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INFORMACE Z OBCE
PRACOVNÍ DOBA
O SVÁTCÍCH

Obecní úřad Kovářov
středa 23.12. od 7:00 do 11:30 h
pondělí 28.12. od 10:00 do 11:30 h
a 12:00 – 15:30 hod.
středa 30.12. 10:00 – 11:30 h
a 12:00 – 15:30 h

Hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť jí málo
a všechno další,
co by za to stálo.
Přejí zaměstnanci
a zastupitelé Obce Kovářov

Knihovna Kovářov
23.12.2020 – 1.1.2021 zavřeno
Sběrný dvůr Kovářov
pondělí 21.12. 12:00-17:00 h
úterý 22.12. 12:00-17:00 h
23.12. – 2.1. zavřeno

Prodej kaprů
Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Vesec u kapličky
Hovořit dnes o pohodě a krásných, příjemných dnech je asi drzost.
úterý 22.12.2020
Jsem přesvědčen o toleranci a uvědomění nás všech, že se všechny
od 09:00 do 10:30 h
tyto aspekty naplní. Jsme ve velmi vážné společenské situaci,
kterou jsme nezažili několik desetiletí nazpět. Někteří zlehčují
situaci, kterou se nyní potácíme, nevěří číslům nám zveřejňovaným, ale pojďme jim věřit a nechat se vést
cestou odborníků, se kterými vláda spolupracuje. Někdy mi připadá, že při MS v hokeji jsme všichni trenéři
nebo při fotbale na kovářovských Hůrkách bychom vystřídali minimálně deset hráčů. Tady můžeme dělat
jen to, co můžeme v nouzovém stavu v ČR. Jsme v čase adventu, v čase příprav na nejkrásnější svátky
v roce. Chceme se připravit na den narození Krista a soustředit se na šťastné a veselé oči vašich dětí, vnuků
či vnuček nebo pravnuků, pravnuček, které se rozzáří pod stromečkem s dárky a navodí tu pravou a
nefalšovanou vánoční pohodu. Dovolte mně prosím, abych Vám ze srdce všech zastupitelů a mě samotného
popřál do vašich rodin klid, pohodu, úsměv, dobrou náladu a mnoho optimismu. Do nového roku 2021
mnoho osobních úspěchů, pracovních i podnikatelských. Chci Vám všem popřát hodně zdraví nejen v roce
2021.
Rozpočet obce Kovářov na rok 2021
Je spousta polemik, jak by měl vypadat státní rozpočet, a od toho se odehrávají i místní rozpočty
jednotlivých obcí, samozřejmě tedy i rozpočet obce Kovářov. Nikdo neví, jak se dolní komora postaví
v současné době k návrhu horní komory a následně k vyjádření prezidenta republiky. Obec Kovářov nechce
hned z počátku roku 2021 hospodařit podle rozpočtového provizoria, a proto rada a věřím, že
i zastupitelstvo, schválí návrh rozpočtu podle svého nejlepšího svědomí. Návrh se opírá o odhadované
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příjmy a k nim staví výdaje ve vyrovnaném rozpočtu. Obec Kovářov počítá se spoustou kapitálových
výdajů, ale ty v průběhu roku 2021 můžou doznat změn kvůli ekonomické situaci v ČR. Není moc možností,
jak by se daly nahradit propady daňových příjmů, než zvýšit daň z nemovitostí, která patří mezi stoprocentní
příjmy obce. Obec Kovářov o tom v této situaci v žádném případě neuvažuje.
Představujeme Vám rozpočet obce, o kterém si myslíme, že by mohl být reálný, a pokud dozná
změn, nemějte nám to za zlé. Vaříme z něčeho, o čem v dané situaci moc nevíme.
-Pavel Hroch, starosta-

Plnění rozpočtu k 30.11.2020

Pozn. Podrobný rozpočet Obce Kovářov naleznete na www.kovarov.cz.

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie Kovářov přeje
všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních
a do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.
-Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-

