová Barbora
Bučko Jakub

4.
2.
2.
2.
3.

473
461
449
439
437

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA TROCHU JINAK
V pátek 7. června se hned třikrát představili před publikem členové divadelního souboru při Základní škole
Kovářov. Po devíti letech soubor opět nazkoušel vlastní muzikálovou pohádku s názvem Čarodějnice první
kategorie aneb O perníkové chaloupce trochu jinak. Příběh vyprávěl o čarodějnici Peklíně, která si rozumí se
vším moderním, ale staré dobré kouzlení jí příliš nejde. Protože je jí zapovězen vstup na slet, hledá cestu, jak
najít odpověď na důležitou otázku a přes všechny nástrahy se přece jen stát čarodějnicí první kategorie.
Prvními diváky byli žáci mateřských škol regionu a žáci 1. až 3. třídy, poté bylo představení sehráno pro
žáky 4. – 9. třídy a nakonec večer pro veřejnost. Autorský scénář, fantazie a písně, které byly naživo zpívány
a na něž se i tancovalo, sklidily úspěch. Herci se nebáli ani kontaktu s publikem a dobrovolníci z řad diváků
tak mohli například napodobovat ježibabu, předvést své umění číst nebo vyvolávat duchy.
VÍTÁNÍ ČTENÁŘŮ
Ve školní knihovně proběhlo 5. června tradiční vítání čtenářů. Účastníky a hlavními aktéry této akce byli
žáci 1. třídy se svou třídní učitelkou Zdeňkou Škochovou, které přivítal ředitel školy Libor Mandovec a
školní knihovnice Lenka Dindová. Prvňáčci totiž zvládli již všechna písmenka a začínají sami číst. Na důkaz
své čtenářské dovednosti všichni přečetli část textu ze své oblíbené knížky a složili čtenářský slib. Poté
představila knihovnice školní knihovnu a vysvětlila jim, jak si takovou knížku ze školní knihovny půjčit
domů. Krátce si děti také zasoutěžily – poznávaly pohádky, z nichž četla paní učitelka krátký úryvek. Na
závěr byl všem žákům předán pamětní list a malý dárek v podobě nové knížky.
VYDAŘENÝ POHÁDKOVÝ LES

