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INFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané,
jako každý rok držíte v rukou zpravodaj, který uzavírá
právě končící rok 2021. Byl to rok velmi náročný, a to hlavně
kvůli pandemii, která zasáhla celý svět a samozřejmě i obec
Kovářov. V březnu letošního roku jsme si prošli hromadným
testováním. Covid-19 nás provází celý rok a namísto krásných a
příjemných dní vzájemného setkávání jsme uzavíráni doma.
Nedá se nic jiného dělat než se zákeřným virem bojovat a věřit
tomu, že bude lépe.
Dost bylo o koronaviru. Rád bych zavzpomínal na tento
rok z pohledu obce. Začínali jsme s obavami, jak bude
naplňován rozpočet, který jsme si na tento rok schválili. Obavy
byly liché a peněžní toky na straně příjmů jsou naplňovány a
překračovány. Proto i investice, které jsme plánovali, byly
realizovány. Píšeme o nich na jiném místě tohoto zpravodaje.
Rok, který právě končí, se stal významným co se týče historie
obce. Oslavili jsme velké výročí, a to 800 let od první písemné
zmínky o obci Kovářov, byť tato oslava měla proběhnout již
v loňském roce. Pro připomenutí: jde o 800 let od roku 1220,
kdy se Vítek z Prčic ve své písemnosti zmiňuje o existenci
Kovářova. Přípravy byly dlouhé a vyvrcholily v sobotu
11.9.2021 na kovářovské návsi. Věřím, že kdo se této oslavy

PRACOVNÍ DOBA
O SVÁTCÍCH

Obecní úřad Kovářov
pondělí 27.12. od 7:00 do 11:30 h
od 12:00 do 17:00 h
středa 29.12. od 7:00 do 11:30 h
od 12:00 do 17:00 h
pátek 31.12. od 7:00 do 11:30 h
Knihovna Kovářov
středa 22.12. zavřeno
pondělí 27.12. zavřeno
středa 29.12. od 7:00 do 11:30 h
od 12:00 do 17:00 h
pátek 31.12. zavřeno
Sběrný dvůr Kovářov
od 20.12. 2021 do 4.1.2022
zavřeno
Prodej ryb (kapr, amur, štika)
Vesec u kapličky
středa 22.12.2020
od 08:30 do 10:00 h
Živý Betlém
na kovářovské návsi
pátek 24.12. od 10:30 h
Pochod z Kovářova do Kovářova
neděle 26.12. start od 9 do 10 h
před OÚ Kovářov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zúčastnil, se pobavil,
zasmál, pohovořil se
známými, ochutnal
dobré moravské víno.
Děti i dospělí se měli
možnost svézt vláčkem.
Ten
byl
objednán
především pro rodáky,
kteří se tento den přijeli
do své rodné obce
podívat, jak se rozvíjí,
co nového se zde
postavilo či opravilo.

Přejeme Vám vše, co se špatně balí,
to jest klid, pohodu a zdraví!
Hezké prožití večera splněných přání,
svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce
přejí zastupitelé
a zaměstnanci Obce Kovářov
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Bohatý kulturní program byl rozprostřen do několika dní a doplněn dvěma výstavami, které byly zaměřeny
na obec a blízké okolí.
Vánočním dárkem od Obce Kovářov je DVD, které dokumentuje celý průběh oslav a upozorňuje na
aktivity spolků v naší obci. Do konce tohoto roku bude na stránkách Obce Kovářov – www.kovarov.cz
umístěn odkaz na tento dokument i ve zkrácené podobě.
Nejen Kovářov oslavil kulaté výročí, ale i obec Vladyčín oslavila 600 let od svého vzniku. V tomto
případě bych rád poděkoval všem organizátorům celé této akce, především místnímu SDH, občanům obce,
kteří se aktivně zapojili do realizace sobotního odpoledne ve Vladyčíně. Při této akci se do zvoničky vrátil
zvonek, který občané zakoupili, a jeho instalace se neobešla bez posvěcení petrovickým farářem. Dobré
jídlo připravené místními obyvateli obce a kulturní program byl obohacen o vystoupení Moniky
Absolonové, která má vřelý vztah k obci a jejím obyvatelům. Vážnost celé akce doplnili senátoři Parlamentu
ČR, Petr Štěpánek a Jaroslav Větrovský. Ještě jednou velké díky všem organizátorům příjemného sobotního
odpoledne ve Vladyčíně.
Dámy a pánové, obyvatelé Obce Kovářov, dovolte mi, abych vám všem popřál poklidný konec
adventního času, spokojené, klidné příjemné vánoční svátky v kruhu rodinném a hodně zdraví, štěstí a
pracovních úspěchů v roce 2022.
-Pavel Hroch, starosta obce-

PODĚKOVÁNÍ
Obec Kovářov děkuje za dlouholetou spolupráci při budování a rozvoji obce Josefu Kloudovi a
Marcelu Válovi.

Foto: Josef Kloud

Marcel Vála

POCHOD Z KOVÁŘOVA DO KOVÁŘOVA

Kdy: neděle 26.12.2021 * Start: před OÚ Kovářov 9 – 10 hod.
* Startovné: 50,- Kč* Trasa bude zveřejněna na: www.kovarov.cz

POPLATKY V ROCE 2022
paušální poplatek za svoz komunálního odpadu:
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 700,- Kč
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 700,- Kč
splatnost od 02.01.2022 do 31.05.2022

poplatek za psa: 150,- Kč
splatnost od 02.01.2022 do 31.03.2022
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OBECNÍ KNIHOVNA KOVÁŘOV
Obecní knihovna nabízí běžné půjčování knih a
časopisů pro dospělé i děti. Pro malé čtenáře jsou
k vypůjčení i knihy Kouzelné čtení k Albi tužce. Knihy jsou
vhodné pro věkovou kategorii od 2 let a výše. Dále máme
k zapůjčení různé hry, které budou bavit celou rodinu.
Dospělí mají velký výběr knih a je možnost prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby půjčit knihu z jakékoli
knihovny v republice. Knihy si můžete objednat i přes
email či po telefonu v provozní době knihovny. Budou vám
připraveny k vyzvednutí.
Email: knihovnakovarov@seznam.cz, tel.: 725 769 726.
Jediné omezení, které v knihovně trvá, je nošení roušek či
respirátorů.
Běžná výpůjční doba knihovny:
Pondělí a středa 13:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 11:00

