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INFORMACE Z OBCE
Podané žádosti o dotace
aneb co bychom si přáli
opravit či pořídit
Prosinec až duben
jsou měsíce, kdy se
podávají žádosti o dotace.
Cesta k podání žádosti
o dotaci je někdy doslova
překážkový běh. Ovšem
v cíli jste, až když je dotace vyúčtovaná. K některým žádostem
potřebujeme stavební projekt a stavební povolení či ohlášení nebo
různá vyjádření z úřadů. Pokud se dostaneme přes tyto překážky,
nejsme ještě zdaleka v cíli. Je nutné v žádosti popsat, co vlastně
požadujeme, zpracovat rozpočet, připravit veškeré přílohy a včas
žádost podat. Pokud jde o dotace z kraje a ministerstev, zde musí být
veškeré přílohy dodány při podání žádosti, jestliže nějaká chybí, jste
automaticky vyřazeni. Pokud se podaří dotaci získat, přichází její
realizace a následné vyúčtování, které má také svá přísná pravidla.
Každoročně se snažíme podat žádostí co nejvíce. V letošním roce
jsme do této doby požádali o 16 dotací z různých dotačních
programů. Zda budou alespoň některé z nich podpořeny, se teprve
uvidí.
Co bychom si přáli, aby se opravilo či pořídilo:
 Oprava hasičské zbrojnice v Březí a oprava vozidla pro
potřeby SDH
 Podpořit služby na Kovářovsku – podnikatelé v obecních
budovách
 Získat finanční prostředky na pokrytí úroků z úvěru na bytový
dům v Kovářově
 Obnovit výtlačný vodovod v Kovářově – vyměnit přivaděč od
studen až do Kovářova
 Vybavit v základní škole cvičnou kuchyňku
 Opravit kříž u kostela v Lašovicích
 Koupit novou hasičskou stříkačku pro SDH Vepice
 Opravit komunikaci do Řenkova
 Pořídit novou sekačku
 Podpořit Hostínské divadelní léto 2019
 Opravit střechu a fasádu Kaple Panny Marie v Zahořanech
 Začít s 1. etapou oprav KD Kovářov zaměřenou na
optimalizaci tepla a přístavby části v západním křídle, kde
vnikne velká zkušebna pro spolky, klubovny, kancelář pro
Služby obce s.r.o., garáž a dílny. Přístavba vyřeší i zatékání
do vestibulu, právě nad vestibulem bude velká zkušebna pro
spolky. Vstupní prostor do KD bude také opraven a chystá se
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PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ

30.3. 17:00 hod. OÚ Kovářov
– Za tajemstvími Staré Prahy
beseda o knize se Šárkou
Ledinskou
21.4. 16:00 hod. rest. KD
Kovářov
- Velikonoční neděle pro děti
27.4. 7:00 hod. odjezd od KD
- Zájezd na Šumavu
30.4. 18:00 hod. Kovářov
Lipník
- Slet čarodějnic
8.5. 15:45 hod. od KD
Kovářov
- zájezd do Prahy na divadelní
představení Patrika Hartla
4 sestry
31.5. – 2.6. Kovářov
- XXIV. Folklorní festival
15.6. 01:30hod. odjezd od KD
- zájezd Orlí hnízdo
22. 6. 14:00 hod. Kovářov
náves
- Dětský den
13.7. 10:00 hod. Kovářov
- Veteráni Povodím Vltavy
VPP pořádá AMK Milevsko
8. - 11.8. Hostín
Hostínské divadelní léto
12. – 15.9. Sárvár Maďarsko
- zájezd do termálních lázní
5.10. 14:00 hod. Kovářov
- Drakiáda
1.12. 16:30 hod. Kovářov
náves
- Nasvícení vánočního stromu
7.12. Kovářov KD
- Mikulášská nadílka
28.12. Kovářov
- Pochod z Kovářova do
Kovářova

vyřešení bezbariérového přístupu do budovy výtahem umístěným uprostřed schodiště do KD.
Chodba v 1. patře bude rozdělena na dvě části, čímž nebudou vznikat takové úniky tepla – oddělí se
prostor schodiště a nové šatny (v současnosti je zde bar) a prostor s WC a vstupem do sálu
a ostatních nově vzniklých prostor. 2. etapa se bude týkat sálu a přilehlých prostor a střechy (zatím
není zpracován projekt)
 Rekonstrukce komunikace ve Vepicích – kolem kapličky až k hlavní silnici směr Vladyčín
 Dovybavení 2 sborů dobrovolných hasičů ochrannými pomůckami, obleky, svítilnami, hadicemi aj.
Další žádosti nás ještě čekají. Budeme doufat, že se s některými žádostmi dostaneme až do cíle a na konci se
budeme radovat z výsledků.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce-

ODPADY – PROČ TŘÍDIT
Třídění odpadu je opředeno mnoha mýty a také výmluvami. Prý to nemá smysl, říká jeden. Druhý to
považuje za módní výstřelek. Další říká, že třídit nebude, protože platí poplatek za odpad. Přitom
oddělování odpadu není rozhodně nic nového. Dříve se jen tak něco nevyhazovalo a spíše se hledaly
způsoby, jak danou věc použít znovu. O recyklaci už se přemýšlelo dávno před tím, než se tento pojem začal
tak často objevovat všude kolem nás. Ono se těch důvodů, proč hodně lidí stále odpad netřídí, najde
pořád dost, a to i přes veškerou osvětu týkající se problematiky třídění odpadu. Ale v podstatě je to velmi
jednoduché. Netřídíme, protože jsme pohodlní.
Třídění odpadu začíná u vás doma
Komunální odpad produkují především domácnosti, tedy my. Když se „netřídič“ podívá do svého
odpadkového koše, najde v něm všechno pěkně pohromadě: láhev od kečupu, reklamní leták, skleničku od
přesnídávky, plechovku od paštiky, slupky z oškrábané zeleniny. S tím, co jsme nyní vyjmenovali, se dá
i poté, co to skončí v koši, ještě něco užitečného dělat. Jde to recyklovat, když budeme třídit.
Je velmi důležité, aby se odpad od sebe odděloval a vhazoval do správných kontejnerů, příp. abyste jej
odvezli do sběrného dvora, kde už si s ním poradí. Odpady, které vhodíte do barevných kontejnerů na
tříděný odpad, se odvážejí také na sběrný dvůr. Tam se již vytříděný odpad ještě správně dotřídí. Ne vždy se
totiž povede, že hodíme do plastů nebo papíru to, co tam skutečně patří. Když začnete třídit, stanete se
vlastně tím, kdo pomůže recyklaci, díky níž se získávají nové zdroje surovin a energie. Budete patřit mezi
ty, kdo nenafukují nehezké a neekologické skládky v přírodě. Odpad třídíme sami pro sebe, pro své děti
i přírodu.
Informace o třídění odpadů jsou dnes všude, především díky internetu. Co kam patří se dozvíte během
minuty. Informují vás i samotné barevné kontejnery. Na třídění odpadů není vůbec nic složitého. Třídění
odpadů nezačíná jen ve vaší domácnosti, ale hlavně ve vaší hlavě.
Obec Kovářov děkuje všem svým spoluobčanům, kteří odpad již aktivně třídí.
10 důvodů, proč třídit odpad
Existuje hned několik důvodů, proč třídit odpad. Správné třídění má totiž význam nejen ekologický, ale také
ekonomický. Mezi nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:
1. zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),
2. zlepšení životního prostředí,
3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,
5. opětovné použití odpadových materiálů,
6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
8. finanční úspora za odvoz odpadu,
9. podpora recyklované výroby,
10. občanská zodpovědnost.

PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA ODPAD:

POPLATEK ZA PSA:

- osoba s trvalým pobytem 600,- Kč, do 31.05.2019
-150,- Kč, splatnost do 31.03.2019
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 600,- Kč, do 31.05.2019
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OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
V katastru obce Kovářov, konkrétně v části obce Předbořice a Lašovice, došlo v měsíci březnu
k několika vloupáním do nemovitostí, kde byly odcizeny různé věci. Žádám občany, aby pokud zpozorují
nějaký pohyb cizích a jim neznámých osob v obci nebo okolo jejich nemovitosti, ihned zavolali obecní
policii a zároveň si zapsali registrační značku vozidla, které se jeví jako podezřelé. Právě tyto poznatky
pomohly přivést k objasnění vloupání do objektů v katastru obce Vladyčín v minulém roce, a za to chci moc
poděkovat.
Dále obecní policie bude pravidelně provádět kontroly v lokalitě „Lipník“, kde dochází k ničení
obecního majetku a k požívání alkoholu mladistvými. Osoby (mladiství), u kterých bude naměřena pozitivní
přítomnost alkoholu, budou předány rodičům a bude vyrozuměn OSPOD, který bude tento problém řešit
s rodiči.
Když jsem 20.3. dopoledne psal tyto řádky, netušil jsem, že v noci téhož dne se povede zadržet
pachatele podezřelého z vloupání do objektu v obci Vladyčín a to na základě oznámení občanů z této obce.
Upřímně jim velmi děkuji za skvělou spolupráci.
-strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU

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

proběhne v sobotu 27. dubna ve všech obcích kovářovska.
Žádáme občany, aby měli do tohoto termínu uvedený odpad
připravený na místě přístupném svozové technice.

