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INFORMACE Z OBCE
A Váţení a milí spoluobčané,
v tomto adventním čase přichází do Vašich domácností poslední
zpravodaj naší obce v roce 2017. Rok, který plynul stejně rychle
jako ty předešlé, ale moţná nám připadá, ţe byl přesto rychlejší a na
nic jsme neměli dostatek času. Říkáme si, co jsme měli ještě udělat a
co jsme nestihli. To uţ ale nedohoníme, a proto je třeba si v klidu
sednout a říci si, ţe to není aţ tak špatné a ţe jsme udělali vše, co
bylo v našich silách...
Přesně tak činí i obec, obecní rada či zastupitelstvo. Jiţ v minulém
čísle jsem se snaţil popsat vše podstatné, a proto se nebudu
opakovat. Vy sami se můţete přesvědčit o výsledcích naší práce,
třeba kdyţ jdete na procházku nebo projíţdíte místními částmi naší
obce. Někdo si můţe naopak říci, ţe se toho aţ tolik nestalo nebo ţe
aktivita mohla být ještě větší. Ano, ne všechny záměry se nám
podařilo realizovat, ne na všechny plánované aktivity jsme získali
peníze, ale myslím si, ţe Obec Kovářov se neustále rozvíjí.
Končící rok byl plný událostí příjemných, ale i smutných – to kdyţ
nás opouští naši nejbliţší kamarádi, spolupracovníci, na které
v dobrém vzpomínáme. Mě v uplynulých měsících potěšilo velmi to,
ţe se stále najde parta nadšenců, která bez jakékoliv pomoci dokáţe
zorganizovat akci, do které se zapojí mladí, staří, rodiče s dětmi a
kamarádi. Určitě vás napadá akce „Jídlobraní na kovářovské návsi“.
Přál bych si, aby si tato akce našla v příštím roce místo v kalendáři a
mohli se jí účastnit ještě ve větší míře právě obyvatelé našich obcí.
Ještě jednou moc děkuji organizátorkám.
Váţení spoluobčané, dovolte mi závěrem, abych Vám všem popřál
krásný adventní čas, klidné a spokojené vánoční svátky a v novém
roce 2018 hodně zdraví, spokojenosti a mnoho pracovních
i osobních úspěchů.a v
-Pavel Hroch, starosta obce-

Ať láska světu vládne
a nejen dnešní den.
Ať všechno špatné padne
a život je krásný sen.
Šťastné a veselé Vánoce
PF 2018

PRACOVNÍ DOBA
O SVÁTCÍCH

Obecní úřad Kovářov

27. – 29. 12. 2017
07:00 – 15:30 hod.
(11:30 – 12:00 hod. oběd)
Knihovna Kovářov
22. – 29.12. zavřeno
Sběrný dvůr Kovářov
22. – 29.12. zavřeno
-------------------------------------------------------------------------------------

Prodej ryb v Kovářově
u prodejny Jednota
22.12. od 09:00 do 10:00 hod.
-------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční koncert
Kosteláček
25.12. od 17:00 hod.
Kostel Všech svatých
v Kovářově
Louskáček – Hybernia Praha
27.12. - odjezd 12:50 hod.
KD Kovářov
prodej vstupenek OÚ Kovářov
tel. 725 891 010
-------------------------------------------------------------------------------------

Pochody:
Z Kovářova do Kovářova
26.12. 09:00 - 10:00 hod.
start Restaurace Na Křiţovatce
Novoroční výstup na „Koňský
vrch u Zahořan“
01.01. cíl 13:00 – 15:00 hod.
Z Předbořic do Předbořic
20.01. 13:00 hod.
start Předbořice náves
-------------------------------------------------------------------------------------

Plesy:
KD Kovářov
13.01. Školní a zemědělský
20.01. SDH Kovářov
03.02. Obecní ples
KD Zahořany
06.01. Myslivecký (MS Hůrka)
27.01. SDH Předbořice

zaměstnanci OÚ Kovářov
a zastupitelé obce

-------------------------------------------------------------------------------------
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Masopust Kovářov
10.2.2018 od 10:00 hod.

Vážení spoluobčané,
s velkým zármutkem Vám musíme oznámit, že dne 11. prosince 2017 nás opustil
pan Jiří Novák z Kovářova ve věku 68 let.
Jiří Novák byl prvním porevolučním starostou Obce Kovářov. Během svého dvanáctiletého
funkčního období vykonal pro obec spoustu dobré a prospěšné práce, jejíž výsledky se staly
natrvalo součástí historie, přítomnosti i budoucnosti naší obce. I po jeho nečekaném
odchodu přetrvá to, co nám bude připomínat obětavého, starostlivého, upřímného a kamarádského starostu.
Člověka, jemuž vděčíme mimo jiné za navázání partnerských vztahů se švýcarskou obcí Seftigen, které
přerostlo v přátelství jednotlivců i celých rodin a které vnímáme jako odkaz do budoucnosti.
Za vše děkujeme a s úctou vzpomínáme
Obec Kovářov.

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
V katastru obce Kovářov se v měsíci listopadu pohyboval muţ, který nabízel slevy na odběr elektrické
energie. Díky oznámení občanů byl muţ obecní policií zkontrolován a vykázán. Je s podivem (ale je to
kaţdého občana svobodné rozhodnutí), ţe někteří občané i přes naše varování pouští tyto osoby do svého
bytu nebo domu. Nemohou se jich pak zbavit a tak raději něco podepíší, někdy ani nevědí co. Proto znovu
varuji!!! Nikoho do bytu (domu) nepouštět a nic nepodepisovat. Jiţ se mnohokrát stal případ, ţe při
takovéto návštěvě došlo k odcizení peněz i napadení.
Protoţe se blíţí Vánoce a konec roku, chci všem občanům obce Kovářov popřát
klidné a spokojené svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví, štěstí a
pohody.
-Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-

MARIÁŠ O POHÁR STAROSTY OBCE KOVÁŘOV
V sobotu 2. prosince se uskutečnil v Restauraci Na Křiţovatce v Kovářově závěrečný souboj mariášníků.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 16 hráčů.
Kovářov 2.12.2017

Celkové pořadí 2017

1. Stanislav Hroch
2. Richard Korbut
3. Jiří Slivka
4. Renata Skronská
5. Jaroslav Paták

1. Stanislav Hroch
2. Stanislav Burian
3. Zbyněk Hasman
4. Zdeněk Pšeničný
5. Petr Dolista

POPLATKY V ROCE 2018
paušální poplatek za svoz komunálního odpadu:
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 600,- Kč, splatnost od 02.01.2018 do 31.05.2018
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 600,- Kč splatnost od 02.01.2018 do 31.05.2018
poplatek za psa:
- 150,- Kč splatnost od 02.01.2018 do 31.03.2018

!!!NOVÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ!!!
KOVÁŘOV – MILEVSKO – TÝN/VLT. – ČESKÉ BUDĚJOVICE (přímá linka, 78 km, 80,- Kč)
odjezd Kovářov 5:33 hod. - příjezd České Budějovice 7:20 hod.
odjezd České Budějovice 15:30 hod. - příjezd Kovářov 17:20 hod.
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KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ KOVÁŘOV

↑ Obec Kovářov společně
s
dobrovolnými hasiči
pořádali
v sobotu
14. října na vrchu Lipný
drakiádu spojenou s prohlídkou nového zařízení vodárny a ukázkami nově pořízené hasičské
techniky.
← O prvním adventním podvečeru pořádala Obec Kovářov tradiční
nasvícení vánočního stromu na kovářovské návsi. Slavnostní
atmosféru navodily písně v podání souborů Kovářovská OPONA,
Kovářovan a pěveckého sboru ZŠ Kovářov. Pan farář Řehoř J. Ţáček
promluvil o významu adventu. Na závěr akce si děti strom dozdobily a
po zvolání "Stromečku nasviť se!", se strom barevně rozzářil.
Poděkování patří pí. Gabriele Zítkové a dětem ze ZŠ Kovářov za to, ţe
letos vyrobily ozdoby na vánoční strom.
↓ Letos v září jsme se opět vydali do termálních lázní Terme 3000 ve
Slovinsku, uţít si relaxační prodlouţený víkend. Tento zájezd si získal
velkou oblibu, o čemţ svědčil plně obsazený autobus.

text: Michaela Smrčinová foto: Petra Baštýřová, Michaela Smrčinová
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE V KOVÁŘOVĚ
ZDRAVÉ ZOUBKY
Jiţ třetím rokem pokračujeme v projektu Zdravé zoubky. Opět za dětmi dojíţdí zubní hygienistka paní
J. Muţíková z Milevska. Poutavou formou pomocí pohádek a příběhů si s dětmi povídá o tom, jak je
důleţité denně pečovat o dětské zoubky, aby byly stále zdravé a krásné. Vysvětluje dětem, co zoubkům
prospívá a co jim naopak škodí.
První setkání s paní Muţíkovou se konalo začátkem října. Paní hygienistka pokaţdé přijíţdí s něčím
novým a děti si vše mohou samy ve školce vyzkoušet. Ti starší, kteří se vzájemného setkání jiţ účastnili
v minulém roce, si mohou letos své znalosti a dovednosti zopakovat, procvičit a vţdy doplnit o něco
nového a zajímavého.
Miluše Krejčová, učitelka MŠ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V letošním roce mateřská školka čerty ţila jiţ od pondělí 4.12. Děti se vţily do role malých čertíků, kdy
si na sebe vzaly svítící rohy, umělé čertovské ocásky a někteří i čertovské oblečky, aby si vyzkoušely,
jaké to je být opravdovým čertem. Mnohé z nich takto přestrojené přivítaly v úterý vzácnou návštěvu
v podobě Mikuláše, anděla a dokonce dvou čertů, kteří nás přišli navštívit. Děti se na návštěvu moc těšily,
i kdyţ některé se při pohledu na dospělé čerty proměnily z malých čertíků v andílky. Děti Mikulášovi
i čertům slíbily, ţe budou hodné, uklízet po sobě hračky, poslouchat paní učitelky, a za to dostaly
mikulášskou nadílku v podobě sladkostí a ovoce. Jelikoţ máme ve školce šikovné a učenlivé děti,
přednesly a zazpívaly obě třídy návštěvě krásné mikulášské básničky a písničky. Po obědě děti čekalo
další sladké překvapení, které si pro ně nachystaly paní kuchařky v podobě muffinků s tematickým
námětem.
Děkujeme mamince paní Řezáčové z Kovářova, která darovala dětem mandarinky na mikulášskou
nadílku.
Martina Zemanová, učitelka MŠ
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NÁVŠTĚVA PÍSECKÉ SLADOVNY
Na začátku listopadu jsme s dětmi podnikli výlet do Písku. Navštívili jsme píseckou Sladovnu, kulturní
instituci v duchu hesla škola hrou, která produkuje kvalitní program interaktivních výstav, především pro
rodiny s dětmi. Nabídku inspirace a kreativity doplňují fantastické herní prostory pro nejmenší děti do
šesti let nazvané Pilařiště a Mraveniště. Dětem se zde velice líbilo. Starší děti navštívily i kreativní
dílničku na výrobu svíček a mýdel Rodas. Zhlédli jsme krátký dokument o výrobě svíček a prohlédli jsme
si výstavku všech výrobků z vosku. Kaţdé z dětí si zvolilo škálu barev a ponořováním svíčky do vaniček
s barvou si všechny vytvořily barevného zajíčka, kterého si odvezly domů.
ZÁBAVNÉ AKCE V NAŠÍ ŠKOLCE
Koncem listopadu do naší školky zavítalo Divadélko kouzel a soutěţí. Děti se aktivně zapojovaly do
všech činností, protoţe velkou motivací byly sladké odměny, které získávaly za splnění daných úkolů.
Těšíme se na ukázku dravých ptáků. Předvedou ji sokolníci M.+J.Vondruškovi z Českých Budějovic.
Návštěva je plánována na 15.12.2017 na zahradě MŠ. K dispozici dáváme jejich webové stránky
k nahlédnutí - www.sokolnictvi.info.
Připravujeme vystoupení, které děti předvedou na vánoční besídce v mateřské škole v úterý 19.12.2017
od 15.30 hod. Jste srdečně zváni.