- Štěpánka Rybníčková, knihovnice-

Plnění rozpočtu k 30.11.2021
Výdaje celkem 27.696.186,-Kč

Příjmy celkem 42.766.136,-Kč

14%

27%

12%

61%
86%

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Běžné výdaje

Přijaté transfery

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2021
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Výdaje
28.831.350,- Kč Běžné výdaje
5.893.250,- Kč Kapitálové výdaje
250.000,- Kč
36.400.400,- Kč Financování
Splátka úvěru
Úspory minulých let

31.028.700,- Kč
28.820.000,- Kč
59.848.700,- Kč
-399.600,- Kč
23.848.300,- Kč
23.448.700,- Kč

Podrobný rozpočet Obce Kovářov naleznete na www.kovarov.cz
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POMOC OBCÍM ZASAŽENÝM TORNÁDEM
Dne 24.06.2021 ve večerních hodinách zasáhlo jih Moravy,
zejména Hodonínsko a Břeclavsko, ničivé tornádo. Způsobilo značné
materiální škody, několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší, řada lidí
byla zraněna. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce postiženy
byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části
Hodonína Bažantnice a Pánov. Na podnět občanů kovářovska byla na
OÚ Kovářov uspořádána od 28.6.2021 do 19.7.2021 veřejná finanční
sbírka. Po ukončení sbírky byly finance za přítomnosti 3 osob spočítány
a výsledná částka 58.270,- Kč byla předána osobně starostou Pavlem
Hrochem manželům Křivánkovým z obce Hrušky, kteří při tornádu
přišli o celý dům. Obec Kovářov dále z rozhodnutí zastupitelstva obce
přispěla obcím: Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hrušky.
Každé jmenované obci darovala částku 25.000,- Kč.
-Michaela Smrčinová-

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM ROKEM
Kovářov konečně oslavil 800 let od vzniku obce. Z mého pohledu byla
akce velmi zdařilá, a to za přispění Kovářovanu, který uspořádal tradiční
folklorní festival v netradičním čase. Všem, kteří se přišli setkat a bavit se, kteří
vytvořili příjemnou atmosféru, patří dík. Nelze opomenou i ty, kteří se podíleli
na organizaci, stavěli stan, přiváželi lavičky, připravovali výzdobu, darovali
květiny, řešili parkování, řídili dopravu, provázeli po škole, školce, ve vláčku, na
pódiu, připravovali občerstvení aj., všichni si zaslouží poděkování.
Každý rok informuji o nově opravených komunikacích, křížích a další
infrastruktuře v našich obcích. V letošním roce se podařilo z grantového
programu Jihočeského kraje opravit komunikaci v Chrástu směr Holešice.
Celková hodnota opravy byla 3.393.758, Kč, dotace ve výši 1.280.000,- Kč.
Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje byla rekonstruována
komunikace ve Vepicích v celkové částce 1.351.622,76 Kč, výše dotace je 250.000,- Kč.
Z programových dotací Jihočeského kraje bylo dále opraveno, zakoupeno, instalováno atd.:
SDH Předbořice má nový dopravní automobil za 944.231,- Kč (dotace Ministerstvo vnitra 450.000,-, dotace
kraj 300.000,- Kč, obec 194.231,- Kč) a přívěsný vozík za 36.859,- Kč (dotace 25.000,- Kč).
SDH Lašovice má vybavení za částku 28.668,- Kč (dotace 19.000,- Kč) a
SDH Kovářov získalo vybavení a přívěsný vozík za 92.775,- Kč (dotace
59.000,- Kč).
Pomoc při pořádání Hostínského divadelního léta 2021 byla v hodnotě
105.477,53 Kč (dotace 70.000,- Kč).
V zahradě mateřské školy vyrostl dřevěný altán za 451.779,- Kč
(dotace 224.000,- Kč).
V několika našich katastrálních územích byly instalovány lavičky jako
Doprovodná infrastruktura na Kovářovsku. Na lavičky lze narazit při
procházkách na Koňský vrch, Dobrou Vodu, Radvánov (směr Betlém),
Záluží, Vladyčín, Vesec. Lavičky a jejich doprava a instalace stála 60.818,50 Kč (dotace 35.000,- Kč).
V příštím roce jsou naplánovány další žádosti o dotace, snad se nám bude dařit je získávat a poté realizovat.
Na závěr bych ráda popřála všem hodně zdraví a optimismu do dalších dní.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie přeje všem občanům obce Kovářov krásné prožití svátků vánočních a
do nového roku 2022 pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody.
-Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-
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PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY
VŠICHNI JSME OBDAROVÁNI…
Tolik malých a nepatrných věcí zkrášluje a obohacuje náš denní život. Necháme-li se tím vnitřně oslovit,
pak můžeme objevit, jak jsme bohatě obdarováni, a že náš život má hluboký smysl, neboť i nedůležité
události mohou získat na významu.
Bůh o nás usiluje v každém okamžiku. Dává se nám ve všech věcech, abychom mu mohli přijít na stopu.
Nabízí se nám v šálku kávy, při pozorování květiny, v nečekaném telefonátu. On je tak velký proto, že se
dokáže i zmenšit.
(Z knihy Skateboard Boží od Terezy Zukic, vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Být první je touhou mnoha lidí. Přejeme vám, abyste po celý rok 2022 byli vždy první tam, kde je třeba
pomoci, první nabízeli usmíření, podání ruky a úsměv… pomoc, přátelství a lásku i tomu nejposlednějšímu
člověku.
za všechny kolem Domova svaté Zdislavy sestry Anna a Pavlína
Pro ty, kdo by v příštím roce chtěli činnost spolku Rodina Předbořice a sester františkánek podpořit,
připojujeme číslo účtu: 162188931/0300. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Děkujeme všem
známým i bezejmenným dobrodincům, díky nimž se již podařilo realizovat nemálo věcí. Díky vám.
Zveme vás na 23. výročí školky. Přijďte za námi 15. ledna 2022 na mši svatou s generálním vikářem
Mons. ThLic. Davidem HENZLEM ve 14.00 v kostele svatých Filipa a Jakuba v Předbořicích.
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE V KOVÁŘOVĚ
Z nabídky činností v podzimních měsících
 Děti podnikly vycházku za poznáním
podzimní přírody v rámci projektu
Zálesák.
 Navštívily místní lidovou knihovnu,
kde si vyslechly poutavé vyprávění
o světadílech.
 S paní učitelkou upekly martinské
rohlíčky.
 Dokončili jsme výuku bruslení na
milevském ledním stadionu.
 V mateřské škole se uskutečnilo
fotografování dětí.
 Zrealizovali jsme projektový den ve
výuce na téma „Stavitelé mostů“
 Uspořádali jsme show s kapalným
dusíkem.
PROJEKTOVÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V rámci projektu Šablony pro MŠ Kovářov III jsme uspořádali pro děti projektový den ve výuce na
téma „Stavitelé mostů“. Lektorka z programu „Malé technické univerzity“ navštívila děti s krabicí plnou
stavebních kostek a speciální soupravou prvků. Cílem tohoto programu bylo rozvíjet v dětech nenásilnou
formou jejich technické a logické dovednosti, prostorovou orientaci, představivost a pozitivní vztah
k technickým oborům. Lektorka pracovala s dětmi podle dětských technických výkresů a metodických listů.
Seznámila je i s historií Karlova mostu a přečetla pohádku o Karlu IV. Společně s učitelkami postavily
pevný most, po kterém se procházely. Na závěr všechny děti získaly diplom za splněné úkoly.

