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INFORMACE Z OBCE
Vážení a milí spoluobčané,
blížíme se nezadržitelně ke konci roku
2018 a my jsme Vám připravili poslední
číslo našeho zpravodaje, které právě držíte
v ruce. Na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější
a nejhezčí svátky roku, Vánoce. Vždyť nedávno jsme
přivítali svatého Martina na bílém koni, rozsvítili jsme
na návsích našich obcí stromečky, v našich domovech
se
line příjemná vůně pečícího se vánočního cukroví a chybí
už jen vůně jehličí z vánočního stromečku.
V tento nádherný adventní čas si projevujeme vzájemnou úctu a
lásku. Vánoce jsou svátky radosti, štěstí, dárků, klidu a pohody. Je to
čas, kdy se setkáváme s našimi blízkými nebo v duchu vzdáváme
úctu i našim nejdražším, kteří již nejsou mezi námi.
Na tento čas se těší všichni stejně, jak mladí, tak staří. Jisté však je,
že naši nejmenší už odpočítávají dny, kdy nastane ten pro ně
nejočekávanější den, Štědrý den. Již nyní se těší na dárečky, které si
přáli, ale i my starší jsme v očekávání, co pod stromečkem najdeme.
Několik dní radosti mezi svými blízkými nebo známými či
kamarády, pak honem ještě doladit všechny uzávěrky v práci a
pohled na kalendář nám říká, že za dveřmi je rok s letopočtem 2019.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená
konec předešlé životní etapy, ale i začátek nových plánů, předsevzetí.
Začátek roku s sebou přináší i nové cíle, které bychom během
nastávajícího roku chtěli uskutečnit, jak v rodinném nebo pracovním
či podnikatelském životě.
Je to také čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý
rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Takové krátké zhodnocení
jsem již udělal v minulém čísle zpravodaje, a tak se nebudu
opakovat.
Život člověka je sám o sobě pestrý. Každý z nás prožil dny naplněné
trápením, smutkem a nezdarem, ale
i dny dobré, veselé, radostné a
šťastné. Tak je to i v pracovní nebo podnikatelské sféře. I obec
během minulého roku překonávala různé překážky, ale těšila se
i z dokončených investičních akcí menšího či většího rozsahu.
Věřím, že i Vám naše dokončené akce udělaly radost. Stále je v naší
obci co budovat, vylepšovat a zkrášlovat. K tomu je však potřeba
hodně úsilí, práce, různých jednání, vypracovat mnoho projektů, ale
i vůle, spolupráce, ochoty a tolerance. Děkuji touto cestou všem,
kteří jakoukoliv formou přispěli ke zkrášlení a rozvoji naší obce nebo
obohatili její kulturní, společenský i duchovní život.
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PRACOVNÍ DOBA
O SVÁTCÍCH

Obecní úřad Kovářov
31.12.2018 zavřeno
Knihovna Kovářov
28. – 31.12. zavřeno
Sběrný dvůr Kovářov
22. – 29.12. zavřeno
-------------------------------------------------------------------------------------

Prodej kaprů
sádky Vesec u kapličky
22.12. od 08:30 do 11:00 hod.
Živý Betlém s průvodem
24.12. v 10:30 hod.
Kovářov od fary ke kostelu
viz. str. 6
-------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční koncert
Kosteláček
25.12. od 17:00 hod.
Kostel Všech svatých
v Kovářově
-------------------------------------------------------------------------------------

Pochody:
Z Kovářova do Kovářova
29.12. 09:00 - 10:00 hod.
start Restaurace Na Křižovatce
Novoroční výstup na
Koňský vrch u Zahořan
01.01.2019 13:00 – 15:00 hod.
Z Předbořic do Předbořic
12.01.2019 13:00 hod.
start Předbořice náves
-------------------------------------------------------------------------------------

Plesy:
KD Kovářov
12.01. Školní a zemědělský
19.01. SDH Kovářov
23.02. Obecní ples
KD Zahořany
05.01. Myslivecký (MS Hůrka)
26.01. SDH Předbořice
-------------------------------------------------------------------------------------

Masopust Kovářov
02.03.2019 od 10:00 hod.

Vážení spoluobčané,
vánoční čas je pro mnohé nejkrásnější období roku. Jsou to dny klidu a pokoje, čas kouzelných vánočních
stromků, rozzářených dětských očí, čas dárků a pohody.
Neopakovatelná atmosféra Vánoc by měla být plná štěstí a lidského porozumění.
Najděme si i my čas, zastavme se a rozhlédněme se kolem sebe. Zapřemýšlejme nad hodnotami, kterými se
řídí naše životy. Snažme se šířit kolem sebe pochopení a vzájemnou úctu.
Děkuji všem za vykonanou práci a věřím, že se nám i v budoucnu bude téměř vše dařit k všeobecné
spokojenosti.
Přeji Vám z celého srdce krásné Vánoce, šťastný a veselý nový rok 2019.
-Pavel Hroch, starosta obce-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie přeje Všem občanům obce Kovářov krásné a spokojené
Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Zároveň si dovoluji upřímně poděkovat za odvedenou práci členům sboru
dobrovolných hasičů obce Kovářov, kteří ve svém volném čase chrání majetky a
někdy i životy nás všech.
-Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-

MARIÁŠ O POHÁR STAROSTY OBCE KOVÁŘOV
Letošního ročníku mariášnického klání se zúčastnilo celkem 24 hráčů.
Celkové pořadí r. 2018: 1. Pešička František, 2. Burian Stanislav, 3. Pšeničný Zdeněk,
4. Korbut Richard, 5. Jirec Marek, 6. Kapounek Jan, 7. Skronská Renata, 8. Hasman Zbyněk,
9. Malý Bohumil, 10. Kahoun Václav

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

K OSLAVÁM

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Do termínu 10. prosince bylo odevzdáno celkem devět soutěžních kupónů. Z osmi
správně vyplněných kupónů byli vylosováni tři výherci, kteří na Obecním úřadu Kovářov
obdrží 1.000,- Kč. Výherci soutěže uveřejněné v Kovářovském zpravodaji č. 3/2018 jsou:
Kateřina Hasmanová, Zahořany; Klára Smrčinová, Kovářov; Vasil Tretiak, Milevsko

POPLATKY V ROCE 2019
paušální poplatek za svoz komunálního odpadu:
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 600,- Kč, splatnost od 02.01.2019 do 31.05.2019
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 600,- Kč, splatnost od 02.01.2019 do 31.05.2019
poplatek za psa:
- 150,- Kč, splatnost od 02.01.2019 do 31.03.2019

Vážení návštěvníci Hostínského divadelního léta,

P

F

do nového roku 2019 vám přeji, abyste se měli rostě
ajn, a budu rád, když i nadále zůstanete
věrnými diváky.
V současné době se již pracuje na výběru titulů pro rok 2019. S konkrétnější nabídkou programu se
budete moci seznámit v únoru a definitivní program bude uveřejněn během května. Přehlídka se bude konat
jako každoročně druhý víkend v srpnu, což pro rok 2019 vychází od čtvrtka 8. do neděle 11. srpna 2019.
V provozu jsou již nyní nové webové stránky /www.divadlovhostine.cz/, na kterých si můžete
prohlédnout přehledněji program i fotografie z minulých ročníků přehlídky. Věřím, že tu oceníte
i jednodušší a přehlednější možnost objednání vstupenek. Zajistit si zde vstupenky na vámi vybrané
představení bude možné od 1. června 2019.
-Václav Bláha, organizátor přehlídky-
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INFORMACE O DOTACÍCH
Vážení čtenáři zpravodaje,
spousta z nás každoročně ke konci roku přemýšlí o tom, co se letos v tom konkrétním roce podařilo a co
nepodařilo. Náš úřad vás informuje o rozpočtu na rok 2019 a je také důležité se zmínit o dotacích, které jsme
letos obdrželi a na jaký účel byly použity. V následujících řádcích se dozvíte o finančních částkách, které
jsme na jednotlivé projekty obdrželi. Celková částka projektů byla mnohem vyšší, zbytek dofinancovala
obec z vlastních prostředků.
Podpora z Jihočeského kraje putovala na tyto projekty:
Podpora služeb na Kovářovsku – podpora podnikatelů v obecních budovách
(29.000,- Kč), Zábava dětem a odpočinek dospělým – nové dětské hřiště
v Předbořicích s posezením (141.000,- Kč), Bytový dům Kovářov – úroky
z úvěru na bytovku č.p. 202 (72.000,- Kč), Oprava kapličky v Hostíně (45.000,Kč), Hostínské divadelní léto 2018 – pomoc při realizaci této akce (50.000,- Kč), Oprava místní komunikace
Kovářov – Březí (829.811,- Kč), Propagace naučné stezky – vydání nové publikace o Naučné stezce
Kovářovska (21.000,- Kč), Zásahové obleky pro Lašovice – dovybavení SDH Lašovice (20.000,- Kč),
Dovybavení SDH Zahořany (95.000,- Kč), Podpora polytechnického vzdělávání na Kovářovsku – vybavení
pro polytechniku do školky a školy (36.000,- Kč), Oslavy významných výročí na Kovářovsku – výstava ke
100. výročí vzniku samostatného státu, oslavy 1. září, uctění památky padlých vojáku za 1. světové války,
oprava pomníku v Předbořicích (150.000,- Kč).
Finanční podpora z Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla na tyto akce:
Sportovní areál Kovářov – nové multifunkční hřiště u základní školy
(1.843.894,- Kč), Rekonstrukce komunikace Vepice II (290.000,- Kč)
Ministerstvo zemědělství přispělo částkou 248.500,- Kč na opravu hřbitovní zdi
v Kovářově (nový hřbitov – 1. etapa)

INFORMACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE – MOŽNOST PODAT ŽÁDOST O DOTACI DO 18. 1. 2019
Jihočeský kraj poskytuje dotace pro začínající včelaře. Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství na
území Jihočeského kraje za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení
zdravotního stavu včelstev s využitím matek včely kraňské. Přímá podpora chovatelům včelstev se jeví jako podpůrný
systém současného stavu. Specifickým cílem je podpora začínajících včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup
nových úlů včetně vnitřního vybavení s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva.
Oprávnění žadatelé o dotaci:
Fyzické osoby starší 18 let začínající s chovem včel na území Jihočeského kraje a splňující tato kritéria:
 zájem o včelaření a členství v organizaci – doložené vyjádřením
místně příslušné registrované včelařské organizace (např. ČSV a
● ● ●
PSNV) s datem vzniku členství v období od 1. 1. 2016 a trvající
Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc
v lednu 2019,
je všude kolem nás.
 přímá odpovědnost za přípravu a realizaci projektu, nepůsobit jako
Tak oslavte tento svátek spolu,
prostředník/ zprostředkovatel.
bok po boku
Více informací na stránkách kraje: https://www.kraj-jihocesky.cz/ dotace,
u štědrovečerního stolu!
fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje – Aktuální výzvy - RVK,
Krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2019
Opatření 4 Chov včel
přejí všem
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka obceSlužby obce s.r.o.
*

Zveme vás na den otevřených
dveří, který se koná v pátek
21. prosince 2018 od 12 do 15
hod. v areálu Služeb obce.

●

●

●
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KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ KOVÁŘOV
V sobotu 13. října se za
benzínkou v Kovářově konala tradiční
drakiáda. Počasí nám přálo, a tak se na
poli sešlo téměř stopadesát účastníků.
Na blankytně modrou oblohu se vzneslo
bezmála čtyřicet draků, které bylo vidět
i z velké dálky. Kromě jejich pouštění
měly děti za úkol draka nakreslit nebo
vybarvit omalovánku.
Autoři třech
nejhezčích obrázků a majitelé třech nej
draků
získali
sladkou
odměnu.
Nechybělo ani opékání špekáčků.
Celkově se drakiáda
vydařila a všem se nové
umístění akce líbilo.
Obec Kovářov ve
spolupráci
se
ZŠ
Kovářov, SDH okrsku
Kovářov a Kovářovan
z.s. pořádala v neděli
28. října v souvislosti se
100. výročím založení
republiky
slavnostní
položení věnců k uctění
památky padlým
hrdinům v 1. sv. válce. Věnce byly položeny
u památníků v Předbořicích, Zahořanech a na
závěr v Kovářově.
24. listopadu se v zasedací místnosti
obecního úřadu konal křest knihy Cesta mudrců
místní rodačky Šárky Ledinské. Kniha hledá
odpovědi na nejzávažnější otázky lidstva, jako:
Kdo vlastně jsem? Co je smyslem lidského
života? Je možné žít věčně? Danou odpověď
hledá v nejhlubších pramenech lidské moudrosti
a poznání, jakými jsou mýty, legendy,
náboženské knihy včetně Kumránských svitků, pohádky a (nejen alchymistické) symboly či
obrazy Staré Prahy.
První prosincová sobota patřila v Kovářově dětem. Byla pro ně připravena pohádka O princezně na
ocet v podání divadelního souboru Spektrum ze Sezimova Ústí.
Po pohádce
následovala
nadílka,
při které
Mikuláš
naděloval
dětem
perníčky.
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O prvním adventu se stalo tradicí,
že se na kovářovské návsi slavnostně
nasvěcuje vánoční strom.
Divadelní
soubor Kovářovská OPONA a pěvecký
sbor ze ZŠ Kovářov vystoupili
s adventními a vánočními písněmi. Pár
slov o adventním čase pronesl pan farář
Atanáš Leškovský. Na závěr akce děti
dozdobily vánoční
strom
a
za
hromadného volání „Stromečku nasviť
se!“ se výzdoba rozzářila. Nechyběly ani
voňavý punč s čajem na zahřátí.
foto: Petra Baštýřová

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
(Vhodný dárek na Vánoce☺)
Obec Kovářov pořádá

Jednodenní výlet do německých Alp
na Hitlerovo Orlí hnízdo a k jezeru Königssee
Orlí hnízdo je dílem říšského ministra Martina Bormanna a mělo být dárkem k 50. narozeninám nacistického vůdce
Adolfa Hitlera. Toto sídlo ale nikdy nebylo jeho oblíbeným místem, protože se bál výšek a případných komplikací při
jízdě výtahem. Proto jej navštívil asi jen desetkrát.

Termín: sobota 15.června 2019
cena: 1.150,- Kč (v ceně: doprava, průvodce, fotografie, speciální bus
na Kehlstein, vstupné na Orlí hnízdo)
Program:
01:30 – Kovářov KD - odjezd
07:00 - Obersalzberg - příjezd, káva, toalety
08:30 - odjezd speciálním autobusem na Kehlstein (Orlí hnízdo)
11:50 - odjezd speciálního autobusu zpět do údolí
12:30 - začátek prohlídky na Obersalzbergu (Kampfhausl, Platterhof, Berghof,
Hotel zum Turken, Mooslahnerkopf)
14:00 – 16:00 - rozchod - možnost návštěvy muzea (3,- Eur) nebo podzemí U Turka (3,50 Eur), popř. pokračovat
s průvodcem v prohlídce okolí (Mooslahnerkopf – vyhlídka)
16:00 - Odjezd naším autobusem k jezeru Königssee (tam rozchod, možnost plavby lodí)
19:00 - Odjezd zpět do ČR
24:00 cca – zpátky doma
info: Obecní úřad Kovářov tel. 382 594 218, mail oukovarov@volny.cz
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PO XVI. ROČNÍK POCHODU Z KOVÁŘOVA DO KOVÁŘOVA
sobota 29.12.2018 start od 9:00 do 10:00 hod.
startovné 30,- Kč, občerstvení zajištěno, trasa pochodu: Kovářov, Kazy, Slavoňov, Lipka,
"sv. Václav", okolo Žebrákovského potoka, Žebrákov, Pelechy, Zahořany, Lašovice,
Předbořice, Hostín, Kovářov - cca 20 km
************************************************************************************
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KOŇSKÝ VRCH U ZAHOŘAN XV. ročník
úterý 1. ledna 2019 od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Trasa: Z Pelech po cestě pod lesem směr Zlučín a za pískovnou vlevo po cestě ke věži, ze Zahořan od
sauny po cestě kolem lesa a před pískovnou vpravo po cestě ke věži, po cestě odbočující ze silnice II/102
mezi Zahořanskou křižovatkou a Zlučínem kolem pískovny vpravo po cestě ke věži.
Cíl výstupu: V době od 13 do 15 hodin bude na vrcholu Koňského vrchu připraveno čajové občerstvení.
Každý účastník Novoročního výstupu obdrží pamětní pohlednici. Cestou lesem nerušte prosím zvěř.
Půjde-li s Vámi pes, nenechávejte ho volně pobíhat po lese. Akci ve spolupráci s Obcí Kovářov
organizuje Ing. M. Rapušák, Žebrákov 4, m.rap@post.cz
*************************************************************************************
POCHOD Z

