KOVÁŘOVSKÝ

ZPRAVODAJ
Číslo: 2/2021

Vydává: Obec Kovářov

INFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané,
doufám, že již nastala normální doba, na kterou jsme byli zvyklí před rokem 2020. Pomalu končící
pandemické období otvírá možnosti konat nejen kulturní a sportovní akce, děti se dočkaly
normálního vyučování alespoň před koncem školního roku, otevírá se doba dovolených. Jen
stále musíme mít na paměti, že nás stále bude ohrožovat koronavirus svými novými
mutacemi, a proto buďme všichni opatrní.
V obci se ale život nezastavil a to je dobře. Připravujeme zahájení tak dlouho očekávané
výstavby nové hasičárny. Prázdniny by měly být tím termínem, kdy firma STAVEKO
poprvé kopne a v roce 2022 bychom měli slavnostně otevřít toto zařízení. V současné
době byly zahájeny opravy místní komunikace ve Vepicích a komunikace Chrást –
Holešice. Stále očekáváme výsledky podpořených nebo nepodpořených projektů na bytovou
výstavbu na ministerstvu financí a podle toho se rozhodne, zda bude obec pokračovat v záměru výstavby
bytového domu v Kovářově. Dokončili jsme modernizaci bytů
v DPS, kde nájemníci mají ve svých bytech veškeré vybavení včetně
FINANČNÍ SBÍRKA
koupelny a WC. Jarní počasí s větším množstvím srážek a následně
teplé počasí vyhovuje růstu trávy, a tak se zvýšila intenzita sečení
Na základě četných dotazů
veřejného prostranství nebo místních komunikací.
se Obec Kovářov rozhodla
Velkou kulturní akci připravuje obec ve spolupráci s folklórním
souborem Kovářovan na měsíc září. Loňský rok nám neumožnil
uspořádat sbírku na pomoc
uspořádat oslavy 800 let od první písemné zmínky, že již existoval
občanům obcí zasažených
Kovářov. Po úvahách jsme se rozhodli uspořádat tyto oslavy na
kovářovské návsi včetně folklórního festivalu a srazu rodáků.
tornádem. Pokud chcete
Připravujeme bohatý program po celý den až do rána. Věříme, že
naše pozvání přijmou všichni, kteří si rádi zazpívají lidové písně nebo
přispět jakoukoliv finanční
zatančí při rockové kapele. V průběhu dne budou dny otevřených
částkou, můžete tak učinit
dveří ve škole, ve školce, na faře nebo v kulturním domě. Na obecním
úřadu bude probíhat zajímavá výstava a prohlídku obce bude
přímo na
zajišťovat speciální přepravní společnost.
Obecním úřadu Kovářov
Vše je v plném proudu příprav, tak už jen hezké počasí, dobrou
náladu a jdeme do toho.
Těšíme se na Vás 11. 9. 2021!
-Pavel Hroch, starosta obce-

UPOZORNĚNÍ - DOTAZNÍK
V obci Kovářov probíhá šetření z důvodu řešení splaškových vod. Z uvedeného důvodu
přikládáme do zpravodaje dotazník a žádáme majitele domů v Kovářově o jeho vyplnění a vrácení
zpět na OÚ Kovářov do 31.7.2021(stačí vhodit do poštovní schránky umístěné na dveřích OÚ).
Pokud jste dotazník neobdrželi, je k dispozici na OÚ a dále je umístěn na www.kovarov.cz.

ODEČTY VODOMĚRŮ
Od 23.8.2021 do 31.8.2021 budou probíhat tzv. odečty vody v obcích Předbořice, Zahořany, Lašovice,
Jalovčí a Chrást. To znamená, že pověření pracovníci Obce Kovářov budou zapisovat stavy
vodoměrů. Občané od 1.8.2021 mohou sami nahlásit stav vodoměru na OÚ Kovářov, a to buď
osobně, telefonicky – 382 594 218 nebo e-mailem: oukovarov@volny.cz. Při nahlašování prosím
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sdělte adresu odběrného místa, číslo vodoměru a stav
1 vodoměru v m .

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie Kovářov upozorňuje občany obce Kovářov, že v měsíci červenci bude provedena
změna v dopravním značení v ulici před obecní bytovkou čp. 195 a čp. 202, která bude po úpravě
jednosměrná od křižovatky od domu čp. 226 před bytovku čp. 195.
Dále budou provedeny úpravy v obci Zahořany, kde bude osazeno dopravní zrcadlo při výjezdu z účelové
komunikace, jedná se také o úpravě dopravního značení na křižovatce v lokalitě „Planiny“ a vyčlenění
parkovacího místa v „Podchalupách“.
Obecní policie chce také upozornit řidiče, kteří parkují v zatáčce před kostelem, že omezují průjezd
autobusů, které tudy projíždějí. Bude také jednáno s DI PČR Písek a provedeno opatření, aby zde řidiči
neparkovali.
Strážník: Pavel Škoch
Tel: 603 514 076

Knihovna Kovářov – 7. a 9. července dovolená

MAS STŘEDNÍ POVLTAVÍ ROZDĚLUJE TÉMĚŘ 200 000 KČ ŠKOLKÁM A ŠKOLÁM

V červnu se v Kovářově konala minikonference, na kterou
byli pozváni všichni ředitelé a ředitelky základních a
mateřských škol z území MAS Střední Povltaví (Milevsko a
25 okolních obcí). Před tímto setkáním každá škola dostala
nabídku na pořízení pomůcek. Školy si mohly vybrat jednu
nebo několik menších pomůcek k podpoře a rozvoji
gramotností, např. kreslicí tabule, naučné tabule na zahradu,
ozoboty, knihy, tablety a různé interaktivní hračky a
výukové programy. Celková částka za pořízené věci do 18
škol v území tak bude téměř 200.000,- Kč. MAS Střední
Povltaví tuto částku vyčlenila z projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko II č. projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0.17_047/0009128 a většina jich už byla na minikonferenci ředitelům a ředitelkám
předána. Na minikonferenci byly také prezentovány aktivity, které se v rámci projektu zatím konaly
v posledním půlroce a naplánovala se příprava další realizace na nový školní rok. MAS Střední Povltaví
zrealizovala několik seminářů pro pedagogy (kurz ,,Poruchy autistického spektra“, online kurz ,,Školní
zralost pro učitelky MŠ aneb diagnostikou to
nekončí“, online seminář ,,Úžasné fyzikální
pokusy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ“ a ,,Úžasné
fyzikální pokusy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ“) a také
dva workshopy pro pedagogy i rodiče dětí a žáků
(,,Sexuální výchova předškolního a mladšího
školního věku“ a ,,Zvládání obtížných situací,
aneb jak zůstat dobrým rodičem, učitelem,
asistentem, … a přitom nevyhořet“). Další
semináře a workshopy jsou naplánovány na
konec června a na podzim. Věříme, že se od září
vrátíme k naplánovaným setkáním vedoucích školních knihoven, které jsme díky omezením museli přerušit.
Uskutečnila se také jednání vedoucích školních družin, jednání vedoucích školních jídelen a jednání učitelů
matematiky, která se budou díky spokojenosti a užitečnosti všech účastníků opakovat. Dále proběhla online
jednání zástupců mateřských a základních škol z území.
Po skončení minikonference se konala přednáška na téma digitální gramotnosti dětí a žáků. Celá akce byla
příjemným zpestřením konce školního roku, který byl pro děti, žáky, pedagogy i rodiče náročný.
-Kancelář MAS SP2