SHOW S TEKUTÝM DUSÍKEM
Zajímavým zážitkem pro děti byla ukázka pokusů s tekutým dusíkem. Na naší zahradě ji předvedl pan
učitel fyziky z bernartické školy. Vysvětlil a názorně dětem předvedl vlastnosti dusíku. Děti pozorovaly
vyrobenou mlhu a spoustu bublin smícháním dusíku s jarem. Viděly, co se stalo s vajíčkem, banánem a
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jablíčkem ponořeným do dusíku, jak se zmenšuje objem balónků a další zajímavé pokusy. Vše bylo zcela
bezpečné a děti byly z ukázky velice nadšené.
Vánoční atmosféru jsme si naladili již na začátku prosince.
Vyzdobili jsme školku, přivítali jsme Mikuláše a čerta na zahradě naší školky v novém altánu. Moc
děkujeme, že zavítali do naší školky. Děti měly velikou radost z nadílky, pochutnaly si na zdobených
muffinech, které upekly naše kuchařky. Nyní se těšíme na pečení vánočního cukroví a perníčků, vánoční
besídku a rozbalování dárků pod stromečkem.

Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-

KOVÁŘOVAN
Milí Kovářovští a přespolní,
máme tu advent, a to je doba, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem a hodnotíme jej. I my se za letošním
rokem ohlížíme, sice maličko s povzdechem, neboť jsme Vás všechny, i sebe navzájem, neviděli tolik, jak
bychom rádi. Ale dobré je, že jsme měli možnost se setkat alespoň v září, a už jen proto ten rok zato stál!
Každý z nás určitě najde mnoho krásných chvil, které v tomto roce prožil.
Je tu advent, a to je i čas, kdy plánujeme a představujeme si, co bude v roce nadcházejícím. Věříme, že pro
většinu z Vás je to období klidné, kdy se těšíte na Vánoce a vymýšlíte všemožné výzdoby, ozdoby, cukroví
a přemýšlíte, co milého můžete očekávat další dny, týdny i měsíce. Pro tento čas jsme pro Vás připravili a
nacvičili nový vánoční program, připravili čertovské hry pro děti a nacvičovali zpívání u stromečku.
Bohužel nám to pandemie opět překazila.

Zda opětovně odpadne i chození s klibnou a kozlíky, ukáže čas. Proto se těšíme na ten rok příští, že snad
opět budeme prožívat naše tradice a těšit se z našich vystoupení. Věříme, že se uvidíme na našich
představeních, třeba u nás o festivale, na masopustu nebo dožínkách. I sousedská a přátelská setkání se
počítají, kdy s ostatními můžeme sdílet radost třeba z povedených domácích buchet, placek, vlastní úrody a
dát si při tom třeba sklenku vína, štamprličku nebo dobrou kávu.
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Všem Vám přejeme klidný vánoční čas a do dalšího roku vše jen to nejlepší a nejkrásnější, především ale
pevné zdraví, abychom se spolu opět při našich akcích mohli setkávat.