PŘEDBOŘIC DO PŘEDBOŘIC

sobota 12. ledna 2019 13:00 hod.
Pořádá Hospoda u kaštanu a SDH Předbořice. Sraz v Předbořicích na návsi.
*************************************************************************************
MS Zahořany „Hůrka“ Vás srdečně zve
v sobotu 5. ledna 2019 od 19:30 hod. na tradiční MYSLIVECKÝ PLES
kde: KD Zahořany hraje: RM Band Vstup pouze ve společenském oděvu
Obec Kovářov Vás srdečně zve
v sobotu 23. února 2019 od 20:00 hod. na XVI. OBECNÍ PLES
kde: KD Kovářov hraje: Milenium music band z Vodňan

Obec Kovářov vás zve na besedu
Tomáše Drahokoupila
(cestovatel, horolezec a dobrodruh)

ELBRUS A KILIMANDŽÁRO
kde: Kovářov kinosál
kdy: 26. ledna 2019 od 18 hod.
Srdečně zveme děti i dospělé na

ŽIVÝ BETLÉM s průvodem
který se uskuteční

na Štědrý den v 10:30 hod.
Průvod živého betlému vyjde
z kovářovské fary (čp. 173) do kostela v Kovářově,
kde se společně pokloníme u jesliček
a zahájíme tak Vánoce.
Těšíme se na Vás, přijďte!
Informační schůzka pro všechny, kdo by se rádi aktivně
zapojili, bude ve středu 19.12. od 17:30 hod. na faře
v Kovářově. Hledáme Marii, Josefa, Ježíška, 3 krále, pastýře,
anděly. Živá zvířata vítána. Vítáni jsou také ochotní
hudebníci, kteří by průvod doprovodili hrou na hudební
nástroje. Kontakt: Lenka Frýdlová, tel. 775 134 143.
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VÁNOČNÍ POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje, zdravíme vás v tomto vánočním čase z Předbořic.
12. 1. se těšíme na setkání s vámi na tradičním křesťanském plese na sále obecního domu v Petrovicích,
začátek v 20.00. K tanci a poslechu hraje skupina AXIOM, předtančení v podání Zářících žen. Výtěžek
z tomboly půjde na provoz Domova sv. Zdislavy. Děkujeme, že nás třeba právě tímto způsobem
podporujete. Pojďme si jej společně užít! Těšíme se na Vás! :)
19. ledna 2019 oslavíme 20. výročí posvěcení Domova sv. Zdislavy. Jste srdečně zváni na slavnostní mši
svatou v 14.00. Jako hlavního celebranta jsme pozvali otce biskupa Vlastimila Kročila. Po mši svaté se
můžeme společně setkat ve školce při povídání a malém občerstvení.
Nejpozději do 6. března plánujeme tradiční dětský karneval. Budeme vás informovat plakátkem.
Sledujte také naše webové stránky www.rodinapredborice.cz. a facebook - rodina předbořice

12. ledna – křesťanský ples v Petrovicích
19. ledna - 20. výročí vzniku Domova sv. Zdislavy
– 14.00 mše sv. s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem

do 6. března vás informujeme o dětském karnevale
Na co o Vánocích NEZAPOMENOUT!
Ani při všech těch vánočních starostech a radostech,
při světle vánočních svíček a dětských očí, bychom
neměli na něco zapomenout: o Vánocích se po celém
světě slaví narození Ježíše Krista. Tehdy před dvěma
tisíci léty vstoupilo do lidských dějin něco zcela
zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva
celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být
něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě
opakují už kdoví po kolikáté.
Za Domov svaté Zdislavy v Předbořicích,
vám děkujeme! Děkujeme všem, kteří jste nám jakýmkoli způsobem
hmotným nebo materiálním, pomohli.
Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to je radost, štěstí, klid, pohodu a
zdraví.
děti a sestry Anna a Pavlína, OF
- sestry Pavlína Sedláčková a Anna Smolárová-
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE V KOVÁŘOVĚ
ZÁBAVNÁ PRVNÍ POMOC“
Koncem listopadu do naší školky přijel lektor s naučným programem „Zábavná první pomoc pro MŠ.“
Cílem tohoto programu je naučit děti základy první pomoci zábavnou formou. Děti se zde dozvěděly, na
jaké číslo mají volat v případě problému, v jakých případech je třeba telefonovat o pomoc a jak bude hovor
probíhat. Do povídání byly děti neustále zapojovány a příběh se vyvíjel podle jejich rad. Při vyprávění
lektora doprovázel veliký plyšový medvěd Teodor. I děti si s sebou do školky přinesly své plyšové
kamarády. Učily se na nich srdeční masáž a obvazování ran. Děti si z tohoto dopoledne odnesly plno nových
poznatků a zážitků.
Miluše Krejčová, učitelka MŠ

HRAVÉ BRUSLENÍ
V letošním roce jsme se poprvé s dětmi zúčastnili bruslení na zimním stadionu v Milevsku
pod vedením zkušených trenérů HC ZVVZ Milevsko. Děti absolvovaly hodinovou výuku
v deseti
lekcích, kterou na ledě zajišťovali Jan Kolář a Luboš Vaniš.
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit u dětí potřebu pohybu, sportování a zdravého životního
stylu. Hravou formou se děti učily základy bruslení, zdokonalovaly si pohybové dovednosti, fyzickou a
psychickou zdatnost. Pro jistý pohyb na ledě využívaly různých pomůcek opory (kužely nebo podpůrné
hrazdičky) a učily se udržet rovnováhu. Dalším úkolem bylo sbírání předmětů z ledové plochy, bruslení
v zástupu, reagování na signály, projíždění slalomem, hry a honičky s danými pravidly. Pokročilejší bruslaři
se již učili odraz jednou nohou, střídavé odrážení obounož ve stromečku, oblouky na obou bruslích a
zastavení pluhem. Děti si odnesly spoustu zážitků a nových poznatků o tomto zimním sportování.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ
V měsíci říjnu jsme uspořádali první setkání s paní Petrou Štemberkovou. Pro děti byla práce
s hlínou novinka a modelování je velice zaujalo. Záměrem této aktivity je vytvořit pozitivní vztah dětí
k umění, rozvíjet fantazii, tvořit originální výrobky, dodržovat předem stanovená pravidla a mít radost
z vykonané práce. Jejich prvními výrobky jsou překrásná sluníčka a vánoční svícny, se kterými se děti již
brzy doma pochlubí.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve středu 5. prosince se naše školka proměnila v malé peklíčko, plné malých čertíků. Opět po roce
jsme přivítali Mikuláše, anděla a dvě čertice. Jako každý rok i letos děti recitovaly, zpívaly a slibovaly, že se
polepší. Některým se objevily i malé slzičky. Od anděla dostaly čertovskou ponožku plnou dobrot.
Ti nejodvážnější se šli s mikulášskou družinou vyfotografovat.
Paní kuchařky upekly dětem sladký dáreček v podobě vánoční hvězdičky, na které si moc pochutnaly.
Jana Háchová, učitelka MŠ

VÁNOČNÍ BESÍDKA
V úterý 18.12.2018 v 15.30 hod. uspořádáme s dětmi vánoční besídku pro rodiče, hosty a důchodce
z místního pečovatelského domu. Děti pilně nacvičují vánoční koledy, básničky, tanečky a krátké vánoční
vyprávění o narození Ježíška.
I my Vám všem přejeme krásné a pohodové Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce 2019.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-

