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INFORMACE Z OBCE
Váţení spoluobčané, dámy a pánové,
v této chvíli se vám do ruky dostalo další vydání Kovářovského zpravodaje a zajisté očekáváte, co nového se
v obci stalo a co nového se připravuje. Minulé číslo tento úvodní článek neobsahovalo a za to se omlouvám.
Obec zajisté nespí a nezanedbává svou starost o rozvoj a obnovu obce. Někteří velice bedlivě sledují dění
v našich obcích po kulturně společenské nebo rozvojové stránce. Výčet činností bude zajisté bohatý. Jedná
se o rekapitulaci, co všechno se udělalo, ale nebude chybět ani plno záměrů, které by se měly realizovat do
konce roku, nebo i určitá vize do budoucna.
Pojďme tedy na to, co se v obci dělo. Dokončili jsme protiradonovou kolonu na vodojemu v Kovářově
včetně opláštění a rekonstrukce budovy. Dnes je to zařízení umístěné podle nejmodernější technologie, to
znamená, ţe voda v obecním vodovodu je zbavená veškerých radonových částic. Celá akce je smluvně
zajištěna financemi z Ministerstva financí prostřednictvím krajského úřadu a v současné době čekáme na
rozhodnutí SUJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), který celou akci musí schválit. Pak bude celá
rekonstrukce hrazena ve 100 % z dotace. Kdyţ jsme u obecního vodovodu, musím zmínit další velmi
důleţitou změnu. Na základě schválené dotace Jihočeským krajem bylo instalováno zařízení na odlučování
ţeleza ze surové vody, která je následně upravována a rozváděna obecním vodovodem do odběratelských
míst v obci Kovářov, Radvánov a Zlučín. Obě akce byly realizovány za 1,9 mil. Kč Na jiném místě Vás
pozveme na den otevřených dveří, abyste se mohli sami přesvědčit o provedených pracích a samotných
nových technologiích. Vzhledem k tomu, ţe voda není rozvedena jen v Kovářově, došlo k výměně
vodovodního řadu v obci Jalovčí, kde bylo staré litinové potrubí zaměněno za plastový rozvod v délce cca
200 m. Tato akce byla hrazena z rozpočtu obce Kovářov za 450 tis. Kč a realizovaná dceřinou společností
Sluţby obce s.r.o. Pravidelně jsou kontrolovány řady v Lašovicích, jako sdruţený vodovod nebo vodovod
v obci Chrást a Jalovčí. Dále byla vybudována přečerpávací stanice na odpadní vody podél silnice směr
Vesec a zároveň prodlouţen vodovod v témţe směru.
Nezapomínáme ani na místní komunikace, které vytvářejí infrastrukturu dopravní obsluţnosti mezi
jednotlivými obcemi pro nás všechny. Částečně byla rekonstruována komunikace na Dobrou Vodu za
pouţití recyklátu. Velká akce se připravuje na začátek listopadu, kdy by se měla opravovat silnice
Předbořice – Jalovčí v celkové hodnotě 3,2 mil. Kč včetně DPH, kde dotace od JčK bude činit 1 mil. korun.
V plánu je pro letošní rok ještě opravit části komunikací v Podchalupách okolo Slivkových dolů na silnici
102 směr Radvánov a další takovou cestu opravíme okolo Caltových k zahradnictví Špeta.
Probíhá rekonstrukce hřbitovní zdi, s termínem dokončení v roce 6/2018, na coţ upozorňuji, abyste si
nemysleli, ţe je to nedokončené a tak to zůstane. I tato akce je pod dotací z Ministerstva zemědělství ČR.
V rámci udrţovacích prací na veřejných budovách dojde k výměně oken v obci Vepice a Vesec
financovaných z rozpočtu obce. O prázdninách byla dokončena akce renovace fasády na budovách ZŠ, která
byla rozdělena do dvou částí a dvou let v hodnotě za celek 735 tis. Kč hrazená z rozpočtu obce Kovářov.
Započali jsme rekonstrukci bytu v domě čp. 22 Kovářov a chceme dále zkvalitňovat bydlení nájemníkům
v Domě s pečovatelskou sluţbou Kovářov. Proto máme připravené další pokračování na závěr roku 2017 a
zimní období v počátku roku 2018. V září by měla začít výměna krytiny na chrástecké škole neboli
Restaurace U Námořníka nákladem necelých 400 tis. korun z rozpočtu obce. V devátém měsíci započnou
práce na vybudování nového chodníku v Podchalupách, který protne jiţ zbudované chodníky u Fořtů a
Slivkových (nová zástavbová zóna Planiny).
Probíhá rekonstrukce pomníku padlých z 1. světové války v Kovářově, která je prováděná záměrně
s blíţícím se výročím v příštím roce 2018. Stejně tak jako v Zahořanech, kde tento pomník je a bude
rekonstruován. I na tyto akce čerpáme část nákladů v rámci dotačního programu Jihočeského kraje.

Jsme stále v očekávání, zda bude podpořen projekt na zlepšení výuky a modernizaci specializovaných
učeben v Základní škole Kovářov za zhruba 7 mil. korun, který bude řešit i bezbariérový přístup do školy
nebo ozelenění vstupu. Také řešíme rekonstrukci školního hřiště za téměř 5 mil. korun a budeme čekat, zda
projdeme velkým sítem projektů na Ministerstvu místního rozvoje ČR, abychom akci mohli realizovat
v příštím roce.
Společnost E-ON a.s. realizuje projekt uloţení vedení nízkého napětí do země v obci Zlučín, čímţ se rozšíří
o další obec v našem samosprávném obvodu, která nemá ţádné vzdušné vedení neboli obec bez drátů. Pro
obec to má ale dopad na to, ţe současně musí vybudovat nové veřejné osvětlení, a to s sebou nese nemalé
finanční prostředky z rozpočtu obce.
Kultury v uplynulém období bylo poměrně hodně, a tak jen takový malý výčet. Předbořice - dětský den
spojený se zábavou, Hostínské divadelní léto, které se velmi vydařilo a troufám si říct, ţe bylo zatím
nejhojněji navštíveno za dobu trvání této přehlídky. Fotbalové turnaje, které pořádali Noři nebo TJ ZD
Kovářov. Zahořany ţijí a vţdy ţily fotbalem, tak nesmím zapomenout ani na tradiční turnaj, který se zde
odehrál. Hasičské cvičení ve Vladyčíně, které mělo zvláštní pravidla i velmi dobré obsazení nebo jiţ tradiční
zábava v Chrástu, kde hlavními pořadateli byli také hasiči. Pokud jsem u hasičů, dovolte mi na závěr ještě
vzpomenout, ţe se podařilo pro SDH Kovářov z dotačního programu zajistit nový dopravní prostředek pro
9 osob FIAT DUCATO podpořené 3/6 stát 2/6 kraj a 1/6 obec z celkových nákladů necelých 900 tis korun.
Váţení spoluobčané, dámy a pánové, myslím, ţe tento výčet činností, akcí investičních i neinvestičních
odehrávajících se výhradně na půdě obce vypovídá o tom, ţe obec nespí. Zda je to hodně, nebo málo,
nechám výhradně na Vás.
-Pavel Hroch, starosta obce-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Po prázdninách v měsíci září v katastru obce Kovářov došlo k několika vloupáním nebo pokusu o vloupání
do nemovitostí. Jednalo se o části obce Lašovice, Vladyčín a Kovářov. Ţádám proto občany, aby v případě,
ţe ve své obci spatří nějakou podezřelou osobu nebo vozidlo, ihned volali obecní policii. Tato spolupráce se
v minulosti velmi osvědčila a přinesla výsledky v podobě vypátrání pachatelů.

↑ K pokusu o vloupání do objektu došlo
v katastru obce Lašovice. Pachatel si vzal na
pomoc žebřík.
- K vloupání došlo také v objektu ZD Kovářov, kam se neznámí pachatelé vloupali oknem.
↑ V obci Zlučín, shořel díky technické závadě osobní automobil.
-Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 0762

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
CO JE NOVÉHO V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE?

Jsme rádi, ţe se v průběhu prázdnin podařilo dokončit renovaci fasády celé školy. Po staré budově
došla řada i na novou budovu včetně jídelny. Díky zřizovateli školy Obci Kovářov, která celou výmalbu
zajistila a financovala, si tak naše škola oblékla kompletně nový kabát.

Na základě podnětu Krajské hygienické stanice bylo o prázdninách vyměněno osvětlení ve většině
tříd na 2. stupni, takţe i v této oblasti budeme plnit přísné hygienické normy. Realizaci akce zajistil opět
zřizovatel školy.

Z dalších zdrojů byly také nově vybaveny některé učebny. Konkrétně z evropského projektu
Maximální podpora ţáků ZŠ Kovářov jde o informační centrum, které se proměnilo ve čtenářský klub, a
také o nově zřízené školní poradenské pracoviště pro individuální práci se ţáky. Spolek rodičů při ZŠ pak
zafinancoval nový nábytek do školní druţiny.

Prioritou pro tento školní rok bude úspěšně realizovat první část zmiňovaného projektu Maximální
podpora ţáků ZŠ Kovářov. Jeho hlavními tématy jsou společné vzdělávání (podpora ţáků s výukovými
potíţemi - doučování), čtenářská gramotnost (čtenářské kluby, čtenářské dílny) a matematická gramotnost
(klub logiky a deskových her, vyuţití ICT).

Od září přechází celá škola na elektronickou podobu třídní knihy. Loňský rok bylo vše odzkoušeno
ve třídách 2. stupně, nyní budou informace o výuce a docházce ţáků vyplňovat digitálně všichni učitelé.

V novém školním roce došlo k personální obměně zaměstnanců školy. Po odchodu pana školníka
Václava Kroupy do důchodu nastoupil na tuto pozici pan Pavel Švehla. Od září jiţ na naší škole neučí paní
učitelka Hana Kotalíková, naopak nově posílila pedagogický sbor paní Vendula Švehlová, a to ve funkci
asistenta pedagoga.

Novinkou týkající se sluţeb, které škola zajišťuje, jsou změny v programech Ovoce do škol a Mléko
do škol. Od září se oba budou týkat všech ţáků školy. Všem ţákům školy tak nabídneme kaţdý týden jeden
kus ovoce či zeleniny a jeden mléčný výrobek zdarma.

Od 1. září nabývá účinnosti nová podoba školního řádu. Ke změnám, které projednala pedagogická
rada a schválila školská rada, došlo pouze v některých bodech. Hlavní změnou je zpřísnění pouţívání
mobilních telefonů ve škole.

V letošním školním roce budeme oplácet návštěvu partnerské obce Seftigen. Tentokrát budeme
v roli hostitelů my – návštěvu plánujeme na přelom května a června. Další spolupráce se chystá
s partnerskou školou z rakouského Bad Zell.

Tento rok jsme nabídli ţákům celkem 12 různých zájmových činností, většina krouţků začala v září
jiţ pracovat: Sportovní krouţek, Pohybové hry, Výtvarný krouţek (2 oddělení), Mladí zdravotníci, Tenis,
Pěvecký sbor, Florbal (2 oddělení) a Dramatický krouţek. Krouţek Experimentátoři je letos finančně
podpořen Jihočeským krajem.

INDIÁNSKÉ LÉTO NA HUSÁRNĚ
Letošní letní tábor určený pro děti ze ZŠ Kovářov a organizovaný Spolkem rodičů při ZŠ Kovářov se
uskutečnil v rekreačním středisku na Husárně u Kostelce nad Vltavou ve dnech 7. - 14. července.
V hlubokých lesích u řeky Vltavy se sešlo celkem 40 dětí, které se pod dozorem pedagogů a zdravotnice
věnovaly hrám zaměřeným na indiánskou tématiku. Týdenní program tábora byl sestaven G. Zítkovou (tzv.
Gabitakou) spolu s P. Baštýřovou (Petankou), která přispěla rozmanitými motivačními hrami, a
L. Randovou (Tacorachou), organizátorkou sportovních aktivit. Podporovat táborníky i vedoucí jezdila
skoro kaţdý den M. Vlnová (Kamajka) a s organizací pomohl i praktikant F. Doubek. O zdraví dětí –
hlavně při vyndavání třísek a ošetření po bodnutí hmyzem – se starala zdravotní sestřička D. Pánková
(šamanka).
Denní program se odehrával hlavně v duchu indiánském. Nemohly v něm však chybět tradiční táborové
aktivity, jakými byla např. ranní rozcvička na táborovou písničku. Po rozcvičce následoval úklid chatek,
kaţdodenně bodován zdravotnicí. A pak rovnou na snídani. O dobré jídlo se starala paní Vlastička a obsluhu
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zajišťovali kluci Martin s Filipem. Ti se stali našimi dobrými přáteli, neboť se zapojili do her a velmi často
se stali i spoluorganizátory. Například zorganizovali indiánskou diskotéku. Dětem hráli písničky na přání a
také je naučili nové taneční kroky. Jindy se zase neváhali převléknout za indiány a připravit s vedoucími
noční hru. Motivační povídání se uskutečnilo vţdy při ranní poradě po snídani. Děti byly poučeny
o indiánském ţivotě, tradicích, zvycích, na které potom navázal program. Kaţdý den byl věnován jednomu
indiánskému tématu (lov, boj, zlato, zvyky…). Připraveny byly minimálně tři motivační hry (dopolední,
odpolední a večerní), které se odehrávaly v rekreačním středisku, u vody nebo v lese. Kromě předem
připravených her a aktivit se děti chodily koupat k nedaleké řece. Dokonce na jeden den opustily tábor a
vydaly se na výlet do westernového městečka Fort Hary v Jaroticích u Mirotic. Výlet to byl velmi náročný,
protoţe malé indiány čekalo překonání řeky na druhý břeh Vltavy. Tam pěší tura do vesničky zvané Ochoz.
A pak autobusem aţ do cíle, kde byl pro děti připravený poutavý program. Cestou zpět do tábora se ještě
všichni zastavili na prohlídce na statku u Bendů, kde se mohly děti pomazlit s oslíky.
Často nás také v táboře navštěvovali pozvaní hosté, kteří si pro nás připravili zajímavé povídání nebo
ukázky. Navštívit nás přijeli pyrotechnici a zásahová sluţba Police ČR, pan Čermák z Klubu sokolníků nebo
paní Krátká, se kterou si děti vyrobily lapač snů. Přestoţe program byl velmi pestrý a bohatý, dětem nebyla
odřeknuta chvilka na odpočinek. Odpočívat mohly vţdy po obědě, při tzv. odpoledním klidu a to převáţně
do dvou hodin. Aby se děti i dobře vyspaly, byla večerka vyhlášena po večerní poradě od půl desáté, pokud
nebyl jiný večerní program jako například noční hra, diskotéka, táborák či dobrovolná noční bojovka. Spát
mohly nerušeným spánkem aţ do osmi, kdy je budila denní sluţba.
Organizátorky doufají, ţe se tento letní tábor všem dětem moc líbil a ţe na něj budou rády vzpomínat.
Zároveň by chtěly poděkovat i rodičům, kteří se podíleli na organizaci tábora nebo věnovali sponzorské
dary. Velké díky patří Markovi Smetanovi za pozvání pyrotechniků a zásahové jednotky. Rodině Bendové
za občerstvení a krásnou prohlídku rodinného statku. Rodině Riantové za dary a pozvání p. Čermáka. Panu
Ptáčkovi za vyřezání a přivezení tří totemů (vystaveny před školou). Paní Krátké za tvořivou dílničku
(výroba lapače snů z drátků). Mysliveckému spolku Kovářov, L. Smetanovi a L. Klímové děkujeme za dary,
paní J. Háchové za sladké občerstvení (melouny).

Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola),
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KOVÁŘOV
Prázdniny skončily a v pondělí 4.9.2017 jsme zahájili nový školní rok. V tomto roce je zapsáno 46 dětí
k pravidelné docházce a jedno k individuálnímu vzdělávání.
Od září je povinná docházka do mateřské školy pro ty děti, které dovrší v tomto školním roce šesti let.
Přivítali jsme 12 nových dětí. Poznávají nové kamarády, spoustu hraček a seznamují se s prostředím
mateřské školy.
Výtvarná soutěţ „Malovaný venkov“
I letos Svazek obcí pořádal výtvarnou soutěţ na téma Malovaný venkov.
A proto ani o prázdninách děti v mateřské školce nelenily a namalovaly krásné
obrázky, aby se také mohly zapojit. Soutěţní kategorie byly dvě a to kategorie
jednotlivci a kolektivní práce.
Naše mateřská školka byla velmi úspěšná. V kategorii jednotlivci jsme obsadili
první a třetí místo, kdy se na prvním místě umístila Eliška Fumfálková (6 let) a
na třetím místě její mladší sestra Ema Fumfálková (4 roky). V kategorii
kolektivní práce děti z naší školky obsadily první místo.
Sponzorské dary do soutěţe věnoval Jihočeský kraj a náměstek hejtmanky
Jihočeského kraje, starosta naší obce Kovářov Pavel Hroch, který také ceny
výherkyním předal na Bartolomějském posvícení v Milevsku. Eliška
Fumfálková za první místo dostala mobilní telefon, z kterého měla velkou
radost a další ceny. Emička obdrţela za svůj obrázek hry, omalovánky a krásné
lego, které ji nejvíc potěšilo.
Martina Zemanová
Náš zábavný program
Opět plánujeme pro děti pestrý program. Budeme se snaţit, aby se všem ve školce líbilo a aby si odnesly
plno hezkých záţitků ze společně strávených dnů.
V září k nám zavítalo divadélko „ŘIMBABA“ s dětským pořadem „Letem, světem za pohádkou“.
V říjnu děti shlédnou příběh o nerozlučném přátelství tučňáka a ledního medvěda v kopuli sférického kina.
Jde o naučné vyprávění o ţivotě na severním a jiţním pólu.
V tomto měsíci se opět děti setkají se zubní hygienistkou a společně se budou učit správným hygienickým
návykům.
Na konci října v mateřské škole uspořádá výchovný koncert jihočeský folkový muzikant L. Hrdlička.
Na podzim si budeme hrát s přírodninami a obřími dýněmi. Prosíme maminky, které měly velkou úrodu
dýni a neví si uţ rady s jeho konzumací, mohou své výpěstky přinést do školky.
Projekt „ ŠABLONY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU KOVÁŘOV“
Nadále pokračujeme v realizaci aktivit, které jsou hrazené z tohoto projektu. Uspořádáme další tematická
setkání s rodiči. 13.10.2017 navštíví naši školku lékař ze Zdravotnické záchranné sluţby jihočeského kraje
MUDr. Ing. Vladimír Dvořák a pobeseduje s rodiči
na téma „Akutní onemocnění dětí předškolního
věku a první pomoc při úrazech“
17.10.2017 přijala pozvání PhDr. Sylva Hönigová
z Písku, která poradí rodičům, „Jak správně
připravit děti na vstup do základní školy“.
Dále plánujeme setkání na téma „Cvičíme JÓGU
s předškolními dětmi“. Termín upřesníme a včas
zveřejníme na nástěnce v mateřské škole.
Na tyto akce srdečně zveme všechny rodiče
mateřské školy.
Čerpání financí z této dotace také vyuţijeme ke
vzdělávání učitelek v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské
pregramotnosti, matematické pregramotnosti a
inkluze.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-
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POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje, zdravíme vás
z Domova svaté Zdislavy z Předbořic.
Na úvod dovolte krátké ohlédnutí.
O prázdninách jsme opět pořádali tábor s křesťanskou
tématikou. Hlavní postavou tábora byl letos král David.
Davida děti mohly pozorovat z různých úhlů pohledu.
Kaţdému pohledu byl věnován jeden den. Motivy pastýře,
bojovníka, ţalmisty, krále a přítele byly rozpracovány do
různých her, aktivit a soutěţí. Fotky z táborů si můţete
prohlédnout na http://predborice.rajce.idnes.cz pod názvem
Křesťanský tábor - Král David - Předbořice, 20. - 26. srpen
2017 a Křesťanský tábor – Král David – Předbořice, 23. – 29.
července 2017.
Tradiční Akce 3v1 si našla své příznivce. Letos i přes nepříliš
pěkné počasí přišlo okolo
70 dětí. Pro děti byly
připraveny
stanoviště
s tématy
jednotlivých
povolání. U truhláře mohly
děti zatlouct hřebík, u zemědělce
obracet seno a prohlédnout si traktor,
u zdravotní sestřičky si vyzkoušely
gumové rukavice, jízdu na invalidním
vozíku. Servírka je seznámila
s prostíráním stolu a skládáním
ubrousků, kuchařka zase zkoušela
jejich chuťové a čichové receptory.
Děti měly za úkol poznat, co právě chutnaly, zda je to mrkev, okurka
nebo sýr, a čichem poznat, které koření se dává do perníku. Na koni se
děti mohly svézt na stanovišti, kde byla veterinářka. Hitem a odměnou
na stanovišti marketinkového specialisty bylo vytvoření svojí vlastní
„placky“. Na jednom stanovišti bylo i netradiční povolání, a tím je
řeholnice. Netradiční v tom, ţe k tomuto povolání je potřeba
opravdového „volání“ ze strany Boha, nejen našeho rozhodnutí.
Dospělí měli moţnost navštívit dobročinný bazar a vybrat si
z nabízených věcí. Ke konci akce přišel i kouzelník.
Fotografie si můţete prohlédnout na našich webových stránkách
www.rodinapredborice.cz.
Nabízíme moţnost vzájemného setkání v těchto termínech.

SOŠKO – SObota ve ŠKOlce
7.10. – téma „Vinná réva“, 25.11., 16.12.
Více na webu www.rodinapredborice.cz nebo na facebooku Rodina Předbořice.
2. 12. Prodej adventních věnců
6. 12. přijde Mikuláš.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Váţení spoluobčané,
dovolte mi vás informovat o činnosti našeho sboru za poslední tři měsíce.
Naším hlavním programem je akceschopnost zásahové jednotky. Jako velitel
zásahové jednotky obce jsem rád, ţe v letošním roce je málo váţných událostí.
Kromě výjezdů na odstranění překáţky jsme vyjeli 10. 8. 2017 ve 2:13 h na výzvu
operačního střediska k poţáru u obce Dmýštice. Jednotka vyjela v plném obsazení
pěti členů během deseti minut. Děkuji za akceschopnost členům jednotky. Po příjezdu byl monitorován terén
za účasti HZS Stanice Milevsko. Jelikoţ nebyl poţár zjištěn, jednotka byla odeslána na základnu. Letošní
rok je pro nás velmi příjemný v dovybavení jednotky pro zásah. Jistě jste zaznamenali, ţe Obec Kovářov
v rámci dotací pro jednotky hasičů získala se spoluúčastí dopravní automobil DA Fiat pro dopravu hasičů
k zásahu. Jelikoţ disponujeme cisternou Tatra 138, ve které je reálné místo pro tři lidi, jsem velice rád za
tento prostředek pro přepravu osob k zásahu. Toto vozidlo můţe být v rámci zásahu pouţito na další účely,
ať je to doprava materiálu, evakuace osob nebo jiné. Pro zásah odstranění překáţky nebo čerpání vody je to
ideální mašina. Vozidlo je vybaveno vysílačkou, která bude napojena na operační středisko pro komunikaci
velitele. Dosud vše provádíme soukromými prostředky, které nejsou dvakrát vhodné.
Dalším vybavením budou ochranné zásahové obleky, pracovní obleky, zásahová obuv a v neposlední
řadě vysílačky v počtu pěti kusů pro komunikaci jednotky při zásahu. Vysílačky budou nastaveny na
komunikační kanál s HZS.
Naše jednotka je určena do systému ochrany obyvatelstva, proto byla dovybavena z dotací
Jihočeského kraje neinvestičním majetkem ve sloţení motorová pila a elektrocentrála. Motorovou pilu jsem
převzal na předání v Radomyšli. Elektrocentrála je ve výrobě. Tyto prostředky budou po uplynutí dotačních
pěti let převedeny do vlastnictví SDH Kovářov. Dne 10. 9. 2017 jsme byli pozváni na ţehnání nového
zásahového vozidla SDH Kostelec nad Vltavou. Akce proběhla v rámci pouti na kostelecké návsi. Jsem
velmi rád za pozvání, protoţe se s kluky z kostelecké zásahovky potkáváme při událostech.
Josef Grůbr
Starosta SDH Kovářov
a Velitel zásahové jednotky obce
Nové vozidlo pro SDH Kovářov
Fiat Ducato
foto: Pavel Škoch

ODPADY
Od října bude komunální
odpad sváţen kaţdý čtvrtek.
Jak správně třídit papír?
Do modrých kontejnerů se vhazují časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můţete také vhazovat. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Do tříděného papíru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby), uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze uţ nadále recyklovat.
Pozor, pouţité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
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KULTURNÍ AKCE
 sobota 14. října od 14:00 hod. DRAKIÁDA na vrchu Lipný v Kovářově.
Současně se bude konat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VODÁRNĚ, kde byla instalována nová
technologie na odstranění radonových částic, ţeleza a manganu.
Dále budou probíhat UKÁZKY NOVÝCH HASIČSKÝCH VOZIDEL A DALŠÍHO VYBAVENÍ.
 sobota 2. prosince od 15:00 hod. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v restauraci KD Kovářov
Program: loutková pohádka, soutěţe a hry v podání Kovářovanu
 neděle 3. prosince od 16:30 hod. NASVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Kovářově
 úterý 26. prosince POCHOD Z KOVÁŘOVA DO KOVÁŘOVA (podrobnosti budou doplňovány na
www.kovarov.cz)

Obec Kovářov pořádá ve středu 27. prosince zájezd do praţského divadla Hybernia
na rodinný baletní příběh

LOUSKÁČEK
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.
Dívka najde pod štědrovečerním stromečkem dřevěnou hračku
Louskáčka. V noci pak Louskáček společně s dalšími hračkami
oţívá a k čilému nočnímu rejdění se probouzí i svět myší.
Louskáček se promění v krásného prince, pozve dívku do svého světa a zvítězí nad samotným Myším králem…
Přijďte s námi zaţít neopakovatelný pohádkový příběh plný dobrodruţství, vyprávějící o kouzlu Vánoc.
Louskáček vám umoţní alespoň na chvíli zapomenout na shon a stres, který všichni zaţíváme a přenese vás do světa
fantazie, pohádek a romantiky. A co víc si můţeme v době vánočních svátků přát.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ POVLTAVÍ INFORMUJE
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD) Místní akční skupiny Střední Povltaví
z.s. (dále MAS SP) na období 2014-2020
MAS od svého zaloţení trvale udrţuje činnost, podporuje místní partnerství a realizuje projekty a
různé aktivity zaměřené na rozvoj regionu. V období 2014 – 2016 probíhala ,,Standardizace MAS SP“ nutná
pro další fungování MAS a pro realizaci strategie. V tomto období aktivně probíhala příprava Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS SP na období 2014-2020. Tato poslední verze strategie byla
schválena členskou schůzí 15. března 2016 v Bernarticích a od tohoto data byla v procesu hodnocení. Dne
13.7.2017 byla tato strategie schválena a dne následně byly MAS doručeny akceptační dopisy
z jednotlivých řídících orgánů. Celková alokace pro MAS SP na realizaci projektů činí 57,48392 mil. Kč.
Rozdělení alokací dle podporovaných a schválených Operačních programů: Program rozvoje venkova
(PRV): 19,95592 mil. Kč, Integrovaný regionální operační program (IROP) 24,736 mil. Kč a Operační
program Zaměstnanost (OPZ) 12,792 mil. Kč.
Realizace projektů bude moţná pouze na území působnosti MAS SP, které je shodné s územím ORP
Milevsko. To se týká těchto 26 obcí a jejich místních částí: Bernartice, Borovany, Boţetice, Branice,
Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Křiţanov, Kučeř,
Květov, Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice,
Zběšičky, Zbelítov, Zhoř.
SCLLD je v plném znění uveřejněna na webových stránkách, na tomto odkazu:
http://www.masstrednipovltavi.cz/strategie-komunitn-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-st-edni-povltavi2014-2020/ds-1089
Doporučujme všem potencionálním ţadatelům do jednotlivých výzev, aby se s tímto dokumentem podrobně
seznámili, zejména s Akčním plánem včetně jeho Programových rámců.
MAS SP pracuje na vytvoření Vnitřních postupů MAS a jejich konzultací s řídícími orgány (ŘO) a zároveň
připravuje v součinnosti s ŘO vyhlášení prvních výzev v rámci SCLLD.
V letošním roce plánujeme vyhlásit první Výzvy na předkládání projektů do třech Operačních programů:
1) OPZ - předpoklad vyhlášení těchto výzev v listopadu 2017:
 Komunitní práce a prevence: Předpokládaná alokace: 4,5 mil.Kč, Typy příjemců (žadatelů):
Poskytovatelé sociálních sluţeb, NNO, obce, organizace zřizované obcemi, DSO, OSVČ,
Podporované aktivity: Sociální sluţby, Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad
rámec/mimo zákon č.108/2006 Sb. o soc. sluţbách, Komunitní sociální práce, Komunitní centra
 Prorodinná opatření - Předpokládaná alokace: 2 mil. Kč, Typy příjemců (žadatelů): NNO, obce,
organizace zřizované obcemi, OSVČ, školy a školská zařízení, Podporované aktivity: Zařízení péče
o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), Příměstské
tábory, Dětské skupiny
2) IROP - předpoklad vyhlášení této výzvy v listopadu 2017:
 Bezpečná a šetrná doprava: Předpokládaná alokace: 5 mil.Kč, Typy příjemců (žadatelů): Kraje, obce,
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Podporované
aktivity: Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních
komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukce,
modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo
odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, slouţících k dopravě do
zaměstnání, škol a za sluţbami. Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro
cyklisty a chodce v přidruţeném prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b,
C9a,b nebo C10a,b, slouţících k dopravě do zaměstnání, škol a za sluţbami. Realizace liniových
opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených
jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, slouţících k dopravě do zaměstnání, škol a za sluţbami.
3) PRV – předpoklad vyhlášení výzvy v prosinci 2017, lednu 2018 na tyto Fiche ze SCLLD:
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 Fiche 1 - Podpora zemědělců: Předpokládaná alokace: 2,4 mil.Kč, Typy příjemců (žadatelů):
Zemědělský podnikatel, Oblasti podpory: Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v ţivočišné
a rostlinné výrobě, podporovány budou téţ investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 Fiche 4 - Podpora nezemědělských podnikatelů: Předpokládaná alokace: 6 mil.Kč, Typy příjemců
(žadatelů): Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakoţ i zemědělci, Oblasti podpory: Podporovány budou investice do vybraných
nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): C, F, G, I, J, M, N (79,
81, 82.1, 82.3, 82.92), P 85.59, R 93, S 95 a S 96. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou
turistiku a ubytovací kapacitu.
 Fiche 5 - Lesnické technologie: Předpokládaná alokace: 1 mil. Kč, Typy příjemců (žadatelů):
Soukromí drţitelé lesů, fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím
odvětví, které splňují definici malého a středního podniku, obce a právnické osoby zaloţené nebo
zřízené obcemi a dobrovolné svazky obcí, Oblasti podpory: Podpora je poskytována na pořízení strojů
a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro
obnovu, výchovu a těţbu lesních porostů včetně přibliţování, stroje ke zpracování potěţebních zbytků,
stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.
Podpora se můţe týkat téţ výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně
technologického vybavení.
Podrobnější informace zveřejňuje MAS SP aktuálně na webových stránkách www.masstrednipovltavi.cz .
Konzultace jsou moţné po předchozí telefonické domluvě na tel. číslech:
OPZ – Čechmánková – 727 896 290
IROP – Škochová – 737 879 338
PRV – Hrochová – 727 884 358
Země Ţivitelka
Jak je jiţ tradicí, tak i v letošním roce se MAS SP zúčastnila celonárodní výstavy Země Ţivitelka
v Českých Budějovicích, kde prezentovala a
propagovala svou dosavadní činnost. Manaţerky
MAS SP působily v dětském koutku v pavilonu T,
který zajišťovalo Krajské sdruţení NS MAS ČR
Jihočeského kraje, kde děti tvořily obrázky na

téma ,,Čtvero ročních období“. Za svůj výtvor byly
odměněny malováním na obličej. Součástí expozice byl
stánek s ochutnávkami, kde byly nabízeny po celou dobu
výstavy výrobky z Pekařství Kovářov.
Projekt MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Milevsko)
Aktuálním cílem projektu je vytvoření Ročního akčního plánu na rok 2018, který se bude pravidelně
aktualizovat a bude mimo jiné slouţit i jako doklad v souladu s MAP v případě podávání ţádostí o dotace.
Úspěšně pokračuje plnění jednotlivých aktivit projektu dle harmonogramu. Realizační tým a jednotlivé
pracovní skupiny se scházejí na pravidelných pracovních poradách.
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V rámci
projektu
byl
uspořádán odborný seminář České
školní inspekce, který se konal
20. 9. na Marina Orlík. Tento
seminář se uskutečnil ve spolupráci
s Místní akční skupinou Blatensko.
Seminář byl určen pro zřizovatele
ZŠ a MŠ z ORP Milevsko a ORP
Blatná a také pro ředitele ZŠ a MŠ
z ORP Milevsko a z ORP Blatná. Po
ukončení
semináře
proběhlo
předávání zkušeností a příkladů
dobré praxe mezi řediteli ZŠ a MŠ
z výše jmenovaných ORP. Tato
akce byla ze strany účastníků velmi
kladně
hodnocena,
zejména
z hlediska
navázání
nových
kontaktů s řediteli z území jiného
ORP.
Za MAS- SP
Vendula Čechmánková, Bc. Monika Hrochová a Ing. Michaela Škochová

TTC KOVÁŘOV – ZAHÁJENÍ SEZONY
Po letní přestávce se pomalu rozbíhá nová sezona. V tělocvičně ZŠ
Kovářov jiţ probíhají první tréninky, do kterých se zapojila i mladá
přípravka. To hráči druţstev dospělých stihli odehrát i pár přípravných
přátelských utkání se slibnými výsledky.
Jiţ tradičně nás v krajských soutěţích bude zastupovat druţstvo ţen,
které bude bojovat v divizi. Soupeřit budou s Táborem, Lhenicemi,
Sokolem České Budějovice a Protivínem.
Do okresního přeboru druţstev jsme letos přihlásili hned tři týmy.
Celkově se ho zúčastní 16 muţstev, a tak byl rozdělen do dvou skupin. Naše áčko a béčko byly nalosovány
do skupiny A, kde se chtějí probojovat do nejlepší čtyřky a zajistit si tak play off. To naše céčko ve skupině
B takové ambice nemá. Tento tým je sloţen hlavně z našeho mladšího ţactva a začínajících hráčů, takţe
půjde převáţně o získávání zápasových zkušeností.

Okresní přebor A

Okresní přebor B

1. Písek A
2. Heřmaň B
3. Protivín D
4. Kovářov B
5. Kovářov A
6. Svatkovice B
7. Mirotice C
8. Mirotice B

1. AFK Hradiště
2. Písek B
3. Heřmaň A
4. Protivín E
5. Kovářov C
6. Svatkovice A
7. Mirovice
8. Mirotice D
Po ukončení základní části bude sehrána nadstavbová část (doma a venku)
1A-4B, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B, - semifinále a finále (vítěz postupuje do krajské soutěţe).
I v letošní sezoně plánujeme pořádat tradiční turnaje. Nejdříve to bude v prosinci Memoriál Jiřího Vlka, coţ
je turnaj dvoučlenných týmů, a v únoru se u nás odehrají krajské bodovací turnaje mladšího a staršího
ţactva.
-Michal Špeta-
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FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
O poslední červnové sobotě se na Kovářovských hůrkách uskutečnil jiţ 5. ročník fotbalového
turnaje desetiletých hráčů „Pohár nadějí“. Za velmi vysokých teplot se systémem kaţdý
s kaţdým vzájemně utkalo 6 muţstev. V konečném pořadí obsadili kovářovské naděje výborné
2. místo, kdyţ těsně podlehly pouze vítězovi turnaje ze Sedlčan. Bronzový se umístil Nový
Knín, čtvrté skončily Malšice, pátý Milín a poslední šesté místo zůstalo Mirovicím. Dalším
oceněným se stal kovářovský Honza Brůţek, který se stal nejlepším střelcem turnaje.
Gratulujeme nejen Honzovi, ale také celému kovářovskému týmu!

2. místo přípravka U10TJ ZD Kovářov – Pohár nadějí 2017.
Velké změny se o letní přestávce udály u muţů „A“. Týmu se ujal trenér s bohatými zkušenostmi pan Jiří
Jaroš, který na kovářovskou střídačku usedl opět po téměř 27 letech. Do týmu přivedl 4 hráče ze Záhoří,
kteří na rozdíl od některých odchovanců mají zájem poctivě trénovat a oblékat kovářovský dres. Dále se
z Boţetic vrátil Lukáš Nevolný a tým se tak doplnil na dostatečný počet hráčů, který je v I.B třídě nezbytný.
Stávající trenér Luboš Holub u týmů působí nadále jako hrající asistent. Své dosavadní působení zhodnotil
trenér Jaroš:
„Přípravu na sezónu 2017/18 jsme zahájili v červenci 2017, kdy jsme se snaţili trochu zkvalitnit tréninky, a
dále letním soustředěním, kde jsme pracovali na nabírání kondice a síly v tréninkovém středisku SedlecPrčice. V letním přípravném období jsme sehráli několik přípravných utkání, většinou vítězných, ale věděli
jsme, ţe tato vítězství nejsou měřítkem pro mistrovskou soutěţ a vůbec jsme se nemýlili. I.B třída se
kvalitou nedá srovnávat s okresní soutěţí, o čemţ se přesvědčili i sami hráči. Po čtyřech odehraných kolech
máme 6 bodů za dvě vítězství na domácím hřišti. Na hřištích našich soupeřů se nám zatím příliš nedaří. Ale
pracujeme na tom, abychom v následujícím období dělali radost našim fanouškům, kterých si velice váţíme.
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Chtěl bych všem za jejich přízeň poděkovat a pozvat je na naše další utkání. Budeme se těšit a snaţit se,
abychom jim svými výkony udělali radost.“
První sobota v srpnu patřila Memoriálu Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka. Pozvánku na fotbalový turnaj
muţů přijal loňský vítěz Petrovice „B“ (III. třída Příbram), sousedé z Kostelce (II. třída Písek) a účastník
jihočeské I.B třídy sk. B Chelčice. V prvním zápase nastoupil domácí Kovářov proti „béčku“ Petrovic a ve
vyrovnaném utkání dokázal otočit výsledek na konečných 2:1. Chelčice si s přehledem poradily s Kostelcem
8:1 a finále tak nabídlo souboj účastníků jihočeské I.B třídy sk. B a C. V tomto zápase měli více sil domácí,
kteří dokázali Chelčice porazit 5:2 a vrátili tak putovní pohár zpět do Kovářova. V souboji o třetí místo
nešetřily Petrovice „B“ Kostelec, kdyţ zvítězily rozdílem pěti branek 7:2. Turnaj tak splnil očekávání a
prověřil muţe „A“ před novou sezónou ve vyšší soutěţi.

1. místo TJ ZD Kovářov- Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka 2017.
V exhibičním utkání přivítali kovářovští muţi nad 35 let Sepekov a diváci mohli zhlédnout utkání bohaté na
góly. Z vítězství se nakonec radovali domácí, kdyţ přestříleli hosty ze Sepekova v poměru 7:5.

TJ ZD Kovářov vs. TJ Sokol Sepekov - Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka 2017.
Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov zve nejen fanoušky kopané na mistrovská utkání na Kovářovská hůrka a
těší se na jejich podporu v nové sezóně 2017/18! Děkujeme!
-Tomáš Janeček13

ROZPIS ZÁPASŮ TJ ZD KOVÁŘOV - SEZÓNA 2017/18 – PODZIM
MUŢI "A" - I.B TŘÍDAsk. "C" Jihočeský KFS
Domácí

Hosté

Hřiště

23.9.2017 16:00

1. FC Boston Kluky

TJ ZD Kovářov "A"

Kluky

ČT

28.9.2017 16:30

TJ Sokol Putim

TJ ZD Kovářov "A"

Putim

8

SO

30.9.2017 12:30

TJ ZD Kovářov "A"

TJ Sokol Sedlice

Kovářov

9

SO

7.10.2017 16:00

FK IPD Kestřany "A"

TJ ZD Kovářov "A"

Kestřany

10

SO

14.10.2017 12:00

TJ ZD Kovářov "A"

SK Mirovice

Kovářov

11

NE

22.10.2017 15:00

TJ Osek "B"

TJ ZD Kovářov "A"

Osek

12

SO

28.10.2017 14:30

TJ Boţetice "A"

TJ ZD Kovářov "A"

Boţetice

13

SO

4.11.2017 10:30

TJ ZD Kovářov "A"

TJ Hradiště "A"

Kovářov

Kolo

Den

7

SO

1

Datum a čas

MUŢI "B" - OS III. TŘÍDA PÍSEK
Domácí

Hosté

Hřiště

24.9.2017 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

FK SDH Vráţ

Kovářov

NE

1.10.2017 14:00

TJ Sokol Hrazánky

TJ ZD Kovářov "B"

Hrazánky

7

NE

8.10.2017 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

Volný los

Kovářov

8

SO

14.10.2017 15:30

TJ Albrechtice n/Vlt. "B"

TJ ZD Kovářov "B"

Albrechtice

9

SO

21.10.2017 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

SK SIKO Čimelice "B"

Kovářov

10

NE

29.10.2017 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

FC AL-KO Semice "B"

Kovářov

11

NE

5.11.2017 16:00

TJ Boţetice "B"

TJ ZD Kovářov "B"

Boţetice

Domácí

Hosté

Hřiště

Kolo

Den

5

NE

6

Datum a čas

MLADŠÍ ŢÁCI - OP PÍSEK
Datum a čas

Kolo

Den

5

NE

24.9.2017 14:00

TJ Hradiště "D"

TJ ZD Kovářov

Hradiště

6

NE

1.10.2017 15:00

Mirovice/Čimelice

TJ ZD Kovářov

Mirovice

7

NE

8.10.2017 13:30

TJ Hradiště "C"

TJ ZD Kovářov

Hradiště

8

SO

14.10.2017 9:30

TJ ZD Kovářov

FK IPD Kestřany

Kovářov

9

PO

16.10.2017 17:00

FC Písek "C"

TJ ZD Kovářov

Písek

10

NE

29.10.2017 10:00

TJ ZD Kovářov

TJ Hradiště "D"

Kovářov

1

SO

4.11.2017 13:30

TJ ZD Kovářov

Mirovice/Čimelice

Kovářov

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - OP PÍSEK sk. "B"
Domácí

Hosté

Hřiště

23.9.2017 10:00

TJ ZD Kovářov

TJ Hradiště "B"

Kovářov

NE

1.10.2017 10:00

SK SIKO Čimelice

TJ ZD Kovářov

Čimelice

7

SO

7.10.2017 10:00

TJ ZD Kovářov

Záhoří/Kluky

Kovářov

8

ČT

12.10.2017 17:00

FC ZVVZ Milevsko "B"

TJ ZD Kovářov

Letní st./UMT

9

SO

21.10.2017 10:00

TJ ZD Kovářov

TJ Hradiště "D"

Kovářov

10

SO

28.10.2017 9:30

TJ Sokol Číţová

TJ ZD Kovářov

Číţová

1

NE

5.11.2017 10:00

TJ ZD Kovářov

FC ZVVZ Milevsko "B"

Kovářov

Kolo

Den

5

SO

6

Datum a čas
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LÉTO S FOLKLOREM
Pro Kovářovan bylo letošní léto hektické. Nejenţe jsme měli od festivalu řadu vystoupení, ale také jsme
museli během měsíce nacvičit nový program. A to vše proto, ţe jsme byli pozváni našimi přáteli na
XI. mezinárodní folklorní festival ve Svatobořicích-Mistříně, který se konal ve dnech 14. – 16. července a
který byl letos zaměřen na téma Tradice spjaté s láskou a svatbou. Ţe jsme zvládli na jevišti předvést naši
kozáckou svatbu, musíme poděkovat našemu choreografovi Davidovi, který vše nastudoval a připravil. Naše
nevěsta i druţičky byly opravdu nádherné. Krásné samozřejmě byly nejen ty naše, ale všech zúčastněných
souborů. O skvělé atmosféře na festivalu svědčí i to, ţe naši přátelé z doprovodu neodolali a téţ si oblékli
kroje 
Během léta jsme se ještě s našimi programy představili na pouti v Záblatí u Prachatic, na doţínkách ve
skanzenu Vodní mlýn Hoslovice a jako kaţdoročně i na doţínkách v Doudlebech. Všude se nám dobře
vystupovalo a všude jsme se setkali se skvělými lidmi, ať z řad pořadatelů či z řad diváků a návštěvníků.
Do Doudleb jsme jako tradičně přivezli dárek. Jelikoţ šlo o 20. doudlebské doţínky, předali jsme našim
přátelům speciální kroniku našeho obdarovávání za léta 1997 aţ 2017. Samozřejmě jsme přidali i basičku
piva, kdy kaţdá láhev znázorňovala rok a byla polepena etiketou s namalovaným darem v příslušném roce.
Tentokrát s námi bohuţel nemohla jet naše kapela, neboť byla pozvána na svatbu. A tak jsme vše vyřešili
šalamounsky – kapela nám muziku nahrála a my si do Doudleb přivezli kapelu papírovou…
- Božena Kolorosová-

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!

15

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

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč
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