-Kovářovan-

SDH KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,
nastává čas vánočních svátků, bilancování uplynulého roku 2021. Musím
konstatovat, že Sbor Dobrovolných Hasičů Kovářov se v roce 2021 utlumil
v činnosti kvůli epidemiologické situaci. Sbor nebyl schopen uspořádat výroční
valnou hromadu. Po patnácti letech jsme nemohli připravit tradiční hasičský ples.
V roce 2020 si sbor připomněl 135. výročí založení. Bohužel i tuto akci jsme
museli zrušit. Vzhledem k aktuálnímu vývoji musíme odložit i letošní výroční
valnou hromadu na termín, kdy to bude možné a bezpečné. Stále jsme doufali, že ples proběhne začátkem
roku 2022, termín a hudební skupina jsou zajištěny. Situace je z našeho pohledu opět natolik vážná, že ples
se konat nebude.
Nicméně pracujeme dál, a to v zásahové jednotce obce, kdy jsme v letošním roce byli zařazeni do
JPO 3/2 a jednotka je připravena ke spolupráci s Obcí Kovářov a Hasičským záchranným sborem
Jihočeského kraje. Rok 2021 se zapíše do dějin
Sboru Dobrovolných Hasičů Kovářov začátkem
výstavby nové hasičské zbrojnice. Musím
konstatovat, že po dvou letech usilovné práce
představitelů obce se podařilo získat dotaci na
výstavbu. Závěrem děkuji za spolupráci starostovi
obce Pavlovi Hrochovi, místostarostce Štěpánce
Rybníčkové, Míše Smrčinové, obecnímu strážníkovi
Pavlovi Škochovi.
Dovolte mi, abych vám všem popřál pevné
zdraví, štěstí, lásku a příjemné prožití vánočních
svátků v rodinném kruhu, trpělivost, toleranci a
respekt do roku 2022.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov8

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V říjnovém zpravodaji jsem si přál, aby se nám ve školním roce všechny karantény vyhnuly. Za dva
měsíce je bohužel situace jiná. Již šestkrát jsme z rozhodnutí krajské hygienické stanice museli třídní
kolektivy poslat domů do karantény. Vzhledem k současné velmi složité epidemické situaci se tak děje za
situace, kdy potvrzování podezření z nákazy prostřednictvím PCR testů trvá často několik dnů. Od konce
listopadu se rozjelo další každotýdenní testování žáků, které několik případů výskytu nemoci odhalilo.
Testování, roušky, karantény, online výuka, dezinfekce, izolace tříd, trasování žáků … současná realita naší
školy. Přesto jsme rádi, že je škola otevřená, že se žáci většinou vzdělávají se svými spolužáky naživo ve
třídě a že i občasné (protiepidemicky řádně „ošetřené“) aktivity můžeme ve škole realizovat.
Všem občanům Obce Kovářov přeji jménem školy klidné, láskou a odpočinkem naplněné vánoční
svátky a v novém roce především pevné zdraví.
Libor Mandovec, ředitel školy
HYBRIDNÍ VÝUKA
Zdá se, za koronavirových časů si každý rok české školství osvojí několik nových slov, které musí pedagogové
bez dlouhé přípravy zavést do praxe. Po online výuce a distančním vzdělávání pronikáme v současnosti do tajů tzv.
hybridní výuky. Jde o to, že kvůli nařízeným karanténám zůstává část žáků nebo i většina třídy doma a učitelé se snaží
vyučovat žáky ve třídě i doma současně. Co to obnáší? Žáci, kteří nejsou ve škole, se připojí na videohovor, který
vysílá vyučující přímo ze třídy. Snaží se tak vzdělávat obě skupiny zároveň. Někdy jsou žáci připojeni celou hodinu,
někdy ti mimo školu obdrží na začátku hodiny pokyny k domácímu procvičování. Revoluce ve školství pod tlakem
covidové situace pokračuje a pedagogové se učí za pochodu dalším dovednostem. Hybridní výuka je mimořádně
náročná na přípravu a realizaci, proto patří velké poděkování všem pedagogům, kteří se do ní zapojují a kteří se tak
snaží i v době, kdy často suplují za nemocné kolegy, kvalitně vzdělávat všechny žáky.

MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
Letos se rozezněla naše škola zvukem čertovského brblání i mikulášského zvonečku o den později, než bývá
zvykem. Ve svátek Mikuláše, 6. prosince, se vydala „do terénu“ mikulášská družina, do níž patřili mikuláš, anděl a
čert. Při své obchůzce navštívili pěkně třídu po třídě a nezapomněli ani na žádného ze zaměstnanců. Po všech chtěli
zazpívat či zarecitovat, a pokud bylo toto přání splněno, měli pro každého připravenu sladkou odměnu. Poděkování za
drobnou sladkou odměnu patří Obci Kovářov a Spolku rodičů při ZŠ Kovářov.

