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INFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané,
žijeme ve velmi špatné době. Na konci roku 2020 jsme si všichni přáli
zdraví a štěstí, ale rok 2021 nezačal dle našich představ. Složitá pandemická
situace se projevila i v naší obci, a proto jsme museli dodržovat přísná nařízení
vlády. Nemohli jsme se pohybovat, jak bychom asi chtěli, až vše začalo vrcholit
na konci měsíce února. Neustálá jednání s krajskou hygienickou stanicí nás
dovedla až k plošnému testování. Zde je třeba potvrdit, že to mělo smysl, když
jsme odhalili více jak 60 případů. Toto není myšleno ve zlém. Vždyť nikdo z nás
se nechce nakazit a děláme pro to maximum, abychom sebe i druhé ochránili. Ne
všechny případy nakažených koronavirem a jejich průběhy byly jednoduché.
Troufnu si říci, že dnešní stav se pomalu dostává v naší obci do normálu. Stále
však platí, že bychom měli dodržovat veškerá nařízení, které nám ukládá Vláda
ČR. Mrzí mě, že mnozí z těch, kteří dohlížejí na dodržování nařízení, nemají
jasno v tom, co je obec jako samosprávný celek, a buzerují občany neprávem. Moc mě to mrzí, ale nedá se s
tím nic dělat. Veškerá tato nařízení, která trvají více jak rok, ve mně vzbuzují obavy, aby si na to naši vládní
představitelé nezvykli a nechtěli pokračovat i v dalším období, což by mohlo vést do doby před rokem 1989,
ale dost už bylo o koronaviru.
Obec Kovářov má ve svém plánu
udělat několik investičních akcí a využít
k tomu i dotační prostředky, o tom však
píšeme na jiném místě. Ne vždy se to
povede. Obec se přiklonila k záměru na
vytvoření studie proveditelnosti na
centrální zásobování pitnou vodou,
kterou
organizují
sousední
obce
z Jihočeského i Středočeského kraje.
Tento záměr je dlouhodobý v horizontu
několika let a domnívám se, že by bylo
chybou se ho nezúčastnit. Nikdy nevíme,
kdy zásoby podzemních vod dojdou
nebo bude jejich zásoba omezená. V důsledku
realizace záměru napojení na vodní zdroje Římov by
následně bylo možné i rozšíření vodovodní sítě pro
obce Vesec a Vepice.
Dalším významným krokem pro navýšení
počtu obyvatel by měla být výstavba bytového domu.
V současné době obec nevlastní pozemky pro další
rozšiřování individuální bytové výstavby, a proto se
nám zdá tento záměr jako nejoptimálnější. Vede nás
k tomu i zájem občanů z jiných obcí či měst bydlet
v Kovářově a tím i posílení či zachování vzdělávacího
procesu v MŠ nebo ZŠ. Zda tomu tak bude, je odvislé od státní podpory na výstavbu bytových domů.
V současné době jsou přípravné práce téměř u konce a čekáme na vydání stavebního povolení.
1

Před koncem roku jsme úspěšně dokončili první etapu rekonstrukce KD Kovářov. Je nám líto, že
jsme vás do této doby nemohli seznámit s investicí za téměř 15 milionů korun. Před námi stojí druhá etapa,
které se chceme věnovat v průběhu roku 2021. Ta spočívá v projektové dokumentaci, vymezení účelu a
naplnění přísných hygienických hledisek doplněných novou technologií vytápění nebo výměny vzduchu.
Odhadujeme, že toto vše bude dost finančně náročné, a proto se budeme snažit předpokládanou částku
10 milionů pokrýt z finanční rezervy obce a dotace Jihočeského kraje.
Tento rok jak se zdá nebude odlišný od roku 2020, a proto musíme hospodařit tak, abychom zachovali určitý
trend kvality života v obci Kovářov i všech místních částí.
-Pavel Hroch, starosta obce-

PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA ODPAD:
- osoba s trvalým pobytem 600,- Kč
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 600,- Kč
splatnost do 31.05.2020

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v nynější těžké době především
poděkoval těm, kteří dodržují nařízená protiepidemická
opatření a přispívají tak k nešíření nákazy COVID-19. Těm,
kteří opatření zlehčují a nedodržují, doporučuji, ať se zeptají
našich spoluobčanů, kteří byli hospitalizováni v nemocnici...
Při kontrolách, které obecní policie provádí, bylo zjištěno
několik jedinců, kteří nařízená opatření nedodržovali, stačila
však domluva a vše bylo napraveno.
←Foto: Neznámí pachatelé rozřezali ve Březí vaky na
kukuřičnou siláž.
-strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-

OBECNÍ KNIHOVNA KOVÁŘOV MÁ OTEVŘENÉ PŮJČOVACÍ OKÉNKO
Půjčujeme BEZKONTAKTNĚ při dodržení všech bezpečnostních pravidel po předchozí objednávce knih a to
jedním z těchto způsobů:
 Telefonicky: 725 769 726 ve výpůjční době (PO a ST 13 – 17 a PÁ 9 – 11)
 Emailem: knihovnakovarov@seznam.cz
Jaké knihy jsou k dispozici v knihovně, najdete v online katalogu knihovny:
http://katalog.knihmil.cz/LANius/kovarov/ nebo také v katalogu
Milevské knihovny (je možnost zajistit půjčení).
Také je možnost nechat výpůjčku na knihovnici,
ta připraví žánry knih, které obvykle čtete.
Těším se na vás u okénka, Štěpánka Rybníčková, knihovnice.