11

Již tradičně byl pro žáky 1. - 5. ročníku připraven ke Dni dětí Pohádkový les. Tentokrát v pátek 31. 5.
Protože nám počasí přálo, mohl se Pohádkový les uskutečnit v lese na Hůrkách. Děti plnily v lese různé
zábavné úkoly v šesti stanovištích. Žáci páté třídy se proměnili na pohádkové postavy a kontrolovali plnění
úkolů. Děti tak cestou potkaly Červenou Karkulku, čarodějnice, Popelku, piráty, mimy a čerty. Na konci
cesty čekal děti poklad a také opečené buřtíky. Pohádkový les se letos opravdu vydařil. Dana Dvořáková
TŘÍDENNÍ POBYT NA LIPNĚ - VYVRCHOLENÍ PROJEKTU
Ve dnech 27. až 29. května se uskutečnil společný třídenní výlet žáků kovářovské a partnerské badzellské
školy. Zorganizován byl v rámci projektu ICT NÁS SPOJUJE
reg. č. KPF-01-073, který obě školy realizují celý školní rok.
Výlet se odehrával v regionu, který je na půl cesty od sídel
obou škol, a to v jižních Čechách blízko rakouských hranic.
Jeho hlavním cílem bylo intenzivní setkání zástupců
partnerských škol, během kterého budou žáci společně tvořit
dokumentární videa mapující společné aktivity a zážitky. Celá
výprava se ubytovala v Lipnu nad Vltavou. První den pobytu
účastníci výletu poznávali krásy Českého Krumlova. Druhý den se vypravili na Stezku korunami stromů,
okusili jízdu na bobové dráze a vlakem zavítali do areálu kláštera ve Vyšším Brodu. Třetí den pak všichni
společně trávili čas prohlídkou Zoologické zahrady Ohrada u Českých Budějovic. Zážitky měli žáci nejen
z rozmanitých aktivit, ale také ze společných večerních her a vzájemné komunikace, při níž si procvičovali
své dovednosti z anglického jazyka. Během celého pobytu byli žáci zaměstnáni tvořením videí na školních
tabletech. Zkrátka jak sděluje název projektu, ICT žáky spojilo, a to i navzdory deštivému počasí, kterému
se původně naplánovaný program musel aktuálně přizpůsobovat.
JAKÉ TO BYLO V ANGLII
Na šestidenní poznávací zájezd do Velké Británie jsme se vydali v sobotu 27. dubna. Po téměř
dvacetihodinové cestě autobusem (přes Německo, Belgii a Francii) nás přivítal probouzející se Londýn.
K vidění bylo například známé divadlo The Globe, Tower Bridge či pevnost Tower. V 90 km vzdáleném
Oxfordu na nás čekaly náhradní rodiny, které nám poskytovaly ubytování po celou dobu našeho zájezdu.
Druhý den byla na programu prohlídka rodného města Williama Shakespeara (Stratfordu nad Avonou),
hradu Warwick i samotného univerzitního města Oxford. Následujícího dne nás čekala návštěva lázeňského
města Bath, prohlídka slavné gotické katedrály ve městě Salisbury a zastávka ve Stonehenge. Poslední den
našeho dobrodružství jsme se vydali do Windsoru na prohlídku letního sídla anglické královny. Odtud nás
autobus přemístil zpět do Londýna, abychom před odjezdem domů dokončili prohlídku pamětihodností.
Okolo Buckinghamského paláce, přes Leicester Square jsme dorazili až k 135 metrů vysokému London Eye,
jež nám umožnilo vidět město z ptačí perspektivy. Zde jsme se také s Londýnem rozloučili a vydali se na
zpáteční cestu domů. Vrátili jsme se všichni v pořádku, plni nových znalostí a zážitků. Pořídili jsme mnoho
fotografií, nakoupili suvenýry, ochutnali tradiční anglická jídla a navázali nová přátelství. Lenka Dindová
DEN ZEMĚ
V pátek 26. dubna proběhl za slunného dne i u nás ve škole Den Země. Po slavnostním zahájení následovaly
samé praktické aktivity. Všichni žáci a zaměstnanci školy volili hlasováním z návrhů tříd a školní družiny
Ekokodex školy. V rámci akce Ukliďme svět – ukliďme Kovářovsko jsme poklidili okolí školy a část obce
na Lipníku, sebrali odpadky na části břehu Vltavy u Radavy a uklidili část lesa u Slavoňova. Mladší žáci
měřili i spotřebu vody a elektrické energie s využitím měřidel od organizace Energy Centre v Českých
Budějovicích a seznámili se s úspornými opatřeními pro každého. Zvládli i výsev plodin na školní záhony a
přírodovědnou vycházku. Užili jsme si to…
Martina Řehořová
BESÍDKA KE DNI MATEK
V pátek 17. května se v kinosálu Kulturního domu Kovářov uskutečnila školní besídka, kterou žáci základní
školy společně se svými učiteli připravili k oslavě Dne matek. Od 17 hodin se začal na jevišti odvíjet bohatý
program plný básniček, písniček, tanců a scének, přičemž jednotlivé výstupy uváděla moderátorská dvojice
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žákyň šesté třídy. Diváci z řad rodičů, prarodičů a sourozenců měli v průběhu besídky možnost zhlédnout
například recitační pásmo prvňáčků, autorské divadélko o škole v minulosti a budoucnosti žáků 5. třídy,
pohybově-taneční vystoupení třeťáků, pohádku Perníková chaloupka v podání žáků ze 4. třídy, veselou
recitaci a tanec druháčků nebo taneční představení na motivy první republiky žáků deváté třídy. Programy
tříd byly prokládány sólovými vystoupeními talentovaných žáků a celé pásmo orámovaly dva soubory:
folklorní soubor Kovářovánek a pěvecký sbor při ZŠ Kovářov. Poděkování patří všem, kteří se
dlouhotrvající přípravou, pečlivým nácvikem a organizačním úsilím na zdaru celé besídky podíleli.
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