DOTACE V ROCE 2020
Blíží se konec roku 2020. Pro některé z nás byl rok 2020 dobrý, pro některé nic moc. Pro nás pro
všechny přinesl nové věci. Například jsme se naučili nosit roušky, abychom chránili nejen sebe, ale hlavně
ty ostatní. Snad nám nošení roušek přinese do budoucna ohleduplnost k ostatním, myslím tím to, že když
někdo bude nachlazen a do práce prostě musí, tak si nasadí roušku a bude chránit své okolí. Dále jsme se
naučili být v rodinách více spolu, učit se online, více nakupovat online aj.
Jsou věci, které online nejdou, a tak se pracovalo na plné obrátky. Byly opraveny komunikace,
přístavba kulturního domu, oprava na kapličce v Zahořanech, asfaltace u KD, čističky u dvou bytových
domů, nová střecha na KD Zahořany a kině, chodník u školy atd.
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Finančně nejnáročnější byla přístavba
kulturního domu v Kovářově (foto),
která je dokončena a nyní probíhá
kolaudace. S novým rokem zde budou
i noví nájemníci. Jakmile tomu situace
s covidem dovolí, rádi bychom
uskutečnili den otevřených dveří.
Také budova kina má novou střešní
krytinu, která pěkně navazuje na
novou přístavbu.
Kulturní dům v Zahořanech má novou střechu, dále vstupní dveře z boku budovy a také dveře přístupné
z můstku. Boční vstup do budovy má novou zámkovou dlažbu. Zahořany mají krásně opravenou kapličku,
s šindelovou střechou, do které zatékalo, jednak díky jejímu
stáří a také na ní občas
„pracoval“
datel.
Opravu
doznala i fasáda a místní
obyvatelé
zapracovali
na
opravě zvonění v kapličce.
V Kovářově
máme
bytové domy, kam jsme letos
umístili čističky odpadních vod.
Nejprve se začalo v č.p. 202,
kde byla vyměněna nefunkční
ČOV, která od začátku dělala
problémy a nepracovala jako
čistírna, ale spíš jako drahý
septik. Nyní je zde funkční
čistírna, která pracuje na plné
obrátky. Ve vedlejší budově
č.p. 195 (foto) se z dotace
Jihočeského kraje pořídila nová
ČOV,
která
nahradila starou
již nefunkční. Dotace činila 179.000,- Kč.
Z dotačního titulu Jihočeského kraje na podporu sportu
byla pořízena sekačka na trávu, která bude sloužit k sečení
trávy na hřišti, při potřebě se využije i jinde. Dotace byla
obdržena ve výši 80.000,- Kč.
Místní komunikace byly opraveny dvě. Obě byly ve
velmi špatném stavu. Komunikace vedoucí do rekreační oblasti
Radava byla opravena z dotace Jihočeského kraje, dotace činila
1.182.017,86 Kč. Nyní se na Radavu dostaneme po krásné
silnici. Další opravená komunikace se nachází v Kotýřině.
Někteří se asi ptají, proč není opravená i cesta na Kroupov.
Komunikace v Kotýřině (foto) musely být rozděleny na dva
projekty. Oprava jedné z nich byla uskutečněna letos a
s druhou, vedoucí právě na Kroupov, se ve výhledu počítá.
Z dotací Jihočeského kraje byly podpořeny projekty na
vybavení SDH Kovářov a Vladyčín. Dotace byla poskytnuta ve
výši 37.000,- Kč a 19.000,- Kč, byly z nich pořízeny
prostředky na dovybavení těchto sborů.
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Chodník u školy byl úspěšně dokončen, zaplacen a zkolaudován a nyní řídící výbor IROPu schválil
způsobilé výdaje projektu ve výši 986 071,55 Kč, což znamená, že nám je poslána na obecní účet výše
uvedená částka.
Jihočeský kraj nám poskytl ze svého dotačního titulu na podporu cestovního ruchu finanční prostředky ve
výši 25.000,- Kč na opravu některých tabulí naučné stezky. Opraveny byly v Chrástu, Zahořanech, Dobré
Vodě, Lašovicích, Zlučíně, Kovářovských Hůrkách, kde byla také opravena prokopnutá tabule stezky
Z onoho Světa do Týna nad Vltavou. Tabule byly poničené od sluníčka, nyní se dávají přes natisknuté
plochy speciální plastové desky, které mají funkci zabránit opětovnému poničení slunečním zářením.
Na dalších aktivitách se pracuje a bude pro ně prostor v některém z dalších zpravodajů. Na závěr
přeji všem krásné svátky a v novém roce jen samé dobré zprávy, hodně zdraví, štěstí a možnost se setkávat
se svými bližními, přáteli a kamarády.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce-

VÝŠE POPLATKŮ SE V ROCE 2021 NEMĚNÍ
paušální poplatek za svoz komunálního odpadu:
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 600,- Kč, splatnost od 02.01.2021 do 31.05.2021
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 600,- Kč, splatnost od 02.01.2021 do 31.05.2021

poplatek za psa: 150,- Kč, splatnost od 02.01.2021 do 31.03.2021

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE V KOVÁŘOVĚ
Dobu Adventu a blížící se Vánoce máme s dětmi velice rádi. Prožíváme vánoční atmosféru
poslechem koled, zpíváním vánočních písní, pečením perníčků a vyráběním dárečků. Školku jsme vyzdobili
vánoční výzdobou, na které se také podílely děti. Ve třídách září velký vánoční strom, pod kterým děti našly
plno krásných hraček. Připravili jsme s dětmi vánoční besídku, ale protože v této složité době rodičům
nemůžeme své vystoupení předvést ve školce, natočili jsme krátká videa na flash disk, z něhož si je mohou
stáhnout a zhlédnout doma.
Našim velikým přáním je, abyste prožili ve zdraví krásné vánoční svátky, a v novém roce Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
MILUKÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 4. 12., kdy si děti užívaly prvních sněhových vloček na zahradě mateřské školy, k nám
zavítala očekávaná návštěva Mikuláše s čertem. Od Mikuláše dostaly balíček s dobrotami a překvapením. Ti
nejodvážnější se s Mikulášem a čertem vyfotografovali. Jsme rádi, že alespoň tuto tradici se nám podařilo
v dnešní době zachovat.
-Jana Háchová, učitelka-
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PROJEKT „ZÁLESÁK“
První letošní zálesácká výprava se uskutečnila v měsíci září při hezkém podzimním počasí plném
sluníčka. Cílem naší výpravy byl les na kovářovských Hůrkách. Děti si zde procvičily a doplnily své znalosti
o různých druzích lesních stromů a keřů a jejich plodech. Seznámily se i s jejich vlastnostmi a možným
zpracováním a využitím. Měly možnost zblízka si prohlédnout i kůru smrků nakaženou kůrovcem. Na závěr
příjemné vzdělávací procházky si děti sedly na louce na klády a s velkou chutí snědly své svačinky.
Druhá zálesácká výprava v měsíci říjnu se u lesa změnila na dobrodružnou naučnou stezku. Děti
procházely trasu po připravených fáborkách a po cestě hledaly ztracené parůžky srnečka Ferdy. Kromě
parůžků našly i spoustu jiných přírodnin, které si společně s Markétou prohlédly a dozvěděly se o nich plno
zajímavostí. I tato naučná výprava do lesa se dětem moc líbila.
-Miluše Krejčová, učitelka-

„MALÍ SOKOLÍCI“
Naše školka nabízí dětem prostor k rozvoji pohybových dovedností. Dopřáváme dětem dostatek
přirozeného pohybového vyžití jak ve třídě, tak i na zahradě. V našem programu je zařazujeme každodenně.
Jde o různé zdravotní cviky, pohybové hry, honičky, cvičení s nářadím a další. Snažíme se do našeho
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programu zařazovat rozmanité pohybové aktivity. Chceme dát dětem základy plavání, bruslení, lyžování a
jízdy na kole.
Jednou z inovativních aktivit, kterou jsme ve školce zahájili, je cvičení v rámci celoročního projektu „Se
Sokolem do života“. Do budoucna bychom rádi do cvičení s dětmi zapojili i rodiče. Každý týden zařazujeme
cvičení, kde si děti osvojují základní pohybové dovednosti. Celým cvičením nás provází sokolík Pepík a
další zvířátka. Splnění cviků zaznamenají do svého deníčku. Za každý splněný úkol si vylepí samolepku
zvířátka, o kterém se také učí krátkou básničku, a zpívají písničku o sportování.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-

PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje, zdravíme Vás v tomto předvánočním čase.
Nezapomeňme při tom množství dárků, které nakupujeme a dostáváme, na ten nejvlastnější dar: darovat
něco sami ze sebe. Darovat si navzájem čas. Otevřít náš čas Bohu. Tak zmizí hektičnost. Tak se objeví
radost, tak nastanou pravé svátky. Nezapomeňme si navzájem darovat čas…
Zrekapitulujeme pro Vás dění v
našem zařízení. Listopadová
témata se točila kolem stromu a
padání listí. Děti si jako
opravdoví malíři užily malování
stromu venku. Předlohou jim byla
hrušeň, ale každý ji vyobrazil
jinak. Na svůj namalovaný strom
si poté natiskly listy. Kromě
těchto dvou výtvarných aktivit
jsme razítkovali dětskými razítky
a na svatého Martina si každý
mohl udělat svého koně s hřívou
z vlny.
Začátkem měsíce jsme
všichni oslavili naše jmeniny,
protože svátek měli všichni svatí.
Na svatého Martina jsme znovu
prožili příběh o rozpůlení
vojenského pláště (půlka pláště
mu musela zůstat, aby mohl
vyfasovat opět novou výstroj) a
snu o žebrákovi, který se
proměnil v Ježíše. Nezapomněli
jsme ani na svatou Anežku, naši
českou princeznu a řeholnici.
Mezi děvčaty příliš velký zájem o
vyzkoušení řeholního roucha
nebyl, zato kluci si ho chtěli
vyzkoušet všichni. To ale bohužel
nemohli, protože jsme měli jen
oděv pro ženy. 
Stromu jsme se věnovali vícekrát. Zkoušeli jsme si ho vytvořit z různých komponentů, třeba
z větviček, kůry, listů či kořenů. Házeli jsme listí, zahrabávali se do hromady spadaných listů a také jsme ji
přeskakovali. Zkoušeli jsme ve dvojicích, trojicích a dalších -icích vytvořit společně strom. Spojili jsme své
síly, abychom náš strom mohli obejmout a zjistit, jak je široký. Také jsme si povídali o tom, že strom je jako
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náš život. Máme kořeny, kterými jsou naši předkové, my jsme kmen a větve jsou ti, kdo přijdou po nás.
Zjistili jsme, že strom je užitečný, neboť ze dřeva se dá vyrobit spoustu věcí. A to, co z něj zůstane?
Poslouží k zatopení a ohřátí se.
Pavlíkovi jsme k narozeninám udělali požární auto z látek, které zasahovalo při požáru. Navštívil nás
psí fotbalista. S grafickým vzorem jsme se naučili tři písničky – Ach synku, synku, Cib, cib, cibulenka a Pec
nám spadla. Tancovali jsme s Míšou Růžičkovou Příšery a Popeláře. A ani tento měsíc jsme nezapomněli
„spíkovat“ anglicky. Hráli jsme hru Mr. Stork lost his cap and the cap was blue/green/red...
V Domově svaté Zdislavy jsme se připravovali na zimu. Brigádníci nám nařezali, naštípali a složili
dřevo. Všem, kteří nám pomohli, ze srdce děkujeme.
Ke konci měsíce proběhlo tradiční adventní věncování v netradičním stylu. Díky patří Vám, kteří jste
přišli, pletli a zdobili. Velké díky také Vám, kteří jste si věnec koupili a tím Domov svaté Zdislavy
podpořili.
V prosinci za námi přijelo loutkové Divadlo Tondy Novotného. Ve spolupráci s výtvarnicí Zuzanou
Valenovou představilo pohádku o svérázné a nebojácné princezně. Princezna se nebála ničeho a díky své
odvaze vyřešila i nejrůznější problémy a situace.
Oslavili jsme Žofinčiny páté narozeniny. Společně jsme vykrajovali a pekli perníčky. Mikuláš
naděloval i u nás, a tak děti dostaly punčochu plnou dobrot. První sníh jsme si pořádně užili a pěkně si
zasáňkovali. Chystáme se na online vánoční besídku, snad se nám povede.
Pořádání dalších akcí jako ples, výročí Domova svaté Zdislavy či karneval se bude odvíjet podle
epidemické situace související s onemocněním covid-19, proto sledujte naše webové stránky
www.rodinapredborice.cz a facebook Rodina Předbořice.

„Nikdy žádný člověk po něčem tak tuze netoužil, jako touží Bůh po tom být s člověkem.“
Mistr Eckhart

Požehnané Vánoce naplněné vděčností a radostí z toho,
že Bůh se z lásky k nám stal člověkem a je stále s námi, a
hojnost milostí do nového roku 2021 přejí a
v modlitbě vyprošují
Milosrdné sestry sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny,
sestry Anna a Pavlína.

ROK 2020 S KOVÁŘOVANEM
V letošním roce jsme neměli tolik možností se s Vámi setkávat jako
obvykle. Byl to těžký rok pro nás všechny. Jako každý rok jsme měli
připraveno několik vystoupení, tradičně jsme hned v lednu začali
Obchůzkou s klibnou a kozlíky. Stihli jsme pak ještě březnové vystoupení
v Budkově u Husince, ale další představení musela být zrušena. Mezi nimi
i náš festival, který měl být letos jubilejní, pětadvacátý. Pozvány byly
různé soubory a jako hlavní host přijal naše pozvání vyhlášený VUS
Ondráš. Nakonec jsme se rozhodli celou akci přesunout na příští rok.
Během končícího léta jsme měli možnost se s publikem ještě párkrát
setkat, třeba v Petrovicích nebo jako každoročně v Doudlebech.
Tento rok ale přinesl souboru i radostné události. Narodilo se nám požehnaně miminek, tři kluci a
jedna princezna, a v říjnu jsme provdali jednu naši členku .
Věříme, že se nám všem v příštím roce bude dařit lépe a bude víc možností k setkávání. Zda
uskutečníme tříkrálovou Obchůzku s klibnou a kozlíky, zatím nevíme. Na všechny se při nadcházejících
událostech, které nás snad v novém roce čekají, moc těšíme.
Přejeme Vám krásné vánoční svátky a do dalšího roku především pevné zdraví!
-Kovářovan7