OBECNÍ ÚŘAD KOVÁŘOV
Po dobu nouzového stavu je obecní úřad pro veřejnost otevřen:
pondělí a středa 7:00 hod. – 11:30 hod. 12:00 hod. – 17:00 hod.
pátek 7:00 hod. – 11:30 hod.
Prosíme občany, aby obecní úřad navštěvovali pouze v nutných případech.
Pro platby, prosím, upřednostňujte platbu převodem na bankovní účet
č. 641 735 349/0800. Dotazy Vám rády zodpovíme na tel. č. 382 594 218
nebo na e-mailu oukovarov@volny.cz. Děkujeme Vám za pochopení.
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU

Od dubna je komunální
odpad svážen opět ve 14-ti
denních intervalech, a to
každý lichý týden
ve čtvrtek.

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
Letos jsme uvítali jaro sněhovou nadílkou a mrazíky. Sluníčko nám přesto ukazuje, že už má docela
sílu, jarní kytky se derou ze země ven, některé už kvetou, můžeme se těšit jejich barvami a krásou. Zajisté se
všichni těšíme, až se nám krásně zazelená tráva. Na jaře je v přírodě tolik odstínů zelené, co dodat, prostě
nádhera.
Abychom si mohli na procházkách po okolí odpočinout, vymysleli jsme ve spolupráci s kulturní
komisí umístění laviček do okolí našich obcí. Pokusili jsme se zažádat o dotaci na pokrytí nákladů
spojených s nákupem a instalací laviček. Při procházkách naší krásnou krajinou míjíme sakrální stavby,
některé z nich, hlavně kapličky a kříže, se nám v minulosti podařilo opravit. Každý rok něco – loni to byla
kaplička v Zahořanech. Letos je na řadě kříž u Předbořic.
Jako každoročně podporujeme kulturu v Hostíně. Požádali jsme o podporu v podobě dotace z Jihočeského
kraje na Hostínské divadelní
léto a doufáme, že se po
dvouleté přestávce uskuteční.
Sborům dobrovolných
hasičů přispíváme pravidelně
jednak vlastními prostředky a
také z dotací. Zhruba před
měsícem byl předán dopravní
automobil pro hasiče do
Předbořic. Co se týká podpory
na letošní rok, tak jednoznačně
je nejdůležitější
výstavba
hasičárny
v
Kovářově.
Kovářovský sbor je ze všech
sborů nejaktivnější, je zařazen
do JPO III/2 spolu s lašovickým, a nemá vlastní hasičárnu. S výstavbou se začne ještě letos. Další dotace
jsou podány na dovybavení ostatních sborů.
V loňském roce jsme opravili 2 komunikace (jednu z vlastních finančních prostředků a druhou
z dotace) a letos máme v úmyslu opravit za podpory kraje a MMR 3 komunikace. Uvidíme, zda budou
finanční prostředky přislíbeny.
V zahradě Mateřské školy Kovářov by mohl letos vyrůst altán. Je v něm plánována venkovní výuka
dětí. Učit se něco nového venku na čerstvém vzduchu, to bychom si přáli asi všichni, je krásné, že naše děti
či vnoučata tuto možnost budou mít.
Pokud se nám podaří získat finanční prostředky alespoň na polovinu toho, o co jsme požádali,
budeme slavit úspěch. Může nás těšit naše práce, když vidíme, že se něco podařilo.
Přeji všem krásné jaro plné sluníčka a hodně dobré nálady a zdraví.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce-

UPOZORNĚNÍ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V souvislosti s platnou legislativou již není možné automaticky vyhledávat nové
občánky obce Kovářov a přilehlých částí, proto žádáme rodiče nově narozených dětí
(červen 2020 - květen 2021), kteří si přejí, aby byli pozváni k vítání občánků,
aby se sami přihlásili na obecním úřadu.

ZRUŠENÍ GRATULACÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Obec Kovářov oznamuje, že po dobu trvání nouzového stavu
jsou zrušeny gratulace jubilantům (70, 75, 80, 85, 90 a více let)
spojené s osobní návštěvou. Jubilanti o gratulace nepřijdou,
jen budou posunuty.
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení občané, v loňském březnovém zpravodaji jsem uvedl, že… „celé školství včetně naší školy se
ze dne za den ocitlo v situaci, která nemá za poslední desítky let obdoby.“ Bohužel si tehdy nikdo z nás
nedokázal představit, že ta situace nemající obdoby tu bude i za rok poté.
Libor Mandovec, ředitel školy
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V minulém zpravodaji jsme informovali o tom, že na rozdíl od výuky loni na jaře se tento školní rok
staly základem distanční výuky videohovory. Výuka se tak primárně řídí především rozpisem videohovorů
(tzv. synchronní výuka), na které navazuje samostatná práce žáků (tzv. asynchronní výuka). Žáci na prvním
stupni začínají většinou v osm hodin, druhostupňoví žáci mají jednotlivé hodiny rozvrženy tak, jako kdyby
byli ve škole, někdy proto videohovory začínají již v 7:40.
Distanční vzdělávání je pro žáky od podzimu povinné a práce žáků je obvyklým způsobem
známkována. Případnou absenci žáka z důvodu nemoci rodiče omlouvají tak, jako kdyby žáci chodili do
školy. Pokud žák něčemu nerozumí, může se obrátit na učitele v rámci konzultačních hodin. Nejčastěji se
žáky řešíme technické potíže (špatné připojení internetu, výpadky proudu či funkčnost IT vybavení). Přesto
jsme velmi rádi, že díky spolupráci s rodiči se podařilo (a stále se daří) bez výjimky zavést online výuku
u všech žáků naší školy.
Všichni žáci na distanční výuce mohou odebírat denně oběd ze školní jídelny. Online formou
probíhá i doučování a zájmové kluby (čtenářské kluby, klub logiky a zábavných her, klub komunikace
v anglickém jazyce). Pro přihlášené žáky 9. třídy je realizována dvakrát týdně online příprava k přijímacím
zkouškám z českého jazyka a matematiky.
Novinkou tohoto čtvrtletí bylo zavedení tzv. výzev z výchovných předmětů. Ty jsme zatím vzhledem
k náročnosti online výuky dle doporučení MŠMT upozadili, ovšem nekonečné odkládání návratu žáků do
škol nás přimělo zapojit i tyto předměty. Principem výzev je, že žák si sám vybírá z nabídky různých výzev
z výchovných předmětů (výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti). Výzvy
spočívají v plnění konkrétních činností a doložení výstupu z této práce.
Nově jsme také vytvořili a žákům od třetí třídy dali k dispozici výstupy za toto čtvrtletí (výstupy =
znalosti a dovednosti, které by měl žák ovládnout). Tyto výstupy převedli učitelé do písemného testu, s nímž
se může žák dopředu seznámit. Bude tak vědět, co se má naučit a zvládnout, tedy co je požadováno, alespoň
na čtyřku, na trojku… i na jedničku. Aby pozdější známka na vysvědčení odrážela opravdu to hlavní, totiž
míru žákových znalostí a dovedností, plánujeme využít tyto testy po návratu žáků do školy.
Velké poděkování za dosavadní kvalitní realizaci distančního vzdělávání patří všem, kteří se na
něm podílejí – pedagogům, žákům i rodičům.
JAK FUNGUJE V DOBĚ COVIDOVÉ ŠKOLNÍ DRUŽINA?
Na počátku tohoto školního roku připravila školní družina spoustu plánů a aktivit, ty však musely být
kvůli vládním nařízením mnohokrát přehodnoceny a změněny. Přesto na naší škole k omezení či přerušení
provozu školní družiny v době prezenční výuky (na rozdíl od jiných škol) nedošlo a v době distančního
vzdělávání se vychovatelky vždy snažily hledat řešení, jak na své děti výchovně působit a neztratit s nimi
kontakt.
Pokud probíhala prezenční výuka, žáci mohli navštěvovat školní družinu bez velkých změn.
V provozu byla pro žáky 1.- 5. tříd ranní, polední i odpolední ŠD. Rozdíly byly pouze v původním
nastavení jednotlivých oddělení, a to tak, že musela být zřízena nová oddělení ŠD, aby se žáci z jednotlivých
tříd nespojovali. Proto také vypomáhali pedagogové a kromě prostor určené pro ŠD byly využívány třídy a
učebny.
Školu však převážně v tomto školním roce navštěvovali žáci z první a druhé třídy. Těm se
v docházce a částečně i v organizaci nic nezměnilo: navštěvovali svá oddělení, staraly se o ně jejich
vychovatelky. Jediné, čeho se museli zříct, byly dílničky, sportovní aktivity v tělocvičně, společné zpívání a
setkávání s dětmi jiných ročníků. Překvapivě si také děti velmi rychle zvykly na nošení roušek. Pro dospělé
je to mnohdy velmi špatně překonávatelná překážka, děti je však přijaly za samozřejmost a běžnou součást
dnešního života.
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Dětem, které měly a doposud mají distanční vzdělávání, se věnuje vychovatelka Jitka Štvánová ve
Studiu Družina. Vysílání probíhá prostřednictvím videohovorů každé pondělí, středu a pátek od 14:00. Paní
vychovatelka připravuje velmi zajímavý a poutavý program. Děti si ve studiu mohou zahrát spoustu her
(didaktických, slovních, zábavných), zazpívat, zahrát divadlo, přečíst pohádku a vytvořit něco pěkného.
Dozví se, co je nového, jaké jsou významné dny, nebo si společně jen tak poklábosí.
V době úplného uzavření škol, kromě vysílání Studia Družiny, připravují vychovatelky pro děti
různé výzvy či tvoření. Natáčejí krátká výuková videa zabývající se vyráběním, pracovními činnostmi
včetně vaření a vybízí děti k aktivitám venku tím, že jim v blízkosti jejich bydliště připravují hry. Tyto
aktivity zveřejňují každou středu a děti se v případě zájmu mohou do aktivit zapojovat.
O veškerých aktivitách pořádaných školní družinou, jakými jsou vysílání, výzvy aj. činnosti, se
mohou děti a jejich rodiče dozvědět na webových stránkách školy (Pro žáky - Online vzdělávání - ŠD) nebo
na facebooku - Školní družina Kovářov, kde bývají veškeré informace pravidelně aktualizovány a
doplňovány.
Školní družina a vedení školy také uvažuje o zapojení se do „prázdninových kempů“. Děti by tak
měly možnost navštěvovat školu i o letních prázdninách, kdy by se mohly vzdělávat a věnovat zájmovým
aktivitám. Zatím čekáme, s jakým plánem přijde ministerstvo školství, které slíbilo vytvořit pro letní
doučovací kempy pravidla a podporu.
INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Co je nutno v rámci zápisu dodat:
 žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání – vyplněný a podepsaný formulář
 kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
Vzhledem k stávajícím okolnostem můžete využít jedné z možností dodání žádosti:
 osobním doručením do školy v pracovní dny od 7:00 – 9:00 hodin
 poštou na adresu ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov
 elektronicky - do datové schránky školy (6s7mnrg)
 elektronicky - emailem s elektronickým podpisem! na adresu zs.kovarov@volny.cz (nelze poslat
prostý email)
Kolik dětí bude přijato:
 pro školní rok 2021/2022 to bude maximálně 30 žáků, předpokládaný počet je 14 - 16 žáků
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Jak se dozvíte o rozhodnutí:
 na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveří školy bude vyvěšen seznam
registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí, nejpozději do 30 dnů
 osobní informaci o přijetí vám poskytne škola na vámi uvedený kontakt v žádosti
Co je nutno dodat v případě žádosti o odklad školní docházky:
 žádost o odklad školní docházky – vyplněný a podepsaný formulář
 doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Písek: 382 213 387 nebo 724 831 376. Pokud se
nepodaří zákonnému zástupci sehnat doporučení od školského poradenského zařízení nebo od lékaře, žádost
o odklad přesto podá a doporučení doloží dodatečně (do 30. 5. 2021).
Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi i se zákonnými
zástupci. V případě nejasností využijte kontakty - tel. 739 455 074, email zs.kovarov@volny.cz.
ZÁPIS NANEČISTO
Trochu zavádějící název měla akce, kterou naše škola vymyslela a provedla kvůli tomu, že
předškoláci stejně jako loni školu při zápisu navštívit nemohou. On totiž zápis „načisto“ bude vlastně jen
vyřízením dokumentů, které provede škola ve spolupráci s rodiči. Na naší škole jsme však nechtěli, aby
rituál zápisu proběhl pouze „přes papíry“, ale aby děti prožily alespoň nějakým způsobem tento významný
předěl v jejich vzdělávací cestě. Ještě předtím, než ministerstvo oficiálně rozhodlo o tom, že je osobní
přítomnost dětí při zápisu zakázána, jsme rodičům předškoláků nabídli neformální „online zápis“.
Ve spolupráci s mateřskými školami našeho spádového obvodu jsme rodičům představili naši školou
formou natočeného videa a oslovili je s nabídkou individuálních videohovorů. Při nich se s předškoláky
spojila budoucí třídní učitelka paní Veronika Pšeničná, která ve spolupráci s výchovnou poradkyní paní
Petrou Baštýřovou umožnila dětem zažít alespoň trochu atmosféru tradičního zápisu. Budoucí školáci se
během videospojení paní učitelce představili, zarecitovali báseň nebo poznávali například barvy, tvary a
číslice. Rodiče pak měli možnost se na cokoli doptat. Setkání s paní učitelkou v rámci zápisu nanečisto
využilo celkem 17 předškoláčků.
VÝSTAVA DIVADELNÍHO KROUŽKU
Divadelní soubor při ZŠ
Kovářov oslaví tento školní rok
své dvacáté narozeniny. Ideální
oslavou by bylo samozřejmě
vystoupit
s
dalším
z řady
představení, které divadelníci
základní školy nacvičili a pro
školu i veřejnost v uplynulých
dvaceti letech sehráli. Bohužel
pandemie rozhodla jinak a zatím
to na předvedení divadelní hry
nevypadá. Proto byla ve školní galerii na spojovací chodbě vytvořena alespoň výstava, která chronologicky
divadelní historii školy připomíná. Každé z dosavadních představení je představeno několika fotografiemi,
plakátem a zajímavostmi, které se k němu vážou. Doufáme, že budou mít možnost prohlédnout si výstavu
všichni žáci, případně i veřejnost ještě tento školní rok…
MAŠKARNÍ VESELÍ
V lednu a v únoru docházeli do školy alespoň žáci 1. a 2. třídy. Kvůli hygienickým opatřením se
však mnoha mimoškolních aktivit nedočkali. Mezi výjimky patřily občasné vycházky do přírody za
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sněhovou nadílkou nebo únorové maškarní reje. Tradiční maškarní rej pro všechny žáky prvního stupně
proběhnout nemohl, proto bylo zorganizováno maškarní veselí alespoň pro každou třídu zvlášť. Pro žáky
1. třídy jej zorganizovala paní učitelka Pavla Škochová, pro druháčky paní vychovatelka Petra Slivková.

ŠKOLNÍ NABÍDKA O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Protože byly letos možnosti využít jarní prázdniny k různým aktivitám velmi omezené, rozhodli
jsme se, že umožníme žákům strávit část prázdninové doby smysluplně. Škola nabídla žákům od třetí třídy
připojit se k dopoledním videohovorům, které pro ně vyučující připravili. Nešlo ale vůbec o povinnou
výuku, cílem bylo se zájemci z řad žáků procvičit učivo nebo si jen tak popovídat. Školní družina pak
kromě online studia nabídla ve třech dnech prázdnin žákům 1. – 2. třídy celodenní pobyt v ŠD. Společných
setkání s učiteli, vychovateli či asistenty se zúčastnila přibližně jedna čtvrtina žáků.
3. MÍSTO V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI PRO ZŠ KOVÁŘOV!
Jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o skvělou zprávu. V celostátní soutěži Alfiáda naše škola
získala báječné 3. místo a jako cenu obdrželi robotickou programovatelnou sadu Q-Scout. Výborné umístění
je výsledkem společné práce našich žáků a učitelů při distanční výuce: učitelé vytvářeli a zadávali
elektronické testy v programu Alf a žáci je poctivě vyplňovali. Rekordmany z řad učitelů se staly paní
učitelky Lenka Laňková, Marcela Timoranská a Veronika Pšeničná. Z prvního stupně byla ve vyplňování
elektronických testů Alf nejaktivnější 3. třída, v rámci 2. stupně 7. třída. Obdrženého robota si žáci užijí ve
školní družině a stane se první vlaštovkou chystaného vybavování školy robotickými hračkami. Velké
poděkování za tento úspěch si zaslouží stejným dílem všichni aktivní kovářovští učitelé i žáci!
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
I v online režimu se organizují některé soutěže a i v tomto koronanečasu mají chuť někteří žáci a
učitelé věnovat se přípravě a účasti na olympiádě, i když „jen“ přes počítač. Konkrétně dne 19. ledna se
uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády a my Vám s hrdostí můžeme sdělit, že zástupce naší školy
Anežka Zítková z 9. třídy obsadila vynikající 2. místo… gratulujeme! O týden později se odehrálo okresní
kolo Olympiády z českého jazyka a naše žákyně Matylda Mandovcová virtuálně vybojovala 17. místo.
V polovině února se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A obsadila skvělé 5. místo
Magdalena Petýrková a 10. místo Nela Štvánová. V kategorii B to byla skoro stejná umístění - 6. místo
získala Petra Ottová a 10. místo Jitka Gajdošová. Děkujeme všem jmenovaným žákům za příkladnou
reprezentaci školy.
Autoři zpráv: Libor Mandovec, Gabriela Zítková
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), 382 594 215 (školní jídelna),
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE V KOVÁŘOVĚ
PAPUČOVÝ DEN 2020
Již druhým rokem jsme se zapojili do celostátní akce pod názvem PAPUČOVÝ
DEN. Ta podporuje mobilní hospice v České republice a domácí hospicovou péči
nejen dospělých, ale také i dětských pacientů. S touto akcí nás seznámila paní
Miloslava Škochová z Kovářova. Úkol pro děti zněl: „Nakreslete domeček, ve kterém
bydlíte nebo byste bydlet chtěly.“ Obrázky, které nakreslili Dominik Bučko a Tadeáš
Kovanda, se umístily na prvních místech a odměnou byl dort – veliký domeček, který dětem ve školce
předaly zástupkyně z Domácího hospice Athelas z Písku. Krásný dort nám udělal velikou radost a všichni
jsme si na něm pochutnali. Ještě jednou děkujeme paní M. Škochové a kolegyním z hospice za
zprostředkování této milé akce.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU
Dle doporučení MŠMT jsou mateřské školy povinny poskytovat vzdělávání předškolních dětí
distančním způsobem. Distanční vzdělávání je uskutečňováno z důvodu krizových či mimořádných opatření
nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možné osobní vzdělávání dětí ve třídě předškoláků. Výuka
probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP naší školy.
Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava
na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Každý týden připravujeme pro děti
pracovní listy a aktivity rozvíjející grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání, výtvarné
dovednosti, řeč a další. V rámci distančního vzdělávání jsme připravili pro všechny předškolní děti drobné
úkoly formou pracovních listů a pro pobavení dva výukové programy. Necháme tedy na uvážení rodičů,
kolik zábavných úkolů děti splní. Jsme rády za zpětnou vazbu.
8

Rodiče nám zasílají fotky, vypracované úkoly, videa
nebo hlasový záznam na e-mail mateřské školy.
Jednou týdně se setkáváme s dětmi přes videohovor.
Děti mají možnost se tak vidět se svými kamarády a
sdělit nám své zážitky.
Těšíme se na otevření školek a společné
setkání s rodiči a dětmi.
PROJEKT - ŠABLONY PRO MŠ KOVÁŘOV III
Naše mateřská škola opět získala dotaci
MŠMT v rámci projektu „Šablony pro MŠ Kovářov
III“, který je realizován od 1. ledna 2021 a potrvá do
31. 12. 2021. Celková výše dotace činí 274.731 Kč.
Cílem projektu je personální podpora žáků
ohrožených
školním
neúspěchem,
realizace
projektových dnů
v mateřské škole i mimo
školu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOVÁŘOV
Milí rodiče,
zápis dětí do mateřské školy připravujeme
v termínu od 2. května do 16. května 2021.
S ohledem na Metodické doporučení MŠMT se opět uskuteční bez přítomnosti dětí a Vás zákonných
zástupců.
Předškolní vzdělávání dle školského zákona je povinné pro děti, které do 31. 8. 2021 dovrší pěti let.
Přijímání dvouletých dětí je omezeno dle novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů s ohledem na snižování počtu dětí ve třídách.
Příprava potřebných dokumentů k podání žádosti:
 „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“
 „Přihláška do mateřské školy“
 „Kopie rodného listu dítěte“(nemusí být úředně ověřená).
 „Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování“. Tato povinnost se netýká pouze
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhlo do 31. 8. 2021 pěti let nebo dítěte, které se
nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.
Dokumenty naleznete na webových stránkách naší mateřské školy www.mskovarov.topstranky.cz
v oddíle „Zápis“, kde jsou ke stažení tiskopisy potřebné k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Vytištěné dokumenty si můžete vyzvednout v mateřské škole po telefonické domluvě na čísle 737 177 986.
Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:
 osobní podání do Mateřské školy Kovářov je možné po telefonické domluvě
 poštou na naši adresu: MŠ Kovářov, Kovářov 107, 39855
 datovou schránkou školy - ID: msqktd5
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze v tomto případě jen prostý e-mail)
Podle aktuální situace bude možné si telefonicky sjednat individuální schůzku. Osobní konzultace budou
umožněny pouze při dodržení všech platných hygienických opatření.
Výsledky přijímacího řízení:
Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy
v záložce „Zápis“ a na vchodových dveří MŠ nejpozději do 30 dnů.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-
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DOMOV SVATÉ ZDISLAVY V PŘEDBOŘICÍCH
K VELIKONOČNÍM SVÁTKŮM VÁM PŘEJEME SLOVY JANA PAVLA II.:
Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.
Nebojte se toho,
co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil
a čím je den ode dne
více ohrožován!
A konečně,
nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více,
než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska...
Jen on se může plně zaručit za slova
„Nebojte se!“.
Toto Vám u Vzkříšeného Ježíše vyprošují s. M. Anna a s. M. Pavlína z Předbořic

ZAČÁTEK ROKU S KOVÁŘOVANEM
Na úvod všechny zdravíme
alespoň touto formou, neboť vídat se
v posledních dnech a týdnech nám
není dopřáno. Věříme však, že se
máte dobře a brzy se se všemi opět
někde potkáme!
A
jak
trávíme
dobu
covidovou v souboru? Také se
bohužel nemůžeme setkávat, i zpěv
je zakázán. Čekáme tedy na
rozvolnění, abychom opět mohli
zkoušet a připravovat programy a
akce pro Vás.
Každý nový rok začínáme
Obchůzkou s klibnou a kozlíky, která
připadá vždy na 5. ledna. V letošním
roce jsme bohužel kvůli dodržování
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protikoronavirových pravidel nesměli obchůzku uskutečnit. Na našem facebooku jsme alespoň sdíleli
příspěvky, které připomínají obchůzku z minulých let. Také jsme se alespoň částečně účastnili Milevských
maškar, které letos byly online – pouze natočené na video.
Co nás letos čeká? Už ani nedoufáme, že budeme moci uskutečnit 25. ročník našeho festivalu, který
je aktuálně naplánován na 4. - 6. 6. 2021. Sledujte nás na facebooku, kde budeme informovat o aktuálním
dění. Rádi bychom také navštívili i jiné akce, které se pořádají každoročně (např. Doudlebské dožínky či
borovanské Borůvkobraní), nebo ostatní akce, jakými jsou různá výročí apod.
Věříme, že setkávání brzy bude umožněno a náš život se vrátí do zajetých kolejí, jak jsme zvyklí.
Všem přejeme mnoho zdraví a trpělivosti, pozitivní mysl a negativní testy!
Na viděnou se těší Kovářovan

HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Vážení diváci a přátelé Hostínského divadelního léta,
tento článek píši v době úplného uzavření společnosti. Jelikož začíná jaro, je nejvyšší
čas připravovat přehlídku pro letošní ročník.
Chci vás seznámit s kroky, které jsem učinil. Jsem optimista, takže věřím, že letošní
akce Hostínského léta (5. – 8. 8. 2021) proběhne. Zatím jsem v jednání s divadlem
Ungelt. V sobotu 7. 8. v 19:30 je
naplánované představení PAN
HALPERN A PAN JOHNSON, ve kterém se
představí Petr Kostka a František Němec, a v neděli
8. 8. v 19:30 VEJŠLAP – Petr Stach, Martin Písařík
a Jan Holík. Poslední jmenovaný u nás předloni
odehrál představení Caveman. Toto „divadlo
jednoho herce“ mělo u publika velký ohlas. Na
páteční večer zamýšlím uvést představení ŽENA ZA
PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI s Oldřichem
Kaiserem a Jiřím Lábusem. Toto představení je
zatím s divadlem Kalich na počátku jednání, neboť
je ještě více věcí dořešit (technické možnosti,
termíny herců, atd.). V neděli 8. 8. ve 14:00 uvede
agentura DAP pohádku pro děti O CHYTRÉM
HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE. Představení
na čtvrteční večer a sobotní odpoledne v současné
chvíli ještě nechci zveřejňovat, jsou teprve v jednání.
Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, předprodej vstupenek bude zahájen jako vždy 1. června 2021,
každopádně program a ostatní informace upřesním (www.divadlovhostine.cz, facebook: Hostínské divadelní
léto) během května.
Držme si palce, aby vše dobře dopadlo, abychom se mohli opět setkávat bez omezení.
- Václav Bláha, organizátor přehlídky-

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Fotbalová sezóna 2020/21 je stále zastavena, a pokud to situace dovolí, bude alespoň
polovina soutěže odehrána.
Dle současně platné termínové listiny soutěží KFS Jihočeského kraje by muži A měli zahájit
dohrávku podzimní části soutěže v sobotu 17. 4. 2021 od 10:00 doma s Novou Včelnicí.
Vzhledem k předpokládanému prodloužení nouzového stavu a stávajícím opatřením se toto
utkání pravděpodobně opět v čase posune. Odehrání zbývajících šesti podzimních kol do
prázdnin bude malým zázrakem. Termíny zápasů organizovaných OFS Písek kopírují tu krajskou, takže zde
je situace stejná.
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Fotbalový výbor TJ ZD Kovářov se připravuje na volební valnou hromadu OFS Písek a vzhledem
k umístění v tabulce I.A třídy také na valnou hromadu KFS Jč. kraje. V těchto volbách budou voleni
členové do výkonných výborů, včetně předsedů obou svazů. Ti, kdo sledují tiskové zprávy, vědí, že svou
kandidaturu do výkonného výboru (nikoli na předsedu) OFS Písek oznámil i bývalý český fotbalový
reprezentant Jan Koller ze „Smetanky“, který kandiduje v rámci celostátní organizace Fevoluce. Až budou
známy oficiální listiny kandidátů do obou fotbalových svazů, kovářovský výbor vybere vhodné zástupce a
rozhodne tak svým hlasem o dalším směřování fotbalu v našem okrese a kraji. Termín valné hromady OFS
Písek je po několika odkladech stanoven na středu 14. 4. 2021. Po uskutečnění všech okresních valných
hromad v kraji se může konat valná hromada Krajského fotbalového svazu, která je prozatím svolána
na neděli 25. 4. 2021.
Fotbalový oddíl přeje všem hodně zdraví v tomto nelehkém období. Věřme, že se již brzy budeme opět
potkávat nejen na fotbalovém hřišti na Hůrkách.
-Tomáš Janeček-

SDH KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
SDH Kovářov díky vývoji
epidemiologické
situace
v letošním
roce
poprvé
neuspořádalo výroční valnou hromadu, kde
bilancuje naplnění úkolů, které si dalo pro
následující období a stanovení úkolů na rok 2021.
Celý rok 2020 byl velkou neznámou jaký bude
vývoj situace. Veškeré sportovní soutěže byly
zrušeny a ani pro letošní rok to nevidím jinak.
Bohužel se to promítá do oslav založení
jednotlivých SDH okrsku. Kovářov musel své
výročí také odložit na neurčito. Rovněž letos nebyl
po patnácti létech tradiční ples sboru.
Nejenže jsme nemohli přispět do
kulturního vyžití obce, ale rovněž jsme
přišli o hlavní zásadní příjem. Dobrou
zprávou je to že začíná výstavba nové
hasičské zbrojnice v Kovářově. Zázemí pro
zásahovou jednotku a celý sbor je již
v dohlednu. Umístění techniky na místním
zemědělském družstvu prodlužuje čas
výjezdu k zásahu, nicméně se s tím pereme
a snažíme se po ohlášení události vyjet v co
nejkratším čase a jsme velice rádi za
možnost garážování techniky hlavně přes
zimní období v areálu družstva. Letos jsme
vyjížděli 12.3.2021 ve 21:45 hod. do Dobré Vody k odstranění padlého stromu přes místní komunikaci.
Zásahová jednotka zajišťovala 26.2.-27.2.2021 v obci Kovářov monitoring občanů pro plošné testování,
které proběhlo 2.3.2021 v restauraci KD Kovářov. Rovněž pomáhala se svozem občanů na testování, byla
nápomocna přímo na odběrovém místě. V průběhu měsíce dubna bude probíhat údržba techniky a cvičení
zásahové jednotky.
Přeji příjemné prožití velikonočních svátků, pevné zdraví a trpělivost.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov-
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Kovářovský zpravodaj

MAS Střední Povltaví, z. s. vyhlásila
12. 3. 2021 4. výzvu o dotace z Programu
rozvoje venkova (PRV) příjem žádostí
od 22. 3. 2021 do 23. 4. 2021

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

více informací na: mas-sp-hrochova@seznam.cz,
+420 727 884 358 nebo na:
http://www.masstrednipovltavi.cz/4-vyzva-prv/ms2020/p1=2020

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

v rámci projektu „Posílení kapacit CLLD a zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Střední Povltaví II“,
reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009790

Ceník inzerce
platný od 1.1.2009
ceny jsou uvedeny s DPH
malý formát
formát A5
formát A4
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119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč

INZERCE
Q-SERVICE Autoservis-pneuservis Hrejkovice – Vše zařídíte z tepla vašeho domova.
Servisní prohlídky vč. záručních, STK, revize LPG, CNG, čištění interiérů
Q-SERVICE je síť certifikovaných profesionálních autoservisů působících v zemích EU. Zákazníkům
zaručujeme odbornou údržbu a opravy automobilů většiny značek. Volejte 731 603 603, auto si u vás doma
zdarma vyzvedneme a po servisu či opravě s novou STK vám auto domů zdarma odvezeme.
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 a to i prodloužený,
provádí podle výrobcem předepsaných postupů v certifikovaném autoservisu, jako je mezinárodní síť
autoservisů Q-SERVICE. Zapíšeme vám servisní úkony do originální servisní knihy a to i elektronické. Sjednat
si u nás můžete i nadstandardní asistenční službu pro vozidla více na www.q-service.eu
Připravte svoje auto na jarní sezonu. Využijte naše služby na údržbu klimatizačních systémů
s doplněním chladiva a servisem klimatizace. Objednejte si u nás čištění interiéru vozidla suchou nebo
mokrou cestou a to včetně desinfekce interiéru ozonem. Ozon odstraní zápach, zničí plísně a bakterie.
Našim zákazníkům zajistíme STK, vyrazíme náhradní VIN. Měníme oleje, filtry, výfuky, díly řízení, brzdy,
drážkové a rozvodové řemeny. Čistíme ultrazvukem škrtící klapky, snímače, EGR ventily, lambdasondy,
vstřikovače.
Nakupujte pneumatiky, autobaterie, příslušenství, náhradní díly, to vše za nejlepší ceny na našem
eshopu www.intercars.com, neplatíte dopravu, zboží vám odvezeme domů. Využijte Click & Repair přímé
doručení zboží a oprava v Q-SERVICE Autoservis Hrejkovice.
Revize LPG a CNG
jste povinni dělat
každý rok, u nás na
počkání.
Opravíme
také karoserie, prahy,
blatníky,
včetně
antikorozních nástřiků
spodků vozidel a
dutin.
Vykoupíme
nebo
zlikvidujeme
vaše
nepotřebné
automobily.
Prodáme vám levná
námi
opravená
vozidla se zárukou QSERVICE. Odtáhneme
vaše
nepojízdné
vozidlo, provozujeme
sklopné plato pro
jedno
vozidlo
a
podvalník na přepravu dvou
vozidel. Měníte olej v automatické převodovce? DSG převodovka potřebuje výměnu po
60 tisích km. Hydrodynamická převodovka
každých 100 tis. km.
Jen dynamická výměna
s
automatickou plničkou oleje, při nastartovaném motoru a řazení rychlostních stupňů je výměnou.
Otevřeno je denně po dohodě vč. sobot, nedělí a svátků.
www.facebook.com/AutoservisPneuservisHrejkovice.
Na snímku tým Q-SERVICE, druhý z prava technik Jindřich Tollinger.
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