A uţ zase jako v loni,
celý dům vanilkou voní.
Maminka válí rohlíčky,
v troubě se pečou perníčky.
Ve vaně uţ kapra máme,
stromeček si do pokoje dáme.
A zítra zase po roce,
budou tu opět Vánoce.
VŠEM PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-

VÁNOČNÍ POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje, zdravíme vás v tomto vánočním čase z Předbořic.
Naposledy jsme vás informovali o akci 3v1. Od té doby jsme s dětmi v mimoškolní aktivitě nazvané
SoŠko mohli proţít tři témata: Vinná réva, Skutky milosrdenství a Světla a tmy. Na konci listopadu
dobrovolníci opět vyráběli adventní věnce na stůl i závěsné na dveře. Maminkám a dětem se daří vytvářet
stále nové originály. Děkujeme všem, kteří jste koupí vyrobeného adventního věnce podpořili provoz
Domova svaté Zdislavy v Předbořicích. Záleţí i na vás a na vaší finanční podpoře, jak dlouho budou
řeholní sestry zde na Kovářovsku.
6. prosince po mši svaté s rytmickými písněmi přišel za dětmi do kostela Mikuláš, věřte nebo ne, ale
opravdický. Pan Mikuláš přinesl kaţdému bohatou nadílku. A protoţe tento Mikuláš spolupracuje
s Linkou bezpečí, dostali děti i rodiče telefonní číslo na tuto „pomocnou ruku“.
13. 1. se těšíme na setkání s vámi na tradičním křesťanském plese na sále obecního domu v Petrovicích,
začátek v 20.00. Vstupenky lze zamluvit na tel. 728 205 054 nebo zakoupit přímo na místě. Výtěţek plesu
je většinou pouţit na provoz a aktivity Domova sv. Zdislavy.
20. ledna 2017 oslavíme výročí posvěcení Domova sv. Zdislavy, letos jiţ 19. výročí vzniku. Jste zváni
na slavnostní mši svatou v 14.00. Jako hlavního celebranta jsme pozvali P. Pharm Dr. Mgr. Josef
Šedivý, O.Cr.. Otec Šedivý je 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu Křiţovníků s červenou
hvězdou. Po mši svaté se můţeme společně setkat ve školce při povídání a malém občerstvení.
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Nejpozději do 14. února plánujeme tradiční dětský karneval. Budeme vás informovat plakátkem.
Sledujte také naše webové stránky www.rodinapredborice.cz a facebook Rodina Předbořice.

20. ledna - 19. výročí vzniku Domova sv. Zdislavy
– 14.00 mše sv.
13. ledna – křesťanský ples v Petrovicích
do 14. února vás informujeme o dětském karnevale
Více viz text výše
Nabízíme další příběh k zamyšlení pro kaţdého z nás. Příběhy jsou z kníţky Vánoční příběhy pro potěchu
duše, jejímţ autorem je Bruno Ferrero.
Tajuplný dar
Nad Betlémem svítalo. Uţ odešel poslední poutník a velká hvězda pohasla. Panna Maria si láskyplně
prohlíţela spícího Jeţíška.
Staré dveře od chléva se pomalu s vrznutím otevřely. Na prahu se objevila stará ţena oblečená do
roztrhaných šatů. Maria sebou trhla, Jeţíšek dál klidně spal. Oslík s volkem přeţvykovali seno
z hromádky před sebou a nepocítili příchozí jediným pohledem.
Maria ji sledovala. Kaţdý její krok jako by trval celou věčnost. Stařena se pomalu přiblíţila k jesličkám.
Jeţíšek náhle otevřel oči a k Mariině údivu se v jeho pohledu i očích stařeny blýskl stejný plamínek
naděje.
Stařena se k němu sklonila a lovila rukou
v roztrhaných šatech. Maria si ji znepokojeně
prohlíţela. Konečně ta neznámá našla, co hledala.
Vytáhla ruku ze záhybů oděvu, ale ta věc byla tak
malá, ţe ji schovala v dlani. Podala ji Jeţíškovi.
Uţ tu byli tři králové i pastýři. Co jen mohla
přinést ona?
Maria viděla jen shrbená záda nad jesličkami.
Pak se stařena narovnala, jako by z ní spadla
nesmírná tíha, která ji stahovala k zemi.
Napřímila ramena, zvedla hlavu a najednou byla
tak vysoká, ţe se hlavou téměř dotýkala stropu
chléva. Do tváře se jí jako zázrakem vrátilo mládí.
Vlasy znovu zčernaly a získaly hedvábný lesk. Kdyţ opět zmizela v temné noci, Maria se konečně mohla
podívat, jaký dar to vlastně přinesla.
Jeţíškovi se v rukou lesklo červené jablko. Ta ţena byla Eva, první ţena, matka všech lidí, která
odevzdala Mesiáši ovoce prvotního hříchu.
Tento příběh o jablku a pramáti Evě vyjadřuje trochu jinak onu pravdu, ţe Jeţíš se narodil, aby se vše
narodilo znovu s čistým štítem.
Přejeme vám dobře prožité svátky vánoční, radost ze společně strávených rodinných chvil a něhu Boží
lásky mluvící a dotýkající se nás všech v malém dítěti Ježíši.
Boží přízeň po celý rok 2018.
Dva chlapi se baví o tom, co dostali k vánocům... (vtip)
Dva chlapi se baví o tom, co dostali k vánocům.
"Pojď k oknu... vidíš to krásný, modrý BMW?
"No, tak to je opravdu moc pěkný."
"Tak přesně v takový barvě jsem já dostal tepláky..."
- sestry Pavlína Sedláčková a Anna Smolárová-
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Před
Vánoci
Vám
přinášíme zprávy o některých
aktivitách školy, které byly
realizovány během uplynulých
měsíců, a zároveň všechny
zveme na 26. školní a
zemědělský ples. Občanům
Kovářova přeji jménem školy
spokojené,
láskou
a
porozuměním naplněné vánoční
svátky a hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce.
Libor Mandovec,
ředitel školy

MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
I letos se v naší škole objevila mikulášská
druţina. V úterý 5. prosince se Mikuláš,
anděl a tři čerti vydali na obchůzku
jednotlivých tříd, aby zjistili, jak byly
plněny loňské sliby o tom, ţe se ţáci budou
vzorně učit a ţe rozhodně nebudou zlobit...
Z učeben uţ se za chvíli ozýval nejen
Mikulášův zvoneček, ale také brblání čertů,
řinčení řetězů a bouchání metlami o lavice. Na
prvním stupni byl u ţáků vidět strach a někdy
dokonce i slzičky, na druhém stupni převládala
spíše legrace. Jaké to je ocitnout se na chvíli v
čertovském pytli, si pár ţáků vyzkoušelo na
vlastní kůţi, ovšem dárek v podobě oplatek
dostali nakonec všichni. Poděkování za
sladkou odměnu patří Zákaznickému klubu
Jednoty Kovářov.
MARTINSKÝ VEČER JIŢ PODESÁTÉ
V pátek 10. listopadu zavítal do Kovářova jiţ podesáté Martin na bílém koni. Sníh s sebou sice opět
nepřivezl, přesto děti po jeho návštěvě neodcházely domů s prázdnou. Mohly si totiţ odnést krásné
záţitky ze zvonkového průvodu s lampióny, dojmy z kulturního vystoupení ţáků základní školy a také
sladký martinský rohlíček. Celou akci opět připravila Základní škola Kovářov v čele s paní učitelkou Danou
Dvořákovou, hudební doprovod obstaral školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Veroniky Pšeničné.
Martinský večer si nenechaly ujít nejen děti se svými rodiči, ale i široká veřejnost z Kovářova a blízkých vsí.
Aby návštěvníkům nebyla zima, připravili pro ně zaměstnanci Obce Kovářov teplý čaj a punč. Poděkování
za zdar celé akce patří také paní Kateřině Novákové a Pekařství Kolář.
EVROPSKÝ DEN
Poslední den před podzimními prázdninami patří na ZŠ Kovářov tradičnímu projektu zvanému
Evropský den. Úkolem ţáků je vytvořit a prezentovat ţákům evropské země, přičemţ kaţdý rok jsou
losovány čtyři jiné státy. Samotný Evropský den je jen závěrečnou částí celého projektu, kterému se ţáci se
svými třídními učiteli věnují jiţ od září. Středa 25. října se tak stala tou takzvanou třešničkou na dortu, který
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ţáci a jejich učitelé „pekli“ několik týdnů. Během nich společně vymýšleli, sepisovali, secvičovali, malovali,
vařili, trénovali… To vše s cílem oslnit diváky právě tou svojí prezentací. Šesťáci pozvali diváky na trh
v Ukrajině, kde se prodávalo, nabízelo a směňovalo vše, co je právě pro tuto zemi typické. Ţáci sedmé třídy
představili naprosto originálním způsobem Norsko – vše totiţ pojali jako zábavné stínové divadlo, v němţ se
objevili například trollové. Osmáci
prezentovali svým spoluţákům Litvu a
návštěvníci se stali svědky setkání
českých turistů s domorodci v jedné
restauraci. Ţáci deváté třídy přišli také s
originálním nápadem - proměnili třídu v
muzeum Srbska a návštěvníkům
oţívaly před očima slavné postavy
srbského národa. Diváci z řad ţáků i
dospělých se shodli, ţe laťka úrovně
prezentací nastavená v minulých letech
se drţí stále vysoko. Je nepochybné, ţe
všechny třídy i se svými třídními učiteli
si zaslouţí za své nápady, pečlivou
přípravu a výkony velké uznání.
Vítězem soutěţe, která Evropský den
provázela, se nakonec stala devátá třída.
Letos však byly na rozdíl od minulých
let odměněny všechny třídy – nádherné dorty pro tuto příleţitost napeklo několik maminek ţáků (děkujeme
paní Štvánové, Háchové, Fialové, stejně tak i paní Timoranské). Stejně jako loňský rok i letos předvedly
třídy svá vystoupení nejen dopoledne spoluţákům, ale také odpoledne svým rodičům a zájemcům z řad
veřejnosti.
AKCE VELKÁ DRUŢINA
Na 16. listopadu připravily vychovatelky ze školní druţiny pro děti a jejich rodiče odpoledne plné her,
zábavy a tvoření. Všichni zúčastnění po příchodu obdrţeli plánek školy, na kterém byly vyznačeny
prostory vyuţívané k zájmovým činnostem školní druţinou. Všichni pak mohli navštívit prostory a
věnovat se připraveným aktivitám. Rodiče měli moţnost nahlédnout do školní knihovny, kde paní
učitelka Lenka Dindová ukázala, ţe zábavné hry se mohou hrát i v knihovně. Ve školní druţině II. si mohli
vyrobit vánoční ozdoby určené na vánoční
stromeček na kovářovskou náves.
Společné dílo nazvané "Podzimní strom"
bylo vytvořeno ve výtvarném ateliéru a
bude vystaveno na výstavě výtvarného
krouţku. V přírodovědné učebně děti
spolu s paní asistentkou Vendulou
Švehlovou naučily rodiče pokus, nazvaný
Hrnečku vař. Do interaktivní učebny
pozvala paní učitelka Petra Baštýřová
strašlivá strašidla, která dětem naháněla
hrůzu do té doby, neţ splnily všechny
náročné úkoly. Několik zábavných
rodinných soutěţních disciplín čekalo
v tělocvičně. Paní vychovatelka Zuzana
Šetinová si zde připravila hry s podzimní
tématikou: hrabání listí, oblečení do
sychravého počasí, sběr přírodnin ad. Celé
zábavné odpoledne bylo ukončené ve školní druţině občerstvením, které si pro rodiče připravily samy děti.
Upekly linecké cukroví, čokoládové sušenky a banány v čokoládě, nabídly kávu nebo čaj. Rodiče si pak
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mohli po náročném výkonu příjemně odpočinout, prohlíţet fotografie z akcí školní druţiny nebo si hrát
s dětmi. Na celé akci se kromě pracovníků školy Gabriely Zítkové, Pavla Švehly a výše uvedených
pedagogů podíleli i ţáci z deváté, osmé a sedmé třídy. Za jejich pomoc jim organizátorky moc děkují.
Poděkování patří i paní J. Šetinové, která se podílela na občerstvení pro pomocníky.
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KOVÁŘOVSKÝCH LVŮ A LVIC VE FLORBALU
Jiţ minulý školní rok jsme spolu se ţáky vybrali pro sportovní soutěţe název „Kovářovští lvi a lvice“.
Do přípravy na florbalové turnaje se zapojilo pět našich týmů. Sestaven nebyl pro malý počet ţákyň
pouze tým nejstarších dívek. Příprava probíhala na florbalovém krouţku, při hodinách tělesné
výchovy a na zvláštních hodinách. Dvakrát jsme si pronajali sportovní halu v Milevsku, abychom se
lépe rozehráli na větším hřišti. Turnaje týmů ţáků 2. stupně se hrají na hřišti 38 x 18m, coţ je hřiště
dvojnásobné délky i šířky, neţ je naše tělocvična.
Jako první odehráli okresní turnaj 1. listopadu starší chlapci 2. stupně. Deset týmů bylo rozděleno do
3 skupin. My jsme měli ve skupině ZŠ Bernartice, 2. ZŠ Milevsko a Protivín. V prvním utkání jsme
výborným výkonem porazili Bernartice 4:1. Ve druhém jsme nastoupili proti Milevsku, kdy jsme získali
vedení 1:0, ale zápas nakonec skončil po boji remízou 1:1. Zápas s Protivínem byl po celou dobu vyrovnaný,
jeden velký boj se šancemi na obou stranách. Bohuţel s přibývajícími minutami na nás začala dopadat
únava. Zápasy hrané na 13 minut jsme hráli pouze na jednu pětku, kde jsme mohli individuálně střídat
2 náhradníky. Kdyţ uţ to vypadalo, ţe zápas skončí remízou, přišlo v poslední minutě drobné zaváhaní,
které soupeř potrestal gólem. Na to, abychom s výsledkem ještě něco udělali, uţ nezbýval čas. A tak přišlo
zklamání z prohry a 3. místa ve skupině. To se přeneslo i do zápasů o konečné umístění, které jsme oba
prohráli a bylo z toho nakonec aţ 9. místo.
V úterý 21. listopadu vyrazili do Písku mladší hoši 2. stupně. I zde se do turnaje přihlásilo 10 týmů. Ty
byly rozděleny do skupin, kde se hrálo opět systémem „kaţdý s kaţdým“. První dva týmy postupovaly do
semifinále, ostatní obsadily konečné dělené místo podle pořadí ve skupině. Naše lvy čekali samí těţcí
soupeři. V prvním utkání prohráli s Gymnáziem Písek 4:1, pak podlehl velmi sporným gólem Protivínu 2:1,
ve třetím utkání prohráli se ZŠ T.Šobra 1:0 a nakonec přišla ještě prohra s TGM Písek 3:0. V konečném
pořadí tak obsadil náš tým dělené 9. - 10. místo.
O týden později 28. listopadu vyrazily do bojů první lvice, mladší ţákyně 2. stupně. Z původně šesti
přihlášených týmů dorazily nakonec jen čtyři,
a tak byl hrací systém upraven a hrálo se
dvoukolově kaţdý s kaţdým. V prvním kole
děvčata porazila Protivín 1:0, prohrála s J.K.
Tyla 0:1 a remizovala TGM Písek 1:1.
Děvčata nehrála špatně, ale bylo nutné si
některé věci o přestávce vyříkat, coţ
v konečném hodnocení určitě pomohlo. Ve
druhém kole některé hráčky zlepšily svůj
výkon, dostupovaly dříve protihráčky a
získávaly více míčků. Hra se celkově zlepšila,
a tak přišla výhra s Protivínem 1:0, výhra
s Tylovkou 2:0, a opět remíza s TGM 1:1.
Pokud bychom vyhráli s TGM, byly bychom
jasnými vítězkami turnaje. Takto jsme čekali,
jak to nakonec dopadne. Po posledním utkání
jsme měli shodně bodů jako Tylovka, na
vzájemné zápasy to bylo také 1:1, a tak nakonec o našem vítězství rozhodl aţ větší počet vstřelených branek.
Při vyhlášení týmu ZŠ Tylova na celkovém 2. místě zavládla u našich lvic obrovská radost. Děvčata po
1. místě dostala pozvánku na krajské finále, které se uskuteční 17. ledna v Kaplici.
Čtvrtým týmem, který vyrazil do bojů 30. listopadu, byli chlapci 1. stupně. Turnaje se zúčastnilo 9 týmů,
které byly rozděleny do dvou skupin. Zápasy se hrály na 2 x 7 minut na menším hřišti. Náš tým nastoupil
k prvním utkání proti Drakům z Čimelic. V utkání vedl 2:0, ale vedení neudrţel a nakonec z toho byla
remíza. V druhém utkání se ZŠ Šobra jsme dostali rychle dva góly, coţ ovlivnilo tento zápas a nakonec
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i celý turnaj. Moţná ţe nás pak více trápila psychika neţ soupeři. Utočili jsme, bojovali, ale góly dával
soupeř. S konečným hvizdem rozhodčího byl na ukazateli stav 0:8. Vzápětí jsme hráli s TGM a utkání se
neslo v duchu předešlého. Dostali jsme další gólový příděl a utkání skončilo 0:7. A to nás čekal ještě nejtěţší
soupeř ve skupině - Milevští Panteři z 1. ZŠ. Pokusili jsme se udělat drobné změny i na postu brankáře, ale
soupeř nás přesto svou silou přehrával, a tak z toho byla prohra 0:6. Tím se dostali do bojů o konečné 7. - 9.
místo. V posledním utkání s Platánky Protivín naši malí lvi zabojovali a vyhráli 6:0. To nám zajistilo
konečné 7. místo na turnaji.
Jako poslední jela na svůj turnaj děvčata 1. stupně. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy včetně našeho. Hrací
systém byl kaţdý s kaţdým, se zápasy 2 x 10 minut opět na menším hřišti. Jako první nás čekaly Dračice
z Čimelic. Zápas byl dlouhou dobu vyrovnaný a dlouho se čekalo na první gól. Ten bohuţel padl do naší
branky. A kdyţ jsme vzápětí dostali druhý, přišly na řadu první slzičky brankářky a opět boj s psychikou.
Děvčata dál bojovala a měla mnoho šancí, které bohuţel nedokázala proměnit. Nakonec z toho byla prohra
3:5. Hned nato jsme hráli další zápas s Myškami z Benešovky. Opět vyrovnaný zápas se spoustou našich
šancí, ale kdyţ vám to tam nepadá a soupeři ano, tak z toho nemůţe být nic jiného neţ prohra 0:5. Poslední
utkání s Florbalkami z Protivína bylo velmi podobné jako předešlé a i stejný výsledek 0:5. Tři prohry
znamenaly konečné 4. místo na turnaji.
Závěrem krátké zhodnocení vystoupení našich týmů. Ano, určitě bychom Vám rádi prezentovali více
předních umístění, na druhou stranu musíme být realisté a říci si, ţe přece jenom jsme malá venkovská škola
se 150 ţáky a asi nikdy nebudeme mít tak širokou hráčskou základnu jako městské školy s 500 aţ 1000
ţáky. Navíc některé školy vyuţívají sportovních klubů, mají mnohdy i dvě pětky sloţené z „profi“ hráčů,
kteří po celý rok pravidelně kaţdý týden trénují, hrají soutěţní zápasy a také jsou zvyklí hrát na velké ploše.
Jsou prostě výkonnostně a i herně lepší. Přesto to ale nevzdáme a budeme i nadále bojovat a já tímto všem
hráčkám a hráčům děkuji za bojovnost a reprezentaci školy. Děkuji i rodičům a prarodičům za podporu a
pomoc při dopravě na autobusy do Milevska.
Jaroslav Smrčina
PROJEKTY, NA KTERÉ SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2017 ZÍSKAT PENÍZE
Hlavním cílem projektu EXPERIMENTÁTOŘI bylo zařadit tento
krouţek do trvalé nabídky zájmové
činnosti naší školy a vybavit ho potřebnými
pomůckami pro odpovídající počet ţáků.
Během dubna aţ května byly zakoupeny
jednoduché fyzikální pomůcky pro
experimentální práci - teploměry, digitální
váhy, siloměry, měřicí pásma a chemikálie.
Od září se Experimentátoři pravidelně
schází jednou týdně v přírodovědné
učebně. Během podzimu si ţáci jiţ osvojili
pracovní dovednosti při práci s teploměry,
vahami, siloměry a měřicími pásmy. Ţáci
se učí vyplňovat jednoduché pracovní
protokoly, kde zaznamenávají svoji
experimentální činnost. Další náplní
krouţku budou jednoduché chemické a
biologické experimenty a osvojení
pracovních dovedností při práci s mikroskopem a steroskopickou lupou. Na jaře budou ţáci provádět
experimentální práci v terénu. Projekt byl finančně podpořen z Dotačního programu Jihočeského kraje a
Spolkem rodičů při ZŠ Kovářov.
Projekt ŢIJEME FLORBALEM podpořil stále se zvyšující zájem ţáků o florbalový sport. Jeho hlavní cíl zkvalitnit florbalové vybavení naší školy tak, aby se mohli ţáci věnovat této hře na plnohodnotné sportovní
úrovni, byl během roku beze zbytku splněn. Nákup mantinelů a vozíku nám umoţnil oddělit hráče od
okolních stěn tělocvičny a lavičkové střídačky a zvýšil tak nejen plynulost hry, ale i bezpečnost hráčů
i diváků. Naplnil se také předpoklad zvýšení zájmu a ochoty dětí se florbalu ve volném čase věnovat.
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Krouţek Florbal byl rozšířen o skupinu mladších ţáků a od září jsou otevřena dvě oddělení florbalu, coţ
umoţnilo pravidelnou účast na florbalových turnajích. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem
v rámci Dotačního programu Podpora sportu a Spolkem rodičů při ZŠ Kovářov.
V rámci projektu OKOLO TŘEBONĚ NEJEN S KAPREM JAKUBEM byla realizována přírodovědná
třídenní pobytová exkurze. Proběhla od 20. do 22. září a zúčastnilo se jí 20 ţáků. Společně se dvěma
pedagogy byli ubytováni v penzionu a ekofarmě Mlýnský dvůr u Třeboně. Za příjemného podzimního
počasí během pobytu ţáci navštívili přírodní památku Jiţních Čech - Branské doubí, hráze rybníků
Opatovický, Velké stavidlo a Svět. Se specializovaným lektorem z CEGV Cassiopeia České Budějovice p.
Smrţem se zábavnou formou seznámili s regionem. Absolvovali několik výukových programů a prováděli
pozorovatelské, výzkumné i hravé aktivity zaměřené na ekosystém rybníka, vodní ţivočichy a rostliny,
rybářské hospodaření a historické budování rybníků. Během pobytu ţáci navštívili v Třeboni v historickém
centru i Dům Štěpánka Netolického a záchrannou stanici ţivočichů. Projekt byl finančně podpořen
z Dotačního programu Jihočeského kraje a Spolkem rodičů při ZŠ Kovářov.
SKVĚLÁ REPREZENTACE VE STOLNÍM TENISU
Podzim tohoto školního roku se nesl v duchu soutěţí ve stolním tenise a florbalu. Do okresního kola vyslala
30. října naše škola tři týmy. Děvčata postavila dva týmy: Kovářov 1 (ve sloţení Aneta Smetanová a Natálie
Slivková) a Kovářov 2 (Klára Smrčinová a Lucie Víšková, která nahradila nemocnou Emu Kohoutovou).
Hoši Petr Volf, Matyáš Machala a Filip Štván tvořili tříčlenný tým v kategorii chlapců. Cesta za medailemi
nebyla příliš náročná. Do soutěţe totiţ přihlásily týmy vedle naší školy pouze dvě školy – Protivín a
Čimelice, coţ je velká škoda. Od začátku tak bylo jasné, ţe minimálně dva týmy si odvezou z turnaje
medaili, šlo jen o to jakou. Nakonec týmy chlapců a dívek Kovářov 2 získaly bronzové medaile a tým dívek
Kovářov 1 si vybojoval zlatou a tím zároveň postup do krajského finále. To se odehrávalo o týden později
7. listopadu v Českých Budějovicích. Tým byl doplněn o náhradnici Kláru Smrčinovou a dosáhl velkého
úspěchu. Za doprovodu a pod vedení pana Marka Smetany porazil postupně všechny 4 týmy z krajského
finále a bylo z toho opět 1. místo, tentokrát v kraji. Za dva dny na to přišla pozvánka na republikové finále,
které se odehrálo 4. -5. prosince v Holicích. A jak to tam dopadlo? Více se dozvíte v samostatném článku
o finále. Velká gratulace a poděkování patří dívkám za předvedené výkony a skvělou reprezentaci nejen
školy, ale i obce, okresu a snad mohu napsat i kraje. A ještě jeden velký dík je namístě, a to rodině
Špetových - manţelům Lýdii a Františkovi, kteří za celou svou trenérskou kariéru poctivou prací a
obětováním veškerého volného času stolnímu tenisu vychovali řadu skvělých hráčů a hráček. Syn
Michal pokračuje v rodinné tradici a byl to právě on, kdo připravoval dívky před turnajem a dovedl
je jako trenér na turnaji k tak obrovskému úspěchu.
Jaroslav Smrčina
připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), 382 594 215 (jídelna)
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz

Obec Kovářov pořádá zájezd do praţského divadla Hybernia
na rodinný baletní příběh

LOUSKÁČEK
středa 27. prosince
cena: 600,- Kč (vstupenka, doprava)
prodej vstupenek: OÚ Kovářov pí. Smrčinová
odjezd: 12:30 hod. Milevsko spořitelna
12:50 hod. Kovářov kulturní dům
začátek představení: 15:00 hod.
rozchod po vánoční Praze: 17:00 – 19:30 hod.
(vhodný dárek pod stromeček☺)
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SDH KOVÁŘOV, OKRSEK KOVÁŘOV – DOBROVOLNÍ HASIČI
Váţení spoluobčané,
nacházíme se na sklonku roku 2017, který nebyl jednoduchý pro kaţdého v této zemi.
Bylo by na místě bilancovat práci našeho sboru za uplynulé období. To vše náleţí valné
hromadě, která proběhne 6.1.2018. Samozřejmě nás zajímá váš názor. V následujícím
roce plánujeme zřízení webových stránek SDH, kde budete plně informováni o činnosti
SDH a zásahové jednotky obce.
Nyní krátce:
Dobrovolní hasiči Kovářov se ve vší váţnosti snaţí řídit heslem pomáhat, chránit, zabezpečovat a
v neposlední řadě přispívat kulturou do naší obce. To jsme v rámci programu práce pro rok 2017 splnili
ve všech bodech, které byly přijaty valnou hromadou SDH Kovářov. Plně doufám, ţe vnímáte, jak hasiči
v naší obci pracují. Děkuji za spolupráci starostovi obce Pavlu Hrochovi, obecnímu stráţníku Pavlu
Škochovi, Štěpánce Rybníčkové a Michaele Smrčinové. Spolupráce s obcí je na prvním místě pro chod
všech SDH okrsku.
Nastává čas vánočních svátků a vstup do roku 2018.
Dovolte mi, abych vám popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
OZNÁMENÍ:
Sbor Dobrovolných Hasičů Kovářov
vás zve na tradiční Hasičský ples,
který se bude konat 20.1.2018 od 20:00h v KD Kovářov.
K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina RECEPTOR Strakonice.
Tradiční tombola, zabijačkové pochoutky.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov, starosta Okrsku Kovářov a velitel zásahové jednotky-