V pátek 5. a v sobotu 6. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Celkem jsme přivítali dvacet jedna
předškoláčků. Svou připravenost na školní docházku prokazovali na činnostech s budoucí třídní učitelkou
Danou Dvořákovou, rodiče se mezitím věnovali ve spolupráci s ředitelem školy a výchovnou poradkyní
administrativě. O odklad školní docházky zažádaly dvě rodiny, v září se tudíž budeme těšit na devatenáct
nových školáčků.
ŠKOLNÍ JÍDELNA FUNGUJE I O PRÁZDNINÁCH
Školní jídelna bude v provozu po celé letní prázdniny. Zájemci o oběd se mohou informovat na tel. čísle
382 594 215. Cena oběda se v důsledku zvyšování nákladů na potraviny a platy zvýšila a od 1. července
činí 66,- Kč. Obědy si lze vyzvedávat ve vlastních jídlonosičích do 10:30. Michaela Maříková, vedoucí ŠJ
ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ SE OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI
Vážení zájemci o využití školního hřiště, nabízíme Vám možnost zasportovat si v tomto novém areálu.
Omlouváme se, že příprava zprovoznění hřiště i pro využití širokou veřejností trvala déle, než jsme
plánovali. Využívání školního hřiště bude umožněno formou zpoplatněného pronájmu. Systém pronájmu lze
shrnout do následujících bodů:
- zájemce podepíše v kanceláři školy smlouvu o pronájmu (například na celý školní rok) a získá
přístupový kód ke vstupu na hřiště,
- zájemce si vytvoří účet v rezervačním systému na webu školy www.zskovarov.cz (sekce Pro veřejnost),
- zájemce si dle své volby přes svůj účet závazně rezervuje v systému termín či termíny, kdy bude hřiště
využívat – lze pravidelně i nepravidelně,
- nájemce zaplatí nájemné bezhotovostně přímo na účet, a to do konce měsíce, v němž hřiště využíval.
Důležité body provozního řádu školního hřiště a pravidel pronájmu:
 Denní provozní doba hřiště: dny školního vyučování od 15:00 do 20:00 hodin, dny pracovního volna a
období školních prázdnin od 8:00 do 20:00 hodin.
 Hřiště je určeno především k provozování zejména atletiky a míčových her - minikopaná, basketbal,
odbíjená, nohejbal, házená, florbal, tenis.
 Cena pronájmu - 1 hodina 140,- Kč; 1 den 1000,- Kč. Pronájem pro dospělé či spolky organizující
sportovní aktivity pro žáky MŠ a ZŠ Kovářov je za poloviční ceny.
 Nájemce zodpovídá za dodržování provozního řádu školního hřiště. Nájemce se zdržuje v areálu hřiště
pouze po dobu rezervovaného času a dobu nezbytnou k přípravě či úklidu areálu (15 minut před
rezervací a 15 minut po rezervaci).
 Nájemce může využít sportovní nářadí a náčiní, které hřiště obsahuje, včetně vybavení v úložné skříni.
 Každou nezrušenou rezervaci, i kdyby nebyla z nějakých důvodů nájemcem nakonec využita, je nutné
z důvodu blokování termínu uhradit.
Bližší informace najdete na webu školy. Uzavřít nové smlouvy o pronájmu v období letních prázdnin lze
v úřední hodiny školy – každé pondělí od 9:00 do 10:00.
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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SDH KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
Sbor Dobrovolných Hasičů Kovářov pokračuje v plánovaných akcích, které
si odhlasoval na valné hromadě. Na konci dubna sbor zabezpečoval akci pálení
čarodějnic ve spolupráci s obecním úřadem Kovářov. Hasičky v rolích čarodějnic
zpříjemnily dětem večer a čekání na pálení ohně krásnými soutěžemi se sladkou
odměnou.
V letošním roce jsme opět podpořili sbírku Ligy proti rakovině prodejem
kytiček s výsledkem přes 3 800 Kč na pomoc proti rakovině:
Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině,
ještě jednou Vám ze srdce děkujeme za Vaši pomoc při letošním ročníku sbírky Ligy proti rakovině
ve středu 15. května a s radostí Vám oznamujeme, co už možná víte ze sociálních sítí nebo dalších
zdrojů - že letošní 23. ročník Českého dne proti rakovině byl navzdory nepřízni počasí
mimořádně úspěšný a aktuální stav na sbírkovém účtu k 12. červnu přesáhl 19,74 milionů Kč (a to
ještě nejsou připsány částky za e-kytičky a dárcovské SMS). DĚKUJEME!
Velký dík opět patří našim hasičkám, které prodej kytiček realizovaly.
Ve spolupráci s Obcí Kovářov jsme připravili na 22. 6. 2019 na kovářovské návsi tradiční dětský den
se spoustou atrakcí, soutěží a aktivit a se závěrečným tradičním pečením buřtů. Zásahová jednotka obce
dětem předvedla zásah při vypuknutí drobného požáru.
Začátek léta začíná tropickými teplotami, proto je třeba veliká opatrnost při akcích, na kterých je
otevřený oheň.
OKRSEK KOVÁŘOV
11.5.2019 proběhlo okrskové prověřovací cvičení
Celkem
družstvo
u
příležitosti
založení SDH Lašovice. Opět jsme se potýkali
Součet
muži
PÚ
štafeta pořadí
časů
s nepřízní počasí, nicméně celá soutěž byla řádně ukončena.
32,26 74,46
Kovářov
5
106,72 Poděkování za uspořádání soutěže patří členům SDH Lašovice. Je
40,28 79,58
Lašovice
7
119,86 mi velice líto, že se soutěže zúčastnila pouze dvě ženská družstva.
Předbořice 29,05 70,63
1
99,68 Dále okrsek nevyslal soutěžní družstvo na okresní soutěž
v požárním sportu, které se konalo v Milevsku.
28,42 73,23
2
Zahořany
101,65
Vesec