ZAČÁTEK ROKU S KOVÁŘOVANEM
Klibna a kozlíci
V sobotu 5.1.2019 se v Kovářově uskutečnila již tradiční obchůzka s Klibnou a kozlíky. Pořádal ji
náš soubor a na pomoc si přizval i několik dalších dobrovolníků.
Jedná se o zvyk, který připadá vždy na večer před Třemi králi. Dle pověsti klibna (kobyla) zastupuje
velblouda, na kterém se král Baltazar přijel poklonit Ježíškovi. Této tradice se účastní maska klibny a
nezbední kozlíci, děvečka a sedlák s kočím, kteří chodí po staveních, vinšují do nového roku, a především se
snaží prodat klibnu, děvečka nabízí podojené „mléko“.
Prvním domem, kde jsme se pokusili klibnu
prodat, byl dům Škochových, kteří s námi
tento zvyk před lety v Kovářově obnovili.
I přes smlouvání se nám klibnu prodat
nepodařilo, ani starostovi, a tak jsme museli
navštívit další a další stavení. V některých
jsme přemluvili hospodyně nebo děti, aby se
na klibnu posadily a povozily se. Všude jsme
sice dostali něco na posilněnou na cestu, ale
museli
jsme
se
vydat
dál
s neprodanou klibnou. Nakonec se nám ji
povedlo prodat v restauraci Na Křižovatce,
kde hostinský klibnu rovnou porazil.
Masopust v Kovářově a Doudlebech
V pátek 1. března večer jsme na žádost maškarního sdružení pomohli se zahájením masopustu
v Milevsku na náměstí, kde jsme v maskách předvedli náš program „Hospoda“. V sobotu 2. března jsme se
účastnili již třetího průvodu po vsi a následně jsme se účastnili i průvodu v Milevsku. Tentokrát jsme
nevolili jednotnou masku, ale snažili jsme se předvést masky, které patřívaly k tradičnímu lidovému
masopustu – medvěd s medvědářem, ženich a nevěsta, smrtka, cikánka, šašek, strašáci, atd. Následující ráno
jsme v masopustním veselí pokračovali v Doudlebech, kam nás pozval soubor Doudleban. Zde jsme byli
v maskách s klibnou a kozlíky a sklidili jsme u Doudlebanů velký úspěch.
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Pozvánka na festival
Ve dnech 31. května až 2. června 2019 proběhne XXIV. folklorní festival Kovářov 2019. Jako
tradičně se ho zúčastní řada jihočeských souborů a jako host se tentokrát představí vynikající soubor Dyleň
z Karlových Varů. A samozřejmě dojde i na již tradiční kulinářskou soutěž, tentokrát si to rozdáme
v plackování. Všichni jste srdečně zváni!
-Za Kovářovan Hana Dlouhá-

HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Již po deváté, ano, je to tak. Čas neuvěřitelně letí a přípravy na další ročník jsou
v plném proudu. V letošním roce se přehlídka bude konat od čtvrtka 8. srpna do neděle
11. srpna 2019. Na čtvrteční večer je plánováno představení Divadla Bez zábradlí
„Blbec k večeři“ (V.Vydra, R. Hrušínský, J.Boušková, J. Carda, Z. Žák/P. Pospíchal,
V. Žehrová) .V sobotu odpoledne se mohou místní diváci, ale i diváci z okolí, těšit na
úspěšnou pohádku Kovářovské OPONY „Lotrando a Zubejda“ a v sobotu večer
uvedeme od agentury Familie hru „Zelňačka“ ( O.Vízner, O. Brousek ml., V. Záveský, J. Szymik,
B. Jánová/B. Hrušková). Další dvě večerní představení (pátek a neděle) jsou v současné době v jednání,
taktéž nedělní odpolední pohádka pro děti. Vše bude včas zveřejněno, jak na www.divadlovhostine.cz, tak
na Facebooku. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. června 2019. Milí diváci, nezbývá než si popřát, aby se
v době konání přehlídky vydařilo počasí a abyste s letošním programem byli opět spokojeni.
-Václav Bláha, organizátor přehlídky-

VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ KOVÁŘOVSKÉHO FOTBALU – VÝZVA
Za účelem oslav k příležitosti 70. výročí založení fotbalu v Kovářově vyzýváme
pamětníky i ostatní, kteří by mohli zapůjčit zajímavé exponáty (kopačky, dresy, fotografie,
poháry apod.) pro výstavu plánovanou v červnu v zasedací síni Obecního úřadu Kovářov, aby
se do poloviny dubna ozvali buďto Jiřímu Novákovi na telefon 604 895 843, nebo Aleši
Zemanovi na telefon 728 161 688, nebo je přinesli na Obecní úřad v Kovářově. Za jakékoli příspěvky
předem velmi děkujeme. Snad se při jejich dostatečném množství podaří výstavu realizovat.
-realizační tým –

ZPRÁVY Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY V PŘEDBOŘICÍCH
TERMÍNY SOŠKO 2019
Je tu nový rok a s ním i nová SoŠka (neboli Soboty ve Školce) 2019!
Letos pro Vás máme jednu novinku - rozhodli jsme se SoŠko rozdělit na dvě skupiny.
První skupinou budou děti od 6 do 9 let (nazývejme ji stále SoŠko). Povedou ji sestra Anna a sestra Pavlína.
Do druhé skupiny (pro kterou vzniklo pojmenování SoŠko10+) budou moci chodit děti od 10 let a věnovat
se jim bude Vojta, Standa, Bětka, Dáda a Bětka. Program začne vždy ve 13:00 a zakončíme jej společnou
mší svatou v 17:00.
Od dubna se budou obě skupiny scházet ve stejný termín – tedy 27.4., 25.5. a 22.6.
Tak si nás již teď zapište do svých diářů a určitě dorazte.
Máte se rozhodně na co těšit!

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.
Toto Vám u Vzkříšeného Ježíše vyprošují
s. M. Anna a s. M. Pavlína
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV
PROJEKT „ŠABLONY PRO MŠ KOVÁŘOV II“
Mateřská škola Kovářov se od 1. 1. 2019 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ Kovářov II“, který
navazuje na projekt „Šablony pro MŠ Kovářov I“. Doba realizace projektu je dva roky a celková výše
finanční podpory je 411.644,- Kč. Bezplatné konzultace o realizaci a zpracování projektu nám poskytuje
manažerka Místní akční skupiny Střední Povltaví Ing. Michaela Škochová.
Cílem projektu je rozvíjení se v oblastech, které si školská zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj
a budoucí směřování. Důležitou oblastí pro naši školku je personální podpora v podobě školního asistenta,
profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání (polytechnické vzdělávání) a odborně
zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí docházejících do mateřské školy. Již ve středu
27.3.2019 se bude konat první setkání s logopedkou Mgr. Jindrou Kalenskou z logopedické kliniky ze
Sedlčan. V květnu připravujeme další zajímavé setkání – besedu s fyzioterapeutkou Lucií Balounovou na
téma „Jsme si jisti, že se naše dítě vyvíjí správně?“.
Od února 2019 na naší škole opět pracuje školní asistentka, která poskytuje přímou nepedagogickou
podporu dětem v předškolním vzdělávání.
LYŽOVÁNÍ
Koncem ledna jsme již po šesté vyjeli s dětmi na kurz lyžování do Ski areálu Monínec. 17 dětí se
zúčastnilo pětidenního kurzu lyžování na zcela nově vybudované sjezdovce, ale již s jinými instruktory
nového majitele. Malí lyžaři vše zvládli na jedničku a byli odměněni diplomy a medailemi pořadatelem
závodu.
PLAVÁNÍ
Plno hezkých zážitků si starší děti přivážejí z plaveckého bazénu. Již několik let společně se
Základní školou Kovářov dojíždíme na předplaveckou výuku do Písku, která probíhá pod vedením dvou
instruktorek. Všechny děti jsou moc šikovné, protože perfektně zvládají výuku i ve velkém bazénu.