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Letošní prosincové novinky z naší školy jsou proti jiným létům mimořádně stručné. Důvod je všem
čtenářům zřejmý – škola byla téměř dva měsíce zavřena, a i když se na dálku vyučovalo, všechny ty tradiční
plánované školní aktivity jsme zorganizovat nemohli. Nedošlo tak na Evropský den, Svatomartinský večer
ani Velkou předvánoční družinu. Pravidla pro provoz znovuotevřené školy jsou zatím velice přísná, a proto
jsme rádi, že se za přísných hygienických podmínek podařilo uskutečnit alespoň mikulášskou obchůzku.
Jsme samozřejmě velmi rádi, že se žáci vyučují opět ve škole, zároveň vnímáme, že v té současné
škole toho hodně chybí. Chybí nám nejenom ty celoškolní zábavné a stmelující aktivity, ale také zájmové
činnosti a dílničky, v nichž se mohli scházet žáci z různých tříd. Chybí nám úsměvy žáků, které pod rouškou
jenom tušíme, chybí nám možná i to tradiční žákovské „zlobení“…
Všem občanům Obce Kovářov přeji jménem školy klidné a láskou naplněné vánoční svátky a
v novém roce především pevné zdraví.
Libor Mandovec, ředitel školy
DISTANČNÍ VÝUKA
Pojem distanční výuka se letos objevil jako označení vyučování, které žáci absolvují doma. Na
začátku tohoto školního roku jsme si ani příliš nepřipouštěli, že školy budou opět zavřené a že se žáci
opět posadí za monitory počítačů. Po podzimní zkušenosti je nám jasné, že tento stav nemusí být něčím
naprosto unikátním a že se ještě může opakovat. Na rozdíl od jarního vzdělávání na dálku jsme na podzim
pojali distanční výuku jinak a jsme rádi, že nám sami rodiče prospěšnost této změny potvrdili. V anketě, do
níž se zapojily více než dvě třetiny rodičů, byl hodnocen systém distanční výuky na naší škole kladně a ve
srovnání s jarním obdobím jako efektivnější. Potěšilo nás i časté vyjádření, že mnoho žáků zvládá výuku i
bez pomoci rodičů a že zvláště u starších žáků nepředstavuje distanční výuka pro rodiče velkou zátěž.
Základem distanční výuky se totiž staly videohovory, jejichž prostřednictvím učitelé výuku vedli, byli tak
v každodenním kontaktu se žáky a mohli jim probírané učivo řádně vysvětlit. Samozřejmě nešlo o prosté
překlopení normálního rozvrhu do videopřenosů, to by žáci (potažmo i učitelé) zvládali jen stěží a bylo by
to pro samotné vzdělávání kontraproduktivní. Každý den absolvovali žáci maximálně tři hodiny
videovýuky, další čas pak trávili samostatným plněním zadaných úkolů.
Do online podoby se překlopila také práce školní družiny. Po úvodní pátrací hře v Kovářově a okolí,
kterou absolvovalo několik rodin, spustily vychovatelky vysílání studia Družina. Několikrát týdně se mohli
žáci ŠD odpoledne připojit (jak jinak než online) do improvizovaného studia, kde mohli trávit čas
zajímavými aktivitami nebo si jen tak se svými kamarády popovídat. Online probíhalo během zavření
téměř všechno: kromě vlastní výuky či školní družiny to byly například i čtvrtletní rodičovské schůzky,
školní porady nebo třeba další vzdělávání pedagogů.
Ještě jednou děkuji všem rodinám našich žáků (a to bez výjimky), neboť všechny dokázaly
zabezpečit svým dětem internetové připojení a v naprosté většině i IT vybavení k tomu, aby mohla
výuka probíhat především přes videohovory. Pětadvaceti žákům jsme pro potřebu distanční výuky
zapůjčili školní tablety a notebooky. Mohu konstatovat, že ani jeden žák nezůstal na podzim takzvaně
offline…
ŠKOLNÍ A ZEMĚDĚLSKÝ PLES ZRUŠEN
Bohužel Vám musíme oznámit, že letošní rok musíme přerušit
osmadvacetiletou tradici školního a zemědělského plesu.
Z důvodu současné epidemické situace nám nezbývá nic jiného než tradiční ples
plánovaný na 16. ledna 2021 zrušit.
Doufáme, že za rok bude situace lepší a příští plesovou sezónu v Kovářově budeme moct opět
naším plesem zahájit…
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MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
I letos se v naší škole
objevila
mikulášská
družina. V pátek 4.
prosince se Mikuláš,
anděl a čert vydali na
obchůzku jednotlivých
tříd, aby zjistili, jak
byly plněny loňské
sliby o tom, že se žáci
budou vzorně učit a že
rozhodně
nebudou
zlobit... Jako každý rok
žáci opět slibovali a
hromadně
recitovali
(zpívání je bohužel stále
zakázáno). Některým se
objevily v očích slzičky, ale i když si několik žáků chtěl čert s sebou vzít do pytle, Mikuláš dohlédl na to,
aby se nikomu nic zlého nestalo. Poděkování za drobnou sladkou odměnu patří Spolku rodičů při ZŠ
Kovářov.
KDYŽ JSEM ONLINE
Ano, žáci byli letos online víc, než je zdrávo. „Když jsem online“ je však název preventivního
programu, který absolvovali během posledního celého prosincového týdne žáci 2. stupně a který
lektorsky zajišťovala Linka bezpečí. Důvodem sjednání tohoto programu byla mimo jiné i současná
situace, kdy děti tráví na internetu mimo kontrolu rodičů mnoho hodin. Jeho cílem bylo zopakovat zásady
bezpečnosti na internetu a seznámit se všemi riziky, které ve virtuálním světě na žáky číhají. Program
probíhal online pomocí videohovoru a podařilo se jej zajistit pro žáky zdarma.
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec
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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STŘÍPEK Z MINULOSTI, OSOBNOST – RODÁK Z KOVÁŘOVA
ZÍTEK Jan (23. 10. 1921, Kovářov – 7. 7. 1989, Praha)
Narodil se v dělnické rodině v Kovářově čp. 56; mládí
strávil ve svém rodinném domě v Milevsku, absolvoval
obchodní akademii v Písku, pak pracoval jako praktikant
u Zemědělské pojišťovny. Od října 1945 pracoval v úřadovně
sociálního pojištění ve Vejprtech, od dubna 1948 byl pak
náměstkem ředitele úřadovny sociálního pojištění v Aši a
posléze v ústřední národní pojišťovně v Benešově (1948-53),
později se stal na krátko ředitelem Okresní národní pojišťovny
v Pardubicích. Od 1. srpna 1953 byl ustanoven tajemníkem a
od r. 1954 předsedou KNV v Pardubicích, odkud v říjnu 1955
přešel na MZV. Začínal na AO, součástí jeho příprav byla
i šestitýdenní stáž v Pekingu. Od června 1956 do konce roku
1959 byl nejprve vyslancem a od r. 1957 velvyslancem
v Indonésii, kde mj. připravil státní návštěvu tehdejšího šéfa
vlády V. Širokého. V letech 1960-65 byl ředitelem 8., AO,
následně vedl od ledna 1966 do léta 1967 odbornou školu
MZV, po jejím zrušení byl zařazen do GS MZV a od března
do května 1969 byl krátce generálním sekretářem
ministerstva. V červnu t. r. přešel do reorganizovaného OMO
ÚV KSČ, kde působil jako instruktor až do svého
penzionování r. 1982, ze stavu pracovníků FMZV byl definitivně vyvázán krátce předtím v březnu 1981.
Zemřel krátce před pádem režimu. Pochován je na milevském hřbitově.
Oficiální dobová fotografie, prezident Sukarno a JUDr. Jan Zítek ambasador
Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů
(1918-1992). Praha 2013, s. 667 (doplnila pí. Z. Trofimiuková)

PŘÍRODOVĚDNÝ A MYSLIVECKÝ SPOLEK KOVÁŘOV
Vážení malí i velcí příznivci našeho přírodovědného spolku,
po dlouhé pauze bychom chtěli oznámit, že od ledna 2021 zahajujeme opět činnost spolku. Schůzky budeme
plánovat podle aktuální situace v souladu se státními zákazy a uvolňováním.
Zde je krátké představení našeho spolku pro ty, kteří nás ještě neznají. Schůzky probíhají jednou za 14 dní o
víkendu. S dětmi vyrážíme na procházky do nejbližšího okolí, učíme se poznávat přírodu, kterou máme
kolem sebe. Učíme se o zvířatech a jejich zvycích, pobytových stopách, potravě a obydlích. O lese,
stromech a rostlinách. O tom, co je v přírodě špatné, co je dobré a jak se v přírodě chovat a pohybovat.
Seznamujeme děti s tradicí myslivosti, mysliveckou mluvou a prací loveckých psů.
Předběžně máme naplánované různé výlety, např. návštěvu obory Sedlice, myslivecké slavnosti v Hluboké
nad Vltavou, návštěvu kynologické akce (výstavy nebo zkoušky z výkonu psa). Rádi bychom uspořádali
soutěž Zlatá srnčí trofej, která byla každoroční akcí. A v plánu je také účast na střelecké soutěži pro děti.
Počítáme s pravidelnými schůzkami do konce června a na konci srpna bychom připravili pro děti tradiční
přespání v přírodě.
Milé děti, těšíme se na vás a doufáme, že od ledna nám situace dovolí se setkávat.
Informace o zahájení kroužku a schůzkách sledujte na stránkách
http://www.mysliveckykrouzekkovarov.estranky.cz/; nebo facebook Myslivecký kroužek Kovářov.
Informace pro nové zájemce - kroužek je určen pro děti od 1. třídy ZŠ. V případě zájmu přihlašujte své děti
na tel. 732 58 57 80 nebo zprávou na FB.
Přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků, do nového roku hlavně psychickou sílu,
duševní vyrovnanost, zdraví a trpělivost.
-Přírodovědný a myslivecký spolek Kovářov, Markéta Jiroušková-
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ POVLTAVÍ PŘIVEDLA DO REGIONU 84 MILIÓNŮ KORUN

V roce 2004 začala v milevském regionu spolupracovat skupina aktivních lidí, mezi kterými byli zástupci
drobných podnikatelů, zemědělců, obcí a neziskových organizací. Jejich záměrem bylo vytvořit partnerství,
které by pomáhalo zlepšovat životní podmínky v území, do kterého patří Milevsko a okolní obce –
Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kostelec nad
Vltavou, Kovářov, Křižanov, Křižanov, Kučeř, Květov, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov,
Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř. Po roce neformální spolupráce bylo
připraveno založení organizace a 5. září 2005 mohla být v hospůdce Na Radnici v Kovářově podepsána
zakladatelská listina Místní akční skupiny Střední Povltaví. Cílem tohoto spolku je udržení a zlepšení
kvalitních životních podmínek v obcích a dosažení ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti
mikroregionu. To znamená ochranu přírody a tvorbu estetické krajiny, udržení kulturního bohatství, podporu
malého a středního podnikání, podporu zemědělství a zajištění bydlení. Důležitá je i podpora občanských
iniciativ, kvalitní využití volného času a rozvoj turistického ruchu.
První období činnosti MAS Střední Povltaví nebylo jednouché, vedle elánu a nadšení bylo mnoho hodin
dobrovolnické práce. Později už bylo možné zaměstnat první manažerku. Postupně bylo zpracováno několik
rozvojových strategií, díky kterým se podařilo získat přes 5 miliónů korun. Polovina této částky byla využita
na činnost MAS Střední Povltaví, propagaci území a realizaci několika drobných záměrů. Druhá polovina
mohla být rozdělena jako finanční podpora místních projektů. Byl pořízen smykový nakladač pro
zahradnictví, traktor pro soukromého zemědělce, bagr nakladač pro obec Kovářov a hydraulický vyžínač pro
Zemědělské družstvo Chyšky. Pátým projektem byl nákup velkokapacitního stanu včetně lavic a stolů. Ten
se využívá při různých venkovních akcích a většina obyvatel našeho území už v něm někdy poseděla.
MAS Střední Povltaví také spolupracovala na projektech "Stezka z Týna na Onen Svět" a "Stezka z Onoho
Světa do Týna". V rámci toho vznikla nejdelší naučná stezka v ČR (66 km), doplněná o zajímavé
interaktivní prvky. Zapojila se také do projektu "Toulava - turistická destinace", jehož výsledkem bylo
založení smysluplné a ucelené turistické destinace.
V roce 2016 dopracovala MAS strategii komunitně vedeného místního rozvoje s názvem „Trvalý rozvoj
Středního Povltaví“. Díky této úspěšné strategii bylo prostřednictvím několika operačních programů získáno
celkem 67 milionů korun. Z toho je určeno 11 milionů na činnost MAS v rámci projektu „Režijní výdaje
MAS SP I, II“ a 56 milionů může být rozděleno na podporu financování různých projektů v mikroregionu
Milevsko. Jak jsou zatím tyto peníze čerpány? V rámci Programu rozvoje venkova je k dispozici 20 miliónů,
z nich bylo do prosince 2020 rozděleno necelých 12 miliónů. Zemědělci a drobní podnikatelé využili peníze
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na nákup strojů a aut, na stavební úpravy a vybavení provozoven (například autoservisy, truhlárny, bourárna
masa, pila, kuchyň restaurace) a také na pořízení moderních technologií a přístrojů (CO2 laser, CNC
soustruh, GNSS přístroj). V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je možno rozdělit 23
milionů, z toho je již necelých 22 milionů vyčerpáno. Zájem byl o financování stavebních úprav nebo
vybavení odborných učeben v základních školách (Chyšky, Bernartice, Milevsko) a na gymnáziu. Obce také
financovaly výstavbu a rekonstrukce chodníků a v Kučeři byly vybudovány dva sociální byty. Z Operačního
programu Zaměstnanost, který podporuje sociální oblast, bylo přiděleno 13 miliónů korun. Většina těchto
peněz je již také rozdělena. Díky nim je v celém milevském regionu zajištěna terénní hospicová péče, byly
zřízeny jesličky v Přeštěnici a byla zahájena činnost Komunitního centra Milevsko. Dalším podpořeným
projektem je pořádání letních příměstských táborů v Kovářově.
Z hlediska rozvoje celého milevského regionu je důležité, že žadatelé o finanční podporu jsou z různých
obcí (včetně jejich místních částí) a peníze jsou tak rozděleny napříč územím. Největší finanční podpora
v celkové částce 17 106 605 Kč šla zatím do Milevska (z toho 16 949 735 Kč do města, 51 120 Kč do Velké
a 105 750 Kč do Dmýštic). Projekty z Chyšek byly doposud podpořeny částkou 5 480 243 Kč. Další úspěšní
žadatelé byli v Bernarticích (4 442 145 Kč), Přeštěnici (4 557 004 Kč), Borovanech (3 860 097 Kč), Kučeři
(2 953 504 Kč), Sepekově (2 865 000 Kč), Kovářově (celkem 1 884 097 Kč, z toho šlo 153 900 Kč do
Vepic) a Oseku (1 563 875 Kč). Drobnější částky šly do Hrejkovic (445 942 Kč), Hrazan (224 999 Kč),
Kostelce nad Vltavou (223 200 Kč) a Jickovic (85 305 Kč). Do místních částí Zhoře šlo celkem 321 695 Kč
(238 825 Kč Blehov a 82 870 Kč Zbislav).
Od začátku roku 2016 patří mezi další činnost MAS Střední Povltaví realizace projektů, které podporují
rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Na ně se jí zatím podařilo získat celkem 11,5 miliónů korun. Mimo
toho manažerky pomáhají školám s administrací jejich vlastních projektů v hodnotě 19 milionů korun.
V letošním roce si MAS Střední Povltaví připomněla 15 let od svého založení. Z původně plánované
zajímavé akce pro veřejnost zbylo v důsledku koronaviru jen skromné ohlédnutí do minulosti. Při něm je
vidět, že ze skupinky několika nadšených dobrovolníků vyrostla po letech práce organizace, která má
významnou roli v rozvoji našeho území. Organizace, která doposud nečerpala žádné příspěvky od obcí ani
jiných místních subjektů a vedle peněz na vlastní činnost dokázala přivést do území významné finance pro
obce, školy, zemědělce, drobné podnikatele a neziskové organizace. S tím souvisí i vznik nových pracovních
míst pro milevský region. V kanceláři MAS nyní pracují 4 manažerky a další lidé spolupracují na projektech
v rámci malých úvazků. Díky podpoře místních zemědělců vznikla 3 nová pracovní místa a 5,5 nových
pracovních míst vzniklo v provozovnách drobných podnikatelů. V ostatních organizacích vzniklo na základě
finanční podpory z MAS celkem 6 pracovních míst.
A jak vypadá pohled do budoucnosti? V příštím roce MAS Střední Povltaví dopracuje novou strategii
rozvoje území, která v případě kladného hodnocení na příslušných ministerstvech umožní získat do našeho
území další desítky miliónů korun. Strategie se zpracovává komunitním způsobem a do její přípravy se tedy
může zapojit každý, kdo má o rozvoj území zájem.
V rámci projektu „Režijní výdaje MAS SP II“ reg.č.projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009790

-Manažerky Místní akční skupiny Střední Povltaví z.s.-
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SDH KOVÁŘOV, OKRSEK KOVÁŘOV – DOBROVOLNÍ HASIČI
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností okrsku Kovářov a jeho výboru za rok 2020.
Letošní pandemický rok opravdu nebyl jednoduchý, ale přesto jsme se snažili dokončit
plán práce, i když v menším rozsahu, než bylo původně plánováno.
Sled událostí ve světě ohledně pandemie Covid-19 nám neumožnil konání oslav
135. výročí založení SDH Kovářov s okrskovou soutěží v požárním sportu, námětové
cvičení a prověření techniky ve spolupráci s obecním úřadem a hasičským záchranným sborem, školení
první pomoci a další. Na druhou stranu se podařilo zorganizovat školení na systém Port.all a komunikaci
s operačním střediskem v Českých Budějovicích, dále školení pro obsluhy motorových pil. Díky Ústřední
hasičské škole v Jánských Koupelích se nově on-line formou proškolilo 6 strojníků okrsku, to znamená, že
každá jednotka na našem okrsku disponuje minimálně jedním ze zákona proškoleným strojníkem. Doufám,
že příští rok se nám takto podaří proškolit i všechny velitele.
I v této složité době jednotlivé sbory pořádaly kulturní aktivity jako plesy, dětské dny, taneční
zábavy a další akce, bez kterých si dle mého názoru život na vesnici již neumíme představit.
Téměř všichni zástupci našeho okrsku se v září zúčastnili shromáždění delegátů sborů dobrovolných
hasičů okresu Písek v Podolí. Zde jsme také volili výkonný výbor okresu Písek na následující volební
období. Starostou OSH ČMS Písek pro volební období 2020 -2025 byl zvolen Ing. Jiří Heinrich, náměstky
starosty OSH ČMS Písek byli zvoleni Josef Kloboučník, Miloslav Uhlík a Pavel Jelínek a za členy
výkonného výboru Petr Váňa a Ladislav Štván.
Děkuji za spolupráci starostovi obce Pavlu Hrochovi, obecnímu strážníkovi Pavlu Škochovi,
Štěpánce Rybníčkové a Michaele Smrčinové. Díky této spolupráci se opět podařilo dovybavit jednotky SDH
novými prostředky, jako jsou zásahové obleky, rukavice, hadice, zásahový vozík atd.
Dovolte mi, abych Vám jménem okrsku Kovářov popřál příjemné prožití vánočních svátků, pohodu,
lásku, spokojenost a do nového roku 2021 pevné zdraví.
-Zdeněk Brůžek, starosta okrsku KovářovVážení spoluobčané,
nastává čas
vánočních svátků,
bilancování uplynulého roku
2020, kdy celou populaci
utlumil, a musíme říci, že i
zastavil a stále omezuje, velmi agresivní nepřítel.
Bohužel utlumil běžný a krásný chod
každodenních radostí a přešlo to ve velikou
starost. Každé omezování svobody je velmi
nepříjemné, ale dnes již snad každý pochopil, že
to není rozmar světových mocností, ale je to
krutá realita, se kterou se populace musí
vypořádat. Každý den slyšíme o zodpovědnosti a
přístupu k této situaci. Myslím si, že to jediné
teď můžeme ovlivnit a vzájemně respektovat veškeré kroky směřující ke zlepšení této situace. Musíme
doufat, že nadcházející období, kterým je rok 2021, bude lepší, znovu budeme moci přispívat do kulturního
vyžití obce a vše se dostane do kolejí, na které jsme byli zvyklí. Děkuji za nádhernou spolupráci s SDH
Kovářov starostovi obce Pavlovi Hrochovi, místostarostce Štěpánce Rybníčkové, Míše Smrčinové,
obecnímu strážníkovi Pavlovi Škochovi.
Dovolte mi, abych všem popřál pevné zdraví, štěstí, lásku a příjemné prožití vánočních svátků v rodinném
kruhu, spoustu trpělivosti, tolerance a respektu.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov-
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FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Nová fotbalová sezóna 2020/21 je pozastavena a její opětovné spuštění je soudě dle
současné situace v nedohlednu.
Muži A vstoupili do soutěže velice dobře a po odehraných 8 kolech podzimní části jim patří
3. místo se 16-ti body. Za zmínku stojí venkovní zápas na hřišti favorita soutěže z Hluboké,
kde po předvedené pohledné hře sahali naši hráči po všech 3 bodech. Bod za remízu 2:2 je jistě
také úspěchem, jelikož z podzámčí se budou body vozit velice obtížně.
Po uvolnění bezpečnostních opatření zahájili muži A přípravu. Více přiblíží současný stav trenér mužů A,
Jiří Jaroš:
„Vzhledem k tomu, že celá situace kolem Covidu-19 je nejasná, nevyhnula se ani našemu sportování,
fotbalové přípravě a hraní soutěží. Amatérské soutěže byly přerušeny a současně trénování a příprava na
novou sezonu je velice omezená. Zimní přípravu jsme ale zahájili v pátek 11. 12. 2020. Poprvé jsme se sešli
po delší době, ale jak to bude dál, nikdo neví. Záleží na nových vládních opatřeních, i ta jsou dle mého
názoru někdy nesystémová a chaotická a přináší nejistotu a zmatek. I když na druhou stranu celou tuto
těžkou situaci chápu.
Amatérské fotbalové soutěže mají podle termínové listiny krajského fotbalového svazu začít 27. 2. 2021.
Hrát se má na umělých plochách, což nebude také jednoduché zajistit, protože jich není v okolí dostatek.
Nám nezbývá než si přát, aby se vše brzy uklidnilo a vrátilo k normálnímu životu. Fotbal je zábava nejen
pro hráče, ale také pro všechny naše skvělé fanoušky, se kterými se těšíme na setkání při dalších fotbalových
zápasech.
Závěrem všem přeji klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, spokojenosti a brzké setkání na fotbale.“
„Béčko“ nevstoupilo do soutěže optimálně a zpočátku se hledalo. Tři výhry v řadě jim před přerušením
soutěží zajistily 5. místo v neúplné tabulce. Doufejme, že se na tuto sérii podaří navázat i na jaře, až to
situace dovolí.
Starší žáci se potýkají s nedostatkem hráčů. Nezbývá nežli si přát, aby tato nepříznivá doba byla také
k něčemu dobrá a v našich mladících vyvolala opět chuť nejen k fotbalu, ale ke sportu jako takovému.
Hráči a hráčky mladší přípravky sbírají potřebné zkušenosti v okresní soutěži. Na svém kontě mají první
domácí výhru, když na domácím hřišti porazili Hradiště „B“ 13:7. Hned 7x se prosadil Viktor Junek a po 3
zásazích přidali Lukáš Smetana a Filip Janda.
V této nelehké době bych chtěl poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří nás pravidelně podporují v naší
činnosti. Děkujeme!
Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov přeje všem klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky a vše dobré v novém
roce 2021.
-Tomáš Janeček-

INZERCE - FEKORB
ING. LUBOŠ PETŘÍČEK
PETROVICE

Nabízím vyvážení jímek, septiků
a odvoz různých materiálů
třístranným sklápěčem Liaz 9t.
tel. +420 797 677 881
petriceklubos@seznam.cz
www.fekorb.cz

Přejeme Vám ze srdce
překrásné Vánoce…
a Silvestr ať vykouzlí štěstí,
lásku, úsměv na tváři,
ať se Vám v novém roce
všechno vydaří!
Služby obce s.r.o.
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INZERCE
Q-SERVICE Autoservis-Pneuservis Hrejkovice
tel. 731 603 603. Zimní
pneumatiky, STK, čištění a dezinfekce interierů vozidel, opravy vetšiny vozidel,
roční prohlídky včetně zapsání do servisní knihy a to i elektronické.
Vážení zákazníci Vaše auto si u vás doma zdarma vyzvedneme a po servisu
či opravě Vám auto domů vrátíme. Neohrožujte sebe a své blízké coronavirem při
čekání před STK nebo autoservisem. Čištíme interiéry vozidel suchou nebo mokrou
cestou včetně desinfekce ozonem. Asistenční služby, odtahy vozidel, sklopné plato
pro jedno vozidlo a podvalník 8 m dlouhý pro přepravu dvou vozidel. Vše zařídíte telefonem.
O záruku na Váš vůz v Autoservisu Hrejkovice nepřijdete. Podle Nařízení Komise EU č. 461/2010,
automobiloví výrobci nesmí omezit záruku na vozidlo a to ani prodlouženou, pokud majitel garanční servis
provádí podle výrobcem předepsaných postupů v certifikovaném autoservisu, jako je mezinárodní síť
autoservisů Q-SERVICE. Zákazníkům zaručujeme odbornou údržbu a opravy automobilů většiny značek, dle
standardů výrobců. Dodáváme náhradní díly v originální kvalitě nebo kvalitě rovnocenné ve smyslu §2
vyhlášky č.31/2003sb. Zapíšeme provedený servis do servisní knihy jak klasické tak elektronické.
Diagnostické pracoviště TEXA DIAGNOSTIK. Přesné určení závady je rozhodující pro zdárné provedení
opravy. Na přání provedeme LOG měření v reálném provozu. Revize LPG a CNG musíte dělat každý rok,
u nás po domluvě na počkání. Opravy LPG systémů.
Zajistíme STK, vyrazíme náhradní VIN. Měníme oleje, filtry, výfuky, díly řízení, brzdy, drážkové a
rozvodové řemeny. Čistíme ultrazvukem škrtící klapky, snímače, EGR ventily, lambdasondy. Opravujeme
klimatizační systémy. Detekujeme úniky chladiva metodou dusík-vodík. Desinfikujeme klimatizační systémy
ozónem. Ozón nekryje, ozón čistí. Dostane se do všech těžko přístupných míst. Odstraní zápach, zničí plísně
a bakterie. Plníme obě chladiva R134a, 1234yf.
Zimní pneumatiky za nejlepší ceny v regionu u nás a na našem e shopu www.intercars.com neplatíte
dopravu. Přezujeme i vámi zakoupené pneumatiky kdekoliv na internetu.
Výkup a prodej použitých aut. Aktuálně k prodej Škoda Fabia Kombi 6.2004, motor 1.198cm3, 47kW,
závěs. Škoda Octavia Kombi 1,9 TDI 4x4, 12.2005, motor 1.890cm3, 77kW, závěs. Ke každému vozidlu
záruka na technický stav,
zimní a letní pneumatiky.
Výměny olejů
automatických převodovek.
Převodovka DSG se šesti
převody musí mít výměnu
oleje každých 60 tisíc
kilometrů. Hydrodynamická
převodovka každých 100 tisíc
kilometrů. Výměnou oleje
v automatické převodovce je
pouze dynamická výměna za
použítí automatické plničky
oleje, při nastartovaném
motoru a řazení rychlostních
stupňů. Používáme MAGNETI
MARELLI ATF EXTRA PRO.
Na snímku uprostřed
technik Jindřich Tollinger s
týmem Q-SERVICE.
Otevřeno je denně, po dohodě vč. sobot, nedělí, www.facebook.com /AutoservisPneuservisHrejkovice
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VYTÁPÍTE PELETAMI? NORMA NESTAČÍ, POŽADUJTE CERTIFIKACI
S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění.
Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní pelety.
S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá řada výrobců.
Spotřebitel by měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět,
že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je pro výrobce pouze
technickým doporučením a není právně závazná. Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě
vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá do laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace ENplus®,
kterou v současné době vyžaduje značná část výrobců peletových
spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces
– od kvality vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní
procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety
jsou na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem
licence. Pokud jsou pelety volně ložené, je tato certifikace uvedena
v dodacím listu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze
zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel, snížit jeho
životnost a mít negativní dopad na životní prostředí. Nákup levných pelet proto nemusí být ve finále tím
nejlepším a nejlevnějším řešením.
Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva
řídit, využijte bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění,
zateplení a rekonstrukce domů, dotace pro energeticky úsporná opatření apod.) se do Energy Centre České
Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná
linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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!

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

Autorka vtipu: Eva Janoušková, Zahořany
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119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč