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Vážení kolegové,
v neděli 29. října 2017 se přes Českou republiku přehnala vichřice Herward, která se nevyhnula ani
území Jihočeského kraje. Silný vítr napáchal obrovské materiální škody i v našem kraji, naštěstí však bez
obětí na životech. Bohužel v jiných krajích má Herward celkem tři lidské oběti.
Na likvidaci následků ničivého větru byl zmíněnou neděli v Jihočeském kraji vyhlášen poplach
jednotkám požární ochrany různých kategorií bezmála 600krát. V akci byla téměř tisícovka hasičů. Počet
vlastních zásahů je však nedohledatelný, jelikož jakmile technika vyrazila k prvnímu padlému stromu, po
cestě nacházela další a další. A nejednalo se jen o padlé stromy, ale utržené střechy, reklamní poutače,
dopravní nehody a celé další spektrum událostí. Hasiči v té zkoušce obstáli! Podařilo se zprůjezdnit
důležité dopravní tahy, urychlit opravy popadaného elektrického vedení, zabezpečit nebezpečné předměty.
Znovu jste tak dokázali, že bezpečnost občanů je v dobrých rukou. Znovu jste dokázali, že umíte.
Každý z Vás se nějakou měrou podílel na likvidaci následků vichřice. Onu neděli to záleželo na tom, kde
si vítr usmyslel, že udeří. Vím, že každý z Vás byl však připraven odvést svou práci co nejlépe a také ji
odvedl.
Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám za Vaší práci při zásazích poděkoval jménem Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje i jménem svým. Děkuji Vám i za Vaší vzornou spolupráci
s Operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje. Jsem si vědom, že bez dobrovolných
jednotek požární ochrany obcí a měst by nebylo možné zasahovat u velkého počtu událostí a likvidace
podobných událostí jako byl Herward, by byla nemyslitelná.
S úctou
plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
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ADVENT S KOVÁŘOVANEM
V sobotu 2.12.2017
jsme ve spolupráci
s obcí připravili pro
děti
Mikulášskou
nadílku. Celé odpoledne bylo ve znamení záchrany křídel
zlobivému andělíčkovi, který tajně
ujídal bonbóny a byl
za to potrestán –
křídla mu odnesl čert
do pekla. Odváţné
děti se za něj chodily
do pekla na staré faře přimlouvat a díky jejich dobrým skutkům mu je pekelníci nakonec vrátili.
V prostorách restaurace KD si zatím mohly rodiny s dětmi zahrát různé čertovské hry, vytvořit čertíka
z oříšku, vymalovat si čertovské obrázky, a aby jim to čekání na Mikuláše hezky ubíhalo, zahrála jim
naše pimprlata Pekelnou pohádku. Pak uţ přišel sám Mikuláš a společně s čerty i anděly si poslechli
písničky a básničky některých odváţných dětí. Pak všem dětem bez rozdílu nadělil dobroty.
V neděli 3. 12. 2017 si naši členové společně se členy spolku Kovářovské OPONA a dětským sborem
základní školy přišli zazpívat vánoční písničky na kovářovskou náves při nasvícení stromečku. Vyslechli
jsme slova pana starosty a pana faráře o adventním čase a pak děti ozdobily a rozsvítily stromek.
Nyní nás čeká dne 13. 1. 2018 křesťanský ples v Petrovicích, kde vystoupíme v rámci předtančení.
-Hana Dlouhá-

Soubor Kovářovan Vám Všem přeje krásný vánoční čas a šťastný nový rok 2018.
-Za Kovářovan Martin Schmeller, předseda-

MAS STŘEDNÍ POVLTAVÍ INFORMUJE
MAS Střední Povltaví (dále jen MAS) pořádala ve spolupráci se Státním zemědělským
intervenčním fondem, Celostátní
sítí pro venkov (dále CSV) a
Spolkem pro obnovu venkova
Jihočeského kraje ve dnech 12.13.10.2017 na Marině Orlík jiţ
7. ročník akce ,,Za lepší venkov
VII“. Akce byla hodnocena
účastníky velmi pozitivně a
celkem v průběhu dvou dnů se jí
zúčastnilo zhruba 50 zástupců
místních
akčních
skupin,
starostů, místostarostů, účetních
obcí a zástupců Svazku obcí
Milevska. Tématem semináře
byla mj. přednáška o nových
pravidlech Programu rozvoje venkova, přednáška Programu obnovy a rozvoje venkova Jihočeského kraje
nebo kulaté stoly k jednotlivým operačním programům v rámci Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje. Součástí programu byla také exkurze do malého pivovaru Pivovarský dvůr Zvíkovské Podhradí,
kde účastníky velmi zajímal provoz a technologie vaření a distribuce piva.
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Nadále pokračuje MAS v projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Milevsko (dále jen MAP).
Nyní probíhá příprava SWOT analýzy, aktualizuje se webová stránka k tomuto projektu a zejména
probíhá tvorba Ročního akčního plánu pro rok 2018. Na podzim proběhla další školení v rámci MAP, a
to: „Česká školní inspekce“ 20. 9. 2017 (pro ředitele MŠ i ZŠ) a „Nejčastější poruchy zdraví u dětí
předškolního věku“ 24. 10. 2017 (pro ředitele MŠ). Dále probíhají další jednání pracovních skupin
ředitelé ZŠ, ředitelky MŠ, zřizovatelé a v prosinci zasedne řídící výbor MAP. V listopadu MŠMT
vyhlásilo výzvu na projekt MAP II. Jde o pokračování současného projektu MAP. Nově zde budou
finanční prostředky i na implementaci v návaznosti na MAP I. Prostředky v projektu MAP II budou
určeny na financování záměrů, které vzejdou ze současného projektu MAP. Projekt MAP končí
30. března 2018. Ţádost o zapojení do projektu MAP II plánuje MAS SP podat během května 2018.
V současnosti hlavní pracovní náplní v MAS je příprava výzev v rámci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (dále SCLLD). Celková alokace schválená pro Místní akční skupinu Střední
Povltaví z.s. na realizaci projektů činí 57,48392 mil. Kč. Manaţerky nyní zpracovaly výzvy do
jednotlivých operačních programů (dále OP) a poslaly je ke schválení řídícím orgánům (ŘO). Po
schválení výzev MAS výzvy vyhlásí a zveřejní. V lednu aţ březnu 2018 předpokládáme vyhlášení těchto
výzev:

OPZ (Operační program zaměstnanost): Výzva č. 1 Prorodinná opatření s alokací 2 mil. Kč,
Výzva č. 2 Komunitní práce a prevence s alokací 4.5 mil. Kč

PRV (Program rozvoje venkova): Výzva č. 1 - na tyto fiche: Podpora zemědělců s alokací
2,4 mil. Kč, Podpora zpracování produkce s alokací 4,85 mil. Kč, Budování lesnické infrastruktury
s alokací 1,4 mil. Kč, Podpora nezemědělských podnikatelů s alokací 6 mil. Kč, Lesnické technologie
s alokací 1 mil. Kč.

IROP (Integrovaný regionální operační program): 1. Výzva IROP – Bezpečná a šetrná
doprava 1 s alokací 7,42 mil. Kč, 2. Výzva IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1 s alokací 5 mil. Kč,
3. Výzva IROP – Sociální začleňování 1 s alokací 4 mil. Kč.
Realizace projektů bude moţná pouze na území působnosti MAS SP, které je shodné s územím
ORP Milevsko. Doporučujme všem potencionálním ţadatelům do jednotlivých výzev, aby se seznámili
s naší SCLLD, zejména s Akčním plánem vč. jeho Programových rámců. V nich najdete moţné zaměření
projektů, které půjdou v rámci SCLLD realizovat. SCLLD je v plném znění uveřejněna na webových
stránkách www.masstrednipovltavi.cz . Podrobnější informace včetně připravovaných výzev MAS SP
aktuálně naleznete na webových stránkách www.masstrednipovltavi.cz .
Neváhejte nás kontaktovat, ať nepřijdete o moţnost realizovat svůj projekt. Konzultace
k výzvám jsou moţné po předchozí telefonické domluvě na tel. číslech: OPZ – p. Čechmánková –
727 896 290, IROP – p. Škochová – 602 410 965 a PRV – p. Hrochová – 727 884 358 nebo na emailu
mas-sp@seznam.cz

PF 2018
Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2018 hodně zdraví a štěstí
přeje
Místní akční skupina Střední Povltaví z.s.
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JÍDLOBRANÍ
V sobotu 30. září 2017 se
na kovářovské návsi konalo
Sousedské setkání neboli
Jídlobraní, jejíţ výtěţek
17 200 korun byl určený pro
sdruţení APLA Jiţní Čechy asociaci pomáhající lidem
s autismem. Na návsi se
smaţilo, vařilo, ohřívalo a
byl tu i stánek s medovými
řezy a věnečky. Kuchyně
byla rozmanitá, od tradičních
pečených škubánků přes
dýňovou polévku, grilované
maso aţ po jarní závitky.
Myslelo se také na vegetariány a strávníky, kteří
nejedí lepek. To vše se mohlo
ochutnat u 15 stánků. Děti si akci mohly zpestřit skákacím hradem, který byl zapůjčen od Jihočeského
kraje. Chceme také poděkovat obci, ţe nám zapůjčila stoly, lavice, elektřinu hlavně náves. V roce 2018 se
těšíme na další setkání u něčeho dobrého k zakousnutí na kovářovské návsi. Děkujeme všem
zúčastněným kuchtíkům a strávníků za pomoc vybrat tuto částku.
-Monika Hrochová-

POCHODY
XV. ROČNÍK POCHODU Z KOVÁŘOVA DO KOVÁŘOVA
úterý 26.12.2017 start od 9:00 do 10:00 hod.
startovné 30,- Kč, občerstvení zajištěno, trasa pochodu: Kovářov Restaurace Na
Křiţovatce, Vesec, Slavoňov, U Lipky, Strašná, Kostelec nad Vlt., Zahrádka, Přílepov,
Kotýřina, Vesec „Kazi“, Kovářov (délka trasy cca 16 km).
pořádá Obec Kovářov
************************************************************************************
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA „KOŇSKÝ VRCH U ZAHOŘAN“ XIV. ročník
pondělí 1. ledna 2018 od 13:00hod. do 15:00 hod.
Trasa: Z Pelech po cestě pod lesem směr Zlučín a za pískovnou vlevo po cestě ke věţi, ze Zahořan od
sauny po cestě kolem lesa a před pískovnou vpravo po cestě ke věţi, po cestě odbočující ze silnice II/102
mezi Zahořanskou křiţovatkou a Zlučínem kolem pískovny vpravo po cestě ke věţi.
Cíl výstupu: V době od 13 do 15 hodin bude na vrcholu Koňského vrchu připraveno čajové občerstvení.
Kaţdý účastník Novoročního výstupu obdrţí pamětní pohlednici. Cestou lesem nerušte prosím zvěř.
Půjde-li s Vámi pes, nenechávejte ho volně pobíhat po lese. Akci ve spolupráci s Obcí Kovářov
organizuje Ing. M. Rapušák, Ţebrákov 4, m.rap@post.cz
*************************************************************************************
POCHOD Z

PŘEDBOŘIC DO PŘEDBOŘIC

sobota 20. ledna 2018 13:00 hod.
Pořádá Hospoda u kaštanu a SDH Předbořice. Sraz v Předbořicích na návsi.
*************************************************************************************
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KOVÁŘOVSKÁ OPONA – PESTRÝ ROK 2017
Rok 2017 byl pro kovářovský
ochotnický
soubor
rokem
opakování. Ale jak se říká,
opakování je matka moudrosti, a
tak proč neoprášit kusy, které jsme
dřív tak pečlivě nacvičovali.
Zvlášť kdyţ k tomu byly báječné
příleţitosti. Únor ještě patřil
loňské hře Limonádový Joe.
Diváky jsme s ním pobavili
v divadle Fráni Šrámka v Písku a
ve Zbelítově. No a pak začala naše
spolupráce s Týnem nad Vltavou.
Na jejich objednávku jsme oprášili
Tajemství
staré
bambitky.