VESELÝ KARNEVAL
K lidovým tradicím období Masopustu samozřejmě patří i karnevaly. I my ve školce jsme v měsíci
únoru svůj karneval uspořádali a moc se vydařil. Třídy a šatny jsme společně vesele barevně vyzdobili,
připravili jsme pohoštění a karneval mohl začít. Děti se oblékly do nejrůznějších kostýmů, a tak se naše
školka záhy proměnila v pestrobarevný rej roztomilých i strašidelných masek. K tanci dětem hrál člen
hudební agentury PT STYL z Českých Budějovic. Veselé písničky prostřídaly soutěživé hry, které se dětem
moc líbily. Karnevalový den jsme si i letos krásně užili.
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VYŠETŘENÍ ZRAKU
V mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery
v rámci projektu „Koukají na nás správně? “ Tento projekt je v souladu s iniciativou Zdraví 2020. Moderní a
účinnou metodou prevence je screening očních vad dětí již v předškolním věku. Termín bude zveřejněn
v mateřské škole.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOVÁŘOV
Kovářov 107, 398 55
telefon: 382594186

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 3. 5. 2019 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
přijímáme žádosti o umístění dětí
do Mateřské školy v Kovářově pro školní rok 2019/2020.
Rodiče předloží rodný list dítěte.
Do mateřské školy mohou být přihlášeny děti od 2 let. Pro děti, které dosáhnou
pátého roku věku do 31. 8. 2019, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019 povinné
(novela školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34 odst.1).

Rodiče zveme k prohlédnutí prostor a vybavení mateřské školy.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ-
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přichází jaro a s ním i více tepla a sluníčka do našich dnů. Ve školní praxi to znamená i více
žákovských pohledů směrem z okna, více myšlenek na všelijaké mimoškolní aktivity i více toužebných přání
spojených s vidinou prázdnin. Před námi jsou ovšem ještě tři celé měsíce výuky. Ta jsou v tomto období
propojovaná s praktickými a pro žáky vděčnými akcemi, jako jsou exkurze, výlety, sportovní dny, žákovská
představení…
27. ŠKOLNÍ A ZEMĚDĚLSKÝ PLES
V sobotu 12. ledna byla v Kovářově zahájena plesová sezóna, a to tradičním školním a
zemědělským plesem. Organizátoři z řad základní školy, spolku rodičů a pracovníků zemědělského
družstva připravili již posedmadvacáté pro návštěvníky plesu pěkně vyzdobený sál, kapelu, předtančení i
obvykle velkou a bohatou tombolu. Předtančení byla letos dvě. První bylo opět v režii žáků deváté třídy,
kteří letos natrénovali a předvedli taneční vystoupení v duchu první republiky. Téma první republiky
podtrhli svými kostýmy také mnozí další návštěvníci plesu, za což jim patří dík. Druhé vystoupení si
připravili bývalí žáci školy, kteří sklidili úspěch se svou silovou gymnastikou. Hudební doprovod
obstarávala během večera kapela RM Band, která dokázala většinu z téměř dvou set padesáti návštěvníku
roztančit. Výtěžek z plesu bude připsán na účet Spolku rodičů při základní škole a v průběhu roku použit na
financování akcí pro žáky a k nákupu pomůcek do školy. Velké poděkování za realizaci celé akce patří nejen
organizátorům, ale také všem sponzorům a přispěvatelům do tomboly:

Ředitel ZŠ Kovářov tímto děkuje ZD Kovářov, že veškerý výtěžek z plesu tradičně nechává na
rozvoj základní školy.
SPORTUJ VE ŠKOLE
Školní družina se letos zapojila do projektu „Sportuj ve škole“ v rámci programu státní
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Díky tomuto projektu se podaří
vychovatelkám získat pro školu sportovní vybavení, které budou moci využívat žáci celé školy např. při
hodinách tělocviku. Hlavním úkolem tohoto projektu je zařazovat do plánů školní družiny rozmanité
pohybové aktivity dvě vyučovací hodiny týdně. Kladen bude především důraz na všeobecně pohybový
rozvoj, jako jsou rychlostně silová a obratnostní cvičení. Kluci a holky si vyzkouší ve školní družině
oblíbené míčové sporty (florbal, fotbal, vybíjená), protáhnou se při rozcvičkách, věnovat se budou
průpravnému cvičení, atletice, turistice apod. Pohybové aktivity budou probíhat v tělocvičně, na nově
zbudovaném školním hřišti nebo venku na čerstvém vzduchu. Hlavním cílem tohoto projektu je zapojit co
nejvíce dětí do pohybových aktivit, najít zalíbení v těchto činnostech a zlepšit podmínky pro školní sport.
Gabriela Zítková
NA NÁVŠTĚVĚ V BAD ZELL
Začátkem února se vydala čtyřčlenná výprava kovářovských učitelů do rakouského Bad Zell,
aby oplatila jejich listopadovou návštěvu. Cílem byly hospitace v hodinách rakouských pedagogů a
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společná diskuse nad tématem využití ICT ve výuce. Čeští návštěvníci zhlédli výuku matematiky, dějepisu a
anglického jazyka. Ve všech hodinách byly zapojeny do výuky IT prostředky (počítače, interaktivní tabule,
tablety). Ty posloužily jako prostředek k hledání informací, učení se novým dovednostem nebo k
procvičování znalostí. Pro kovářovské pedagogy šlo o zajímavou zkušenost nejen ohledně výukové
inspirace, ale také celkové organizace práce s rozdílně nadanými žáky. Návštěva byla realizována v rámci
projektu ICT NÁS SPOJUJE, reg. č. KPF-01-073, podpořeného z Programu INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika.
DEN S ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM
Ve škole proběhl v pondělí 18. února Den s Českým červeným křížem. Projektový den proběhl
v roce oslav 100. výročí vzniku této organizace. Školu navštívili zástupci oblastního spolku ČČK v Písku
– ředitelka Mgr. Petra Vítková a instruktor první pomoci Lukáš Nebes. Pro žáky 1. až 7. třídy připravili
zajímavý naučný program, ve kterém
v teoretické části seznámili s činností ČČK,
jeho významem a posláním. V praktické části
děti poznaly a vyzkoušely základní postupy
v poskytování první pomoci včetně mobilní
aplikace Záchranka. Ti nejšikovnější byli
odměněni diplomem a drobným dárkem:
M. Hrůnek ze 7. tř., T. Grůbr ze 6. tř.,
V. Vošický a J. Janda ze 4. tř., M. Schmeller a
N. Kuráňová z 1. tř. Na závěr předala paní
Vítková čestné uznání Magdaleně Petýrkové
ze 4. třídy za výtvarnou práci v soutěži ke
100 letům vzniku ČČK. Výukový program
zaměřený na první pomoc připravily pro
deváťáky a osmáky také bývalé žákyně školy
Kateřina Synková a Amálie Vlnová v rámci
maturitní práce. I oni si rozšířili své znalosti a
dovednosti v daném oboru. Děkujeme všem, kteří nám názorně ukázali, jak se zachovat při pomoci druhému
v nesnázích. Byl to příjemně prožitý den plný zážitků a poznatků s obrovským přesahem do běžného života.
Martina Řehořová
17. MAŠKARNÍ REJ
Ve středu 27. února 2019 se v kovářovské základní škole konal již sedmnáctý školní maškarní
rej, který připravila společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových ve
spolupráci s národopisným souborem Kovářovánkem a základní školou. Tělocvičnu místní školy
přeměnili pořadatelé na vyzdobený sál, kde nechyběly obrázky masopustních maškar, pestrobarevné
balónky, stoly s tombolou a zvuková aparatura. V letošním roce si přišlo užít masopustní veselí na
pětačtyřicet účastníků, kteří tančili na svižné písničky, soutěžili v koulované, pojídání perníků, přenášení
míčků, motání provázku na čas, chytání liščí oháňky či novinovém tanci. V závěru karnevalového dovádění
proběhlo tradičně vyhlášení nejlepších masek. Třetí místo získala zdravotnice v podání Elišky Procházkové
ze třetí třídy, druhé místo obsadil v převleku klauna Vítek Vorel z druhé třídy, prvenství patřilo Apolence
Zelenkové z první třídy, která se předvedla v kostýmu princezny. Také letos patřila k maškarnímu reji
bohatá tombola, kterou si společně s pravou masopustní koblihou odnášeli domů všichni účastníci.
Děkujeme paním kuchařkám ze školní jídelny za upečení masopustních koblížků i asistentkám Vlaďce
Kubíčkové a Jitce Štvánové za pomoc při realizaci akce.
manželé Milan a Pavla Škochovi
VÝBORNÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Od začátku druhého pololetí se průběžně konají různé soutěže a olympiády, kterých se účastní také žáci naší
školy. V tomto školním roce se všichni žáci 9. třídy zúčastnili školního kola soutěže Mladý chemik. Do
krajského kola postoupily tři žákyně a v konkurenci 348 žáků ze 138 škol se dvě z nich umístily v první
čtyřicítce. Alžběta Květová obsadila velice pěkné 38. místo a Jana Kotápišová si z 26. místa zajistila postup
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do celostátního kola. Mezi největší dosavadní úspěchy patří 2. místo v okresním kole Chemické olympiády,
o které se zasloužila a postup do krajského kola si zajistila Alžběta Květová. Dobrý výsledek si z této
soutěži přivezl také Ondřej Trachta, který obsadil 5. místo. Výborně si vedla na okresním kole recitační
soutěže v Písku naše čtyřčlenná výprava. Všichni si za své výkony totiž vysloužili diplomová ocenění a tři
z nich dokonce postup do krajského kola. V první kategorii to byla Marie Krejčová (2. místo), v druhé
kategorii Anežka Bendová (1. místo), ve třetí kategorii Matylda Mandovcová (2. místo) a ve čtvrté Daniel
Monk (čestné uznání). Nádherný výsledek si přivezl také tým z lesnické soutěže YPEF (Young people in
European forests). Naše družstvo ve složení Ema Kohoutová, Šárka Kubecová a Jana Kotápišová totiž
získalo v konkurenci osmi týmů z různých škol skvělou stříbrnou medaili. Děkujeme všem jmenovaným
žákům za výbornou reprezentaci školy, připravujícím učitelům (Marcela Timoranská, Libor
Mandovec, Jaroslav Smrčina) za hodiny práce při individuální přípravě žáků a držíme palce všem
dalším, které soutěže teprve čekají!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
V úterý 19. února odpoledne se kovářovská škola zaplnila novými adepty na povinnou školní
docházku. Na návštěvu totiž přišli předškoláci v doprovodu svých rodičů, aby se poprvé se školou
seznámili. Po úvodním přivítání ředitelem školy se všichni rozdělili do tří skupinek, kterých se ujali žáci
deváté třídy v roli průvodců. Postupně navštívili sedm různých učeben, v nichž si vyzkoušeli své dovednosti.
V učebně angličtiny si procvičili ve školce naučená slovíčka, ve školní knihovně poznávali pohádky,
v družině vyráběli vlaštovky a lodičky, v tělocvičně procházeli překážkovou dráhu, ve výtvarném ateliéru
zapojili svou fantazii při domalovávání obrázku, v dílnách zatloukali hřebík a v přírodovědné učebně
skládali lidské tělo. Postupně získali předškoláci všech sedm dílků puzzle, které nakonec sestavili a získali
tak sladkou odměnu. Nakonec se všichni návštěvníci a organizátoři sešli u občerstvení, které přichystali žáci
během hodin pracovních činností. Další návštěva školy čeká budoucí školáky u zápisu, na nějž naváže
přípravný kurz Předškoláček.
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Spolek rodičů při ZŠ Kovářov pořádá pětidenní