76,48

79,36

9

Vepice

31,32

71,74

3

←Výsledková listina: Okrsková soutěž v požárním sportu
103,06 Lašovice 11.5.2019 – okrsek Kovářov

Vladyčín

31,33

73,38

4

104,71

Chrást

37,19

78,71

115,90

Radvánov

48,02

81,33

6
8

družstvo
ženy

155,84

-Josef Grůbr, starosta okrsku Kovářov a velitel zásahové jednotky obce-

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ KOVÁŘOV

129,35

Celkem
PÚ

štafeta pořadí

Součet
časů

Kovářov

28,06

84,74

1

112,80

Předbořice

35,02

97,14

2

132,16

Stalo se již tradicí, že o Velikonoční neděli
pořádá Folklorní soubor Kovářovan ve spolupráci
s Obcí Kovářov zábavné odpoledne pro děti. Letos
soubor Kovářovan představil loutkovou pohádku
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O kohoutkovi a slepičce, pak následovala tvořivá dílnička, kde se pletly pomlázky, malovaly perníčky,
polepovaly kraslice atd.
V sobotu 27. dubna jsme pořádali zájezd na Šumavu. Navštívili jsme klášter ve Vyšším Brodu, kde
jsme si prohlédli kostel, obrazovou galerii a knihovny.
Další zastávka vedla na lipenskou přehradu.
V infocentru vodní elektrárny Lipno jsme shlédli projekci
o elektrárně Lipno I a Lipno II, prohlédli si model
elektrárny a celého toku Vltavy se všemi vodními díly.
Na oběd jsme se zastavili v lipenském Penzionu
Kovářov:). Posledním bodem výletu byla prohlídka
destilérky a čokoládovny ve Svachově Lhotce, která byla
spojena s degustací destilátů, likérů a pralinek.
V podvečer magické filipojakubské noci se
v Kovářově na Lipníku konal pravidelný Velký
čarodějnický slet. Připraveno bylo deset soutěžních
disciplín, po jejichž splnění byli čarodějničtí učedníci
odměněni kouzelným lektvarem z žabince a medailí. Nechybělo hledání pokladu ani vyhlášení nejhezčí
masky čarodějnice a čarodějníka. Při západu slunce byla upálena nejhorší čarodějnice.

V polovině června jsme plně obsazeným autobusem vyrazili na jednodenní výlet do Berchtesgardenu
na Orlí hnízdo. Díky slunečnému počasí jsme měli úžasný výhled na ještě zasněžené horské štíty a mohli se
kochat krásami Alp. Po prohlídce Berchtesgardenu jsme se vydali na procházku podél jezera Königssee.
Výlet patřil sice k fyzicky náročnějším, ale
setkal se s velmi příznivými ohlasy, proto se
budeme snažit podobný výlet uspořádat opět
za rok.
V sobotu 22. června si přišly děti užít
dětský den na kovářovskou náves. Čekal na
ně skákací hrad, cukrová vata, malování na
obličej, soutěže, střelba ze vzduchovky a ze
samopalu, ukázky vybavení obecní policie a
ukázka hašení požáru. Na závěr akce si děti
opekly špekáčky.
-foto: Petra Baštýřová,
text: Michaela Smrčinová-
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 21. června starosta obce Pavel Hroch slavnostně přivítal nové občánky Kovářova.

Zleva: Jan Nožička, Martin Mendlík, Ester Klimešová, Alžběta Jircová, Nikola Brůžková, Natálie Hadačová

Zleva: Jakub Kalina, Robin a Oliver Kočí, Bartoloměj Zeman, Vanessa Urbášek, David Krejča,
Eliáš Beran
-foto: Petra Baštýřová-
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TTC KOVÁŘOV – SEZONA 2018-2019
Sezona 2018-2019 je za námi a přinesla nám už samotnou účastí družstva žen ve
druhé lize velký úspěch, navýšený ještě konečným čtvrtým místem v této
celostátní soutěži. Za tímto výsledkem vidíme především zodpovědný,
bojovný a nadšený výkon všech hráček, které za družstvo k jednotlivým
utkáním nastoupily. Základní sestava Blanka Smejkalová, Radka Horká a
Kateřina Ďurišová odehrála většinu zápasů, ale do druholigových bojů
zasáhla i Anežka Blažková (střídavý start z Vršovic) a v této dohrané
sezoně ještě dorostenka Aneta Smetanová. Ta se může pochlubit i jedním
vítězstvím v této náročné soutěži.
Druhá liga je u nás rozdělena do třech skupin podle územních kritérií. Takže naše skupina A byla složena
z družstev z Karlovarského, Plzeňského, Středočeského a Jihočeského kraje a doplněná ještě o některá
družstva z Prahy. Týmů z Prahy je více, takže některá hrají i ve skupině B. Nutno dodat, že naše družstvo
bylo jediné z Jihočeského kraje a také se jako jediné z našeho kraje po mnoha letech dokázalo udržet a
neopustit tak po roce působení tuto soutěž. To se v nové sezoně změní, protože družstvo VS Tábor, vítěz
jihočeské divize, vyhrálo kvalifikaci o II. ligu a bude opět naším tradičním soupeřem, tentokrát
o druholigové body. V tabulce úspěšnosti skončila Blanka Smejkalová na desátém místě s 37 výhrami a
14 porážkami. Radka Horká skončila čtrnáctá (26:16) a Kateřina Ďurišová sedmnáctá (24:18).
V našem kraji šla úroveň ženského a dívčího stolního tenisu hodně nahoru a šanci na postup z divize mají
v nové sezoně hlavně družstva z Vyššího Brodu a ze Lhenic. Ostatně prvně jmenovaný tým měl již letos své
nejlepší hráčky na střídavý start v Plzni. Úroveň jihočeské divize mělo možnost zkusit naše B družstvo žen,
které se ale potýkalo s nedostatkem času a volných termínů k hraní a skončilo v této soutěži na posledním
místě. Nejlepší zápas předvedly paradoxně proti celku VS Tábor, se kterým prohrály těsně 4:6. Zde zahrála
výborně hlavně Aneta Smetanová, která na první tým tabulky dělala dva body a s Alžbětou Mrázovou
vyhrála i čtyřhru. Dalšími členkami družstva byly Lenka Růžičková, Nela Horká, Ema Kohoutová a
zdravotně dlouhodobě indisponovaná Lýdie Špetová.
V sestavování žebříčků mužů a žen nastala v této sezoně změna. Tvoří se podle ELO bodů (dříve známe
hlavně za šachů) a do mužského žebříčku jsou zařazeny již i ženy. V samostatném krajském žebříčku žen je
na prvním místě naše Blanka Smejkalová, následována Dubravcovou ze Lhenic a třetí místo drží Radka
Horká. Na šestém místě je pak Kateřina Ďurišová. Aneta Smetanová je pak na 21.-30. místě, Alžběta
Mrázová s Lenkou Růžičkovou jsou na 31.-40. místě a Ema Kohoutová figuruje na 51.-72. místě. V rámci
okresu Písek byl vydán žebříček mužů, kde je na 5. místě Jiří Špác, na 11. místě je Jiří Mošanský mladší a
17. je Vojtěch Poslušný.
Tím jsme se dostali k okresnímu přeboru družstev mužů, který hrálo naše áčko v sestavě Jiří Špác, Miroslav
Barda a Jiří Mošanský mladší i starší. V záloze byl ještě Jaroslav Janeček, a pokud mohla, vypomohla týmu
i Blanka Smejkalová. Družstvo obsadilo v nabitém OP pěkné třetí místo, což asi odpovídá jejich ambicím.
Také naše béčko hrálo OP a ještě do půlky soutěže žila šance na postup do kraje. Když se zdálo, že šance
pominula, přestoupil náhle do Sedlčan Pavel Černý a jeho bratr Jan přestal hrát. Ze základu družstva tak