JÍDLOBRANÍ
Pojďme obnovit tradici našeho
kovářovského Sousedského setkání
neboli JÍDLOBRANÍ a znovu se setkat
na třetím ročníku v sobotu 25. 9. 2021
od 11:00 hod. na kovářovské návsi.
Opět se můžete těšit na zajímavé
kuchyně a od 15:00 hod. zahraje
kapela Kazach.
Těšíme se na vás.
Monika Hrochová
a Aneta Gillová

BANKOMAT V KOVÁŘOVĚ
V polovině června umístila firma Euronet Services s.r.o. před prodejnou
Jednoty bankomat ATM Up-Time. Bankomat je v provozu 24 hod. denně a je
možno si zde vybrat finanční hotovost jak v českých korunách, tak i eurech.

VÝZVA RODÁKŮM 55+
(Kovářov, Vepice, Březí, Hostín,
Radvánov, Zlučín, Vesec, Kotýřina )
Obec Kovářov připravuje na sobotu
11. září 2021 sraz rodáků shora
jmenovaných obcí. Žádáme rodáky,
kteří se chtějí oslav s bohatým
programem účastnit, aby se hlásili
na OÚ Kovářov (stačí i na tel.
382 594 218). Prosíme i o kontakty
na rodáky, kteří se odstěhovali a
měli by o oslavy zájem.

● ● ●
Žádáme občany, aby po
zjištění závady (např.
nefunkční rozhlas,
nefunkční pouliční lampy,
atd.) kontaktovali
OÚ Kovářov na:
tel. 382 594 218 nebo
email: oukovarov@volny.cz
●

●

●

LETNÍ PROMÍTÁNÍ U ŠACHTY
23.7.2021 - Po strništi bos (Drama / Komedie / Česko / Slovensko / Dánsko,
2017, 111 min. Režie: Jan Svěrák)

20.8.2021 - Paddington 2 (Fantasy / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Velká Británie / Francie / USA, 2017, 103 min.)

ROCKOVÁ ZÁBAVA
Dne 31.července 2021 pořádá SDH Předbořice Rockovou zábavu
s kapelou ALL RIGHT BAND Z KLADNA. Začátek ve 20hod.
Všechny zvou místní hasiči.
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CO JE NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV
Opět končí další
školní rok a z naší školky
odchází 14 předškoláků, kteří
nastoupí po prázdninách do
první
třídy.
Budoucím
prvňáčkům přejeme hezké
prázdniny a mnoho úspěchů
v základní škole.
Při letošním zápisu na
školní rok 2021/2022, který
probíhal v květnu, bylo
přijato 13 žádostí o umístění
dětí do naší mateřské školy.
Všechny děti byly přijaty
k pravidelné docházce.
Obnovení provozu v době
koronaviru
Mateřská škola byla
uzavřena od 2.2.2021 pro
rozšířenou
nemocnost
zaměstnanců a dětí, která
pokračovala
i po dobu uzavření všech školských zařízení vládním nařízením do 11.4. 2021.
Od 12. 4. 2021 byl obnoven provoz mateřské školy a docházka byla umožněna pouze dětem, které mají
povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců vybraných profesí. Od 26. 4. 2021 byla otevřena školka
pro všechny děti bez omezení. O prázdninách bude provoz mateřské školy přerušen od 2. 8. do 13. 8. 2021
z důvodu čerpání dovolené.
Plno aktivit bylo zrušeno, ale snažili jsme se ještě v rámci možností některé uskutečnit.
Projekt „Zálesák“
Tentokrát jsme se při projektu Zálesák vydali do lesa na kovářovská Hůrka. Paní Jiroušková s sebou
vzala pejska. Ukazovala nám obojek pro psa a přístroj na jeho lokalizaci při lovu. To děti velice zaujalo a
líbilo se jim to. Pak nám vysvětlovala, jak je důležitá spolupráce mezi mysliveckým sdružením a zemědělci.
Společně jsme si také vyzkoušeli vytvořit rojnice a přejít louku. Pak jsme si dali svačinku na čerstvém
vzduchu a šli do školky.
Kateřina Kuchtová,učitelka MŠ
Oslava Dne dětí
Den dětí jsme oslavili na naší školní zahradě. Zahráli jsme si na záchranáře z „Tlapkové patroly“,
oblíbeného dětského seriálu. Děti si oslavu užily a za každé splnění úkolů dostaly odměny. Paní kuchařky
upekly dětem výborné muffiny.
Diskotéka a pasování předškolů
Na závěr školního roku jsme uspořádali letní karnevalovou diskotéku spojenou s malou oslavou pasování předškoláků na školáky. Celou akcí nás provázel pan Petr Toman z hudební agentury PT STYL
z Českých Budějovic. Paní učitelky připravily pro děti malé pohoštění. Pochutnaly si na kopečkové
zmrzlině, melounovém osvěžení a všichni si připili dětským jahodovým šampusem. Budoucí školáci dostali
dárek na památku a ostatní děti si odnesly domů omalovánky a malý pamlsek.
Screeningové vyšetření zraku
I v letošním roce měli rodiče zájem o vyšetření zraku dětí v mateřské škole, které se konalo
22.6.2021. Screeningové vyšetření provedli zástupci společnosti PRIMAVIZUS pomocí speciální
diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ Každé dítě obdrželo potvrzení
o vyšetření, kde jsou zaznamenány naměřené hodnoty očí. Společně s výsledky vyšetření obdržely také
praktický dárek na procvičení jemné motoriky a rozvoj zrakového vnímání.
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Na závěr školního roku
jsme uspořádali na zahradě
mateřské školy dvě slavnostní akce
a připravili s dětmi vystoupení na
„Vítání občánků“ v Kovářově a
v Hrazánkách.
Zahradní slavnost
Pro rodiče a děti jsme uspořádali
zahradní slavnost s vystoupením dětí,
bublinkovou a kouzelnickou show.
Děti si užily skákací hrad a
pochutnaly si na cukrové vatě.
Věříme, že se vystoupení líbila.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ-

LOUČENÍ S MŠ KOVÁŘOV – ŠERPOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
U příležitosti rozloučení dětí s mateřskou školou pan starosta předal šerpu budoucím školáčkům a
popřál mnoho úspěchů ve škole. Hezkým dárkem byla také pamětní kniha s fotografiemi kamarádů. Ostatní
děti z mateřské školy zazpívaly na rozloučenou hezké písničky.

Vlevo nahoře: Berta Janečková, Jaroslav Sojka, Monika Podlahová, Dominik Bučko, Rozárie Škochová,
Jan Málek, Anežka Gratzová, Petr Šimeček, Jakub Janči
Vlevo dole: Jan Pinc, Ondřej Vorel, Tadeáš Kovanda, Dominik Zeithaml, Filip Klíma
–foto: Petra Baštýřová5

POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Všem čtenářům přejeme pohodové léto. Ať si odpočinete, užijete společné dovolené, naberete síly,
sluníčka, ale i deště. Pokud máte mnoho práce, ať vám jde
pěkně od ruky a všechny těžkosti neste společně. Jako my na
fotce. Společně toho uneseme mnoho.

-Za Domov svaté Zdislavy sestry Anna a Pavlína-

KOVÁŘOVAN ZASE MEZI LIDMI
V tomto roce jsme ještě neměli možnost něco podniknout. Situace konečně vypadá slibně a nyní
postupně potvrzujeme některá pozvání. A co nás tedy čeká?
Začali jsme již zkoušet. Od obce jsme dostali nové zkušební prostory v nové přístavbě KD. Postupně se tedy
stěhujeme ze staré fary, kde nám byly poskytnuty prostory původně v přízemí, následně v prvním patře. Na
staré faře jsme zkoušeli přes 20 let, s novými prostory se snad sžijeme rychle a budeme tam zkoušet alespoň
také 20 let.
V letošním roce se opravdu těšíme na vystoupení, která nás čekají už o prázdninách:
28.8.2021 Soběslav:
Baráčnická slavnost
4.9.2021 – Petrovice: dožínky
11.9.2021 – Kovářov:
XXV. Jihočeský folklorní
festival 2021
Velmi rádi Vás uvidíme na
našich vystoupeních jak u nás
v Kovářově, tak i jinde. Na
festival se velmi těšíme,
i když bude trochu v jiné
podobě, než jsme byli zvyklí.
A jak jsme již avizovali,
podařilo se nám domluvit
vystoupení s hlavním hostem
festivalu - s Vojenským
uměleckým souborem Ondráš.
Věříme, že se již naplánované akce budou moci uskutečnit a všichni se opět setkáme!
-Za Kovářovan Hanka Dlouhá-
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Před rokem jsem v tomto zpravodaji uvedl, že „že právě končící školní rok byl naprosto mimořádný.“
Školní rok 2020 – 2021 byl samozřejmě ještě mimořádnější. Opět zavřená škola, karantény, distanční
vzdělávání, roušky, antigenní testování… nevím, co z toho při charakteristice tohoto školního roku
zvýraznit. Vlastně vím, poděkovat všem, díky kterým jsme toto nelehké a strašlivě dlouhé období
zvládli: pedagogům za kvalitní realizaci distanční výuky, žákům za jejich vzdělávací úsilí
v podmínkách domácího prostředí a rodičům za jejich spolupráci a mnohdy výraznou
pedagogickou pomoc!
Libor Mandovec, ředitel školy
ŠKOLA NA JAŘE – POSTUPNÝ NÁVRAT K NORMÁLU
V čase březnového zpravodaje byla naše škola kompletně zavřená, ovšem vzdělávání probíhalo stejně
intenzivně (samozřejmě v distanční podobě). V dubnu se začalo blýskat na lepší časy a s nadějemi jsme
vyhlíželi zlepšování koronavirových čísel a s tím spojený návrat do žáků do školy. V dubnu jsme tak řešili
především testování žáků, které
bylo
podmínkou
návratu.
Zprvu obávaný proces se
postupně změnil na určitou
rutinu, v němž žáci všechna
úskalí
spojená
vlastně
s takovým malých chemickým
pokusem velmi dobře zvládli. A
to se téměř každé dva týdny
druh testů měnil a pokaždé byl
postup při samotestování žáků
trochu jiný… Pedagogové i žáci
zvládli také postupný návrat
žáků spojený s rotační výukou
(jeden týden ve škole, jeden
týden doma). Postupně se
vracející žáky čekalo adaptační
období spojené se zjišťováním
znalostí
a
dovedností
a
procvičováním, které bylo
završeno ověřováním výsledků výuky, nejčastěji v podobě testu. Většina žáků dokázala, že i distanční výuka
jim může přinést kvalitní vzdělání, pokud ji budou brát vážně, a prospěch si mnoho z nich ve srovnání
s běžnou docházkou nezhoršilo. V červnu jsme dokonce zrealizovali mnoho aktivit, které ke konci školního
roku patří a které pomáhaly dávat všechny třídní kolektivy po dlouhém odloučení zase dohromady. Každá
třída vyrazila na školní výlet, ty druhostupňové dokonce na vícedenní. Postupně se vrátila tělesná výchova,
spojování tříd, výuka bez roušek… jen ten zpěv nám zatím nebyl dovolen.
JARNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jarní uzavření školy trvalo až do 9. 4. 2021. V tomto období kromě zažitého vysílání Studia družina
vychovatelky nabízely i jiné aktivity. Každý týden natáčely dvě maximálně desetiminutová výuková videa.
P. Slivková na téma vaření a G. Zítková tvoření. Výuková videa zároveň mohly sloužit jako náměty pro
výtvarné a pracovní činnosti v rámci vzdělávání. Jednou týdně vychovatelky organizovaly pro děti aktivity
v přírodě: hry, kvízy, výpravy apod., které připravovaly ve všech spádových obcí ZŠ Kovářov. Úkoly,
aktivity, zážitky, které děti plnily a prožily v rámci všech připravovaných aktivit školní družiny, mohly
zveřejňovat děti a jejich rodiče na facebookovém profilu ŠD, při vysílání Studia družiny nebo internetových
stránkách školy.
12. dubna se vrátili do školy v rotačním systému žáci prvního stupně a museli být v ŠD rozděleni do
neměnných skupin. Škola měla v tomto období novou povinnost, a to umožnit rodinám vybraných profesí
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(zdravotníci, učitelé apod.) distanční vzdělávání v dopoledních hodinách přímo ve školní družině.
Vychovatelky se kromě své hlavní činnosti musely adaptovat do nové pozice ICT technika, vybavit prostory
ŠD potřebným vybavením a v dopoledních hodinách toto vzdělávání dětem umožnit. Celkem se v rotační
výuce tímto způsobem vzdělávalo 9 dětí. Od 14. května se první stupeň navrátil do škol bez rotačního
systému a v této době se mohl i provoz školní družiny vrátit k částečně normálnímu režimu.
DEVÁŤÁCI? MAMMA MIA!
Naši deváťáci se nesmířili s tím, že svůj poslední rok na naší škole strávili většinou zavření ve svých
pokojích a viděli se hlavně přes videovýuku nebo sociální sítě. S nápadem zorganizovat slavnostní
rozloučení s deváťáky přišli někteří rodiče a díky jejich zápalu a iniciativě nezůstalo jen u slov. Na pátek
25. června byla přichystána akce s krycím názvem Mamma mia!, při níž se naši deváťáci předvedou
naposledy před svými rodiči ještě jako žáci základní školy. Čtyři týdny totiž nacvičovali předtančení na
písně a motivy známého filmového muzikálu s písněmi skupiny ABBA. A aby bylo vše jako na plesu, při
němž se deváťáci prezentují veřejnosti a který letos samozřejmě neproběhl, nebude chybět ani šerpování
absolventů. Zváni jsou rodiče, kamarádi a pracovníci školy.
VÍTÁNÍ ČTENÁŘŮ
Načasování této tradiční akce bylo letos velmi předvídavé... Den předtím si podle pokynů vlády konečně
mohli žáci sundat roušky při výuce ve třídě a uznejte, že předvádět svou čtenářskou dovednost se zakrytými
ústy lze jen velmi špatně. Nakonec
se ale naši prvňáčci 16. června ve
školní knihovně mohli představit
v celé parádě. Paní učitelka Pavla
Škochová, která je výukou čtení
v první třídě provázela, připravila
pestrý hodinový program. Prvňáčci
při něm recitovali, představovali své
knížky a hlavně četli nahlas
i potichu. Dovednost porozumění
textu prokázali četbou textu, podle
nějž malovali obrázek. Došlo i na
dramatickou recitaci paní učitelky
v tandemu s ředitelem školy,
kterému především své čtenářské
umění prezentovali. Závěrečná
odměna pro každého z nich byla
samozřejmě
čtivá
–
knížka
s příhodným názvem Příhody
veselých prvňáčků.
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Opět mimořádnou formou, a to bez přítomnosti dětí, proběhl i letos zápis do 1. ročníku. Celkem bylo přijato
17 žáků, dvěma dětem byl udělen odklad školní docházky. Kvůli zavření školy a vládním opatřením jsme
nemohli zorganizovat tradiční klub Předškoláček, budoucí žáci proto poznali školu ještě před nástupem
formou návštěvy školy při schůzce rodičů předškoláků ve středu 16. června. Areálem školy a některými
učebnami je provedla jejich budoucí třídní učitelka Veronika Pšeničná a jejich budoucí vychovatelka
Gabriela Zítková, obě známé dětem z videa, které bylo natočeno v době zavření školy.
PROJEKT DÍLNIČKY NÁS BAVÍ
Začátkem tohoto kalendářního roku jsme opět žádali Jihočeský kraj o grant. Projekt s názvem Dílničky nás
baví má za cíl zlepšit vybavenost školní družiny, která nabízí žákům mnoho specifických zájmových
činností, takzvaných dílniček. Keramika, Výtvarka, Technika, Vaření, Zdravotníci … všechny z těchto
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jmenovaných dílniček budou moci z projektových peněz zakoupit nové pomůcky a potřeby, neboť žádost
byla úspěšná a nákupy jsou již v plném proudu.
POHÁDKOVÝ LES
V pátek 4. 6. všichni děti na 1. stupni slavily Den dětí. Naši páťáci připravili pro ostatní kamarády cestu
pohádkovým lesem. Jak to všechno
probíhalo? Hned na začátku cesty měli
všichni velký úkol, a to sebrat lesnímu
strašidlu hračku, aniž by je chytilo.
Dále děti lovily rybičky u lesních víl a
cestou pak byly přepadeny loupežníky.
Loupežníci však byli hodní, neboť své
životy si účastníci pohádkového lesa
mohli zachránit, když přeskákali určitý
úsek v pytlích. Poté všechny čekala
Popelka s macechou. Tady Popelka
prosila děti, aby ji pomohly přebrat
hrách. Nelehký úkol pak naše žáky
čekal u čarodějnic, kde každý musel
naházel brambory do košíků. Nu a
poslední zastavení byli piráti, kde si
každý zkusil svou přesnost při
shazování plechovek. Když se všem
všechny úkoly podařily splnit, čekala je v cíli odměna v podobě velkého pokladu, z něhož si každý mohl
vytáhnout jednu cenu. A ani tady to nekončilo. Náš milý pan školník všem ugriloval výborné špekáčky a
věřte, že přišly většině k chuti. Myslím, že mluvím za každého žáčka: pohádkový les se velmi vydařil.
PŘEDVELIKONOČNÍ DEN NA NAŠÍ ŠKOLE
Protože se v rámci distanční výuky soustředili především na vzdělávání, využili jsme na naší škole poslední
březnový školní den k realizaci i nevýukových aktivit. Středu 31. 3. jsme vyhlásili jako Předvelikonoční den
pro zábavné, tvořivé či stmelující aktivity a klasický rozvrh online předmětů jsme zrušili. Spojení se žáky
proběhlo jak jinak než přes videohovor a na prvním stupni program pro svou třídu zorganizoval každý třídní
učitel. Na druhém stupni jsme se pokusili o organizaci jedné velké akce pro všechny třídy 2. stupně. Jednalo
se o zábavnou soutěž „Co na to kovářovští žáci?“ podle modelu oblíbené televizní soutěže Co na to Češi.
Jejím hlavním organizátorem byl školní parlament a role moderátora se ujal ředitel školy. Žáci postupně
odpovídali na otázky typu Co dělají žáci o přestávce?, Co se nosí do ředitelny? nebo Co vás napadne, když
se řekne vysvědčení? Opravdový průzkum, při kterém kovářovští žáci na všechny otázky individuálně
odpovídali, proběhl již před rokem. Původně se totiž soutěž měla uskutečnit naživo loni v březnu, ale její
realizaci znemožnil koronavirus. Základní kolo soutěže absolvovaly všechny čtyři třídy, v semifinále ke
dvěma postupujícím přibyl dokonce i tým učitelů. Do finále se probojovaly dva týmy – sedmáci a deváťáci.
A vítěz? I když vyhrát nebylo to nejpodstatnější, zvítězila třída těch nejzkušenějších – žáci deváté třídy.
Odměnou jim byl velký online potlesk. Tím nejdůležitějším byly ale chvíle strávené společně napříč třídami
a pocit, že i za časů domácího vzdělávání jsme stále jedním školním společenstvím…
PROJEKT MAXIMÁLNÍ PODPORA
ŽÁKŮ ZŠ KOVÁŘOV II DOKONČEN
Do finále dospěl projekt z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy
č. 02_18_063 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony II.“, reg. číslo
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013184. Jeho realizace začala 1. 8. 2019 a do konce tohoto školního roku se
podařilo i přes covidovou epidemii a zavírání školy všechny výstupy splnit. Konkrétně jsme pro naše žáky
připravili a zorganizovali po obě pololetí jednu skupinu Klubu zábavné logiky a deskových her, jednu
skupinu Klubu komunikace v cizím jazyce, dvě skupiny Čtenářského klubu a dokonce tři skupiny
Doučování žáků. Celý pedagogický sbor absolvoval vzdělávání zaměřené na inkluzi a někteří učitelé nabyli
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nové poznatky na seminářích na různá vybraná témata. Pedagogové se v rámci projektu vzdělávali nejen
formou seminářů a školení, ale také formou návštěv jiných škol nebo formou tandemové výuky.
Spoustu aktivit se podařilo v rámci projektu navzdory podmínkám zrealizovat školní družině. V prvním
pololetí probíhalo mezi vychovatelkami prvního a druhého oddělení tandemové vzdělávání. V průběhu
školního roku vychovatelky navštěvovaly mnohá školení zaměřená na rozvoj osobnosti a prohloubení
odbornosti. Získat nové zkušenosti a zhodnotit svou práci mohly při návštěvách školních družin i v jiných
školách (Praha, Tábor, Petrovice u Sedlčan). Ve školní družině proběhly v květnu také dva projektové dny
pod vedením odborníků z praxe. První se konal v přírodě - odbornice na ornitologii paní Chýlová si pro děti
připravila program s názvem Ptačí setkání. Druhý se uskutečnil v prostorách školní družiny, kam zavítala
paní Uchytilová s programem Od ovce až po hračku. Kromě uvedených jednodenních aktivit docházely do
školní družiny během celého roku odbornice, které připravovaly pro děti program dle svého zaměření:
myslivecká odpoledne vedla paní Jiroušková a výtvarné hrátky paní Kortanová. Díky projektu ŠD nakoupila
také tablety, které naučily děti využívat ICT technologii ve volném čase.
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
I letos získali naši žáci výborná ocenění v celostátní výtvarné soutěži "Příroda kolem nás", jejíž XXI. ročník
vyhlásila Správa Národního parku Podyjí. Své starší práce do ní zaslali členové výtvarného kroužku, který
vede paní vychovatelka Gabriela Zítková... skvělá podpora rozvoje výtvarných talentů kovářovské školy! Ve
3. kategorii obsadila 2. místo Marie Krejčová s obrázkem "Liška obecná". V rámci 4. kategorie porota
vybrala hned dvě práce našich žáků a ty se líbily natolik, že rovnou udělila dvě první místa. První místo tak
získala Magdalena Petýrková s obrázkem "Jarní rozbřesk" i Justýna Kuzdasová s obrázkem "Temný
pohled". V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 266 škol a školských zařízení z celé ČR s celkem
2042 pracemi.
Výborně si vedl také náš tým v místním kole lesnické soutěže YPEF. Naši žáci si do Písku jezdí i díky
připravujícímu pedagogovi Jaroslavu Smrčinovi každoročně pro přední umístění a letos tomu nebylo jinak.
Pouze s tím rozdílem, že žáci nikam jet nemohli, a tak se soutěž konala v online formě. Radost z vítězství
však byla stejná – první místo v mladší kategorii obsadil právě kovářovský tým ve složení Jitka Gajdošová,
Petra Ottová a Veronika Pešičková. Gratulujeme!
VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU
Na konci května jsme ukončili soutěž ve sběru papíru. Žáci a jejich rodiče vozili opět starý papír přímo do
sběrného dvora obce Kovářov. Sběru se zúčastnilo 41
Pořadí
Jméno
Třída Kilogramy
žáků školy a 26 z nich přineslo více než 100 kg. Celkové
1.
Tomáš Grůbr
8.
841
množství sebraného papíru je podobné jako loni 2.
Nela Štvánová
6.
823
celkem 7,1 tun. Všichni žáci s minimálně 100 kilogramy
3.
Jan Toman
4.
391
papíru byli odměněni slevou na sešity a materiál pro
4.
Jakub Janda
6.
368
příští školní rok, někteří mají celý nákup zcela zdarma.
5.
Denisa Zeithamlová
2.
317
Zveřejňujeme 5 nejlepších sběračů za rok 2020-21.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA NAŠÍ ŠKOLE I LETOS
I letošní prázdniny budou mít naši žáci možnost zúčastnit se příměstských táborů, tentokrát pod názvem
LETNÍ KEMPY. Neorganizuje je Spolek rodičů, neboť projekt Léto plné zábavy po třech letech skončil, ale
přímo škola ve spolupráci s organizací AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Letošní příměstské
tábory se musí proti minulým rokům řídit danými pravidly ministerstva školství:
- tábor organizuje škola jako osmihodinový pobyt žáků ve škole i mimo ni od pondělí do pátku,
- každý den musí proběhnout 4 hodiny vzdělávacích aktivit a 4 hodiny volnočasových aktivit,
- pobyt žáků na příměstském táboře bude pro rodiče zcela zdarma (včetně stravování).
Na naší škole budeme realizovat dva turnusy příměstských táborů v termínech 1. turnus 12. - 16. července,
2. turnus: 9. - 13. srpna. Tábory jsou určeny pouze současným žákům školy, konkrétně žákům 1. stupně.
Oba turnusy byly naplněny již během prvního týdne od vyhlášení. Dopoledne bude probíhat především
zábavné vzdělávání, po obědě zájmové a sportovní činnosti, program budou zajišťovat studenti
pedagogických oborů pod vedením zkušeného pedagoga.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA O PRÁZDNINÁCH
Školní jídelna bude v provozu po celé letní prázdniny. Zájemci o oběd se mohou informovat na tel. čísle
382 594 215. Cena oběda činí 70,- Kč vč. DPH. Obědy lze vyzvedávat ve vlastních jídlonosičích od 10:00
do 10:30.
ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ O PRÁZDNINÁCH
Školní hřiště je možné využít ke sportování i o hlavních prázdninách. Zájemci o pronájem musí podepsat
smlouvu a vytvořit si rezervační účet. Pak už jen stačí plánovanou návštěvu hřiště předem online rezervovat.
Připomínáme, že občané Obce Kovářov si mohou hřiště pronajmout zdarma. Více informací na webu
školy www.zskovarov.cz, sekce PRO VEŘEJNOST. Systém pronájmu lze shrnout do následujících bodů:
 zájemce podepíše smlouvu o pronájmu (např. na školní rok) a získá přístupový kód ke vstupu na hřiště,
 zájemce si vytvoří účet v rezervačním systému na webu školy www.zskovarov.cz (sekce Pro veřejnost),
 zájemce si dle své volby přes svůj účet závazně rezervuje v systému termín či termíny, kdy bude hřiště
využívat – lze pravidelně i nepravidelně.
Důležité body provozního řádu školního hřiště a pravidel pronájmu:
 Nájemce může na hřiště vstupovat pouze tehdy, když má provedenou rezervaci, bez ní je vstup zakázán.
Nájemce zodpovídá za dodržování provozního řádu školního hřiště.
 Denní provozní doba hřiště: dny školního vyučování od 15:00 do 20:00 hodin, dny pracovního volna a
období školních prázdnin od 8:00 do 20:00 hodin.
 Hřiště je určeno především k provozování zejména atletiky a míčových her - minikopaná, basketbal,
odbíjená, nohejbal, házená, florbal, tenis.
 Nájemce se zdržuje v areálu hřiště pouze po dobu rezervovaného času a dobu nezbytnou k přípravě či
úklidu areálu (15 minut před rezervací a 15 minut po rezervaci).
Bližší informace najdete na webu školy. Uzavřít nové smlouvy o pronájmu v období letních prázdnin lze po
dohodě na mailu marcela.timoranska@zskovarov.cz
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Autoři příspěvků: Veronika Pšeničná, Gabriela Zítková, Libor Mandovec
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz

DĚTSKÝ DEN – 26. ČERVNA KOVÁŘOVSKÁ NÁVES
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 25. června starosta obce Pavel Hroch slavnostně přivítal devět nových občánků Kovářova.
Občánkům a jejich rodinám zazpívaly a zarecitovaly děti z MŠ Kovářov pod vedením paní ředitelky Mileny
Fauknerové. Rodiče obdrželi od starosty obce finanční dar a na památku knihu říkadel.

Nahoře zleva: Emma Bursíková, Alfréd Janeček, František Marešovský, Karolína Špetová
Dole zleva: Gabriela Pancová, Dominik Bílý, Šimon Brůžek, Max Mráz, Ela Novosadová
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-foto: Petra Baštýřová-

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,
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.
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SDH KOVÁŘOV
Jednotka
dobrovolných
hasičů Kovářov
zasahovala po
větrné smršti.
V katastru obcí
Kovářov,
Předbořice a
Březí odstraňovala
padlé větve na
pozemních
komunikacích.
-foto: Pavel Škoch-

PROČ SBÍRAT PSÍ HOVÍNKA?
Stále přibývá více a více zvířecích mazlíčků, hlavně psů a koček. Lidé chtějí
mít svého chlupatého kamaráda. Existuje velké množství plemen (malá, střední,
velká), a proto si hodně lidí pořizuje chlupatého mazlíka i ve městech. S tím souvisí
jeden velký problém, a to psí exkrementy v ulicích. Všude jsou slyšet apely na
pejskaře, aby sbírali a uklízeli po svých psech, ale proč, to už tolik slyšet není.
Samozřejmě estetika je důležitá, ale osobně považuji za důležitější poukázat na
ochranu zdraví lidí.
Trusem zvířat se šíří parazité, kteří mohou napadat i člověka a jejichž vajíčka
přežívají v prostředí dlouhou dobu. Mezi takové parazity patří škrkavky (Toxocara
canis, Toxocara cati). Dospělí jedinci produkují vajíčka, která odchází z těla
hostitele trusem, a tak se dostávají do půdy. Nejnáchylnější k infekci jsou malé děti,
které si hrají na zemi nebo odkrytém pískovišti a pak strkají ruce do pusy. K nákaze může dojít
i nedostatečným omytím zeleniny a ovoce ze zahrady. Ve střevě se vylíhnou larvy, které migrují cévami do
jater, které mechanicky poškozují. Z jater se dostávají do plic, odkud jsou vykašlávány a polknuty a
dostanou se zpět do trávicího traktu, kde dospějí a začnou produkovat vajíčka. U člověka jsou larvy často
nacházeny i v očích.
Dalším parazitem, který není tak častý, ale nákaza jím je jednoduchá, je měchovec psí (Ancylostoma
caninum). Larvy se líhnou v teplém a vlhkém prostředí a dokáží pronikat přes neporušenou kůži člověka
i zvířat. Nejčastěji dochází k nákaze při chůzi naboso po písečných plážích nebo pískovišti. Larvy putují
v podkoží a místo výskytu larvy je zanícené, zarudlé a bolestivé.
Dalšími parazity, ke kterým je člověk vnímavý, jsou některé druhy tasemnic. Jedná se především
o druh Dipylidium a Echinococcus.
Echinococcus multilocularis má definitivního hostitele psovitou šelmu. Člověk může působit jako
příležitostný mezihostitel. Z pozřeného vajíčka se vylíhne larva, která napadá různé orgány a vytváří v nich
velké měchýřovité boubele. Tyto boubele mohou dosahovat obrovských rozměrů. Bez léčby končí toto
onemocnění téměř vždy smrtelně.
K nákaze tasemnicí Dipyllidium caninum dochází ojediněle, protože musí dojít k polknutí nakažené
blechy. K nákaze nejčastěji dochází, že zvířeti ulpí infikovaná blecha na tlamičce a při olizovaní páníčka
dojde k nakažení.
Onemocnění některými výše zmiňovanými parazity jsou odhalena často náhodně. Je nutné dbát na
základní hygienu, hlavně u malých dětí. Předcházet onemocněním Vašich mazlíčků odčervením nebo
vyšetřením trusu. A samozřejmě je nutné sbírat exkrementy po svých psech, aby nevznikal prostor k nákaze.
zdroj: https://www.becydog.cz/blog/2018/03/proc-sbirat-psi-hovinka
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TTC KOVÁŘOV - ZMAŘENÁ SEZÓNA – PŘÍPRAVA NA DALŠÍ
Sezona 2020-2021 skončila kvůli pandemii pro druhou ligu žen i okresní přebor
družstev mužů hned po prvním kole. Předpokládalo se, že se soutěže alespoň zkráceně
dohrají. K několika pokusům i došlo. Řídící orgán 2. ligy poslal dotazník všem
účastníkům, jestli chtějí tuto soutěž dohrát či nikoliv. Naše ženy se rozhodly
pokračovat, většina družstev však byla proti, takže bylo rozhodnuto o nedohrání.
Chaos byl i v krajských turnajích mládeže. Tam se odehrál nakonec jeden téměř
utajený turnaj a tím to skončilo. Nás může mrzet hlavně to, že o celou sezonu přišla naše mládež, která
samozřejmě potřebuje kontakt s krajskou špičkou. Zlepšovat si svůj herní projev v trénincích kvůli vládním
opatřením bohužel také nešlo. Nejvíc na to doplatilo naše nejmladší žactvo. To mělo ambice bojovat na
turnajích o dobrá umístění, což bude muset potvrdit v následující sezoně již o kategorii výše. Proto jsme se
rozhodli prakticky po skončení obvyklé sezony a obnovit tréninky hned jak to bylo povoleno. Od 31. května
tedy trénujeme alespoň dvakrát týdně. Potěšilo nás hlavně to, že většina dětí se vrátila, i když samozřejmě se
slabší fyzickou kondicí. Největší obavy ze ztráty členů se tak nevyplnily, zbývá tak ještě kategorie
začátečníků, které se budeme věnovat až od září.
Ještě dříve, než jsme zahájili naše tréninky, začal krajský svaz organizovat soustředění pro talentovanou
mládež (sokolovny se otevřely dříve než školní tělocvičny). Pro písecko, strakonicko a prachaticko je to
téměř každou středu ve Strakonicích. Dvou soustředění se již zůčastnili dva naši hráči Augustin Riant a
Dominik Pašek. Ač nerozehráni, akci si oba chválili a na další soustředění se chystají. Krajský svaz nakonec
uspořádal ještě jeden turnaj pro nejmladší žactvo. Ten se konal v neděli 20.6. a od nás se ho zúčastnila jen
Lucie Riantová a vedla si v něm velice dobře, když obsadila výborné druhé místo.
Druholigové ženy se tedy chystají na další sezonu s celostátní působností a jsou zvědavé, jaké soupeřky jim
budou nalosovány, protože složení skupin druhé ligy se obměňuje. Tradiční sestava se nemění, tedy Radka
Horká jako vedoucí družstva, dále Blanka Kocourková, Kateřina Ďurišová, Aneta Smetanová a Nela Horká.
V záloze máme ještě další hráčky z B družstva, které bude hrát jihočeskou divizi. V okresním přeboru mužů
budeme mít pravděpodobně dva týmy, vše záleží na domluvě hráčů. V okresní soutěži pak bude startovat
další jedno nebo dvě družstva.
Všichni se těšíme na novou sezonu a věříme, že opravdu začne a dohraje se bez dalších zákazů a výrazných
omezení. Přejeme všem čtenářům dobré zdraví a zveme je na domácí utkání našich žen. Rozlosování
soutěže zveřejníme ve zpravodaji i na internetu.
-František Špeta-

INZERCE

PEDIKÚRA
v pohodlí vašeho domova
Přijedu až k Vám domů
Cena 250 Kč

Klasická mokrá pedikúra:
- speciální koupel se solí
- odstranění ztvrdlé kůže pat, otlaků,
kuřích ok
- úprava nehtů a nehtové kůžičky
- ošetření a úprava zarostlé či zarůstající
části nehtu
- hydratace chodidel výživným krémem
- lakování nehtů
Objednání termínu

na tel.: 777 920 805. Lída Klímová
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FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Scénář z loňského roku se zopakoval i letos a sezóna 2020/21 byla Fotbalovou
asociací ČR předčasně ukončena. Všichni si přejeme, aby nová sezóna byla již dohrána. Po
dlouhých
5-ti letech bude opět obnovena kategorie dorostu, která bude přihlášena do
okresního přeboru Písecka. Barvy kovářovského oddílu TJ ZD budou zastoupeny v těchto
kategoriích a soutěžích:
Muži „A“
I.A třída mužů - sk. "B" (KFS České Budějovice)
Muži „B“
III. třída mužů - Okresní soutěž (OFS Písek)
Dorost
Okresní přebor (OFS Písek)
Starší žáci
Okresní přebor (OFS Písek)
Starší přípravka
Okresní přebor (OFS Písek)
Muži „A“ po rozvolnění protipandemických opatření zahájili tréninkový proces a odehráli celkem tři
přátelská utkání (v Dražicích, Blatné a doma s Milínem). Chybějící herní praxe anebo kondice nebyla
největší slabinou našeho mužstva. „Achillovou patou“ byl velice omezený počet našich hráčů v přípravných
utkání a ve srovnání se soupeři byl pohled na naši střídačku tristní. Doufejme, že se do nové sezóny, která
začíná o víkendu 14. - 15. srpna, tréninková a zápasová morálka zvýší a naši borci dobře zahájí nový ročník.
Okresní soutěž mužů startuje týden po „áčku“, tzn. o víkendu 21. - 22. srpna, okresní přebor mládežnických
soutěží začíná shodně o prvním zářijovém víkendu (4. - 5. září).
Mladší přípravka se zapojila do 5-ti kolové COVID soutěže organizované OFS v Písku, kde po třech
zápasech neokusila hořkost porážky. Ve čtvrtek 17. června se navíc na kovářovském hřišti uskutečnil
ukázkový trénink přípravek vedený Grassroots trenérem OFS Písek Petrem Houdkem, na který se přijeli
podívat trenéři ze širokého okolí.

Kovářov 17. června - ukázkový trénink přípravek
Kovářovské dívky ve složení: Eliška Fumfálková, Nina Jandová, Nela Marvanová, Barbora Kroupová a
Eliška Škochová se ve středu 16. června zúčastnily tréninkového kempu pořádaného komisí dívčího fotbalu
OFS Písek v Oslově. 27 dívek z celého okresu si v tropickém počasí společně zatrénovaly a sehrály
modelový zápas.
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Oslov 16. června – dívčí tréninkový kemp
Naši nejmladší fotbalisti se zúčastnili „Náboru přípravek 3+0“, který se konal v neděli 13. června
v Milevsku. Zápasy se hrají bez brankářů a rozhodčích a téměř bez pravidel. Nejmenší hráči tak získávají
své první zkušenosti. Turnaje v Milevsku se zúčastnil rekordní počet hráčů (celkem 108) a Kovářov
nechyběl!

Milevsko 13. června – Nábor přípravek 3+0
Po vynucené covidové přestávce se všechna družstva opět zapojila do činnosti, což je pro náš oddíl
signálem, že zejména mladí jsou hladoví po fotbale a zájem o sport je neopustil. Poděkování patří všem
trenérům, že ihned naskočili do zajetých kolejí a vedou své oddíly směrem k nové sezóně. Jak je již dobrým
zvykem, naše hřiště je ve výborném stavu a to díky práci všech správců a kovářovských dobrovolných
hasičů.
Závěrem přijměte prosím pozvání na Memoriál Vládi Fořta a Tomáš Měcháčka, který se uskuteční
o poslední červencové sobotě na fotbalovém hřišti na Hůrkách.
Těšíme se na Vaši účast.
-Tomáš JanečekKovářovský zpravodaj

Ceník inzerce
platný od 1.1.2009

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.

ceny jsou uvedeny s DPH

Příjem inzerce, příspěvků, námětů a připomínek:
Obec Kovářov, oukovarov@volny.cz
Výtisk je neprodejný!
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malý formát
formát A5
formát A4

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč

REKLAMA
Nový soused tučňák:
Občané Kovářova mohou posílat balíčky
kdykoliv a bez front
Rychlé. Jednoduché. Ekologické. A bez front. To je Penguin Box,
který nově budou moci využívat občané Kovářova k odesílání a
vyzvedávání zásilek v rámci služby Z Boxu do Boxu jen za 59 Kč
za balíček, kdykoliv a bez čekání.
Posílejte balíčky a šetřete čas, peníze i přírodu
Inteligentní Penguin Box se postará o vaše zásilky, najdete ho na
adrese Kovářov 73, separace u pošty.
K zaslání balíčku vám
stačí jen něco na psaní, platební karta a chytrý telefon
s připojením k internetu.
K vyzvednutí balíčku použijete pouze zaslaný PIN kód v SMS a/nebo e-mailu.
“Sdílíme vášeň pro inovace a ekologii, proto chceme vybudovat projekt světového významu. Vidíme,
i díky současné pandemii, budoucnost v řešení nákupu a doručení přes inteligentní výdejní místa, která
dokážou velké množství zásilek distribuovat rychle, efektivně a s ohledem na životní prostředí,” uvádí
designér boxů Peter Anderle.
Firma reaguje na zájem občanů i obcí, proto rádi uvítají podněty, kde byste uvítali další Penguin Box na
info@penguinbox.cz.
Zelená budoucnost v přepravě zásilek
Ne náhodou můžete boxy nejčastěji najít v kombinaci se sběrným kontejnerem na oblečení. Je to díky
spolupráci s firmou TextilEco a.s., která se zabývá umístěním kontejnerů na oděvy, svozem
a znovuvyužitím textilu, oděvů, knih, tašek, obuvi i hraček. V rámci udržitelného ekonomického rozvoje a
zefektivnění logistiky vznikla myšlenka sběrné kontejnery propojit s výdejními. Ušetří se tak spoustu
kilometrů jinak potřebných k vyprazdňování a/nebo distribuci. Taky díky tomu doputuje balíček z jiného
kouta republiky až k Vám během několika hodin. Solární panely pak zajišťují výrobu elektrické energie na
celý chod systému.
Dobrý soused tučňák
Název volně vyplynul z tvarového řešení a odkazuje i na ekologický aspekt projektu s cílem přilákat
k ekologii i děti.
Boxy jsou prospěšné i komunitně – kolemjdoucí si na nich můžou zkontrolovat například aktuální venkovní
teplotu nebo čas. Na vyžádání obcí může systém monitorovat i prašnost, vlhkost, hlučnost nebo přehrávat
důležité informace z radnice. V této době například i aktuální vyhlášky vlády v souvislostí s opatřením proti
šíření koronaviru.
Firma Penguin Box s.r.o. brzy otevře systém i pro e-shopy, zákazníci je tak můžou využívat i jako výdejny.
Co jsou Penguin Boxy zač?
Penguin Boxy jsou zařízení obsahující výdejní schránky fungující pomocí solární energie. Jejich vzhled je
výsledkem soutěže zadané firmou, které se zúčastnili studenti v rámci ročníkového projektu VUT Brno
v oboru Průmyslového designu ve strojírenství. Záhy se zrodila v startupu Penguin Box
i vizionářská myšlenka elektrifikace sběrných kontejnerů pomocí solárního panelu. A český projekt byl
oceněný 3 zlatými medailemi z veletrhů (Urbis, ForArch, MSV 2019).
Tučňáčí kolonie se neustále rozrůstá a má velké plány – stát se jedničkou na trhu v expresním zasílání
balíčků díky husté síti menších automatizovaných výdejen, plánování logistiky umělou inteligencí
a nízkým cenám.
Kontaktní osoba:
Ing. Peter Anderle, peteranderle@textileco.as, Více informací na www.penguinbox.cz
18

19

20