LETNÍ TÁBOR
TERMÍN: 8. 7. - 12. 7. 2019
MÍSTO: Areál TJ Sokol Branice CENA: 3 000,- Kč
Táborníci se mohou těšit na sportovní soutěže, koupání, táborové aktivity, hry v přírodě, výšlapy
po okolí, celodenní výlet, všestranné organizátorky (G. Zítková, P. Baštýřová) a hosty…

Tábor je především určen pro „starší“ žáky Základní školy Kovářov.
Přihlášky a jiné tiskopisy jsou k dispozici ve školní družině nebo na internetových stránkách
školy v sekci „Spolek rodičů – Pobytový tábor.“
Bližší informace získáte na tel. čísle 777 055 908 (G. Zítková).

Spolek rodičů při ZŠ Kovářov pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LÉTO PLNÉ ZÁBAVY
Termíny (pondělí - pátek):
15. 7. – 19. 7. 2019
od 6:30-8:00 do 15:00-17:00
5. 8. – 9. 8. 2019
od 6:30-8:00 do 15:00-17:00

Týdenní program



aktivity sportovní, tvořivé, zábavné, poznávací, naučné, odpočinkové v prostorách ZŠ
Kovářov (tělocvična, ŠD, hřiště, jídelna apod.)
 celodenní výlet (např. Tábor, Písek, Praha aj.)
 návštěva koupaliště v Milevsku
 přespání ve škole

Cena 850,- Kč, 1 dítě/1 turnus pro podpořené rodiny *)
Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let.
Přihlášky a jiné tiskopisy jsou k dispozici ve školní družině nebo na internetových stránkách
školy v sekci „Spolek rodičů – Příměstský tábor.“ Bližší informace získáte na tel. čísle
777 055 908 (G. Zítková).
reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009770
*) Tábor je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). Pro ty, kteří nesplňují
podmínky projektu, je částka 1800,- Kč (1dítě/1turnus). Více na www.zskovarov.cz > Spolek rodičů > Příměstský tábor >
Platba a podmínky příměstského tábora.

Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
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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AKTIVITY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ POVLTAVÍ