A skvěle jsme si to uţili nejen my, ale i
děti, kterých byl v Týně plný sál.
Mysleli jsme ale i na naše skalní
fanoušky v Kovářově a „Bambitkou“
jsme je potěšili uţ tradičně v místním
kině. Následovalo oprášení našeho
hitu Bedřich Smetana the Greatest
Hits. S tímhle rockovým kusem jsme
vyjeli do Lesního divadla do Křenovic,
připomněli jsme ho divákům na
Hostínském
divadelním
létě
a
vrcholem naší sezóny bylo hostování
na otáčivém hledišti v Týně nad
Vltavou. Je jen škoda, ţe dva termíny ze tří
musely být zrušeny kvůli nepřízni počasí.
Kdo ale přišel, uţil si to stejně jako my.
Podzim opět patřil alkoholuprostému
pistolníkovi Limonádovému Joeovi. Poprvé
jsme s ním stáli na prknech nádherné malé
scény táborského divadla i v nově
zrekonstruovaném
Obecním
domě
v Petrovicích. Rok byl bohatý i na velké
ţivotní události našich členů, a tak kromě
hraní na svatbách některých z nich bylo
velkou událostí jubileum nejstaršího stálého
člena OPONY, Vládi Mikuláše, jemuţ dárek
v podobě Oscara za skvělé herecké výkony přiletěl předat samotný „Leonardo di Caprio“. Na naše fanoušky
se příští rok těšíme tentokrát uţ s novou hrou, tak se nechte překvapit.
Foto:
1) Z představení Bedřich Smetana the Greatest Hits v Lesním divadle v Křenovicích
2) Z představení Bedřich Smetana the Greatest Hits na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou
3) „Leonardo di Caprio“ předává Oscara Vláďovi Mikulášovi
-Pavla Zelenková-
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MYSLIVECKÝ KROUŢEK KOVÁŘOV
Jelikoţ hlavní činností Přírodovědného a
mysliveckého krouţku je seznamování
dětí
s
přírodou,
mysliveckou činností,
ale i tradicemi a
kulturou s tím spojenou, tak i v letošním
roce jsme s dětmi
podnikli několik akcí
a výletů.
Pravidelně se scházíme
o
víkendu
u Myslivecké klubovny. Odtud vyráţíme
do přírody v blízkém
okolí doplňovat zvěři potravu do krmelců a zásypů, učíme děti poznávat stromy, rostliny, ale také stopy
zvěře, učíme je jak se vyznat v přírodě a jak se v ní chovat. Kromě pravidelných vycházek do blízkého okolí
podnikáme i různé výlety a účastníme se soutěţí.
Na jaře se děti zúčastnily místního kola soutěţe „Zlatá srnčí trofej“ a o týden později okresního kola
v Písku. Soutěţ je o poznávání stromů, rostlin a zvířat naší přírody. Přivezli jsme si domů medaili za
2. místo, kterou vybojovala Ema Kohoutová. Ostatní naše děti obsadily velice pěkné 4., 5., 6., a 7. místo.
V jarních měsících se s dětmi věnujeme záchraně srnčat před posečením, procházíme louky a jetele,
abychom před posečením uchránili alespoň několik mláďat.
Červen je měsíc myslivosti, tak jsme pořádali jako kaţdý rok dětský den „Po stopách lišáka Vuka“. Letos
jsme obměnili několik stanovišť a děti si mohly nově chytit nějakou tu rybku, vytvořili jsme provazovou
prolézačku. Mezi stromy byla nataţená slackline, po které si děti mohly vyzkoušet chodit. V cíly na děti
čekal skákací hrad, bohaté odměny a občerstvení pro velké i malé.
Koncem června jsme vyrazili na Národní myslivecké slavnosti, které se konají na zámku Ohrada u Hluboké
nad Vltavou. Tam se koná mistrovství Evropy ve vábení jelenů a děti si mohou vyzkoušet např. střelbu
z luku. I letos jsme viděli přehlídku dravců, konala se soutěţ chladnokrevných koní ve spřeţení a tahání
klád, viděli jsme ukázku jízdy na koni v dámském sedle. Celý den jsme zakončili prohlídkou místní
Zoologické zahrady.
V srpnu jsme od pátku do neděle přespávali v lese v oboře Pekárkův mlýn u Kovářova. Měli jsme štěstí a
kaţdé ráno jsme viděli poblíţ stanů několik daňků a jelenů. Děti se zdokonalovaly v chytání ryb, které jsme
zase pouštěli zpátky do rybníka. Večer se společnými silami uvařil kotlíkový guláš a pak si děti prověřily
svoji nebojácnost na stezce odvahy.
V září jsme se zúčastnili setkání se sokolníky. Děti dostaly přednášku o ţivotě a chovu Orla skalního.
A poté jsme s těmi většími dětmi vyrazili na praktickou ukázku lovu. Se sokolníky jsme strávili pěkný celý
den.
Před zimou jsme s dětmi doplnili seno do krmelců, solný liz, a obilí. Úţivnost naší krajiny není díky lánům
řepky olejky ideální a spoustu srnčí zvěře nepřeţije zimu. Doplňováním vhodného krmení se alespoň
minimálně zabrání úhynu srnčího.
Na první adventní neděli jsme se sešli v místní restauraci a kaţdé z dětí si mohlo vyrobit adventní věnce
nebo svícny z různých materiálů.
Na štědrý den jako kaţdoročně vyráţíme na samotu zvanou u Betléma a v místním lesíku zvířátkům
ozdobíme stromy ovocem, zeleninou a starým chlebem.
Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce 2018 Vám všem přejí děti a
vedoucí z Přírodovědného a mysliveckého kroužku Kovářov.
-Za Myslivecký kroužek Markéta Jiroušková17

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Polovinu fotbalové sezóny 2017/18 má náš oddíl za sebou, a tak můţeme hodnotit její
úspěšnost.
Muţi „A“ v I.B třídě nasbírali 14 bodů a v jarní části se budou snaţit tuto velice vyrovnanou
soutěţ udrţet. Tento úkol nebude jednoduchý, ale tým pod vedením trenéra Jiřího Jaroše má
dostatek času se na jaro 2018 připravit. Zimní příprava bude zahájena v pátek 19. ledna a
mimo tréninkové jednotky a přípravná utkání je v plánu čtyřdenní soustředění v Borovanech
u Českých Budějovic. První a velice důleţité mistrovské utkání v Podolí se odehraje na přelomu března a
dubna.
Hodnocení trenéra Jiřího Jaroše: „Po krátké letní přípravě jsme vstoupili do mistrovské soutěţe, ve které
jsme na podzim odehráli 14 mistrovských utkání a umístili jsme se na 12. místě tabulky. S bodovým
ziskem jsme celkem spokojeni, i kdyţ jsme v některých utkáních mohli uhrát lepší výsledky, ale stále tak
trochu platíme nováčkovskou daň. Před sezónou jsme všichni doufali, jak hráči, tak i fanoušci, ţe se
budeme v tabulce pohybovat výše, ale v praxi jsme se přesvědčili, ţe rozdíl mezi okresním přeborem a
krajskou soutěţí je opravdu propastný. Například náš největší soupeř z okresního přeboru, muţstvo
Podolí II, které bylo v okrese naprosto suverénní, přezimuje na posledním místě tabulky. Tabulka je ale
velmi vyrovnaná a její střed je pro nás stále dosaţitelný. Věřím, ţe se k nám do přípravy zapojí někteří
mladí hráči, aby bylo do budoucna postaráno o nástupce do 1. muţstva. Dále věřím, ţe nám naši fanoušci
zachovají přízeň a budou nás nadále podporovat, a my jim za to slibujeme, ţe se jim to budeme snaţit
vrátit dobrými výkony na hřišti. Zároveň bych chtěl všem popřát poklidné vánoční svátky.“
Výsledky „béčka“ jsou milým překvapením, bohuţel tým dlouhodobě neplní svou funkci a tou je
primárně podporovat první muţstvo. V týmu sloţených především z mladých hráčů nevidím nikoho, kdo
by měl zájem na sobě pracovat a chtěl by se probojovat do „A“ týmu. Šanci má opravdu kaţdý a dveře do
prvního muţstva jsou stále otevřené.
Po sezónách, kdy se mladším ţákům příliš nedařilo, přišly lepší časy a po podzimu jim patří 3. místo
v okresní soutěţi. Adam Javůrek dokonce nastřílel 22 branek a je druhým nejlepším střelcem soutěţe. Do
vedení týmu se k Jiřímu Novákovi a Láďovi Smetanovi připojil Michal Růzha, je velkým pozitivem, ţe
v Kovářově máme dostatek kvalitních trenérů.
Velká gratulace patří hráčům starší přípravky, kteří ovládli skupinu B okresního přeboru! V deseti
utkáních prohráli pouze jedenkrát s Milevskem „B“. V jarní části odehrají čtyři utkání a následně se obě
skupiny přelosují dle aktuálního umístění. Naši hráči se tak utkají také s těmi nejlepšími ze skupiny A.
V závěru bych chtěl poděkovat všem našim trenérům za jejich čas obětovaný pro náš oddíl, v neposlední
řadě také správcům za výborný stav našeho areálu.
Další velké poděkování patří našim níţe uvedeným sponzorům za jejich přízeň, bez jejich finanční
podpory by činnost oddílu nebyla moţná: Obec Kovářov, Zemědělské družstvo Kovářov, Stavební

společnost Šlehofer, s.r.o.; Jahla s.r.o. Milevsko, Otherm – Jiří Doubek, Elektrosystémy Milevsko
– Jiří Novák, Pekařství Kovářov - Ing. Jaroslav Kolář, Restaurace a penzion na křižovatce
Kovářov – Roman Müller, Služby obce s.r.o. Kovářov, Praktický lékař Kahoun & spol., Malířství
Lhota a Mlčkovský, Stavební firma Josef Šimeček, Elektro Slivka s.r.o., SANKOV s.r.o., Plastiko
s.r.o., Obkladačské práce – Josef Novotný
FOTBALOVÝ

ODDÍL TJ
V NOVÉM ROCE 2018.

ZD KOVÁŘOV

PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ PROŢITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠE DOBRÉ

-Tomáš Janeček-

MS Zahořany „Hůrka“ Vás srdečně zve
v sobotu 6. ledna 2018 od 19:30 hod. na tradiční MYSLIVECKÝ PLES
kde: KD Zahořany hraje: RM Band Vstup pouze ve společenském oděvu
Obec Kovářov Vás srdečně zve
v sobotu 3. února 2018 od 20:00 hod. XV. OBECNÍ PLES
kde: KD Kovářov hraje: Happy Band Planá n. Luž. Vstup pouze ve společenském oděvu
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TABULKY MISTROVSKÉ SEZÓNY 2017/18 - PODZIM

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

I.B TŘÍDA MUŢŮ - sk. "C" Jihočeský kraj
Druţstvo
Záp.
+
0
Skóre
FC AL-KO Semice
13
11
0
2
50:15
TJ Sokol Sedlice
14
10
2
2
35:15
TJ Sokol Putim
14
8
3
3
40:30
FC Chyšky
13
7
3
3
28:18
TJ Hradiště
14
5
4
5
27:22
TJ Sokol Sepekov
14
6
1
7
25:24
TJ Osek"B
14
6
1
7
26:31
TJ Boţetice
14
4
4
6
25:24
1. FC Boston Kluky
14
4
4
6
28:36
SK Mirovice
14
4
3
7
29:32
TJ Sokol Bělčice
14
4
3
7
24:44
TJ ZD Kovářov
14
4
2
8
27:42
FK IPD Kestřany
14
3
3
8
26:40
TJ Podolí II
14
3
3
8
18:35

Druţstvo
FC AL-KO Semice "B"
SK Skály
TJ Boţetice "B"
TJ ZD Kovářov "B"
SK SIKO Čimelice "B"
TJ Sokol Záhoří "B"
TJ Sokol Hrazánky
TJ Sokol Sepekov "B"
TJ Mirotice
TJ Albrechtice nad Vltavou "B"
FK SDH Vráţ

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rk.
1
2
3
4
5
6

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8

Druţstvo
spol. Mirovice/Čimelice
FC Písek "C"
TJ ZD Kovářov
TJ Hradiště "C"
TJ Hradiště "D"
FK IPD Kestřany

III. TŘÍDA MUŢŮ - OS Písek
Záp.
+
0
Skóre
10
9
0
1
43:5
10
7
0
3
37:15
10
6
0
4
40:28
10
6
0
4
32:19
10
5
0
5
37:30
10
5
0
5
20:29
10
5
0
5
19:25
10
4
0
6
25:25
10
4
0
6
22:35
10
3
0
7
17:41
10
1
0
9
7:47

MLADŠÍ ŢÁCI - OP Písek
Záp.
+
0
Skóre
10
10
0
0
79:14
10
8
0
2
65:30
10
6
0
4
61:28
10
4
0
6
30:58
10
2
0
8
17:72
10
0
0
10
12:62

Body
26
23
19
17
15
15
14
13
11
8
4

Body
30
23
19
12
6
0

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - OP Písek sk. B
Druţstvo
Záp.
+
0
Skóre
Body
TJ ZD Kovářov
10
9
0
1
72:32
27
FC ZVVZ "B"
10
8
0
2
87:41
24
TJ Hradiště "B"
10
7
0
3
88:48
21
FC Písek "C"
10
5
0
5
67:59
16
SK SIKO Čimelice
10
4
0
6
58:69
12
TJ Sokol Číţová
10
4
0
6
44:74
12
TJ Hradiště "D"
10
3
0
7
42:67
8
spol. Záhoří/Kluky
10
0
0
10
20:88
0

19

Body
33
32
27
24
19
19
19
16
16
15
15
14
12
12

Penalty +
1
0
0
1
1
1
2
0
1
1
0

Penalty +
0
1
0
0
0
0

Penalty +
0
0
0
0
0
0
1
0

Penalty 0
2
1
0
1
1
1
1
0
0
1

Penalty 0
0
1
0
0
0

Penalty 0
0
0
1
0
0
0
0

TTC KOVÁŘOV – PRVNÍ POLOVINA SEZONY JE TÉMĚŘ ZA NÁMI
V soutěţích druţstev máme skoro všude dohranou první polovinu sezony a máme ji
rozehranou velice dobře. V krajských bodovacích soutěţích ţactva jsme bohuţel
neobjeli všechny turnaje, a proto tam tak výrazné výsledky nejsou.
Naše ţeny bojují opět v krajské divizi. Tam nám zbývá odehrát ještě jedno utkání,
aby byla polovina za námi. Z pěti týmů jsme v tabulce třetí, ale máme o zápas méně neţ druhý Sokol ČB,
který jsme dokázali porazit, a je tedy předpoklad, ţe půjdeme na druhé místo. První je zatím suverénní
Tábor, který hrál loni třetí ligu a se kterým jsme na jejich palubovce prohráli těsně 4:6. V úspěšnosti je
naše Kateřina Ďurišová na čtvrtém místě se 75%, Aneta Smetanová se mezi ţenami statečně bije a má
37,5%, coţ stačí na desáté místo. Radka Horká pak má odehráno jen pět zápasů, všechny je však vyhrála
a je v nezařazených na prvním místě. V nezařazených je pak ze stejného důvodu i Lenka Růţičková se
33,33%.
V okresním přeboru muţů jsou letos dvě skupiny. Ve skupině A nás velice těší pohled na tabulku. Té
vévodí totiţ naše áčko, které vyhrálo všech sedm utkání. Pěkný pohled na tabulku umocňuje ještě třetí
místo našeho béčka, které má jen dvě poráţky (s naším áčkem a favorizovaným Pískem A). Tabulce
úspěšnosti této skupiny naši hráči dominují. První místo má stoprocentní Jiří Špác (tým A), druhý je Jiří
Mošanský mladší (tým B, 89,29%) a třetí je Vojtěch Poslušný (tým A, 88,89%). Nad 80% se navíc dostal
ještě pátý Jiří Mošanský starší (tým A). V této soutěţi je jiţ odehrána celá polovina utkání, oba naše celky
mají tudíţ výborně vykročeno k play off o postup do krajské soutěţe. Ve skupině B hraje naše céčko.
Podle očekávání patří céčku poslední osmá příčka. Tomuto týmu jde hlavně o získávání zápasových
zkušeností, hrají v něm totiţ začínající hráči a děti.
Jak jsme psali výše, turnaje ţáků letos moc nenavštěvujeme. Buď nemohou jet z různých důvodů děti,
nebo je tam nemá kdo odvézt. Jedině v kategoriích dorostu jsme byli na obou turnajích. Aneta Smetanová
obsadila v Kaplici v klasickém bodováku pěkné 5.-8. místo. Loni však na turnaje dorostenek nejezdila,
není tudíţ mezi nasazenými a na to doplatila na druhém turnaji. To byl ţebříčkový turnaj v Soběslavi. Zde
byla dána aţ do druhé skupiny a odsouzena tak k boji o 9. aţ 13. místo. Nakonec obsadila místo desáté a
celkově je zatím devátá. V dorostencích bojoval náš nový hráč Jan Černý. Na prvním turnaji měl trochu
smůlu na los a obsadil 29.-32. místo. Na druhém turnaji ho potkal stejný osud jako Anetu. Vyhrál sice
všechny své zápasy, ale byl aţ v páté skupině, a tak obsadil 33. místo. Tím by měl ale na příštím
ţebříčkovém turnaji postoupit o skupinu výš. Z dalších kategorií stojí za zmínku snad jen nejmladší
ţactvo, kde si svoji turnajovou premiéru vyzkoušely Klárka Škochová a Lucka Riantová a obě si přivezly
jistě spoustu záţitků.
Do konce roku máme ještě v plánu odjet jeden turnaj dorostu a uspořádat tradiční silvestrovský turnaj
dvojic (Memoriál Jiřího Vlka). Ten se bude konat 30. prosince a jistě bude k vidění spousta zajímavých
zápasů. Účast uţ oznámili hráči divize i třetí ligy a také hráčka extraligy ţen.
ZŠ Kovářov - Úspěch kovářovských ţákyň
Kovářovské ţákyně Aneta Smetanová a Natálie Slivková se zúčastnily školních klání druţstev ve stolním
tenise. Po výhrách v okresním a krajském kole se probojovaly na republikové finále základních škol a
gymnázií. To se konalo 4. a 5. prosince v Holicích u Pardubic.
Po krajském kole mělo druţstvo jen 14 dní na doladění formy. Zvláště těţké to bylo pro Natálii
Slivkovou, která se ke stolnímu tenisu vrátila téměř po čtyřech letech. K přípravě na rozhodující turnaj
však přistoupila poctivě a pravidelně chodila na tréninky TTC Kovářov. Natálii Slivkovou a zkušenější
Anetu Smetanovou pak doplnila jako náhradnice další členka TTC Kovářov Ema Kohoutová a
trenérského dohledu se ujal Michal Špeta.
Tým ZŠ Kovářov rozhodně nepatřil k favoritům, coţ se projevilo jiţ při losování, kde byl zařazen do
třetího, tedy nejslabšího koše. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, které byly nalosovány do čtyř skupin po
třech. První dva týmy ve skupině postupovaly do finálové vyřazovací části, týmy z třetích pozic pak byly
odsouzeny k boji o deváté aţ dvanácté místo. Michal Špeta neměl příliš šťastnou ruku, kdyţ svoje
druţstvo nalosoval do velmi vyrovnané skupiny k silným týmům z Ratíškovic a Touţimi. Z těchto dvou
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druţstev byla papírově slabší Touţim, ta ale
měla ve svém týmu druholigovou hráčku.
Touţim byla prvním soupeřem kovářovských
hráček. V úvodním zápase klání se hned
utkaly jedničky obou týmů. Aneta Smetanová
sice předvedla pěkný výkon, ale na svou
druholigovou soupeřku nestačila, a tak
Kovářov v zápase hraném na tři vítězné body
prohrával 0:1. Následoval souboj dvojek, kde
se o vyrovnání postarala Natálie Slivková,
kdyţ ze sebe setřásla nervozitu během
prvního setu a vyhrála 3:0. Potom přišla na
řadu velice důleţitá čtyřhra. Tu ovládly lépe
sehrané Jihočešky a radovaly se tak z druhého
bodu. Aneta Smetanová v následujícím zápase
nedopustila ţádné překvapení a přidala třetí bod. Kovářovská děvčata se tak mohla radovat z výhry.
Posilněna úvodním úspěchem se děvčata pustila do souboje proti favoritkám z Ratíškovic. Smetanová se
v prvním zápase utkala s týmovou dvojkou, kterou dokonale zaskočila, vnutila soupeřce svou nátlakovou
hru a vyhrála 3:0. Slivková v dalším zápase na soupeřku nestačila a bylo srovnáno. Čtyřhra byla velmi
vyrovnaná a vyhecovaná. Zde hlavně Smetanová přiváděla svým útokem soupeřky k zoufalství.
Kovářovské hráčky byly blízko vítězství, ale nakonec prohrály 2:3. V souboji jedniček pokračovala
Smetanová ve skvělém výkonu a porazila svou soupeřku 3:2. Přes veškerou snahu Slivkové však v pátém
rozhodujícím zápase k překvapení nedošlo, a tak Kovářov prohrál 2:3. Přesto tým mohl slavit postup do
finálové osmičky.
Ve čtvrtfinále šly kovářovské hráčky na nasazené trojky, obec Náklo. To mělo jednu velmi dobrou
hráčku, která bez problému porazila Slivkovou. Souboje ve skupině stály hodně sil hlavně Smetanovou a
na její hře se to začalo pomalu projevovat. Přesto zápas proti dvojce Nákla zvládla a stav utkání
vyrovnala. Opět přišla na řadu čtyřhra, která byla ještě vyrovnanější a vyhecovanější neţ ta předchozí.
Rozhodoval opět pátý set. Zde se jiţ moc Smetanové nedařilo, ale její parťačka ji v důleţitých chvílích
podrţela a společně děvčata zvládla vyrovnanou koncovku, kterou vyhrála 15:13. V souboji jedniček
nestačila unavená Smetanová na Plachou a prohrála 0:3. Rozhodl tedy souboj dvojek. Tento zápas byl
velmi nervózní pro všechny aktéry, dokonce i na lavičce. Slivková nakonec předvedla bojovnější výkon,
zachovala větší klid neţ její soupeřka a po výhře 3:1 poslala svůj tým do semifinále. Byl to skvělý a
překvapivý výsledek. Tím se zakončila soutěţ druţstev prvního dne. V sedm večer však ještě odstartovala
vloţená soutěţ jednotlivců. Slivková měla smůlu na los a dostala opět soupeřku z Ratíškovic, a tak
vypadla v prvním kole. Příleţitost zahrát si dostala konečně také Ema Kohoutová, která do té chvíle
poctivě fandila svým kamarádkám. V prvním zápase dokázala, ţe je dobrou náhradnicí, a po výhře 3:2
postoupila mezi 9-16 nejlepších. Tam však ztroskotala na další hráčce z Ratíškovic. Smetanová se
probojovala mezi 5-8 nejlepších, kde však na radu trenéra do čtvrtfinále pro vyčerpanost nenastoupila.
Druhý den nastaly semifinálové boje. Těţké zápasy z prvního dne se jiţ však projevily. V souboji s
nasazenými dvojkami z Nového Boru se od Jihočešek odvrátilo i štěstí. Po těsných prohrách podlehl tým
z Kovářova svým soupeřkám 0:3, ale výsledek mohl být i opačný. V boji o třetí místo se střetla děvčata s
Děčínem. V jeho kádru nastoupila Kacálková, coţ je republiková osmička ve starších ţákyních. Slivková
s ní předvedla herně svůj moţná nejlepší výkon na turnaji, přesto prohrála 0:3. Jelikoţ Smetanová předtím
porazila Pešťálkovou, byl stav před čtyřhrou 1:1. Tu bohuţel kovářovská devčata prohrála 1:3.
Smetanová následně vzdorovala favoritce Kacálkové statečně, ale opět prohrála 1:3, a tak zůstal Kovářov
bez medaile. Přesto je čtvrté místo skvělým a nečekaným umístěním a děvčata na turnaji zanechala
výborný dojem, a to i u ostatních trenérů. Z celkového vítězství se radovaly Ratíškovice a podle slov
jejich trenéra je nejvíce potrápily právě hráčky ZŠ Kovářov.
Přejeme všem krásné svátky a mnoho štěstí v celém roce 2018.
KOVÁŘOV-Michal Špeta-
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INFORMACE
Pečovatelská sluţba Sociálních sluţeb Města Milevska
Pečovatelská sluţba je pod záštitou Sociálních sluţeb Města Milevska poskytována jiţ od roku
1996. Tato sluţba je určena především seniorům a osobám se zdravotním postiţením a nabízí
jim pomoc takovým způsobem, aby mohli i nadále zůstat ve svém domácím prostředí a
zachovat si své soukromí, navyklý způsob ţivota i společenské zázemí.
V DPS v Kovářově zajišťují poskytování pečovatelské sluţby dva odborní zaměstnanci Sociálních
sluţeb Města Milevska, pí. A. Nováková a pí. I. Bučková. Potřebný rozsah péče je v Kovářově zajišťován
i mimo Dům s pečovatelskou sluţbou, kdy naše kolegyně docházejí přímo do domácností klientů v obci a
přilehlém okolí. Pečovatelskou sluţbu mohou lidé z Kovářově a okolí vyuţívat na základě uzavřené
Smlouvy o poskytování sociální sluţby, a to ve všedních dnech v časovém rozsahu od 6.30 – 15.00 hodin.
Po domluvě je moţné dobu poskytování pečovatelské sluţby uzpůsobit potřebám klientů v rozšířené
pracovní době, s ohledem na provozní a personální moţnosti poskytovatele, a to vţdy na základě
domluvy s klientem.
Mezi nejčastěji vyuţívané činnosti patří poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
zejména se jedná o dovoz obědů přímo do domácností klientů. Samozřejmostí je převoz teplého oběda
v termoboxech, stejně tak i zapůjčení nerez jídlonosiče a jeho následné umytí v myčce při teplotě cca
60oC. Tím je garantováno, ţe klient vţdy dostává jídlo v čistém jídlonosiči. Mytí a zapůjčení jídlonosiče
je součástí úhrady za dováţku oběda, klient neplatí nic navíc. Naši klienti často vyuţívají i pomoc při
zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu
domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Zvyšuje se také poptávka po praní a ţehlení prádla. Praní prádla je pečovatelskou sluţbou
zabezpečováno v prádelnách organizace a jsou vyuţívány automatické pračky a sušičky. Naší snahou je
zajistit návrat vypraného prádla v co nejkratší době po jeho převzetí.
K odbornému poskytování pomoci na profesionální úrovni pouţívají zaměstnanci různé
kompenzační pomůcky např. nafukovací vaničku pro umytí hlavy na lůţku, sprchovací ţidle a přenosná
sedátka do sprch, či chodítka pro nácvik chůze.
Organizace má k dispozici půjčovnu kompenzačních pomůcek, která sídlí v Milevsku, v ulici
a5. května 1510 v budově DPS. Potřebné pomůcky si mohou zapůjčit nejen naši klienti na dobu pro ně
potřebnou. Nejčastěji jsou zapůjčována polohovací lůţka, chodítka, toaletní ţidle, sedačky do vany a
invalidní vozíky.
Od srpna 2017 rozšiřují Sociální sluţby Města Milevska své sluţby o další pomoc. Klienti
pečovatelské sluţby mají moţnost si pomocí tlačítka SOS přivolat pomoc, ať uţ od pečovatelské
sluţby nebo své rodiny. Tlačítko SOS je lehký přívěšek, jehoţ součástí je nejen mikrofon pro
rychlou domluvu s klientem, ale téţ pádový senzor, díky kterému je přivolání pomoci moţné i
v případě, kdy si klient nemůţe pomoc přivolat sám, ale má tlačítko u sebe např. zavěšené na krku.
Bliţší informace k pečovatelské sluţbě jsou dostupné na webových stránkách organizace
www.socluzbymilevsko.cz nebo na telefonních číslech u sociálních pracovnic:
Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské služby SSMM
- 382 522 394, 773 939 293
Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice SSMM
-382 505 249, 723 076 654
Kovářovský zpravodaj
Informační čtvrtletník pro občany Kovářova
Registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 11455
Vydavatel:

Obec Kovářov, IČ 00249777
398 55 Kovářov 63
tel.: 382 594 218
fax.: 382 594 486
www.kovarov.cz
e-mail: oukovarov@volny.cz
Neoznačené příspěvky jsou materiály Obce Kovářov.
Příjem inzerce, příspěvků, námětů a připomínek:
Obec Kovářov, oukovarov@volny.cz
Výtisk je neprodejný!
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Ceník inzerce
platný od 1.1.2009
ceny jsou uvedeny s DPH
malý formát
formát A5
formát A4

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.

8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 11:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 16:30

ŽELEZÁŘSTVÍ

KOVOMAT

NABÍDKA ZÁMKŮ VISACÍCH, FAB,

NÁŘADÍ KOVO, ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE,

SPOJOVACÍ MATERIÁL VČETNĚ STAVEBNÍHO

AUTODOPLŇKY A POMŮCKY, PRACOVNÍ RUKAVICE,

NÁŘADÍ, SILIKONY, TMELY, LEPIDLA, BARVY,

BRUSNÉ PAPÍRY, KOUŘOVINA, ŠTĚTCE

PÁSKY

ZAHRADA

VČELAŘSTVÍ

KOMPLETNÍ SORTIMENT OSIVA ZELENINY,

VÝBAVA PRO VČELAŘE, VÝROBA RÁMKŮ, VYPLETENÍ

BYLINEK, KVĚTIN, JARNÍ CIBULOVINY, SADBOVÉ

A ZATAVENÍ MEZISTĚN

KOMPONENTY, OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM,
HNOJIVA, ZEMINA, MULČE, KVĚTNÍKY

SPECIÁLNÍ NABÍDKA DEKORACÍ A POMŮCEK K ARANŽOVÁNÍ A FLORISTICE,
PORADENSTVÍ
KRÁSNÉ PROŢITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2018
PŘEJÍ
VLASTIMIL KOČÍ & MARIE KORTANOVÁ
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