SVĚTOVÝ DEN 2021
Naši žáci jsou světoví! Vážně, pokud
byste byli na skvělých prezentacích,
které předvedly všechny třídy
druhého stupně, tvrdili byste to
také... Na úterý 16. listopadu byl však
původní plán naprosto jiný. Tradiční
scénář Světového (dříve Evropského)
dne vzal hned zrána za své.
Několikatýdenní přípravy na tento den
se ocitly v ohrožení zprávou, že jeden
z žáků druhého stupně může být
pozitivní
na nemoc
Covid-19.
Po konzultaci s Krajskou hygienickou
stanicí přišlo rozhodnutí: Světový den
bude, ale bez vzájemných návštěv
ve třídách
a bez odpoledního
vystoupení pro rodiče. Jednotlivé třídy
tak předvedli své prezentace pouze
řediteli a zástupkyni - ti však všechny jedinečné prezentace nahráli na tablet a umožnili tak
ostatním vystoupení zhlédnout také.
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Proto nakonec mohla proběhnout i soutěžní část. V ní nakonec získaly jednotlivé třídy různá ocenění: Cenu
znalostní získala 7. třída, jejíž žáci zodpověděli správně nejvíce otázek na informace z prezentací ostatních
žáků. Cenu diváků obdržela 9. třída, neboť obdržela nejvíce hlasů od žáků z ostatních tříd. Cenu odborné
poroty získal třída šestá, která okouzlila porotu skvělou secvičeností, výbornou připraveností i improvizací
(hlavní moderátorka byla po celou dobu prezentace online). Speciální cenu za výpravu (především
za několikametrový pirátský koráb) získala 8. třída. A absolutní vítěz? Po sečtení bodů za všechny kategorie
se jím stali naši deváťáci, kteří mimo jiné svou zajímavou prezentaci připravili téměř sami (jejich třídní
učitel byl delší dobu nemocen).
Sluší se ještě dodat, že letos si třídy vybíraly z přiděleného kontinentu stát, který začíná na písmeno B.
Šesťáci proto představili evropskou Belgii, sedmáci jihoamerickou Brazílii, osmáci asijskou Brunej
a deváťáci africký stát Burundi. Jako ředitel školy děkuji všem organizujícím a vystupujícím žákům a jejich
třídním učitelům.
MARTINSKÝ VEČER
Po dvou letech se objevil na kovářovské návsi opět Martin na bílém koni. Stalo se to ve čtvrtek
11. listopadu a celé to začalo přímo ve škole. Od pěti hodin se totiž na školních chodbách konala
svatomartinská výstava žákovských prací, kterou mohli navštívit rodiče i se svými ratolestmi. Nakupovat
mohli žákovské práce jako například lucerničky, tematické obrázky, keramická dílka, napečené dobroty...
zkrátka vše, co sami žáci vytvořili při hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností nebo zájmových
dílniček školní družiny. A jak to tak bývá, po výrobcích se brzy zaprášilo, a kdo přišel o něco později, viděl
již jen žáky, jak sklízí vyprodané stoly... Po skončení výstavy se vydal od školy lampionový průvod. Tmu
prozařovaly lampionky všech tvarů a barev a magie svatomartinského večera kouzlila i po příchodu
na náves. Zde vystoupil jako tradičně pěvecký sbor školy s pásmem říkadel, básniček a samozřejmě hlavně
písní, které s dětmi připravila a nacvičila paní učitelka Veronika Pšeničná. Po skončení programu všichni
vyhlíželi, zda se zjeví i sám svatý
Martin, a zklamán nikdo nebyl.
Na bílém koni se náhle vynořil
ze tmy, několikrát na návsi zakroužil
a zůstaly po něm jen dva pytle plné
martinských rohlíčků. Zbytek večera
strávili mnozí rodiče a jejich děti
na návsi u čaje a punče, které opět
připravila Obec Kovářov.
PŘÍRODOVĚDNÁ BESEDA
V pondělí 1. listopadu připravila
paní Věra Burianová pro žáky na
prvním stupni
přírodovědnou
besedu. Na zahájení každé třídě
zahrála na myslivecké hudební
nástroje lesnici a borlici. Dále
následovalo povídání o lesní zvěři
s názornými ukázkami parohů, rohů
a vycpaných zvířátek. Děti poznávaly stopy zvěře, poslechly si různé vábničky a povídání o myslivosti.
Dozvěděly se hodně nových poznatků o přírodě.
DOSTAVENÍČKO S RENESANČNÍM UMĚLCEM
Ve středu 6. října k nám do školy opět zavítala agentura Pernštejni z Pardubic. V tělocvičně naší
školy se tentokrát uskutečnilo představení s názvem Leonardo da Vinci. Žáci 3. až 9. třídy se v první
části dozvěděli něco o životě a díle tohoto všestranného renesančního umělce, který byl nejen malířem, ale
také sochařem, architektem nebo vynálezcem. Ve druhé části měli žáci možnost prohlédnout si jeho
nejznámější obrazy (Monu Lisu, Dámu s hranostajem nebo Poslední večeři) a modely některých jeho
vynálezů – např. bicykl, létající stroj, tank, přenosný most. Některé modely si mohli žáci i vyzkoušet.
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ZVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Školní jídelna ZŠ Kovářov oznamuje, že v důsledku zdražování cen potravin a energií zvyšuje od 1. ledna
2022 finanční částku za oběd pro cizí strávníky na 82,- Kč.

ŠKOLNÍ A ZEMĚDĚLSKÝ PLES ZRUŠEN!
Bohužel Vám musíme oznámit, že ani letošní rok neobnovíme osmadvacetiletou tradici školního a
zemědělského plesu. Z důvodu současné epidemické situace tradiční ples plánovaný na 15. ledna 2022
rušíme. Doufáme, že za rok bude situace lepší a že příští plesovou sezónu v Kovářově již naším plesem
zahájíme…
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec
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

KULTURA
KULTURNÍ KOMISE
Moji milí spoluobčané,
rok 2021 je téměř za námi a ve
společenském a kulturním životě bylo opět
plno různých opatření, zákazů a
rozvolňování. Jsem rád, že jaro, léto a
podzim bylo právě ve znamení
rozvolňování a mohli jsme opět kulturně
žít. I proto se obci Kovářov povedlo
uspořádat velmi podařenou oslavu 801 let,
respektive odložených 800 let Kovářova,
kde přispěla i členka naší komise Gábina
Zítková uspořádáním výstavy „Šikovné
ruce“ místních umělců. Kdo tuto výstavu
navštívil, určitě souhlasí, že byla velice
vydařená. Dále jsme v létě uskutečnili tradičně letní kino, kam jste si opět našli cestu, za což jsme velmi
rádi, a proto plánujeme na příští rok další promítání. V roce 2021 se nám také podařilo ve spolupráci s obcí
Kovářov zrealizovat prvních 6 laviček okolo vycházkových cest a věřím, že do budoucna ještě další
přibydou a budou Vám dělat společníky při odpočinku na procházkách po naší krásné krajině.
A jelikož se blíží konec roku, rád bych Vám popřál do toho nového za kulturní komisi hodně zdraví, štěstí,
lásky, čehož není nikdy dost a dále hromady pracovních i osobních úspěchů a poklidné a veselé vánoční
svátky.
-Aleš Zeman, předseda-

DRAKIÁDA
V sobotu 23. října se konala
tradiční drakiáda na netradičním místě.
Letos byla vybrána louka Horní pastviště,
která se nachází u polní cesty směrem na
„Kazy“ Vesec. Mnohým místo zamotalo
hlavu, ale i přesto se sešlo cca 100
účastníků. Větrné podmínky byly
optimální a na obloze se vznášelo několik
desítek draků. Soutěžilo se o nejhezčího
draka a nejhezčí obrázek. Na závěr přišel
vhod teplý čaj a opečený vuřt.
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DIVADLO
V polovině listopadu v Kovářově odehrál ochotnický
soubor z Petrovic divadelní představení s názvem Pod
praporem něžných dam od autora Kena Ludwiga, ve kterém
umírající milionářka Floranc zoufale hledá dcery své sestry,
Max a Stev, aby jim mohla odkázat podstatnou část svého
jmění. Děvčata viděla naposledy před mnoha lety, když byly
ještě děti. Floranc bohužel umře dřív, než se s nimi setká. Toho
chtějí využít dva neúspěšní herci Leo a Jack, kteří se s vidinou
velkého dědictví vydávají za neteře staré dámy. Nakonec se ale
ukázalo, že tetička vůbec neumřela… Divadelní hra byla
velmi vtipná a herci předvedli skvělé výkony. Všichni, kdo po
představení kinosál opouštěli, odcházeli s širokým úsměvem na
tváři. ☺
- fota: Petra Baštýřová, text: Michaela Smrčinová-

STOLNÍ TENIS V KOVÁŘOVĚ
Druholigové ženy již mají za sebou první polovinu soutěže, která
pro ně dopadla víc než dobře. V desetičlenné skupině jsou totiž na pěkném
čtvrtém místě, i když rozdíly mezi družstvy jsou minimální.
Cílem kovářovského týmu žen je se v soutěži udržet, což je čím dál tím
obtížnější. Družstva na prvních dvou místech jsou víceméně suverénní, ostatní
jsou však dosti vyrovnaná. Do výsledků ještě sem tam zasáhl covid a asi ještě
i zasahovat bude (ne vždy se dá hrát v plné sestavě). Všichni však doufají, že se
soutěž dohraje do konce. Zajímavé je, že v hodnocení domácích utkání jsou ženy
z Kovářova na výborném druhém místě, zatímco na cizích palubovkách jsou až předposlední. Tým měl
výborný závěr první poloviny soutěže, kdy po velkém boji vyhrál na domácí půdě se západočeskými
družstvy Lomnicí 7:3 a Sokolem Plzeň V 6:4. V těchto utkáních bylo hodně pětisetových zápasů, u kterých
byl výsledek vždy hodně na vážkách a mohl skončit klidně i obráceně. Tabulka tedy vypadá takto:
V tabulce úspěšnosti je na
Pořadí
Družstvo
PU V R P K Skóre Body dvanáctém místě Blanka Kocourková
1.
SKST Vlašim B
9 9 0 0 0 75:15 27
s 63,16%, hned za ní je Radka Horká
s 60,87%. Kateřině Ďurišové patří za
2.
TJ Slavoj Praha B
9 6 2 1 0 55:35 23
44,44% místo devatenácté. Bez
3.
TSM Kladno
9 6 1 2 0 53:37 22
umístění je potom Nela Horká, která
4.
TTC Kovářov
9 5 0 4 0 47:43 19
odehrála méně než 14 zápasů a její
5.
TJ Lomnice
9 4 2 3 0 47:43 19
úspěšnost je 16,67%. Do soutěže
6.
TJ Sokol Plzeň V
9 3 1 5 0 46:44 16
z různých důvodů ještě nezasáhla Aneta
Smetanová, která ještě určitě dostane
7.
SF SKK El Niňo Praha B 9 3 1 5 0 37:53 16
příležitost v druhé polovině sezony.
8.
AC Sparta Praha C
9 1 3 5 0 38:52 14
Divize žen, ve které hraje
9.
TJ Sokol Lhenice
9 1 1 7 0 27:63 12
kovářovské béčko, ještě není dohrána.
10.
TTC Elizza Praha B
9 1 1 7 0 25:65 12
Zde se projevil koronavirus ve větší
míře a spousta zápasů je zde odložena. Béčko prohrálo v Jindřichově Hradci 2:8, když mu chyběla jedna
hráčka. Doma pak též 2:8 prohrálo se silným a ambiciózním B týmem ze Lhenic. V tomto utkání štěstí
nepřálo domácím hráčkám, když tři pětisetové zápasy dopadly v jejich neprospěch.
Nejhůře se však pandemie projevila na turnajích mládeže. Účast na nich byla velmi nízká, protože
rodiče (někdy i děti samotné) měli logicky obavy z nakažení. Například na turnaji nejmladšího žactva
v Jindřichově Hradci bylo jen 12 chlapců a dvě dívky, ve Velešíně to bylo jen o něco lepší: 15 a 6. Proto jsou
výsledky zavádějící. Vše se samozřejmě projevuje i do tréninků, chodí méně dospělých a hlavně bohužel
i dětí, a to je škoda. Klub doufá, že toto období skončí a že se bude moci opět na sto procent věnovat své
činnosti.
-František Špeta-
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FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Podzimní část mistrovské sezóny 2021/22 mají fotbalová družstva Kovářova za sebou a soudě
dle tabulek byla tato část úspěšná.
Muži „A“ se po nepovedeném utkání v Bernarticích zvedli a díky sérii čtyř vítězných utkání
v řadě jim patří 4. místo. Navíc se Michal Brůžek s 10-ti vstřelenými brankami dělí o druhé
místo v tabulce střelců, Lukáš Sedlák se trefil 8x a 4x skórovali Lukáš Rak a Jaroslav Paták.
Hodnocení trenéra Jiřího Jaroše: „I když podzim pro mužstvo A týmu nebyl vůbec jednoduchý,
protože jsme se potýkali s rozsáhlou marodkou klíčových hráčů, přesto ho musím hodnotit pozitivně.
Skončili jsme na 4. místě, byli jsme třetí tým s nejvíce nastřílenými góly, získali jsme 23 bodů, což je velmi
pěkný výsledek. Za to si zaslouží všichni, kdo se na tom podíleli, velkou pochvalu a poděkování. Nyní nás
čeká zimní příprava, kterou zahájíme 22. 1. 2022 a budeme využívat naši tělocvičnu, halu v Petrovicích,
umělou trávu v Milevsku a v neposlední řadě i terén kolem našeho hřiště. Věřím, že se na jarní část dobře
připravíme. Teď je období, kdy si každý užívá předvánoční čas a posléze Vánoce, tak i já se připojuji
s přáním krásných Vánoc, hodně zdraví a těším se s vámi na jaře zase na fotbale.“

Tabulka po podzimní části: I.A třída mužů - sk."B"
Muži „B“ v druhé polovině soutěže nezvládli utkání s týmy z první poloviny tabulky a tomu také odpovídá
umístění se ziskem 16-ti bodů. Nejlepším střelcem týmu je s 5-ti brankami Luboš Holub st., 4x se trefil Jan
Bílý a 3x Aleš Klíma. Velká marodka poznamenala sestavu v posledních utkáních a tímto bych chtěl
poděkovat hráčům dorostu, kteří „béčku“ pomohli v těchto zápasech. Děkujeme!
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Tabulka po podzimní části: OS III. třída muži
Dorostenci ve své první sezóně v Okresním přeboru dokázali 5x zvítězit a patří jim pěkná 3. příčka.
Nejlepším střelcem týmu je Jaroslav Junek se 4-mi brankami, za ním je o jeden gól horší Jakub Hrdlička.
Přejme si, aby výkony dorostenců šly nahoru a jejich umístění se ještě zlepšilo. Určitě na to mají potenciál.

Tabulka po podzimní části: OP dorostu
Starší žáci se ziskem osmi bodů přezimují na 7. příčce se ztrátou pouhých třech bodů na 4. místo. Nejlepším
střelcem týmu je Lukáš Jůza s devíti brankami, následuje ho Marek Trachta s pěti brankami. Věřím, že se
kluci na jaře do toho pořádně opřou a na konci sezóny se o nějaké ty příčky v tabulce posunou směrem
vzhůru.

Tabulka po podzimní části: OP starší žáci
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Hráči a hráčky starších přípravek se dočkali a zakřičeli si vítězný pokřik v domácím zápase proti Mirovicím!
Proti soupeřům z městských klubů se jim bohužel příliš nedařilo, ale to se postupem času jistě otočí a
výsledky se dostaví. Chce to být trpělivý, poctivě trénovat, bojovat do poslední vteřiny a nikdy neztrácet
naději. Tabulka pro tuto kategorii se nevede, hlavním cílem je pohybová aktivita dětí, kolektivní sport a
dobrá parta a ta jistě u našich přípravek nechybí.
Jménem fotbalového výboru TJ ZD Kovářov bychom chtěli poděkovat všem našim trenérům a hlavně
trenérům mládeže za jejich práci pro oddíl v těchto nelehkých dnech. Dále také správcům hřiště a areálu na
Hůrkách a našim fanouškům za jejich podporu v roce 2021. Děkujeme a přejeme krásné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví a pohody v novém roce 2022.
-Tomáš Janeček-

Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází.
Přejí
Služby obce s.r.o
autorka
vtipů:
Eva
Janoušková
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NÁZOR OBČANA
KAPŘI SI RYBNÍK NEVYPUSTÍ – II
„Postupem času jsem zjistil, že trpělivost je ohromně důležitý faktor a prosadit dobré věci zkrátka trvá.“
(žijící významný český podnikatel a investor)
Až budete číst tento příspěvek, napsaný v neděli dne 12. 12. 2021, bude v ČR snad už konečně
ustanovena funkční vláda. Sice bez jednoho ministra, „kterého přejel vlak“, ale ustanovena.
A v Kovářově, zasedalo v úterý dne 14. 12. 2021 zastupitelstvo (v Kovářově 15 členů). A mimo jiné se
projednával i můj druhý návrh na snížení počtu zastupitelů pro volební období od roku 2022. Už nikoliv
snížení zastupitelů z patnácti na jedenáct. Tento návrh byl zamítnut v srpnu tohoto roku. Nýbrž z patnácti
zastupitelů na třináct. Chtěl bych být špatným prorokem, ale je téměř jisté, že můj návrh bude opět zamítnut.
Z OBCE mi totiž přišel počátkem prosince dopis, že přes 15 zastupitelů „nejede i Kovářově vlak“. Tedy
abych přesně citoval z dopisu ze dne 2. 12. 2021 „… návrh p. Vladimíra Sedakova na snížení počtu
zastupitelů obce ve volebním období 2022-2026 z 15 na 13, RADA OBCE nedoporučuje
ZASTUPITELSTVU OBCE schválit.“
Připomeňme si, o co vlastně jde:
Principiálně jde dle mého návrhu o snížení počtu zastupitelů pod hranici 15 členů. Obecně se doporučuje,
aby počet zastupitelů byl lichý. V případě, že počet zastupitelů poklesne pod hodnotu 15, není volena RADA
OBCE. V tom případě dochází i k výrazným úsporám finančních prostředků. V případě Kovářova v řádu
statisíců Kč za rok. A o to jde. Dle mého názoru nepotřebuje obec velikosti a parametrů Kovářova RADU
OBCE. Že to tak mají i menší obce v našem regionu (Bernartice, Chyšky nebo Sepekov) je jejich věc.
Inspiraci bychom měli hledat v celé ČR.
A připomeňme si, jak to mají jinde, například ve srovnatelných obcích ČR:
obec – město
Městys Malšice (Tábor)
Město Vroutek (Louny)
Město Dubá (Česká Lípa)
Město Teplice n. M. (Náchod)
Obec Kovářov (Písek)
Obec Zbraslavice (Kutná H.)
Město Manětín (Plzeň-sever)
Obec Brloh (Český Krumlov)

Počet
obyv.
1850
1828
1702
1613
1465
1401
1151
1091

rozloha
km2
38,6
52,68
60,6
56,06
50,46
38,11
84,64
46,18

rozpočet
(cca mil. Kč)
52 až 36
57 až 43
53 až 58
75 až 54
38 až 41
60 až 48,5
79 až 87
32 až 21

počet
zastupitelů
11
11
11
11
15
11
13
9

ROČNÍ ÚSPORA v Kovářově činí zhruba 500 tis. Kč PŘI POČTU ZASTUPITELŮ = 11.
ROČNÍ ÚSPORA v Kovářově činí zhruba 450 tis. Kč PŘI POČTU ZASTUPITELŮ = 13.
Na zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE Kovářov dne 14. 12. 2021 se mimo jiné i projednávaly
příspěvky OBCE kultuře a sportu na rok 2022. Jsem přesvědčen, že folklórní i divadelní soubor by
uvítal, kdyby na jejich účtech „přistálo“ pro rok 2022 třeba celkem o 200-250 tisíc Kč navíc a na
účtech fotbalistů a stolních tenistů třeba celkem také o 200-250 tisíc Kč více. To by právě umožnila
výše uvedená úspora.
„Jednou z nejčastějších příčin neúspěchu je zvyk přestat, když je člověk přemožen dočasnou
porážkou.“ (Napoleon Hill, americký spisovatel 1883-1970)
Stálé zdraví, pohodu a pevné nervy v nadcházejícím vánočním období přeje všem občanům Kovářova
Vladimír Sedakov
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INZERCE
Q-SERVICE Autoservis-pneuservis Hrejkovice – Volejte 731 603 603
Roční servisní prohlídy. Středisko dekarbonizace. Revize LPG-CNG-zajištění STK.
Montáž tažných zařízení STEINHOF-ORIS. Výměna oleje v automatické převodovky.
Vážení zákazníci Vaše auto si u vás doma zdarma
vyzvedneme a po servisu či opravě Vám auto domů
vrátíme.
O záruku na Váš vůz v Autoservisu Hrejkovice
nepřijdete. Podle Nařízení Komise EU č. 461/2010,
automobiloví výrobci nesmí omezit záruku na vozidlo,
pokud majitel garanční servis provádí podle výrobcem
předepsaných postupů v certifikovaném autoservisu,
jako je mezinárodní síť autoservisů Q-SERVICE.
Zákazníkům zaručujeme odbornou údržbu a opravy
automobilů většiny značek. Zapíšeme provedený servis
do servisní knihy jak klasické tak elektronické.
Autorizované středisko dekarbonizace. Vodíkové
dekarbonizační zařízení pro benzinové, naftové, LPG a
CNG motory. Za hodinu vyčistíme motor, výfukový
systém, turbodmychadlo, EGR ventil, DPF filtr,
katalyzátor. Zvýšíme akceleraci a výkon, prodloužíme
životnost motoru. Při opakované dekarbonizaci snížíme
emise až o 70% spotřebu až o 15%. Provádíme odbornou
montáž a servis tažných zařízení STEINHOF a ORIS na
většinu vozidel. Provádíme asistenční služby, odtahy
vozidel.
Diagnostické pracoviště TEXA DIAGNOSTIK. Přesné
určení závady je rozhodující pro zdárné provedení
opravy. Na přání provedeme LOG měření v reálném provozu. Revize LPG a CNG musíte dělat každý rok,
u nás po domluvě na počkání. Opravy LPG systémů.
Servis, opravy, desinfekce klimatizačních systémů. Detekujeme úniky chladiva metodou dusík-vodík.
Desinfikujeme klimatizační systémy ozónem. Ozón nekryje ozón čistí. Odstraní zápach, zničí plísně a
bakterie. Plníme obě chladiva R134a, 1234yf
Zajistíme STK, vyrazíme náhradaní VIN. Měníme oleje, filtry, výfuky, díly řízení, brzdy, drážkové a
rozvodové řemeny. Čistíme ultrazvukem škrtící klapky, snímače, EGR ventily, lambdasondy.
Pneumatiky za nejlepší ceny v regionu u nás a na našem e shopu www.intercars.com neplatíte dopravu.
Přezujeme i vámi zakoupené pneumatiky kdekoliv na internetu. Výkup a prodej použitých aut. Aktuálně
k prodej Škoda Fabia 2005, motor 1.198cm3, 40kW, se zárukou od Q-SERVICE
Výměny olejů automatických převodovek. Převodovka DSG se šesti převody potřebuje výměnu oleje
každých 60 tisíc kilometrů. Hydrodynamická převodovka každých 100 tisíc kilometrů. Výměnou oleje
v automatické převodovce je pouze dynamická výměna za použítí automatické plničky oleje, při
nastartovaném motoru a řazení rychlostních stupňů. Používáme MAGNETI MARELLI ATF EXTRA PRO. Na
snímku technik jindřich Tollinger s certifikáty Q-SERVICE. Otevřeno je denně, po dohodě vč. sobot,
www.facebook.com /AutoservisPneuservisHrejkovice a www.tollmi.eu.
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Nesem vám noviny
1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
[: Slyšte je pilně a neomylně :], rozjímejte.
2. Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
[: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.
3. K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
[: Jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli.
4. Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
[: že jest narozen, v jeslích položen, :] oznamují.
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398 55 Kovářov 63
tel.: 382 594 218
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Ceník inzerce
platný od 1.1.2009
ceny jsou uvedeny s DPH
malý formát
formát A5
formát A4

Neoznačené příspěvky
jsou materiály Obce Kovářov.
Příjem inzerce, příspěvků,
námětů a připomínek:
Obec Kovářov,oukovarov@volny.cz
Výtisk je neprodejný!
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119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč