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Místní akční skupina Střední Povltaví z.s. (MAS) v roce 2019 pokračuje v realizaci SCLLD.
 Režijní výdaje MAS SP II
Projekt byl zahájen 1.1.2019 a bude trvat do 31.12.2023. Tento pětiletý projekt plynule navazuje na předešlý
projekt „Režijní výdaje MAS SP“. Projekt pokrývá náklady související s činností MAS a realizací SCLLD.
Cílem projektu je Zajištění úspěšného administrativního chodu, tzn. bezchybná realizaci SCLLD a administrace
jednotlivých operačních programů na území Místní akční skupiny Střední Povltaví. MAS dosáhne tohoto cíle
prostřednictvím plnění dílčích cílů: administrace PRV, administrace OP Z, administrace IROP, zvýšení absorpční
kapacity území prostřednictvím animace SCLLD, zvýšení absorpční kapacity škol a školských zařízení
prostřednictvím animace škol.
 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Od ledna 2019 ještě probíhal příjem žádostí do 3. a 4. výzvy z IROP, který skončil 28.2.2019 resp. do
18.3.2019. Do 3. výzvy byl podán jeden projekt na sociální bydlení. Nyní bude na MAS probíhat hodnocení
tohoto projektu a zároveň současně probíhá hodnocení 7 projektů podaných v 1. a 2. výzvě z IROP
(2 projekty na chodníky a 5 projektů na infrastrukturu ZŠ/SŠ).
 Operační program zaměstnanost (OP Z)
Dne 24.4.2019 předpokládáme vyhlášení výzvy č. 4 „Komunitní práce a prevence MAS SP III“. Výše alokace
bude 8.952.000,- Kč. Projekty bude možné podávat až do 25.5.2019.
 Program rozvoje venkova (PRV)
MAS vyhlásila 28.2.2019 3. Výzvu z PRV. Příjem žádostí probíhá od 11.3.2019 do 15.4.2019. Projekty lze
podávat do těchto fiší:
F2 Podpora zpracování produkce – alokace 4.455.000,- Kč,
F3 Budování lesnické infrastruktury - alokace 1.400.000,-,
F4 Podpora nezemědělských podnikatelů – alokace 6.643.287- Kč,
F5 Lesnické technologie s alokací 116.500,- Kč.
 Animace škol
Projekt „Šablony I“ na ZŠ a MŠ se úspěšně realizuje, v některých MŠ již skončil a jsou podávány Závěrečné
monitorovací zprávy. Díky atraktivnosti projektu „Šablony I“ předpokládáme zapojení všech MŠ a ZŠ
z území ORP Milevsko do navazujícího projektu „Šablony II“. ZŠ a MŠ si mohly v rámci projektu vybrat mezi
šablonou, která zajistí personální podporu v MŠ a ZŠ, šablonou na DVPP a šablonou na aktivity vzdělávání dětí
a žáků. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro rozvoj a budoucí
směřování.
 Animace území
V rámci SCLLD MAS pokračuje v animační činnosti na území, což zahrnuje především informování občanů
formou článků v obecních zpravodajích, Milevských novinách, informování na webových stránkách MAS a
pořádání seminářů a informačních akcí pro starosty i veřejnost.
 Evaluace
V rámci Evaluace MAS máme povinnost do 30.6.2019 zhodnotit svou dosavadní činnost v souvislosti
s plněním SCLLD. Evaluace MAS bude probíhat ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích.
Místní akční plány vzdělávání ORP Milevsko II (MAP)
Tento navazující projekt na MAP ORP Milevsko je realizován od 1.1.2019 a realizace bude probíhat do
31.12.2022. Do projektu jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ z území ORP Milevsko a také některé organizace
neformálního a zájmového vzdělávání. Probíhají jednání pracovních skupin a realizačního týmu. Dne
25.3.2019 se uskutečnil Řídící výbor MAP. Připravují se analýzy potřeb škol, aktualizují se investiční záměry
škol a plánují se implementační aktivity projektu.
Kontakty na manažerky a další informace k výzvám a projektům naleznete na www.masstrednipovltavi.cz
-Kolektiv manažerek MAS-
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SDH KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
rok 2019 začal pro dobrovolné hasiče v Kovářově hodnocením roku 2018.
Výroční valná hromada se konala 5.1.2019 v restauraci Na křižovatce. Našeho jednání
se zúčastnil starosta obce bratr Pavel Hroch, zastupitel obce Pavel Škoch, který má
hasiče okrsku jako zastupitel obce na starosti. Valnou hromadu zahájil starosta SDH
Kovářov Josef Grůbr. Byla vyhodnocena činnost sboru ve zprávě starosty SDH, činnost
zásahové jednotky velitelem jednotky, která zasahovala v roce 2018 u čtyřiceti událostí.
Především se jednalo o technické pomoci (doplňování vody v době sucha v letním období, odstraňování
nebezpečného hmyzu, které jednotka začala zabezpečovat v r. 2018, odstraňování překážek z pozemní
komunikace, taktické cvičení - cvičný poplach vyhlášen starostou obce ve spolupráci s HZSJČK stanice
Milevsko - dálkové podávání vody v těžkém terénu s převýšením, požáry - výjezd jednotky k požáru bytu
v Ratiboři, kde byla jednotka odvolána cestou k zásahu, hašení dohořívajícího pálení klestí v obci Březí.
Finanční zpráva sboru konstatovala vyrovnané kladné hospodaření.
Valná hromada přijala plán práce na rok 2019:
1. Ples SDH Kovářov 19.1.2019
2. Školení členů zásahové jednotky
3. Příprava a cvičení zásahové jednotky
4. Příprava družstva mužů a žen pro okrskové cvičení
5. Pálení hranice (čarodějnice)
6. Květinový den - sbírka Liga proti rakovině, které se zúčastňujeme, v roce 2018 jsme přispěli částkou
5 553,- Kč
7. Dětský den
8. Sběr železného odpadu
Poté následovala diskuse, kde dostali slovo hosté. Zazněla slova bilancování aktivity sboru,
spolupráce s Obcí Kovářov, spolupráce s HZSJčK a spolupráce se SHČMS v Písku.
Konstatuji, že spolupráce se zástupci obce je i v rámci okrsku velmi dobrá. Děkuji za dovybavení
ochranných a pracovních prostředků zásahové jednotky. Tyto prostředky slouží pro ochranu všech občanů
na území obce Kovářov. Výroční valná hromada byla ukončena usnesením sboru.
Vážení spoluobčané, zásahová jednotka Kovářov patří do skupiny zásahových jednotek obce.
Dovolte mi jako veliteli jednotky poděkovat všem členům jednotky, kteří vyjíždějí na výzvu
OPIS JČK, starosty obce, strážníka obecní policie nebo na výzvu občanů obce Kovářov.
Konstatuji, že výjezdy jsou jednotkou zajištěny od ohlášení nejdéle do 15 min. Možná se to zdá dlouhá
doba, ale jsem nesmírně rád, že v tak krátkém čase opustíme základnu v počtu, který zvládne plnohodnotný
zásah, a to i v nočních hodinách.
Na základě této skutečnosti byli na valné hromadě SDH oceněni starostou SDH dva členové jednotky
Libor Škoch a Jan Bursík pamětní medailí u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky za
největší počet osobních výjezdů v roce 2018. Rovněž byla předána pamětní medaile bývalému starostovi
SDH Vladimíru Fořtovi a bývalému veliteli SDH Bohumíru Gottfriedovi za zásluhy pro SDH Kovářov.
Poslední medaile byla předána veliteli SDH Zdeňkovi Kuchtovi za zásluhy.
V letošním roce přijímáme do jednotky nové členy, kteří projdou potřebným školením a praktickým
cvičením u zásahu.
Sbor dobrovolných hasičů Kovářov děkuje všem za dary na 14. ples konaný 19. 1. 2019 v Kovářově.
SDH Kovářov, Obec Kovářov, Služby obce Kovářov, Jednota Milevsko, Maso Uzeniny Písek CZ, a.s.,
Roman Müller - Restaurace Na Křižovatce, MVDR Kateřina Nováková, Luwex Felix Gill, František Slivka
Kovářov - stavební práce, Hana Klímová kadeřnictví Lefleur, ZD Kovářov, Václav Pícha - obklady dlažby
Písek, Členové SDH Kovářov, Elektro Slivka, Stanislava Mrázová, Josef Vála Kovářov, Zuzana Valtová kadeřnictví Gossip, Hana Pšeničná - Oriflame, Václav Kroupa ml. Kovářov - truhlářské práce, Petr Frýdl
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Kovářov - truhlářské práce, Jaroslav Kolář - Pekárna Kovářov, Aleš Klíma, Josef Novotný - obklady
dlažby, Sankov, Smetanovi Kovářov, MS Háje - Kovářov, Kuchtovi Kovářov 86, Kuchtovi Kovářov 135,
Robovi Kovářov, Mirka Smrčinová Kovářov, Josef Ťupa, ZD Hrejkovice, Karel Bartůněk, Pneuservis Fiala,
kamenolom Přílepov, Calta elektro, Pila Vepice - Petr Pašek, TJ ZD Kovářov, Lhota - Mlčkovský, Bonas,
Pavel Škoch - zastupitel obce Kovářov, Marek Machala, Jaroslav Mašek, Romana Klímová - ČSOB,
Jaroslav Škoch, Kovošrot Fast.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov-