zbyli jen Vojta Poslušný a Jirka Zděnek, kterým úspěšně vypomáhaly Alžběta Mrázová, Aneta Smetanová a
Lenka Růžičková. Vedoucím družstva se stal Jiří Zděnek, který se svého úkolu zhostil velmi dobře.
Družstvo nakonec skončilo v desetičlenné skupině na sedmém místě. Utvořila se však dobrá parta, která má
perspektivu i pro další sezonu.
O jeden stupeň níž, tedy okresní soutěž, hrálo naše céčko, ve kterém dostávali příležitost naši nadějní žáci a
žákyně, doplněni o některé starší hráče. Vedoucím byl Josef Hezoučký, dále hráli Josef Janů, Martin Krause,
Tereza Špetová, Vítek a Ema Kohoutovi, Petr Volf, Jiří Smrčina, Michal Zděnek a Augustin Riant. Družstvo
mělo sympatický projev a postupně se zlepšovalo. V celkovém výsledku to ještě nebylo tak patrné, ale už se
dostavila jedna výhra a jedna remíza nad předposledním týmem tabulky, Protivínem E. Za ním naše
družstvo zaostalo jen o skóre. Protože úroveň hráčů v našem okrese šla hodně nahoru, i my musíme dělat
vše pro to, abychom nezůstali pozadu. A tak kromě oficiálních utkání si všechna tři družstva sjednávala
přáteláky s týmy z jiných okresů i krajů (např. Tábor, Sedlčany, Klučenice).
V žákovských kategoriích jsme se zúčastnili několika turnajů v rámci kraje, s některými výsledky můžeme
být spokojeni, o těch jsme již ale psali v minulém vydání. Měli jsme možnost zúčastnit se přeborů kraje
v kategorii družstev mladších a starších žáků, starších žákyň a dorostenek, ale nic z toho se nepovedlo.
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Někdy z časových důvodů, někdy z nezájmu dětí či jejich rodičů. Jediný přebor absolvovalo družstvo
mladších žákyň, kde nás vlastně reprezentovaly naše nejmladší žákyně, které sice skončily poslední, ale
určitě získaly cenné nové zkušenosti.
Turnaje TOP 8 dorostenek se měla účastnit Aneta Smetanová, nakonec se ale omluvila. Také proto
(absolvovala 2 turnaje ze 4) skončila v celkovém pořadí na desátém místě, když před ní jsou soupeřky, které
běžně poráží. Tuto ztrátu si kompenzovala v zápasech OP mužů, kde udělala několik velmi dobrých
výsledků. Skončila na 27. místě se 14 výhrami a 15 prohrami. Z našich mužů jich bylo lepších než ona jen
pět. TOP 8 starších žákyň absolvovala Ema Kohoutová, která se ale nepotkala s nejlepší formou a skončila
poslední. V celkovém hodnocení této soutěže obsadila desáté místo.
Ve starších žácích je Vít Kohout zařazen na 22. místě z 50 klasifikovaných, což je dobrý výsledek
i vzhledem k tomu, že se nezúčastnil dvou turnajů. Michal Zděnek je na 32. místě a Augustin Riant je
42. V mladších žácích se Vít Kohout nezúčastnil jen jednoho turnaje a v celkovém hodnocení získal cenné
12. místo. Augustin Riant vynechal turnaje dva a skončil na 21. místě. Dominik Pašek a Jiří Smrčina
obsadili shodně 38.-43. místo. V nejmladších žácích doplatil Dominik Pašek na to, že se zúčastnil jen
jednoho ze čtyř turnajů. Na turnaji ve Velešíně obsadil 9.-12. místo, ale celkově je na 25. místě. Více bodů
nashromáždili na 17. pozici Adam Bayer a na 19. pozici David Bayer i 24. Petr Škoch. Jako 26. je
klasifikován ještě Vít Skála. Nejmladší žákyně Lucie Riantová při účasti na třech turnajích nastřádala
155 bodů a obsadila pěkné 6. místo. Klára Škochová také na třech turnajích posbírala 96 bodů (koeficient
těchto turnajů byl trochu nižší) a skončila na celkovém dvanáctém místě. Patnáctá je pak Ema Kohoutová
při účasti na jednom turnaji s jednadvaceti body. Závěrem TTC Kovářov přeje svým členům radost ze hry a
další úspěchy ve hře. Dále gratulujeme fotbalové TJ ZD Kovářov k prvenství ve své skupině krajské soutěže
a přejeme další úspěchy.
-František Špeta-