AKTIVITY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ POVLTAVÍ

SCLLD
Místní akční skupina Střední Povltaví z.s. (MAS SP) v roce 2018 pokračovala v realizaci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). Byly úspěšně vyhlášeny dvě Výzvy z Programu
rozvoje venkova, v Operačním programu zaměstnanost byly vyhlášeny tři výzvy a momentálně jsou
vyhlášeny Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Ty budou mít ukončený příjem
žádostí 31. 12. 2018, další dvě budou vyhlášeny 17. 12. 2018 a příjem žádostí bude ukončen 28. 2. 2018.
V rámci SCLLD má MAS SP povinnost zhodnotit dosavadní činnost v rámci Evaluace MAS do 31. 3. 2019,
tuto zprávu bude MAS tvořit ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Dále do
20. 1. 2019 bude MAS zpracovávat a podávat monitorovací zprávu ISg. K 31. 12. 2018 končí projekt
Režijní výdaje MAS a do 30. 1. 2019 bude MAS podávat Zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu.
Navazující projekt Režijní výdaje MAS II bude zahájen 1. 1. 2019, žádost o podporu byla podána a prošla
kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. V rámci Animace škol jsou postupně na MŠ i ZŠ
ukončovány projekty Šablony I a s podporou animačního pracovníka MAS jsou podávány Monitorovací
zprávy a Závěrečné zprávy o realizaci. Rozbíhají se projekty Šablony II. MAS SP pokračuje v animační
činnosti na území, informování občanů formou článků ve zpravodaji, MN, webu MAS, pořádáním seminářů
a informačních akcí.
Projekt MAP ORP Milevsko
Byl úspěšně ukončen 31. 3. 2018. Po jeho ukončení byla zpracována Závěrečná zpráva o realizaci, která
byla schválena. Finanční rozpočet byl velmi přesně připraven a pouze nedočerpaná alokace ve výši 4,20 Kč
byla vrácena na bankovní účet poskytovatele dotace. Projekt byl velmi pozitivně hodnocen ze strany
zapojených pracovních skupin. Na základě doporučení Řídícího výboru MAP MAS podala žádost na
navazující projekt MAP II.
Projekt MAP ORP Milevsko II
Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 4. 10. 2018. Od
1. 1. 2019 začne realizace projektu. Výše dotace na projekt MAP ORP Milevsko II činí 8.976.341,47 Kč.
22. 11. 2018 bylo připsáno na účet 1.683.065,03 Kč jako zálohová platba. Do projektu se zapojily všechny
obce z ORP Milevsko, které zřizují ZŠ nebo MŠ.
Klimagrün
– klimatická zeleň v programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020
Projekt běží, samotná výsadba se posouvá na jaro 2019. Důvodem je velmi suché jaro, léto a podzim 2018.
Na našem území se to týká těchto obcí: Borovany, Kovářov, Bernartice a Zbelítov. Předpokládáme, že
během zimy a jara 2019 proběhnou 2 semináře v území.
-manažerky MAS-SP9

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Před Vánoci Vám
přinášíme zprávy o
některých vybraných
akcích školy a zároveň
všechny zveme na
27. školní a zemědělský
ples.
Všem občanům
Obce Kovářov přeji
jménem školy klidné,
láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky
a hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce.
Libor Mandovec,
ředitel školy
PŘEDVÁNOČNÍ VELKÁ DRUŽINA
I letos v naší škole uskutečnila předvánoční Velká družina. Akci již tradičně pořádají pedagogové ve
spolupráci s žáky druhého stupně a je určena mladším žákům a jejich rodiče. Letos se uskutečnila
11. prosince a sešlo se na ní přes sedmdesát malých i velkých návštěvníků. Čekalo je putování školou po
místech, které v rámci svých činností
družina využívá. Místo obvyklých
plánků školy se však průvodci
návštěvníků staly tablety a vystavené
QR kódy. Ty je nasměrovaly
například do tělocvičny, kde je čekaly
„zimní“ veselé hrátky - stavění iglú,
přechod po krách, bobování…
V přírodovědné učebně si děti
vyzkoušely
stvořit
kouzelného
faraonova hada, ve cvičné kuchyňce
si
sladce dozdobily perníčky,
v interaktivní učebně luštily pomocí
tabletů kvízy. Nechybělo ani výtvarné
tvoření či závěrečné posezení
s připraveným pohoštěním. Škola
svítila a hlaholila do pozdních
večerních hodin a návštěvníci
odcházeli plni zážitků, což bylo hlavní organizátorce vychovatelce Gabriele Zítkové a celému jejímu týmu
největší odměnou.
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
Letos se rozezněla naše škola zvukem řetězů, čertovského brblání i mikulášského zvonečku o den
později, než bývá zvykem. Ve svátek Mikuláše, 6. prosince, se hned po ránu vydala „do terénu“
mikulášská družina, do níž patřili mikuláš, anděl a tři čerti. Při své obchůzce navštívili pěkně třídu po
třídě a nezapomněli ani na žádného ze zaměstnanců. Po všech chtěli zazpívat či zarecitovat, a pokud bylo
toto přání splněno, měli pro každého připravenu sladkou odměnu. Slzičky se v očích žáků objevily jen
vzácně, i když obavy byly na těch mladších vidět, třebas maskovány smíchem…
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SVATOMARTINSKÝ VEČER
V pátek 9. listopadu se na kovářovské návsi s předstihem čekalo na Martina na bílém koni. Tradiční
akci již pojedenácté zorganizovala Základní škola Kovářov ve spolupráci se zaměstnanci Obce
Kovářov. Letos byla opět doplněna o prodejní výstavu výrobků žáků, kterou zorganizovala v prostorách
školy školní družina pod vedením paní vychovatelky Gabriely Zítkové. V martinské tržnici byly k dostání
podzimní dekorace, obrázky, perníčky, čaje, přívěsky, svícny, krabičky s překvapením … všechny nabízené
předměty spojovalo to, že byly vyrobeny samotnými žáky při hodinách pracovních činností, výtvarné
výchovy, ve školní družině či v rámci zájmových kroužků. Zájem o žákovské výrobky byl velký a většinu
z nich si rodiče odnesli domů. Před šestou hodinou se vydal od školy směrem k návsi lampiónový průvod.
Tam byl připraven pro všechny návštěvníky, kterých se opět sešlo mnoho, kulturní program, který pod
vedením paní učitelky Veroniky Pšeničné předvedl školní pěvecký sbor. Na závěr akce se dostavil i hlavní
účinkující: na koni přijel a přítomné děti podaroval martinskými rohlíčky svatý Martin. Poděkování za zdar
celé akce patří také paní Kateřině Novákové a Pekařství Kolář.
TECHMÁNIE SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU
V sobotu 3. listopadu se uskutečnil celodenní družinový výlet do plzeňské Techmánie. Na výlet se
přihlásilo celkem 45 dětí, které se sešly v ranních hodinách na vlakovém nádraží v Milevsku, odkud
odcestovaly v doprovodu pedagogů do Plzně. Z plzeňského vlakového nádraží směřovala skupinka dětí
přímo do Techmánie, kde byl pro ně připravený zajímavý program plný interaktivních expozic, zábavného
poznávání a 2D/3D projekcí. Po několikahodinovém poznávání science centra se všichni zúčastnění,
vyčerpaní a unavení odebrali zpět na vlakové nádraží. Ještě před cestou bylo nutné nabrat síly, proto se celá
skupinka zastavila v oblíbeném McDonaldu. Výlet byl ukončen v Milevsku na vlakovém nádraží před půl
devátou, kde na děti netrpělivě čekali rodiče.
Gabriela Zítková
ČESKÝ DEN
Období kolem podzimních prázdnin patří na ZŠ Kovářov tradičnímu projektu zvanému Evropský
den. Letos však přišla velká změna – u příležitosti výročí 100 let naší republiky se z Evropského dne
stal Český den. Všechny čtyři třídy 2. stupně měly za úkol prezentovat vylosovaných pětadvacet let ze
staleté historie naší země. Samotná prezentace před celou školou i veřejností dne 2. listopadu byla jen
závěrečnou částí celého projektu,
kterému se žáci se svými třídními
učiteli věnovali již od září. Ještě
před zahájením prezentací zazněly
kinosálem
Kulturního
domu
Kovářov národní písně v podání
pěveckého sboru a pak se již
rozběhlo první pásmo. To měli na
starosti žáci osmé třídy a v rámci
svého období divákům představili
nejen prvorepublikové osobnosti,
ale také signatáře mnichovské
dohody či atentát na Heydricha.
Deváťáci navazovali pásmem
scének ze života jedné rodiny na
konci války, během nelehké doby
50. let či při invazi vojsk
Varšavské smlouvy. Především
období normalizace měli za úkol představit žáci šesté třídy a poradili si s tím náramně. Na pódiu se mimo
jiné objevili pionýři, Karel Gott, veksláci či spartakiádní cvičenky. Posledních pětadvacet let naši historie
ztvárnili sedmáci, a to na pozadí prvních přímých prezidentských voleb. Na závěr představení pak zazněla
naše státní hymna, při níž povstal celý kinosál. Všechny třídy i se svými třídními učiteli si zaslouží za své
nápady, pečlivou přípravu a výkony velké uznání.
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UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝM
V den oslav stoletého výročí vzniku naší republiky - 28. října 2018 - se konaly u všech tří pomníků
padlých vojáků z 1. světové války pietní akty spojené s položením věnců. V Předbořicích, Zahořanech a
v Kovářově se této akce účastnili také žáci naší školy. Národní písně zde zazpíval pěvecký sbor pod
vedením paní učitelky Veroniky Pšeničné, několik žákyň veřejně přečetlo jména padlých.
ÚSPĚCHY KOVÁŘOVSKÝCH LVŮ A LVIC VE FLORBALU
Velmi pěkné 3. místo přivezl z florbalového turnaje, který se konal 18. října v Písku, tým dívek ze 4. a 5.
třídy. Družstvo hrálo ve složení Kutilová, Ottová, Pešičková, Hejnová, Štvánová, Kadeřábková, Gajdošová a
Dvořáková. I z dalšího měření sil ve florbalu přivezli naši žáci medaili. V těžké konkurenci dvanácti týmů
kategorie chlapců 6. - 7. třída vybojovalo kovářovské družstvo v Písku dne 25. října krásné 3. místo.
Gratulujeme týmu ve složení Grůbr J., Hrůnek, Junek, Kohout, Kostka, Smrčina, Trachta, Vošahlík, Čureja,
Grůbr T., Kroupa, Petýrek a Riant a děkujeme panu učiteli Jaroslavu Smrčinu za poctivou přípravu všech
týmů a za reprezentaci školy.
SKVĚLÝ VÝSLEDEK NAŠICH STOLNÍCH TENISTŮ
Stejně jako loňský rok, i letos se dařilo v okresním kole stolním tenistům z řad žáků naší školy. Dne 17. 10.
2018 získalo v Písku družstvo chlapců ve složení Michal Zděnek, Marek Machala a Josef Grůbr 2. místo,
tým děvčat ve složení Ema Kohoutová, Nikol Kubíčková a Kateřina Kdolská dokonce 1. místo! Gratulujeme
a děkujeme panu učiteli Smrčinovi a panu Špetovi za přípravu.
NA NÁVŠTĚVĚ V RAKOUSKU
Ve čtvrtek 4. října vyjížděl od kovářovské školy brzy ráno autobus se dvěma třídami z 2. stupně.
Cílem bylo rakouské městečko Bad Zell, kam žáky šesté a sedmé třídy pozvala partnerská škola, aby
oplatila zářijový pobyt u nás. Scénář návštěvy byl podobný. Dopoledne měli žáci za úkol ve skupinkách a
pomocí angličtiny prozkoumat a poznat partnerskou školu. Poté se všech návštěvníků ujal místní turistický
průvodce a během krátké procházky a zasvěceného výkladu jsme poznali všechny zajímavá historická místa
městečka. Následoval oběd, přátelské sportování na školním hřišti a pak se již vyráželo autobusem na
nedaleká diskgolfová hřiště. Všichni žáci si tento sport nazvaný podle kombinace házení diskem a trefování
se do cílového místa na co nejmíň hodů osobně vyzkoušeli. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že právě Česko je
určitou kolébkou tohoto zajímavého sportu a že čeští hráči patří k těm nejlepším. Počasí nám opět přálo,
neboť odpoledne téměř všichni sportovali v tričku a sluneční brýle byly výhodou. Závěrečné loučení
proběhlo v areálu školy a
došlo i na předávání
osobních
dárečků
a
společné fotografování.
Návštěva byla realizována
v rámci projektu ICT NÁS
SPOJUJE, reg. č. KPF-01073,
podpořeného
z Programu INTERREG VA Rakousko – Česká
republika

připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), 382 594 215 (jídelna)
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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SDH KOVÁŘOV, OKRSEK KOVÁŘOV – DOBROVOLNÍ HASIČI
Vážení spoluobčané,
nacházíme se na sklonku roku 2018, který se nesl v duchu založení naší
krásné země.
Sbory okrsku Kovářov se účastnily veškerých oslav a pietních akcí v obci
Kovářov.
Bylo by na místě bilancovat práci našeho sboru a okrsku za uplynulé období. To vše náleží valné hromadě,
která proběhne 5.1.2019 a okrsková valná hromada v únoru 2019.
Nyní krátce:
Dobrovolní hasiči Kovářov a okrsku Kovářov se ve vší vážnosti snaží řídit heslem pomáhat, chránit,
zabezpečovat a v neposlední řadě přispívat kulturou do naší obce. To jsme v rámci programu práce pro rok
2018 splnili ve všech bodech, které byly přijaty valnou hromadou SDH Kovářov 6.1.2018 a okrsku Kovářov
16.2.2018. Práce hasičů je dobrovolná a záslužná. Bohužel se musíme přizpůsobit požadavkům a úkolům
zákona a usnesením výkonného výboru SHČMS v Písku.
Pevně doufám, že vnímáte práci hasičů ve všech místních částech obce. Děkuji za spolupráci starostovi obce
Pavlu Hrochovi, obecnímu strážníkovi Pavlu Škochovi, Štěpánce Rybníčkové, Michaele Smrčinové.
Spolupráce s obcí je na prvním místě pro chod všech SDH okrsku.
Nastává čas vánočních svátků a vstup do roku 2019. Dovolte mi, abych vám
popřál klidné a příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2019 hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov, starosta Okrsku Kovářov-

Sbor Dobrovolných Hasičů Kovářov
vás zve na tradiční 14. Hasičský ples,
který se bude konat 19.1.2019 od 20:00h v KD Kovářov.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina RECEPTOR Strakonice.
Předtančení Proactive gymnastika Milevsko.
Tradiční bohatá tombola, zabijačkové pochoutky.

MYSLIVECKÝ KROUŽEK
Děti z mysliveckého kroužku Kovářov se
připravovaly na vánoční svátky
Na předposlední schůzce v tomto roce
děti společně tvořily vánoční dekorace. Všem
dětem se povedly krásné svícny a věnce, které
v jejich domovech jistě navodí příjemnou
vánoční atmosféru.
Všichni členové a vedoucí mysliveckého
kroužku Vám všem přejí příjemné prožití
vánočních svátků.
-Za myslivecký kroužek Kovářov
Jaroslava Riantová-
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PODZIM A ADVENT S KOVÁŘOVANEM
Od našeho vystoupení v Karlových Varech a oslav výročí republiky jsme toho zažili
ještě mnoho! Například jsme 13.10.2018 byli pozváni do Doudleb u Českých Budějovic, kde
slavili 75. výročí založení souboru. Vše tam bylo velice pěkné připraveno - výstava
současných a především historických fotografií souboru, všichni byli ochotni nám o nich
povyprávět. Dále jsme tam mohli zhlédnout videozáznamy souboru - třeba z vystoupení ve
Strážnici, kde předváděli svůj tradiční Masopust. Představil se dětský soubor Doudlebánek a
dospělý soubor Doudleban ukázal různé prvky a styly tance. My jako hosté jsme jim také
zatančili - už s našimi novými členy. Samozřejmě nechybělo předávání daru, a jak jinak, než jak je mezi
námi zvykem, formou taškařice.
O dva víkendy později 28.10.2018 jsme se zúčastnili pietního pokládání věnců k památníkům
padlých v 1. světové válce, a to hned na třech místech - v Kovářově, Předbořicích a Lašovicích.
V prosinci jsme se ve spolupráci s obcí zúčastnili Mikulášské nadílky, která se konala dne 2.12.2018
v kovářovském kinosále. Pro děti s rodiči byla připravena čertovská pohádka a po ní následovala nadílka od
Mikuláše. Děti za básničku či písničku dostaly mikulášský perník. Ty menší jej dostaly alespoň za odvahu,
že na podium za Mikulášem přišly.
Nyní nás v sobotu 15.12.2018 čeká vystoupení v Božeticích pro důchodce a v neděli 23.12.2018 se
budeme účastnit živého Betléma, který pořádá klášter v Milevsku.
V tomto roce jsme navštívili spoustu pěkných míst díky milým pozváním jiných souborů a obcí. Také jsme
díky tomu mohli vidět mnoho krásných vystoupení i míst. Na folklorkempu ve Zlivi jsme se přiučili novým
věcem, abychom se mohli stále zlepšovat.
Děkujeme za podporu všem, které naše práce těší a pomáhají nám. Všem přejeme krásné vánoční
svátky plné klidu a pohody. Stejně tak Vám přejeme příjemný další rok plný hezkých zážitků prožitých ve
zdraví. Budeme se těšit na viděnou v dalším roce na některém z našich vystoupení!
-za Kovářovan Hana Dlouhá-

JÍDLOBRANÍ - 2. ROČNÍK
V sobotu 29. září 2018 se od 11:00 hod. na kovářovské návsi konal 2. ročník Sousedského setkání
neboli Jídlobraní, jehož výtěžek 38 710,- Kč byl určený pro sdružení APLA Jižní Čechy - asociaci
pomáhající lidem s autismem.
Na návsi se smažilo, vařilo, ohřívalo a také se tu ručně vyráběl čerstvý jablečný mošt. Kuchyně byla
rozmanitá, od šumplátů přes kyselo, mini hamburgery až po jablka v županu. Myslelo se také na vegetariány
a strávníky, kteří nejedí lepek. To vše se mohlo ochutnat u 20 stánků. Děti si akci mohly zpestřit skákacím
hradem, který byl zapůjčen od Jihočeského kraje. Děkujeme kapele Kazach za zpestření večera. Velký dík
ale patří Obci Kovářov, že nás nechala tuto akci uspořádat v párty stanu, zapůjčila stoly, lavice, elektriku a
náves, a to vše bezplatně. V roce 2019 se těšíme na další setkání u něčeho dobrého k zakousnutí na
kovářovské návsi.
Děkujeme všem
zúčastněným
kuchtíkům a
strávníkům za
pomoc vybrat
takto fantastickou
a pro nás na
2. ročník
neuvěřitelnou
částku. Příští rok
to je pro nás
všechny výzva.
-Aneta Gillová a
Monika Hrochová-
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POZNÁMKY K VOLBÁM
V Kovářově žiji více než padesát let, o vývoj v obci se dlouhodobě zajímám a sleduji rozhodování
zastupitelstva i výsledky voleb. Rád bych uvedl několik postřehů nejen o říjnových volbách a první schůzi
nových zastupitelů.
Při politické změně jsme velmi netrpěliví: myslíme si, že ke zlepšení situace dojde ihned. Pro
nastolení nových podmínek musíme mít kvalitní reprezentaci. O ní můžeme rozhodovat ve svobodných a
demokratických volbách.
Myslím, že mnozí z nás zapomněli na možnost zúčastnit se komunálních a někdy i senátních voleb.
Svobodné také znamená, že nejsou povinné. Mrzí mě, že účast u voleb byla celostátně nízká a je až
nedůstojné, že o významná místa senátorů rozhoduje 16 % voličů. Nejsem pro povinnost volit, to jsme zažili
do r. 1990 a tyto „volby“ rozhodně nebyly svobodné. V Kovářově byla účast u voleb přece jen lepší: nebyly
žádné problémy. Zúčastnil jsem se ustavující schůze nového zastupitelstva. Nelíbila se mi velmi malá účast
občanů a zejména nezvolených kandidátů. Myslím si, že každý kandidát by měl být připraven k odpovědné
práci pro obec.
Programy stran a hnutí na vesnici se příliš neliší. Zaujal mě návrh nezávislých kandidátů snížit počet
zastupitelů na 11. Nemusela by být rada, rozhodování by bylo kolektivní na veřejném zasedání. Strany by
nemusely doplňovat kandidátky na počet 15 z rodinných příslušníků, i když plný počet není nutný. Také by
bylo snadnější počítání zvednutých rukou při volbě na zastupitelstvu, letos to příliš nevycházelo. Snížení
počtu zastupitelů by zřejmě znamenalo úsporu v rozpočtu.
Na prvním zasedání nového zastupitelstva jeden z jeho členů předložil návrh, který by přinesl další
omezení výdajů. Jednalo se o to, aby starosta obce Kovářov byl tzv. neuvolněný, protože zastává i jiné
funkce. Tento návrh nebyl přijat. O nemožnosti hromadění funkcí by měl rozhodnout zákon. Starosta
nemůže jako jednotlivec ustoupit, upadl by před ostatními starosty, poslanci a senátory v nemilost. Přesto
jednání o „neuvolnění“ starosty obce bylo důležité. Upozornilo na to, že i u nás je o společenský a politický
život zájem. K tomu řadím i protestní a vzpomínková shromáždění některých občanů, kteří se svobodně
vyjádřili k situaci ve státě. Kritiku a odsouzení těchto akcí údajné "Kovářovské kavárny" zveřejnil
v minulém Kovářovském zpravodaji zastupitel za KSČM Josef Pinta. S jeho postojem nemohu souhlasit.
Občanská angažovanost přece nemá končit ve volební místnosti!
Správa obce jako i větších celků není jednoduchá, proto přeji zastupitelstvu Kovářova zdar a mnoho
dobrých výsledků v práci.
-MVDr. Miloslav Cenek-

TTC KOVÁŘOV – PRVNÍ POLOVINA SEZONY
Kovářovští stolní tenisté pomalu dohrávají poslední zápasy první poloviny
sezony. Naše ženy hrají po delší odmlce druhou ligu žen a vedou si v ní velmi dobře.
Hlavním cílem pro nás bylo se v této soutěži udržet a zatím to v tomto směru vypadá
velmi nadějně. Tabulka je zatím neúplná, naše hráčky na rozdíl od soupeřek mají již
odehrány všechny zápasy. Zatím jim patří třetí příčka, ale po odehrání všech zápasů to
vypadá na pátou pozici. I to je však velmi pěkné umístění. Z devíti utkání jsme dokázali čtyřikrát vyhrát a
dvakrát remizovat. Navíc většinu zápasů jsme odehráli na palubovkách soupeřek. Domácí prostředí jsme
dokonale využili ve dvou soubojích se Sokol Plzeň A a B (10:1 a 10:0). Třetí domácí zápas proti Sokol
Králův Dvůr naše hráčky prohrály 3:7, když nám chyběla Radka Horká. V úspěšnosti si zatím vede nejlépe
naše nová posila Blanka Smejkalová, která je s 80% výher na pátém místě. Radka Horká je jedenáctá
s 57,89% a Kateřině Ďurišové patří místo dvaadvacáté (42,86%).
Náš B tým žen v divizi zatím odehrál jediný zápas. Vyššímu Brodu podlehlo naše družstvo 1:9, když
čestný bod vybojovala Alžběta Mrázová. Další dva zápasy jsou odloženy.
V okresním přeboru mužů je kovářovské áčko na třetím a béčko na šestém místě. I zde však není
ještě vše dohráno. Našemu béčku například chybí odehrát ještě dvě utkání. Z áčka si nejlépe vede Jiří Špác
(83,87%), celkově je na pátém místě. Hned za ním je Blanka Smejkalová s 83,33%. Z béčka je pak nejlepší
devátý Pavel Černý (74,07%).
Kovářovské céčko bojuje v okresní soutěži. Zatím je bez výhry, ale i zde je vidět určitý posun oproti
minulé sezoně. Zde si nejlépe vede Josef Janů s 42,11% úspěšností. Martin Krause má odehráno zatím málo
zápasů, a tak je s 75% mezi nezařazenými.
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V krajských soutěžích mládeže dosáhla zatím největšího úspěchu Ema Kohoutová, která na
žebříčkovém turnaji staršího žactva v Soběslavi vybojovala výborné čtvrté místo. Bohužel se ze tří turnajů
zúčastnila jen tohoto, a tak ji v průběžném pořadí patří až deváté místo. Vít Kohout je ve starších žácích na
21. místě a v mladších na 16. Aneta Smetanová toho zatím moc neodehrála, byla jen na jednom turnaji
dorostu, kde skončila devátá. Opět se jí ale podařilo probojovat se na republikové finále družstev středních
škol. S Natálií Nečasovou tam obsadily krásné deváté místo, když neměly štěstí na los ve skupině a
nepostoupily mezi nejlepší osmičku. V boji o deváté místo však již přemožitelky nenašly.
Okresní přebory mládeže
V sobotu 1. 12. jsme pořádali okresní přebory mládeže. Ty se v našem okrese již několik let nekonaly, ale
vypadá to, že by se tento dříve tradiční turnaj mohl znovu pravidelně pořádat. V kategoriích nejmladšího a
mladšího žactva se utkali jen domácí naděje. Nejmladší žáky vyhrál Dominik Pašek před bratry
Bayerovými. Mladší žáky vyhrál dle očekávání Vít Kohout, druhý byl Augustin Riant a třetí Dominik Pašek.
Nejmladší a mladší žákyně měly stejné obsazení tří hráček. Nejmladší žákyně ovládla Klára Škochová, která
následně vyhrála i mladší žákyně. Druhá v nejmladších žákyních byla Adéla Kadeřábková a třetí Lucie
Riantová. V mladších žačkách si tyto dvě hráčky pozice prohodily.
Staršího žactva se již zúčastnili i hráči jiných klubů. Starší žáci hráli v sedmičlenné skupině. Ta byla dosti
vyrovnaná a i zamotaná. Vítěz však vyhrál všech šest zápasů a nás může těšit, že to byl domácí Vít Kohout.
Druhý skončil s pěti výhrami Bohdan Levita z Protivína. Třetí místo patřilo opět domácím zásluhou Michala
Zděnka. Ten vyhrál tři zápasy, stejně jako čtvrtý Milan Popelka z Písku. Dívky měly opět tříčlennou
skupinu. I ta byla velmi vyrovnaná. Každá hráčka vyhrála jedno utkání a rozhodovalo tedy skóre. To měla
nejlepší opět domácí hráčka Ema Kohoutová a stala se tak okresní přebornicí. Druhá skončila Viktorie
Čurdová z Protivína a třetí Denisa Řežábková z Mirotic.
Tyto tři žákyně hrály i soutěž dorostenek, jen byly doplněny o Anetu Smetanovou. Ta potvrdila roli favoritky
a bez ztráty setu soutěž ovládla. Ema Kohoutová tentokrát porazila obě své soupeřky ze staršího žactva a
obsadila druhé místo. Třetí byla Viktorie Čurdová. Dorostenců bylo celkem osm, byli tedy rozděleni do
dvou skupin, ze kterých postupovali dva do vyřazovací části. Domácím Janu Černému a Vítu Kohoutovi se
bohužel nepodařilo postoupit do hlavní soutěže. Bylo tedy jasné, že kategorie dorostenců bude jako jediná
bez kovářovského vítěze. Titul okresního přeborníka nakonec zaslouženě získal Ondřej Vařečka z Protivína,
druhé místo obsadil jeho týmový kolega Jakub Klarner a třetí skončil Tobiáš Koza z Písku.
Další akcí, kterou budeme pořádat je tradiční turnaj dvojic, ten se bude konat jako Memoriál Jiřího Vlka a
uskuteční se v sobotu 29. 12. 2018. Zde je většinou k vidění velmi kvalitní stolní tenis, účastní se ho totiž
i hráči třetí ligy. Je to příjemné zakončení roku. Do toho Nového vám pak přejeme mnoho sportovních
i jiných úspěchů.
Přejeme všem krásné svátky a mnoho štěstí v celém roce 2019.
KOVÁŘOV-Michal Špeta-

MODERNÍ GYMNASTIKA
O druhém listopadovém víkendu se členky
oddílu
RG
Proactive
Milevsko
zúčastnily
mezinárodního závodu Brzeg Dolny Cup v polské
Vratislavi. Přes velkou konkurenci dokázaly gymnastky
z milevského týmu vybojovat několik cenných kovů.
Mezi velké naděje patří kovářovská rodačka Andrea
Pintová, která si z Vratislavi přivezla ocenění za první
místo v kategorii ročníku 2012.
foto: Ivona Pintová

INFORMACE: Pokud jste neslyšeli hlášení místního rozhlasu, můžete si
ho nově pustit ze záznamu na: www.kovarov.cz.
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INZERCE
AUTOSERVIS HREJKOVICE je certifikovaný
Na setkání autoservisů Q-SERVICE ze
skupiny INTER CARS přebral zástupce
Autoservisu Hrejkovice Jindřich Tollinger
z rukou vedení Q-SERVICE certifikát
kvality.
Q-SERVICE
je
síť
profesionálních
autoservisů působících v České republice a
dalších zemích Evropy. Zákazníkům
zaručuje odbornou údržbu a opravy jejich
automobilů. Je totiž důležité vědět, že
o záruku na vůz v Autoservisu Hrejkovice
nepřijdete. „Podle Nařízení Komise EU č.
461/2010 totiž automobiloví výrobci a
importéři nesmí odmítnout přijetí
reklamace na vadu ani nijak omezit záruku
na vozidlo, pokud jeho majitel pro
pravidelnou údržbu a garanční servis
využívá služeb nezávislého servisu.
Výrobci nesmí podmiňovat platnost
záruky
servisem
ve
své
vlastní
autorizované síti. Majitel vozidla má podle
platné Evropské legislativy právo používat
jakoukoliv opravnu, a to také v průběhu
zákonné záruční doby nebo prodloužené
záruční doby,“ vysvětluje technik nově
certifikovaného Autoservisu Hrejkovice
Jindřich Tollinger.
Vážení motoristé, máme sice podzim, funkční klimatizaci váš vůz ale potřebuje neustále, vždyť lednici
v zimě také nevypínáte. Připravte svoje vozidlo na zimu, proveďte servisní údržbu, antikorozní ošetření
vozidla a také řádný úklid. Všechny služby můžete rychle a levně objednat právě v AUTOSERVISU
HREJKOVICE. Do konce roku 2018 k objednávce navíc ZDARMA získáte i dezinfekci interiéru vozidla. Čistá
klimatizace a vydezinfikovaný interiér, to jsou vaše zdravé plíce. AUTOSERVIS HREJKOVIC pro vás na
diagnostickém přístroji TEXA zjistí také případné závady vozu.
„My jsme AUTOSERVIS HREJKOVICE. Na zavolání přijedeme, auto u vás doma vyzvedneme a vrátíme ho
zpět opravené, s nakonzervovanou karoserií, funkční klimatizací, diagnostickým výtiskem o jeho stavu a
samozřejmě i vyčištěné,“ popisuje technik Jindřich Tollinger. Stejně tak lze v AUTOSERVISU HREJKOVICE
domluvit i výměny olejů, rozvodových řemenů, dílů řízení, čelních skel nebo opravy výfuků či pneumatik.
„Vše v rámci pickup servisu, tedy od vašich dveří k vašim dveřím. A co víc, můžete od nás získat slevovou
kartu na všechny služby autoservisu,“ připomíná Jindřich Tollinger.
Samozřejmostí je, že v rámci jakékoliv objednávky udělá mechanik prohlídku auta, o stavu zákazníka
informuje a dohodne další postupy oprav. „Naše krédo je jasné, VAŠE AUTO – NAŠE STAROSTI. Stačí
zavolat na číslo 731 603 603 nebo 731 603 550 a my už se o vše postaráme. Vzhledem k vývoji zakázek
bychom v našem kolektivu rádi přivítali dalšího mechanika, nabízíme velice zajímavé pracovní podmínky,“
uzavírá manažerka Autoservisu Hrejkovice Ing. Michaela Tollingerová.
AUTOSERVIS HREJKOVICE je otevřený od pondělí do pátku od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Po dohodě je
vám k dispozici „kdykoliv“. Další informace najdete na facebookové stránce
www.facebook.com/AutoservisPneuservisHrejkovice nebo na webu www.tollmi.eu.
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FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Rok 2018 se chýlí ke svému závěru, ale fotbalová sezóna má za sebou teprve první polovinu a
zejména umístění mužů „A“ a mladších žáků nám dělá obrovskou radost.
Po velice dobrém vstupu do druhé sezóny v I.B třídě se mužům „A“ i nadále dařilo a patří jim
nečekané 1. místo. Přejme si, aby zimní přestávka nepřerušila vítěznou euforii, a věřme, že
jsme již poučeni z let minulých. Jak jsme již poznali trenéra Jaroše, tak určitě nenechá nic
náhodě a zimní příprava bude stát za to. „Áčko“ před jarní částí sezóny prověří postupně
Bernartice, Semice a Milevsko „B“, tedy mužstva z I.A třídy, bude to jistě zajímavá konfrontace.
Hodnocení trenéra Jiřího Jaroše: „Během měsíce září jsem prováděl hodnocení začátku mistrovské soutěže a
bylo konstatováno, že začátek byl snový!!! Ale to není vše, průběh celého podzimu mistrovské soutěže
můžeme nazvat také jako snový, ve třinácti mistrovských utkáních jsme 9x zvítězili, pouze 2x jsme byli
poraženi. Přezimujeme na 1. místě soutěže, což je skutečně jedno z největších překvapení. Za to všechno je
třeba poděkovat všem hráčům, realizačnímu týmu a v neposlední řadě i obci, která nám připravuje vylepšení
našeho krásného prostředí na hřišti Na Hůrkách. Nyní nás čeká zimní příprava, bude probíhat v tělocvičně
místní školy, pátky budeme na hřišti s umělým povrchem, v Milevsku. Čeká nás opět zimní soustředění
v Borovanech, sehrajeme pět přípravných zápasů. Věřím, že přístup hráčů bude příkladný, abychom
navázali na podzimní výsledky a potěšili naše věrné příznivce. Závěrem přeji všem krásné vánoční svátky.“
Muže „B“ trápí především druhé poločasy, ve kterých díky nedostačujícímu fyzickému fondu ztrácí nadějně
rozehrané
zápasy,
což
se
projevilo
do
podzimní
tabulky
Okresní
soutěže.
8. místo a zisk 13ti bodů není žádná hitparáda, ale na 4. místo ztrácí „béčko“ 2 body, a pokud mladí hráči
přistoupí zodpovědně k zimní přípravě, může být pohled na konečnou tabulku radostnější.
Starší žáci Kovářova se po delší pauze opět ukázali v okresní soutěži, kde jim v šestičlenné partě patří
5. pozice se ztrátou 2 bodů na 3. místo. Doufejme, že se našim hráčům bude na jaře dařit o něco lépe a
posunou se v tabulce o nějakou tu příčku výše.
Kovářovští mladší žáci navázali na dobré výkony z kategorie starších přípravek a v polovině sezóny jim
patří pěkné 3. místo se ztrátou pouhého bodu na 2. místo. Věřme, že je přes zimní přestávku neopustí herní
pohoda a na jaře zabojují snad i o příčku nejvyšší.
S velkým očekáváním vyhlížíme dokončení rekonstrukce tribuny Na Hůrkách, která zajistí komfort našim
fanouškům nejen v chladných zápasových dnech. Moderní vzhled tribuny umocní již tak kvalitní zázemí
našeho areálu a všem, kteří se na tomto počinu podílejí, patří velké poděkování. To patří také všem našim
trenérům za jejich čas obětovaný pro náš oddíl, hráčům, rodičům mladých hráčů a v neposlední řadě také
správcům za výborný stav našeho areálu. Níže uvedeným sponzorům děkujeme za jejich podporu, bez které
by se úspěchy našich týmů neuskutečnily.
Obec Kovářov
Služby obce s.r.o. Kovářov
Zemědělské družstvo Kovářov
Praktický lékař Kahoun & spol.
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Malířství Lhota a Mlčkovský
Jahla s.r.o. Milevsko
Elektro Slivka s.r.o.
Otherm – Jiří Doubek
SANKOV s.r.o.
Elektrosystémy Milevsko – Jiří Novák
Plastiko s.r.o.
Pekařství Kovářov - Ing. Jaroslav Kolář
Elektro Calta
Restaurace a penzion na křižovatce
Obkladačské práce – Josef Novotný
Kovářov – Roman Müller
Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov přeje všem krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2019.
-Tomáš Janeček-