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ KOVÁŘOV
V sobotu 29. prosince Obec Kovářov pořádala XVI. ročník
pochodu z Kovářova do Kovářova. Trasa vedla
z Kovářova na Kazy, Slavoňov, Lipku, okolo
"sv. Václava", Žebrákovského potoka, Žebrákova, přes
Pelechy, Zahořany, Lašovice, Lašovky, Březí, Hostín a
zpět do Kovářova. Celkem trasa měřila 20 km. Kromě 283
pochodníků se pochodu zúčastnila i spousta psů a dokonce
i koně.
Obec Kovářov pořádala v sobotu 23. února
v pořadí již XVI. obecní ples. K poslechu a tanci výborně
hrála kapela Milenium music band z Vodňan a o skvělé
vystoupení se postarala artistka Klára Kaiser. Nechyběla
ani bohatá tombola, za kterou je na místě poděkovat
hlavně sponzorům, bez nichž bychom se neobešli. I díky nim se stal tento ples velmi oblíbeným, o čemž
svědčil zaplněný sál. Všem, kteří se na přípravě této akce podíleli, děkujeme za spolupráci. Velmi si vážíme
každé pomoci.
SPONZOŘI XVI. OBECNÍHO PLESU
AVE odpadové hospodářství, Jindřichův Hradec; Baštýřová Petra, Kovářov; BOMA Milevsko s.r.o.;
Čechmánek Tomáš, Velká; ČEVAK a.s., České Budějovice; Elektro Slivka s.r.o., Kovářov; Elektromontáže
Machala, Kovářov; E.ON, České Budějovice; FAST KOVOŠROT a.s., Milevsko; Geodetická kancelář Ing.
Tomáš Koudelka, Milevsko; Grůbr Josef, Kovářov; Hácha Pavel, Předbořice; Hejhal L., Prodej krmiv
Milevsko; Hejhalová Karolína (AVON), Milevsko; HITON Martin Himl, Milevsko; Hácha Josef, Chrást;
Hroch Pavel, Kovářov; Janči Ilona (Oční optik), Kovářov; Janeček Petr Ing., Radvánov; Janečková Pšeničná
Zuzana „CVOK“, Kovářov; Janouš Vladimír, Marina Orlík s.r.o.; Jednota s.d., Milevsko; Jihočeský kraj;
JUB a.s., Milevsko; Kahoun Jaroslav MUDr., Kovářov; Kamenictví Novotný spol. s r.o., Pechova Lhota;
Kamenolomy ČR s.r.o., Lom Lašovice; Keramika Brůžek, Zahořany; Kočí Vlastimil (Kovomat, Železářství,
Včelařství, Zahrada), obchod Kovářov; Krajské školní hospodářství České Budějovice, sídlo Protivín;
Kroupované ☺; Kubecová Monika Bc., nutriční terapeut Tábor; Kuchta Pavel, Planá nad Lužnicí; Lebeda
Tools s.r.o., Milevsko; Lesy města Písku s.r.o.; Lesní správa Orlík nad Vltavou s.r.o.; Loužecký Pavel,
Praha; LUWEX a.s., Praha; Malířství Lhota – Mlčkovský, Milevsko; Mandovec Libor Mgr., Kovářov;
MAS Střední Povltaví, Kovářov; Myslivecké sdružení Hůrka, Zahořany; Myslivecké sdružení Háje,
Kovářov; Nakladatelství PLOT; Novák Jiří Elektrosystémy, Milevsko; Novotný Josef, Kovářov; Obec
Kovářov; Okna, dveře Doubek, Sepekov;
Papírnictví Louženská, Písek; Pekařství Chyšky s.r.o.; Pekařství Kovářov; Pila Pašek, Vepice; Pinta Josef,
Kovářov; Plastiko s.r.o., Kostelec nad Vltavou; Pšeničná Hana, Kovářov; Radiohouse, České Budějovice;
Rybníčkovi Štěpánka a Petr, Kovářov; Sankov spol. s r.o., Vesec; SDH Kovářov; Slivka František, zednické
práce, Kovářov; Služby obce s.r.o., Kovářov; Smrčinová Miroslava, Kovářov; Stavební firma Šlehofer a.s.,
Praha; Stavebniny PRO-DOMA, Milevsko; SWIETELSKY stavební s.r.o.; Škoch Libor, Kovářov; Škoch
Pavel, Kotýřina; Štegr Jaroslav, Kozárovice; Truhlářství Kroupa Václav, Kovářov; Vlnovi Tereza a
Stanislav, Kovářov; Zahradnictví Špeta, Kovářov; Zaměstnanci Obce Kovářov; ZD Hrejkovice; ZD
Kovářov; Zelenková Pavla Mgr., Ph.D. A DALŠÍ SPONZOŘI NA KTERÉ JSME ZAPOMNĚLI A NEBO
NECHTĚLI BÝT JMENOVÁNI. VŠEM SPONZORŮM XVI. OBECNÍHO PLESU DĚKUJEME.
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První březnovou sobotu
dopoledne se v Kovářově konal
v pořadí třetí masopust.
Na
obchůzku obcí se vydalo více jak
osmdesát masek. V průvodu byli
k vidění dalmatini s Cruellou,
včelí medvídci, smrtka, cikánka
s medvíďaty, maková panenka,
klaun, kráva, sci-fi výprava a
mnoho dalších. Kovářovské
maškary přijeli opět podpořit
i členové Maškarního sdružení
z Milevska a na oplátku se
Kovářovští zúčastnili odpoledního milevského maškarního
průvodu. Na závěr kovářovského maškarního reje bylo pro všechny přítomné, ať s maskou nebo bez,
připraveno občerstvení v podobě teplých jitrniček a koláčů.
Foto: Petra Baštýřová
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……..

Obec Kovářov vás zve na besedu se Šárkou Ledinskou

ZA TAJEMSTVÍMI STARÉ PRAHY
Vydejte se s námi za tajemstvími Staré Prahy.
Mapou nám budou mýty, legendy, pohádky a
Staroměstský orloj.
Kdy: sobota 30.3.2019 v 17:00 hod.
Kde: Obecní úřad Kovářov – zasedací místnost
Na akci bude možné zakoupit knihu Cesta mudrců a
nechat si do ní napsat věnování.
Další informace o vyprávění i knize viz:
www.cestamudrcu.cz

Soubor Kovářovan a Obec Kovářov zvou
všechny děti i dospělé v neděli 21. dubna od
16:00hod. do restaurace v KD Kovářov.
Připraveny budou velikonoční hry a děláníčko.
Ani Kašpárek nezahálel a připravil pro děti
velikonoční pohádku!

Obec Kovářov zve na slet všechny

ČARODĚJE A ČARODĚJNICE
úterý 30. dubna od 18:00 hod.
vrch Lipný v Kovářově

Obec Kovářov připravuje oblíbený zájezd do termálních lázní

SÁRVÁR, Maďarsko, ubytování 4* hotel Park Inn s polopenzí
TERMÍN ZÁJEZDU: 12. - 16. ZÁŘÍ 2019
Cena: 6 990 Kč / osoba ve 2lůžkovém pokoji / 3 noci s all inclusive a vstupem do lázní, doprava
9 590 Kč / osoba v 1lůžkovém pokoji /
přistýlka dítě do 6 let / 1500 Kč, přistýlka dítě 6-18 let / 4 990 Kč, přistýlka osoby nad 18 let /6 190 Kč
V pokojích je možná pouze 1 přistýlka! Rodiny se 2 dětmi musí mít 2 pokoje vedle sebe (všichni platí cenu
řádného lůžka).
Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x all inclusive formou bufetu, neomezený vstup do termálního areálu
(v den příjezdu od 15:00, v den odjezdu do 12:00), dopravu, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storno zájezdu, pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby
nad 18 let – platba na místě.
Informace a přihlášky od dubna 2019: OÚ Kovářov tel. 382 594 218, 725 891 010,
oukovarov@volny.cz, www.kovarov.cz
15

Obec Kovářov připravuje zájezd do divadla Studio dva, Václavské nám. Praha
na komedii 4 SESTRY od oblíbeného autora Patrika Hartla☺
obsazení: Berenika Kohoutová, Jana Stryková, Ivana Chýlková, Anna Šišková, Roman
Štabrňák
Kdy: středa 8.5.2019 (st. svátek) od 19 hod.
Odjezd: Milevsko spořitelna - 15:30 hod., Kovářov KD - 15:45 hod.
Ceny: vstupenka 499,- Kč nebo 599,- Kč + doprava 201,- Kč

ZÁJEZD „ŠUMAVA“

SOBOTA 27. DUBNA

odjezd: 7:00 hod. Kovářov KD; 7:15 hod. Milevsko nám. E. Beneše
Klášter Vyšší Brod - Opatský chrám (zrenovovaný interiér); Gotická galerie (od r. 2013 premiérové
vystavení uměleckých pokladů minulosti z navrácených klášterních sbírek, např. jedinečná kolekce madon
krásného slohu a další); Malý a velký sál obrazové galerie; Knihovní chodba; Filosofický sál klášterní
knihovny; Teologický sál klášterní knihovny, Elektrárna Lipno, oběd, Svachova Lhotka – prohlídka
destilérky a čokoládovny (prohlídka s výkladem, degustace destilátů a čokolády, domácí uzené s
chlebem z mláta)
Doprava: 300,- Kč (platba předem na OÚ Kovářov), kapesné na vstupy a oběd cca 650,- Kč
Informace a přihlášky: OÚ Kovářov tel. 382594218, 725891010

Kovářovská OPONA
zve na plánovaná
představení

To tenkrát v 68.
- v neděli 7. dubna od
15 hodin ve velkém sále
Domu kultury Milevsko
předprodej na
www.milevskem.cz
- v sobotu 13. dubna od
17 hodin v Kulturním
centru Sepekov
předprodej Úřad městyse
Sepekov /firma BOMA
Milevsko s.r.o. nebo na tel.
720 484 363/ 605 165 413
- v neděli 14. dubna od 14 hodin v Obecním domě v Petrovicích