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Sezóna 2018/19 vejde do dějin kovářovského fotbalu!
O historický úspěch kopané v Kovářově se postarali muži „A“, kterým se podařilo vyhrát
skupinu „C“ jihočeské I.B třídy. Po celou sezónu patřila kovářovským první příčka v tabulce,
která znamená historický postup do I.A třídy. Gratulujeme a děkujeme!
Hodnocení sezóny trenérem Jiřím Jarošem: „Tak, jak jsme konstatovali minule, naše mužstvo
bylo na jarní část soutěže dobře připravené! Na jaře neprohrálo ani jediné utkání a po zásluze
v nejnižší krajské soutěži zvítězilo. Pro celý kovářovský fotbal je to obrovský úspěch, za který stojí
poděkovat všem, kdo se o to zasloužili. To jsou především hráči, trenéři, funkcionáři, dále lidé, kteří se
starají o zázemí na hřišti, pan starosta a Obec Kovářov za vybudování krásné tribuny a v neposlední řadě
všichni naši sponzoři, protože jejich pomoc a podporu budeme v příští sezóně moc potřebovat. První
mužstvo postoupilo do krajské soutěže I.A třídy, což je historický úspěch po dlouhých letech. Nyní
netrpělivě čekáme, do které skupiny budeme zařazeni a jací soupeři nás čekají. Ale těšíme se moc na novou
výzvu. Za velkou podporu našim fanouškům děkujeme, stáli při nás nejen na domácím hřišti, ale v hojném
počtu s námi jezdili i na venkovní zápasy. Byli naším dvanáctým hráčem. Jejich podpora měla velký podíl
na našem úspěchu. Za to velké díky. Přejeme si, aby i příští sezóna byla úspěšná a zveme do našeho
krásného areálu Na Hůrkách opět všechny příznivce kovářovského fotbalu.“
Společné
foto s
fanoušky
po
vítězném
postupovém
zápase na
Hradišti.
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Mužům „B“ se na jaře také dařilo, série 6-ti zápasů bez prohry vynesla „béčko“ na konečné 4. místo
v Okresní soutěži. Chtěl bych tímto poděkovat všem hráčům, kteří se do celé sezóny zapojili, a doufám, že
v nastaveném směru budeme pokračovat i nadále.
První sezónu v kategorii starších žáků mají za sebou naši mladíci ve věku od 13 do 15 let. Zřejmě si
vybrali nováčkovskou daň a věřme, že konečná 5. příčka bude odrazovým můstkem do příští, jistě
úspěšnější, mistrovské sezóny.
Mladší žáci opět nezklamali a v Okresním přeboru se umístili na krásném 2. místě, když o 1 bod
předskočili Hradiště „C“. Gratulujeme všem hráčům a trenérům!
Mini přípravka se pod vedením Pavla Klímy a Petra Jandy utkává, jako již tradičně, v sérii turnajů se
Sepekovem, Chyškami a Petrovicemi. Zpestřením pro naše nejmladší bylo sobotní odpoledne 15. června,
kdy na Kovářovská Hůrka zavítala děvčata SK Slavia Praha U10. V rámci rozlučky se sezónou se děvčata
Slavie rozdělila na 2 týmy a systémem každý s každým se utkala v turnaji jak s místními, tak
i s petrovickými hráči. Naše přípravka „vyztužená“ o pár starších hráčů dokázala celý miniturnaj vyhrát!
Miniturnaj
15. června 2019
Modří SK
Petrovice, žlutí
TJ ZD Kovářov a
„sešívaní“ SK
Slavia Praha
dívky U10.
70. výročí
Založení fotbalového hřiště Na Hůrkách v Kovářově se oslavovalo 8. června 2019. Při této příležitosti se
slavnostně otevřela zrekonstruovaná tribuna a zároveň byli ocenění bývalí, ale i současní funkcionáři, trenéři
a zasloužilí členové oddílu za jejich práci a přínos pro náš klub. Dále byli oceněni partneři oddílu za jejich
podporu.

Otevření tribuny při oslavě 70. let hřiště Na Hůrkách 8. června 2019
-Tomáš JanečekKovářovský zpravodaj
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Ceník inzerce
platný od 1.1.2009
ceny jsou uvedeny s DPH
malý formát
formát A5
formát A4

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč
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