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

TABULKY MISTROVSKÉ SEZÓNY 2018/19 - PODZIM
I.B TŘÍDA MUŽŮ - sk. "C" Jihočeský kraj
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

13

9

2

2

40:19

29

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
7
6
6
6
6
4
3
2
1
2

4
3
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
0

1
2
4
4
5
5
5
6
7
7
8
9
11

39:18
29:15
37:22
28:18
32:21
21:17
22:23
21:32
28:29
18:25
22:41
24:45
15:51

28
27
25
23
20
20
20
19
14
12
9
6
6

1 TJ ZD Kovářov
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SK KAVAS Větrovy
SK Mirovice
TJ Sokol Ml. Vožice
FC Chyšky
TJ Sokol Chotoviny
TJ Božetice
TJ Hradiště
TJ Sokol Sepekov
1.FC Boston Kluky
TJ Dolní Bukovsko
FK Řepeč - Opařany
TJ Králova Lhota
TJ Sokol Putim

Skóre

Body

III. TŘÍDA MUŽŮ - OS Písek
Záp.
10
10
10
10
10
10
10

+
8
8
7
5
5
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
3
5
5
6
6

8 TJ ZD Kovářov "B"

10

5

0

5 20:35

13

3

1

9 TJ Albrechtice nad Vltavou "B"
10 TJ Sokol Záhoří "B"
11 FK SDH Vráž

10
10
10

4
4
1

0
0
0

6 25:39
6 20:34
9 13:50

12
12
5

1
0
0

1
0
2

Rk.
1
2
3
4
5
6
7

Družstvo
FC AL-KO Semice "B"
TJ Mirotice
TJ Sokol Bernartice "B"
FK IPD service Kestřany "B"
TJ Sokol Hrazánky
TJ Božetice "B"
TJ Sokol Sepekov "B"

Skóre Body Penalty + Penalty 45:8
25
0
1
45:9
23
1
0
37:30 19
2
0
25:20 15
0
0
24:22 14
1
0
31:34 14
0
2
22:26 13
1
2

STARŠÍ ŽÁCI - OP Písek
Rk.
1
2
3
4

Družstvo
SK SIKO Čimelice
SK Mirovice
TJ Božetice
TJ Sokol Bernartice

Záp.
10
10
10
10

+
8
7
4
5

0
0
0
0
0

2
3
6
5

Skóre Body Penalty + Penalty 46:17 26
0
2
33:22 21
1
1
25:19 15
0
3
39:36 14
2
1

5 TJ ZD Kovářov

10

6 0 4 20:33 13

5

0

6 TJ Sokol Sepekov

10

0

0

1

0 10 10:46

1

MLADŠÍ ŽÁCI - OP Písek sk. B
Rk.
Družstvo
1 FC Písek "D"
2 TJ Hradiště "C"

3 TJ ZD Kovářov
4
5
6
7
8
9
10
11

TJ Králova Lhota
FK Protivín
FK Čížová
SK Mirovice
FK IPD service Kestřany
SK SIKO Čimelice
TJ Hradiště "D"
FC AL-KO Semice

Záp. +
10 10
10
8

0 - Skóre Body Penalty + Penalty 0 0 85:20 29
1
0
0 2 67:26 24
1
1

10

8

0 2 47:27 23

1

0

10
10
10
10
10
10
10
10

7
6
4
3
3
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
1
1
1
1
0

19

3
4
6
7
7
7
8
9

62:31
59:38
45:53
41:49
36:48
21:61
14:53
20:91

21
18
12
10
10
9
7
2

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.

8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 11:30
ZAVŘENO
8:00 – 11:30
ZAVŘENO
8:00 – 16:30

ŽELEZÁŘSTVÍ

KOVOMAT

nabídka zámků visacích, fab,
spojovací materiál včetně stavebního
nářadí, silikony, tmely, lepidla, barvy,
pásky, svíčky, sáčky do vysavačů

nářadí kovo, řezné a brusné kotouče,
autodoplňky a pomůcky, pracovní rukavice,
brusné papíry, kouřovina, štětce

ZAHRADA

VČELAŘSTVÍ

kompletní sortiment osiva zeleniny,
výbava pro včelaře, výroba rámků,
bylinek, květin, jarní cibuloviny, sadbové
vypletení a zatavení mezistěn, med,
komponenty, ochrana proti škůdcům,
medovina
hnojiva, zemina, mulče, květníky
SPECIÁLNÍ NABÍDKA DEKORACÍ A POMŮCEK K ARANŽOVÁNÍ A FLORISTICE,
PORADENSTVÍ
KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2019
PŘEJÍ
VLASTIMIL KOČÍ & MARIE KORTANOVÁ
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