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s platnou legislativou již není možné automaticky vyhledávat nové
občánky obce Kovářov a přilehlých částí, proto žádáme rodiče nově narozených dětí,
kteří si přejí, aby byli pozváni k vítání občánků,
aby se sami přihlásili na obecnímu úřadu.
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KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
Vážení spoluobčané,
někteří z Vás již jistě zaregistrovali, že byla v naší obci vytvořena nová komise pro kulturu, sport a
cestovní ruch. Jejími členy se stali Aleš Zeman, Pavla Zelenková, Monika Hrochová, Gabriela Zítková,
Petra Baštýřová, Božena Kolorosová a Jiří Novák.
Činnost kulturní komise si klade za cíl podporu kulturních a sportovních aktivit v obci a blízkou spolupráci
se zaměstnanci obce a organizátory akcí.
V nejbližší době připravujeme kulturní a sportovní kalendář, který bude vystavený na webových
stránkách obce a posléze i čtvrtletně vyvěšován na obecních vývěskách. Tento kalendář ucelí všechny
pořádané akce v obci do jednotného dokumentu tak, aby byly přehledné pro všechny občany a širší
veřejnost. Bude sloužit jako bezplatná podpora propagace akcí pořádaných v naší obci. Tímto bych chtěl
poprosit všechny organizátory, kteří budou mít do budoucna zájem o využití tohoto kalendáře, aby
informace o svých akcích v obci zasílali na e-maily – oukovarov@volny.cz nebo aleszeman@kovarov.cz.
Dále plánujeme širší využití kovářovského kina k různým druhům akcí, ať už cestovatelským přednáškám,
dětským představením, divadlům, besedám apod. Momentálně se zde koná pouze několik málo akcí ročně
(jednou až dvakrát představení Kovářovské OPONY, školní Besídka ke Dni matek nebo školní divadlo), a
jelikož kino jako takové již nefunguje, je škoda tento prostor nevyužít.
Již jsme uspořádali první cestovatelskou přednášku, která proběhla 26.1.2019. Přednášeli cestovatelé
a dobrodruzi Milan Růžička a Tomáš Drahokoupil o výstupu na nejvyšší horu Afriky Killimadžáro a
aklimatizační výstup na horu Elbrus. Tuto událost si nenechalo ujít cca 70 diváků. Jsem moc rád, že zájem
o tento typ akce byl tak veliký, a proto se snažíme připravovat další události, ať už pro dospělé, děti či
seniory, o kterých se brzy dozvíte.
Momentálně je v procesu plánování i “letní kino” neboli veřejná venkovní produkce, o jehož
zahájení Vás budeme informovat. Komise v naší obci je teprve v plenkách, ale věřím, že s naší aktivitou a
spoluprací budete v budoucnu spokojeni.
-Aleš Zeman, předseda komise pro kulturu, sport a cestovní ruch-

TTC KOVÁŘOV – ÚSPĚCHY KOVÁŘOVSKÝCH ŽEN
V druhé polovině stolně-tenisové sezony se pravidelně odehrávají i krajské
přebory jednotlivců. Dne 19. 1. 2019 proběhly v herně Pedagogu České Budějovice
krajské přebory dospělých. Z Kovářova se jako jediná zúčastnila tohoto klání Blanka
Smejkalová, ostatní kovářovské hráčky z časových či jiných důvodů nejely.
Smejkalová to měla těžké hned ve skupině, kde prohrála 2:3 s Anetou Dubravcovou ze
Lhenic a vyhrála se Šárkou Procházkovou z Vyššího Brodu 3:0. Protože Procházková následně porazila
Dubravcovou 3:1, postoupila kovářovská hráčka díky nejlepšímu skóre ze skupiny jako první. Od semifinále
se hrálo na čtyři vítězné sety. Smejkalová v něm porazila Jaroslavu Tenglovou ze Sokola České Budějovice
jasně 4:0. Finále bylo velmi vyrovnané. Smejkalová se v něm utkala se stále se zlepšující Andreou
Meškánovou z Vyššího Brodu, kterou porazila těsně 4:3 na sety a stala se tak krajskou přebornicí žen. Tím
se zároveň kvalifikovala na mistrovství ČR, kterého se nakonec ale neúčastnila.
V neděli 20. 1. 2019 se přeboru dorostenek zúčastnila Aneta Smetanová. Ve tříčlenné skupině
porazila 3:1 Kláru Pazderovou z Českých Budějovic. Následně prohrála s nasazenou hráčkou číslo jedna
Andreou Meškánovou 1:3. Postoupila ze skupiny tedy z druhého místa. V prvním kole vyřazovacích bojů
však prohrála s pozdější vítězkou celého turnaje Anetou Dubravcovou 0:3, když ve třetím setu po úporném
boji podlehla 23:25. Smetanová tak neobhájila titul krajské přebornice, přesto mohla být se svou hrou
spokojena. Ještě více se jí ale dařilo ve čtyřhře dorostenek, kterou hrála s Natálií Nečasovou z Orla České
Budějovice. Děvčata porazila postupně dvojici Holubová, Jarešová (Soběslav, Vodňany) 3:0, nasazený pár
č.2 Meškánová, Levaiová (Vyšší Brod) 3:1 a ve finále i nasazené jedničky sestry Dubravcovy ze Lhenic. Ty
dokonce 3:0 na sety, a staly se tak krajskými přebornicemi.
Pomalu se blíží ke konci i druhá polovina druhé ligy žen. Odvetná utkání zahájily kovářovské hráčky na
domácích stolech 26. 1. 2019. V deset hodin se střetly se Sokolem Bohnice, který porazily s přehledem 9:1.
Tři body uhrály Radka Horká a Kateřina Ďurišová, po jednom bodu si připsaly Blanka Smejkalová a Aneta
Smetanová, která střídala na poslední zápas. Odbyla si tak svou premiéru ve druhé lize úspěšně. Odpoledne
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ve 14:00 přijelo do Kovářova družstvo žen z Čakovic, s nímž naše ženy v první půli remizovaly 5:5.
Tentokrát na domácí palubovce Kovářov zvítězil 8:2, když tři body uhrála Horká, po dvou pak přidaly
Smejkalová a Ďurišová. V obou utkáních vyhrál Kovářov čtyřhru, která se hraje na začátku a je důležitým
signálem do dalších bojů. Všechny zápasy byly vyrovnané a rozhodovalo často jen několik míčků
v jednotlivých setech, většinou ve prospěch domácích hráček, které zaslouží pochvalu za velkou bojovnost.
V dalším domácím kole přivítaly kovářovské hráčky v sobotu 9.2. El Niňo Prahu B a Elizzu Praha. Oba
zápasy vyhrály domácí poměrem 7:3. V obou případech vyhrály kovářovské ženy čtyřhru a po ní dělaly
Horká, Smejkalová i Ďurišová po dvou bodech.
O čtrnáct dní později nás čekaly zápasy v Plzni. Se Sokolem B naše ženy vyhrály 8:2, s jejich áčkem však
stejným poměrem prohrály. V prvním zápase si premiérový bod v lize připsala Anežka Blažková, která
u nás hostuje z Lokomotivy Vršovice. Zatím poslední dvě utkání jsme odehráli v sobotu 9. 3. na domácí
palubovce Nejdříve jsme přivítali první tým tabulky TJ Hrádek. Naše hráčky předvedly skvělé výkony a po
boji těsně prohrály 4:6. Náš soupeř tak zůstal v soutěži jako jediný neporažen. Odpoledne si kovářovské
ženy však spravily náladu, když porazily Union Plzeň přesvědčivě 8:2. V neúplné tabulce máme o jeden
zápas více než většina družstev a jsme na velmi pěkném třetím místě. Od třetího do pátého místa je však
tabulka dost vyrovnaná. Nás už čeká jen poslední utkání proti Sokol Králův Dvůr Queens, což je druhý tým
tabulky.
Ať už bude konečné pořadí jakékoli, tak s vystoupením našich hráček ve druhé lize jsme velmi spokojeni.
Hlavním cílem bylo udržet se v soutěži, a to se povedlo. Navíc se od začátku soutěže pohybujeme v horních
patrech tabulky a jsme příjemným překvapením soutěže.
Michal Špeta-

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Zimní přestávka je za námi a start jarní části soutěže se nezávratně blíží.
Muži „A“ absolvovali zimní přípravu a do druhé poloviny sezóny vstoupí s velkým
očekáváním, zda se jim podaří navázat na vynikající podzimní výkony. Všichni víme, že to
nebude jednoduché, ale budeme si přát, aby se „áčku“ dařilo.
Hodnocení zimní přípravy trenérem Jiřím Jarošem: „Letošní přípravu na jarní část sezóny
místní fotbalisté zahájili ve druhé polovině ledna, sehráli jsme čtyři přátelská utkání, která
jsme výsledkově nezvládli z důvodu špatné účasti hráčů z
různých příčin. Začátek března jsme absolvovali zimní
soustředění v Borovanech u Českých Budějovic, kde jsme
využili i přítomnosti pozvaných trenérů Jihočeské fotbalové
akademie.
Na jarní část
soutěže jsme
získali hráče
Miroslava
Suchana
z Milevska,
který bude
určitě
kvalitní
posilou.
Po delší době se zapojil do přípravy také Lukáš Vlna, za to
jsme rádi. Věřím, že jsme na jarní část dobře připraveni a
chtěl bych tímto pozvat naše příznivce do našeho areálu na
Hůrkách na domácí utkání.“
Foto vpravo nahoře: Fotbalové soustředění v Borovanech
Foto vlevo nahoře 3. místo – turnaj Sedlčany
zpestřil 3 hodinovou besedou pan Jiří Kotrba.
Mladší žáci se tradičně zúčastnili Vánočního turnaje v Písku, halového turnaje v Milevsku a
v Sedlčanech. Právě v Sedlčanech se našim žáčkům pravidelně daří a i tentokrát to bronzově „zacinkalo“.
-Tomáš Janeček18

ROZPIS ZÁPASŮ TJ ZD KOVÁŘOV - SEZÓNA 2018/19 - JARO
MUŽI "A" - I.B TŘÍDA sk. "C" Jihočeský KFS
Kolo Den
Datum a čas
Domácí
14 SO
23.03.2019 15:00
TJ ZD Kovářov "A"
15 SO
30.03.2019 15:00
TJ Sokol Chotoviny
16 SO
06.04.2019 16:30
TJ ZD Kovářov "A"
17 SO
13.04.2019 16:30
TJ Sokol Ml. Vožice
18 SO
20.04.2019 17:00
TJ ZD Kovářov "A"
19 NE
28.04.2019 17:00
TJ Králova Lhota
20 SO
04.05.2019 17:00
TJ ZD Kovářov "A"
21 SO
11.05.2019 17:00
TJ Sokol Sepekov
22 SO
18.05.2019 17:00
TJ ZD Kovářov "A"
23 SO
25.05.2019 10:30
TJ D. Bukovsko
24 SO
01.06.2019 17:00
TJ ZD Kovářov "A"
25 SO
08.06.2019 17:00
TJ ZD Kovářov "A"
26 SO
15.06.2019 17:00
TJ Hradiště

Hosté
FK Řepeč - Opařany
TJ ZD Kovářov "A"
TJ Sokol Putim
TJ ZD Kovářov "A"
FC Chyšky
TJ ZD Kovářov "A"
1.FC Boston Kluky
TJ ZD Kovářov "A"
SK KAVAS Větrovy
TJ ZD Kovářov "A"
FK Mirovice
TJ Božetice
TJ ZD Kovářov "A"

Hřiště
Kovářov
Chotoviny
Kovářov
Ml. Vožice
Kovářov
Mirotice
Kovářov
Sepekov
Kovářov
D. Bukovsko
Kovářov
Kovářov
Hradiště

MUŽI "B" - OS III. TŘÍDA PÍSEK
Kolo Den
Datum a čas
12 SO
06.04.2019 16:30
13 NE
14.04.2019 15:00
14 NE
21.04.2019 17:00
15 SO
27.04.2019 17:00
16 NE
05.05.2019 16:00
17 NE
12.05.2019 15:00
18 NE
19.05.2019 16:00
19 NE
26.05.2019 15:00
20 NE
02.06.2019 10:15
21 NE
09.06.2019 16:00
22 NE
16.06.2019 15:00

Domácí
Hosté
FC AL-KO Semice "B" TJ ZD Kovářov "B"
TJ ZD Kovářov "B"
SK SIKO Čimelice "B"
TJ Albrechtice n. Vlt. "B" TJ ZD Kovářov "B"
TJ ZD Kovářov "B"
TJ Mirotice
TJ Sokol Sepekov "B"
TJ ZD Kovářov "B"
TJ ZD Kovářov "B"
TJ Sokol Hrazánky
FK IPD Kestřany "B"
TJ ZD Kovářov "B"
TJ ZD Kovářov "B"
TJ Sokol Záhoří "B"
FK SDH Vráž
TJ ZD Kovářov "B"
TJ Božetice "B"
TJ ZD Kovářov "B"
TJ ZD Kovářov "B"
TJ Sokol Bernartice "B"

Hřiště
Semice
Kovářov
Albrechtice
Kovářov
Sepekov
Kovářov
Kestřany
Kovářov
Šamonice
Božetice
Kovářov

STARŠÍ ŽÁCI - OP PÍSEK
Kolo Den
Datum a čas
11 NE
14.04.2019 16:00
12 NE
21.04.2019 10:00
13 NE
28.04.2019 13:00
14 SO
04.05.2019 14:30
15 SO
11.05.2019 14:30
16 SO
18.05.2019 14:30
17 NE
26.05.2019 10:00
18 SO
01.06.2019 14:30
19 SO
08.06.2019 14:30
20 NE
16.06.2019 14:30

Domácí
SK Mirovice
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ Sokol Sepekov
TJ Božetice
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ ZD Kovářov st.ž.
SK SIKO Čimelice
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ Sokol Bernartice

Hosté
TJ ZD Kovářov st.ž.
SK SIKO Čimelice
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ Sokol Bernartice
SK Mirovice
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ Sokol Sepekov
TJ Božetice
TJ ZD Kovářov st.ž.

Hřiště
Mirovice
Kovářov
Sepekov
Božetice
Kovářov
Kovářov
Čimelice
Kovářov
Kovářov
Bernartice

MLADŠÍ ŽÁCI - OP PÍSEK
Kolo Den
Datum a čas
12 PO
01.04.2019 17:00
13 SO
13.04.2019 9:00
14 SO
20.04.2019 09:15
15 SO
27.04.2019 14:30
16 NE
05.05.2019 13:30
17 NE
12.05.2019 10:00
18 NE
19.05.2019 10:00
19 SO
25.05.2019 10:00
20 NE
02.06.2019 10:00
21 SO
08.06.2019 13:00
22 SO
15.06.2019 10:00

Domácí
FC Písek "D"
TJ ZD Kovářov ml.ž.
FK Čížová
TJ ZD Kovářov ml.ž.
TJ Hradiště "C"
TJ ZD Kovářov ml.ž.
TJ Králova Lhota
TJ ZD Kovářov ml.ž.
Volno
FK Protivín
TJ ZD Kovářov ml.ž.

Hosté
TJ ZD Kovářov ml.ž.
TJ Hradiště "D"
TJ ZD Kovářov ml.ž.
FC AL-KO Semice
TJ ZD Kovářov ml.ž.
SK SIKO Čimelice
TJ ZD Kovářov ml.ž.
FK IPD Kestřany

Hřiště
Písek
Kovářov
Čížová
Kovářov
Hradiště
Kovářov
Králova Lhota
Kovářov

TJ ZD Kovářov ml.ž.
SK Mirovice

Protivín
Kovářov
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INZERCE
Letní pneumatiky, klimatizace, čištění interiérů Autoservis
Hrejkovice
Certifikovaný Autoservis Hrejkovice ze sítě Q-SERVICE, vám přezuje
vozidlo na letní pneumatiky za nejlepší ceny v regionu. Dodáme letní
pneumatiky všech značek a rozměrů. Přezujeme i vámi zakoupené pneumatiky
na internetu. Čistíme interiéry vozidel. Máte problém s klimatizací? Zjistíme
případný únik chladiva, opravíme, propláchneme, doplníme chladivo.
Připravíme vaši autoklimatizaci na celou letní sezonu, vysvětluje technik
Autoservisu Hrejkovice Jindřich Tollinger.
,,My
jsme
AUTOSERVIS
HREJKOVICE. Na zavolání přijedeme,
auto u vás vyzvedneme a vrátíme
opravené. Vůz vám navíc ZDARMA suchou cestou vyčistíme.
Zajistíme provedení STK. Můžete si objednat veškeré servisní
práce,výměny olejů, filtrů, rozvodových řemenů, výfuků, dílů řízení.
Přezutí a opravy pneumatik. Pracujeme s automatickou
vyvažovačku a zouvačkou pneumatik. Děláme kontrolu a seřízení
geometrie kol. Vše v rámci pickup servisu - OD VAŠICH DVEŘÍ
K VAŠIM DVEŘÍM. Zařídit si u nás můžete i slevovou kartu,“
dodává Jindřich Tollinger.
„Naše krédo zní jasně, VAŠE AUTO – NAŠE STAROSTI.
Stačí zavolat na 731 603 603 nebo 731 603 560 a my už se o vše
postaráme,“ uzavírá manažerka Autoservisu Hrejkovice Ing.
Michaela Tollingerová. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8 do 12
a od 13 do 17 hodin. Po dohodě „kdykoliv“. Více najdete na
www.facebook.com/AutoservisPneuservisHrejkovice
nebo
na
www.tollmi.eu.

Nově otevřená Semínkovna
v obecní knihovně Kovářov
vás zve k bezplatnému sdílení
nehybridních semínek
určených k semenaření.
V knihovně najdete bedýnku
s logem Semínkovny "sázej,
sklízej, sdílej", ve které jsou
uložená semínka starých,
původních druhů zeleniny a
bylinek. Účelem je zachování jedinečných druhů, biodiverzity, možnost generačního předávání semen či
samozásobení. Do Semínkovny můžete semínka přinést, i si je odnést, tak zajistíme stálý koloběh semínek
i fungování Semínkovny. Součástí jsou vytištěná pravidla Semínkovny i semenařeni. Více informací
o Iniciativě Semínkovna na www.seminkovny.com
Kovářovský zpravodaj
Informační čtvrtletník pro občany Kovářova
Registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 11455
Vydavatel:

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

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč

