KOVÁŘOVSKÝ

ZPRAVODAJ
Číslo: 3/2022

Vydává: Obec Kovářov

INFORMACE Z OBCE

V sobotu
10. září 2022 se
konalo slavnostní
otevření nové
hasičské zbrojnice
SDH Kovářov.

Vážení spoluobčané Obce Kovářov,
tento zpravodaj vychází právě v době, kdy jsme na konci volebního období 2018-2022. Není to
žádné načasování, jen pravidelnost našeho obecního čtvrtletníku. Chtěl bych Vám všem trochu přiblížit, co
se obecnímu úřadu ve spolupráci s rozhodnutím zastupitelstva Obce Kovářov podařilo nebo nepodařilo
zrealizovat za poslední čtyři roky, v nichž jsme měli od Vás mandát. Spravovat obec a hlavně rozvíjet a
naplňovat sliby staré čtyři roky není jednoduché, ale za chvilku se dozvíte, co se podařilo, co napůl nebo co
vůbec.
1. Vybudujeme čistírnu odpadních vod, kterou budou moci využívat všechny vesnice Obce Kovářov.
- z minula je připravena studie proveditelnosti, určující místo realizace, technologii a cenu
- nyní se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace
- na základě výběrového řízení za cenu 2 290 530,- Kč
2. Budeme prosazovat rekonstrukci kulturního domu Kovářov a Zahořany.
- realizovali jsme přístavbu KD s využitím pro spolkovou činnost, kanceláře Kovářovská OPONA +
Kovářovan, MAS SP, bezbariérový přístup do prvního patra, kanceláře + zázemí pro zaměstnance
Služeb obce s.r.o., skladovací prostory + dílna, vše vytápěné tepelnými čerpadly, asfaltace nádvoří za
KD Kovářov celková cena 13 020 000,- Kč
- rekonstrukce toalet pro kino Kovářov, úprava společné místnosti služeb (kadeřnictví, masáže, pedikúra),
vytápění kina tepelným čerpadlem se dokončuje
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- oprava střechy kina, to zhruba za cenu 1 000 000,- Kč
Docházka zastupitelů za volební
- výměna střešní krytiny KD Zahořany za cenu 490 000,- Kč
období 2018-2022 v %
3. Zajistíme opravy komunikací Radava, Vepice, Kotýřina, Hostín.
Brůžek Vladimír
89%
opravili jsme silnice:
Grůbr Josef
86%
Vepice I za cenu 1 350 000,- Kč
Hácha
Pavel
100%
Radava za cenu 2 050 000,- Kč
Hroch Pavel
96%
Kotýřina za cenu 1 500 000,- Kč
Hubička Miloslav
68%
Řenkov - Březí za cenu 2 000 000,- Kč
Janeček
Petr
93%
Holešice za cenu 3 400 000,- Kč
Kahoun Jaroslav
82%
Kotýřina II za cenu 1 192 800,- Kč
Mandovec Libor
86%
Celkem 11 492 800,- Kč.
Pinta Josef
86%
4. Budeme usilovat o rozšíření DPS Kovářov
Rybníčková Štěpánka
82%
(Dům s pečovatelskou službou).
Škoch Libor
96%
- realizovali jsme rekonstrukce jednotlivých bytů se samostatným Škoch Pavel
100%
sociálním zařízením pro naše klienty s využitím bývalých prostor Vlna Martin
75%
prádelny – 9 bytů + kancelář pro pečovatelky nešlo nakonec Zelenková Pavla
93%
o rozšíření, ale o zkvalitnění bydlení nájemníků za cenu Zeman Aleš
89%
1 300 000,- Kč
5. Prosadíme donášku jídel pro seniory zdarma.
- po celou dobu volebního období jsme donášku našim seniorům hradili z rozpočtu obce za cenu
25,- Kč/1 donáška, celkem 720 294,- Kč
6. Zrekonstruujeme vodovodní řady za účelem zkvalitnění dodávek pitné vody.
- dokončili jsme obnovu vodovodu Jalovčí za cenu 485 000,- Kč
- zrekonstruovali jsme přivaděč (výtlačný řad ze studen do úpravny)
- probíhá obnova vodovodního řadu – nová ulice Kovářov celkem za cenu 4 385 000,- Kč
- obnovení obtokových stok okolo studen a zabezpečení průniku povrchových vod do studen
7. Budeme usilovat o zachování služeb v našich obcích (pošta, obchod, pohostinství, obecní policie).
- za hlavní považuji zachování pošty v Kovářově a rozšíření otevírací doby (v září roku 2018), které je
výsledkem individuálních jednání (bylo uvažováno o zrušení a přechod na Poštu Partner)
- pomoc provozovatelům obchodu a pohostinství v malých obcích za přispění dotací a vlastního podílu
- vytvoření kluboven některých SDH pro setkávání
- nadále jsme podporovali činnost obecní policie – rozšíření monitoringu v obci Kovářov
8. Budeme podporovat rozvoj a modernizaci vzdělávacích zařízení (ZŠ, MŠ).
- v rámci projektu podpořeného Evropskou unií došlo k základní škole k vybudování bezbariérového
vchodu, vyřešení bezbariérovosti uvnitř ZŠ, kompletní rekonstrukci toalet na 1. stupni, vybudování
speciální jazykové učebny a nové výukové kuchyňky za cenu 6 000 000,- Kč
- v MŠ vybudování nové venkovní učebny (Altán) za cenu 470 000,- Kč
9. Budeme podporovat rozvoj kultury, sportu a spolkové činnosti.
- vybudování napojení na vodovodní řad kabiny na Hůrkách za cenu 90 000,- Kč
- podpora jednotlivých spolků na základě individuálních dotací nebo darů (TJ ZD Kovářov, TTC
Kovářov, Opona, Kovářovan, Včelaři, Hostínské divadlo, MS Hůrka, MS Zahořany)
- podpora jednotlivých SDH – finančně každý rok, na základě požadavků doplnění nebo materiálová
obnova, podpora výročí jednotlivých SDH, využití dotací za 485 000,- Kč
- vybudování herních prvků v Lašovicích na základě požadavku místních obyvatel za cenu 230 000,- Kč
- pořízení nové přenosné stříkačky pro SDH Vepice a SDH Radvánov za 550 000,- Kč
- přípojný vozík pro SDH Vladyčín, Předbořice, Kovářov s plachtou za cenu 120 000,- Kč
- oprava hasičárny ve Březí za cenu 260 000,- Kč
- podpora zájmových skupin – nájem zdarma
10. Vynaložíme veškeré úsilí k vybudování nové hasičské zbrojnice v Kovářově.
- hasičská zbrojnice v Kovářově byla vybudována a 10. 9. 2022 otevřena - 7 700 000,- Kč
- vybudování opěrné zdi za účelem využití ploch – parkovací a manipulační plochy za cenu
2 600 000,- Kč
- asfaltace venkovních ploch za cenu 1 060 000,- Kč
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- vybavení hasičské zbrojnice – internet, svolávací modul, zabezpečení, nábytek za cenu 160 000,- Kč
10.
Pokusíme se získat dopravní automobil pro SDH Předbořice (Ford Tranzit).
- dopravní automobil jsme pořídili pro SDH Předbořice za cenu 960 000,- Kč
11.
Provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích Chrást, Kotýřina, Hostín.
- v průběhu volebního období se podařily rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích:
Předbořice za cenu 140 000,- Kč
Žebrákov za cenu 72 000,- Kč
Chrást za cenu 444 000,- Kč
Vladyčín za cenu 37 000,- Kč
Kotýřina za cenu 235 000,- Kč
Celkem 928 000,- Kč
12.
V rámci zvýšení počtu obyvatel je naší prioritou postavit bytový dům v Kovářově.
- zařídili jsme vypracování projektu pro společné územní a stavební řízení na bytový dům Kovářov
- následně jsme zadali vypracování prováděcí dokumentace ke stavbě bytového domu
- bylo vydáno stavební povolení, proběhlo výběrové řízení
- dnes se staví za cenu 28 500 000,- Kč
- bytové hospodářství - opravy bytu, čističky odpadních vod za cenu 1 883 000,- Kč
- je v běhu projektová dokumentace na přestavbu kadeřnictví v budově pošty na bytovou jednotku
13.
Pokusíme se vybudovat nové zástavbové zóny pro výstavbu rodinných domů v některých
vesnicích obce.
- v obci Zahořany máme zástavbovou studii pro individuální zástavbu
- rozparcelováno na základě geometrického plánu
- v současné době probíhá projektová dokumentace na vybudování ZTV
14.
Vybudujeme novou manipulační a skladovací halu pro Služby obce Kovářov.
- halu pro Služby obce s.r.o. se nepodařilo realizovat
- manipulační plocha vznikla za novou hasičárnou v Kovářově
15.
Budeme podporovat oslavy významných výročí na území obce Kovářov (Předbořice, Kovářov
800 let od první písemné zmínky).
- obě plánované akce jsme podpořili podle našeho slibu
- ještě jsme podpořili velmi krásnou oslavu 600 let od první písemné zmínky ve Vladyčíně
16.
Nadále budeme podporovat spolupráci s partnerskou obcí Seftigen.
- průběžně plníme návštěvy občanů, probíhají – jen COVID - 19 zrušil plánované návštěvy
17.
Budeme podporovat rekonstrukce církevních objektů a sakrálních památek.
- opravili jsme kříž Lašovice za cenu 90 000,- Kč
- kaple Panny Marie Zahořany za cenu 315 000,- Kč
- oprava Šindelářův kříž za cenu 42 000,- Kč
- kaplička Dobrá Voda za cenu 130 000,- Kč
18.
Rozšíříme informování občanů do všech místních částí Obce Kovářov (veřejný rozhlas).
- v současné době hlásíme do obcí Kovářov, Radvánov, Zlučín, Březí, Vepice, Vesec, Předbořice,
Lašovice, Zahořany, Chrást, Řenkov, Vladyčín
19.
Nadále budeme usilovat o získávání národních nebo evropských dotací.
- tento slib trvá a trvat bude
Realizovali jsme akce za 46 376 624,- Kč + plánovaných 28 500 000,- Kč bytový dům s přispěním dotací
22 238 237,- Kč.
Je toho ještě hodně, co jsme za funkční období dokázali. Třeba jsme získali pozemky od církve na našich
hřbitovech nebo realizovali práce na novém územním plánu, na pasportu komunikací, podařilo se nám
vykoupit některé pozemky v návaznosti na zástavbovou studii v Zahořanech. Neustále se snažíme
o výsadbu nových stromů do alejí, tak jako tomu bylo například v Chrástě.
Někdy neviditelná a občany opomíjená je práce firmy Služeb obce s.r.o., která se v příštím roce dožije
20. výročí od založení. Údržba prostranství, hřbitovů, místních a účelových komunikací (zakoupili jsme
novou mulčovací sekačku za 250 000,- Kč) a mnoho dalších činností. Bez této společnosti si to neumím
vůbec představit.
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Vážení spoluobčané,
pokusil jsem se zde zhodnotit činnost za právě končící volební období 2018 – 2022. Je jen na Vás,
zda uznáte, že jsme pro naše obce udělali dost. Sám starosta nebo místostarostka či členové rady by toho
tolik nezvládli, kdyby nebylo spolupracovníků na obecním úřadě, zastupitelů a dalších. Proto mi dovolte jim
za odvedenou práci a nasazení poděkovat. Poděkování náleží také Vám všem, kteří jste se na rozvoji obce
Kovářov podíleli.
Já osobně jsem připraven obec i nadále rozvíjet, využívat svých zkušenosti a znalostí k naplňování
nových cílů, které povedou k zvýšení kvality života v obci Kovářov i v tak složité situaci, jaká nás čeká.
-Pavel Hroch, starosta obce-

Nastal čas rekapitulovat poslední čtyři roky, kdy jsem měla možnost ve funkci místostarostky obce
napomoci v naplňování a vymýšlení různých projektů. Bylo skvělé prosazovat dobré věci a pomáhat
v případě vzniklých problémů. Možná by bylo dobré si některé připomenout.
Všichni jsme si v posledních letech prošli náročným obdobím. Vracím se hlavně k nové zkušenosti
s pandemií covidu-19. Nikdo z nás situaci, ve které jsme se všichni ocitli, neznal. Museli jsme se rychle
rozhodovat jak pomoci obyvatelům obce a institucím, které spadají do naší správy. Nejzranitelnějšími se
stali naši senioři. Proto jsme ve spolupráci s obecní policií, některými zastupiteli a hasiči umožnili nákupy až
do domu pro trvale žijící seniory a rodiny, které nemoc uvěznila doma. Byly omezeny některé služby,
uzavřely se školy a školky. V polovině února pandemie skolila Služby obce s.r.o., dále pekárnu a nemocnost
obyvatel stoupala, v obci bylo 134 nakažených. Starosta zařídil za pomoci Krajské hygienické stanice v ČB,
že se na Kovářovsku provedlo plošné testování na covid-19. Za pomoci všech hasičských sborů byly
zajištěny potřebné údaje obyvatel obce, kteří měli zájem o testování. Společně s kolegy jsme dali
dohromady seznamy a připravili načasování jednotlivých testů. Všechny zájemce jsme obtelefonovali a den
D nastal v úterý 02. 03. 2021. Bylo odhaleno 53 pozitivních z 467 otestovaných. Nebylo to jednoduché
období, ale zvládli jsme to. Velké díky patří hasičům, obecnímu strážníkovi, některým zastupitelům
a pracovníkům obecního úřadu, všichni tito riskovali své zdraví, aby pomohli jiným. Nelze opomenout
obyvatele, kteří šili roušky nebo se zapojovali jiným způsobem.
Do oblasti sociální se řadí i každodenní péče o seniory. Naše milé pečovatelky (zaměstnankyně
Sociálních služeb Milevska) se starají o klienty v Domě s pečovatelskou službou a také o klienty jako
terénní pečovatelská služba. Obec se již od počátku finančně podílí na chodu těchto služeb a navíc od roku
2019 obec dotuje 25,- Kč každému trvale žijícímu důchodci donášku oběda.
DPS zaznamenala velké změny, každý byt má nyní svoje sociální zařízení, což přispělo
k důstojnějšímu bydlení zdejších klientů. Do budoucna se uvažuje o rozšíření DPS – nástavbou nad
současnou stavbou. Tato myšlenka, sice v mnohem větším měřítku, vznikla již za starostování pana Jiřího
Nováka, a tak bude dobré v ní pokračovat.
Další myšlenkou je zapojit se do projektu My v tom Jihočechy nenecháme a pomoci nejen seniorům,
ale i rodičům s dětmi. Stejně jako jsme využili projektu na vítání občánků a dáváme s podporou Jihočeského
kraje 6.000,- Kč každému nově narozenému občánkovi obce, tak každý prvňáček nastupující do Základní
školy v Kovářově dostane 2.000,- Kč.
Zmínila jsem jen oblast sociální, jelikož je mi velmi blízká a vím, co je pečovat či se starat o někoho
blízkého. Život přináší překážky a obec se snaží vytvořit mosty, které pomáhají překážky překonávat. Přeji
všem pevné zdraví a zdravou mysl.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka-

OBECNÍ POLICIE
V katastru obce Kovářov v poslední době přibyly krádeže pohonných hmot z odstavených vozidel,
proto žádám občany, pokud zjistí nějaký podezřelý pohyb osob nebo vozidel, aby to ihned ohlásili obecní
policii, popřípadě si poznamenaly registrační značku vozidla.
Dále bych chtěl reagovat na stížnosti občanů na parkující vozidla v „nové ulici“. Někteří řidiči zaparkují
automobily přímo proti sobě a pak, pokud by měl projet traktor, nebo nákladní automobil, tak nemá možnost
projet. Proto znovu informuji řidiče, že při stání vozidla na pozemní komunikaci musí být volný jízdní pruh
3 metry pro každý směr jízdy.
-Strážník: Pavel Škoch,Tel: 603 514 076-
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MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME
PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU – výše podpory 4.000,- Kč
Pro koho je podpora určena
Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:



do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022
včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
o
o
o

pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do
příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ,
odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství,
ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či
invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např.
skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

- Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho
manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel).
- Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí
být vedeno exekuční řízení.
- Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na
podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku
PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU - výše podpory 4.000,- Kč
Pro koho je podpora určena
Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:


poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem
v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na
území Jihočeského kraje, kteří:



pobírají příspěvek na bydlení nebo
žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši
16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč
měsíčně,
 žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími
osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších
jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí
být vedeno exekuční řízení.
zdroj: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

O uvedené podpory je možno žádat na Obecním úřadu v Kovářově od 15. září 2022.
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV

Prázdniny plné krásných slunných dnů skončily a začal nový školní rok, ve kterém je zapsáno 50 dětí
k pravidelnému vzdělávání. Z toho čtyřem dětem byl udělen odklad školní docházky.
Nástup nových dětí není pro některé rozhodně snadný, a tak zprvu to zkouší za přítomnosti svých
maminek nebo tatínků. Pomalu si zvykají na nové kamarády, paní učitelky a školní prostředí. Snažíme se,
aby se dětem ve školce líbilo, a věříme, že společně s rodiči zvládneme úspěšné začlenění do kolektivu.
Výchovnou činnost plánujeme podle zpracovaného ŠVP PV s názvem „Jen si děti všimněte, co je
krásy na světě“. Veškeré vzdělávání probíhá formou hry. Vzájemně se prolínají poznávací, výtvarné,
praktické, předmatematické, hudební, předčtenářské, jazykové a pohybové činnosti.

Pro děti opět připravujeme pestrý program:
 V září mezi děti zavítá divadélko OKÝNKO
s pohádkou „O koktavé hejkalce“.
 V říjnu nás navštíví lektorka ze ZOO Hluboká se
vzdělávacím programem „Kamarádi ze ZOO“.
Vyprávění je přizpůsobeno věku a schopnostem
dětí, při němž se zábavnou formou seznámí se
zajímavostmi ze světa zvířat.
 Rádi bychom opět nabídly bruslení na milevském
ledním stadionu a kurz lyžování v Kvasejovicích.
Obě aktivity jsou v jednání.
 Kurz plavání v plaveckém stadionu v Písku je
naplánován od 16.1.2023

Digitální pomůcky v MŠ
Na základě rozhodnutí MŠMT v letošním roce
získala naše školka dotaci ve výši 32.000,- Kč na
pořízení digitálních pomůcek a vybavení. Byly
zakoupeny různé robotické programovatelné hračky a
notebook pro potřeby pedagogů ke své výchovné práci.

Nové kapsáře pro děti
Šatnu malých dětí ozdobily nové kapsáře. Za
ušití děkujeme paní Dagmar
Zemanové.

-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov6

POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY

-spolek Rodina Předbořice-
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jsme rádi, že letos hned na začátku roku nemusíme oznamovat, jaká protiepidemická opatření
budeme muset dodržovat nebo kdy zahájíme antigenní testování žáků. Na druhou stranu víme, že i kdyby
k nějakým omezením nebo nečekaným událostem došlo, my si s tím společně poradíme, tak jak jsme to
společně se žáky a rodiči dokázali v těch minulých covidových letech.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
První školní den 1. září se nesl v duchu tradičního uvítacího rituálu. Po úvodním setkání se třídními učiteli
ve svých učebnách se žáci přesunuli na školní dvůr, kde proběhlo slavnostní zahájení spojené s proslovem
ředitele školy. V hlavní roli bylo jedenáct nových prvňáčků, které provede prvním rokem školní docházky
paní učitelka Gabriela Zítková. Všichni byli celé škole jmenovitě představeni, z rukou deváťáků převzali
uvítací květinu a od starosty Pavla Hrocha také kufřík plný překvapení.

CO JE NOVÉHO V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE?
 Hlavní novinkou tohoto roku je změna ve způsobu školních plateb. Nově zavádíme systém
bezhotovostních plateb v rámci modulu Platby (Třídní fond) v informačním systému Bakaláři. Díky němu
budou mít rodiče přehled o pohybu a použití svých peněz v třídním fondu a děti nebudou muset nosit do
školy hotovost.
 Kvůli ukončení výroby a podpory obědových karet přecházíme od začátku tohoto školního roku
k čipům. Žáci se plastový čip zakoupili hned druhý den školy a my si od změny slibujeme mimo jiné to, že
se omezí časté zapomínání či ztráty kartiček, neboť čip je možné přidat k běžně nošeným klíčům.
 Pokud jde o vybavení školy, přes prázdniny se podařilo realizovat několik oprav a modernizací.
Mimo jiné byly nově vymalovány a vybaveny tři kmenové učebny 1. stupně. Nově vznikající učebna
hudebna byla vybavena závěsy. Rozšířeny byly sady tabletů, které využívají žáci při výuce - pro potřeby
individuální práce žáků s touto technikou máme v současnosti již 50 iPadů.
 Pokud jde o školní vzdělávací program, jeho změny souvisí se začleňováním nové Informatiky,
která bude postupně součástí všech ročníků od 4. třídy. V pátém ročníku proto bude od tohoto roku o jednu
hodinu nižší dotace pro výuku oblasti Člověk a jeho svět (Přírodověda a Vlastivěda). Nově je také ubrána
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jedna hodina Výtvarné výchovy v 7. ročníku, kde se jedna hodina Informatiky od září objevuje. Nabídka
volitelných předmětů pro žáky 7. až 9. třídy obsahuje čtyři předměty, po roce se vrací opět díky zájmu žáků
předmět Konverzace v anglickém jazyce.
 V novém školním roce začínáme s několika personálními změnami. Po odchodu paní učitelky Evy
Bouškové do důchodu nastoupila jako učitelka 1. třídy paní Gabriela Zítková. Pozici učitele českého jazyka
na 2. stupni budou vykonávat hned dva učitelé - paní Soňa Schorníková a paní Nikola Váchová. S výukou
hudební výchovy nám bude pomáhat paní učitelka Daniela Vozábalová. Skupinku asistentů pedagoga
posílila paní Michaela Pfefferová. Po mateřské dovolené se vrátila paní vychovatelka Zuzana Šetinová, které
bude pomáhat rovněž na pozici asistentky pedagoga.
 V tomto školním roce se chceme vrátit ke všem tradičním a osvědčeným aktivitám školy, které byly
minulé roky znemožněny protiepidemickými opatřeními. Důraz bude kladen právě na akce spojené se
setkáváním žáků napříč ročníky, s rodiči či veřejností. Doufáme, že se v letošním školním roce uskuteční
již třikrát odložený zájezd do partnerské obce Seftigen ve Švýcarsku.

JAK JSME SE NENUDILI
Letošní příměstský tábor určený pro děti ze ZŠ Kovářov a organizovaný Spolkem rodičů při ZŠ Kovářov se
uskutečnil ve dnech 11. - 15. července 2022. Už samotný název tábora „TUDY Z NUDY“ každému napoví,
o co nám po celou dobu šlo - nezažít NUDU. A to se nám také podařilo!
Celý týden se nesl v duchu zábavy typu hry v lese, kreativní tvoření, sportovní hry. Chybět samozřejmě
nemohly ani tradiční táborové aktivity jako jsou hledání pokladu, diskotéka (bublinková párty). Po letech
jsme opět navštívili místní zážitkový park Zeměráj, kde jsme nejen plnili úkoly a prošli Stezku bosou nohou,
ale čekala tam na nás naše přítelkyně paní Chýlová, která měla připravené neobyčejné vyprávění o místních

lidech žijících ve středověké osadě, naučila nás hledat vodu a připravila nám velmi chutné pokrmy.
Úžasným zážitkem pro všechny byla návštěva pana Pajera, který nás s láskou, trpělivostí a ochotou zasvětil
do světa želv. Viděli jsme želvy snad všeho druhu - od těch zelenavých až po pardálí. Prohlédli jsme si
terária, výběhy, palmy, fíky, stali jsme se svědky nově přicházejícího života malé želvičky. Mohli jsme si
dokonce potěžkat 8-kilogramové želví mládě. Dozvěděli jsme se jak se k želvám chovat, aby si kvalitně
užily svého dlouhého života, který může dosahovat až 100 let.
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Dalším hostem tábora byl páter Mgr. Vavřinec Martin Šiplák, O.Praem., který je velkým cestovatelem. Jeho
poutě nás zavedly do zemí vzdálených a jeho srdci blízkých. Dozvěděli jsme se jak rozdělat oheň, jak
filtrovat vodu, jak skladovat jídlo před medvědy, co si sbalit na cesty do oblastí „bez civilizace.“ Jsme teď
o hodně chytřejší a možná i pokornější k životu i přírodě. Táborníkům nechyběl ani výlet. Tentokrát jsme
vyrazili do Tábora. Už samotná cesta vlakem pro nás byla příjemným zážitkem. Vydali jsme se do
Husitského muzea a podzemí, kde jsme plnili zadané úkoly. Dozvěděli jsme se mnoho o historii a viděli
jsme, jak se žilo našim předkům v 15. století. Za vrchol našeho výletu děti považují návštěvu koupaliště
v Táboře, kde jsme jezdili v divoké řece a užívali si skluzavek. Sladkou tečkou nakonec byly úžasné
muffiny paní Fořtové a jejího syna Jáchyma.
Příští rok se těšíme, děti, na viděnou. Petra Slivková

ZAČÁTEK ROKU S TANCEM
Hned druhý den školního roku se v naší tělocvičně tančilo. Svou ukázku spojení dance street a slavných
muzikálů nám přijela předvést milevská taneční skupiny EFK Dance Family. Během interaktivního
vystoupení se členům taneční skupiny podařilo žáky nejen zaujmout, ale také vtáhnout přímo do dění. Ti
se mohli zúčastnit pohybové rozcvičky, tělesné rytmizace nebo třeba minisoutěže v poznávání tanečních
stylů. Mnozí si užili také to, že mezi účinkujícími byli přímo současní žáci naší školy, kteří předvedli
před "svým" publikem skvělé výkony.

ZAPOJILI JSME SE DO SÁZENÍ LIDICKÉ HRUŠNĚ
Ve čtvrtek 8. září se naše škola zapojila do akce s názvem Výsadba lidické hrušně. Místní akční skupina
totiž zorganizovala návštěvu pan Antonína Nešpora, syna jedné z přeživších lidických žen. Dopoledne
proběhla v jedné z učeben pro žáky osmé a deváté třídy přednáška pana Nešpora, jejímž obsahem bylo
poutavé vyprávění o osudu své maminky. Ta díky svému těhotenství přežila nacistické běsnění, které Lidice
postihlo, a stala se nositelkou jedinečného lidského příběhu. Před polednem pak proběhlo sázení lidické
hrušně, štěpu ze stromu, který jediný "přežil" kruté vyhlazení obce. Kulturní program pietního aktu obstarali
žáci školy - v úvodu recitovala Anežka Bendová a Marie Krejčová, závěr akce ozdobili svým zpěvem
členové pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Veroniky Pšeničné.
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz

LÉTO S KOVÁŘOVANEM
Pro Kovářovan se letošní léto
konečně vrátilo do starých kolejí a od
festivalu jsme měli řadu vystoupení.
18. června jsme vystupovali na oslavě
95. výročí Obce baráčníků v Týně nad
Vltavou.
Ve dnech 15. – 17. července jsme byli
pozváni na Dožínky do SvatobořicMistřína.
Zvládli
jsme
náročný
dožínkový průvod a předvedli naše
programy na několika jevištích, a to
i s našimi dětmi. Užili jsme si nádherné
moravské kroje i cimbálovou muziku,
stihli jsme navštívit i Bukovanský mlýn
a Internační tábor ve Svatobořicích, kde
jsme získali řadu nových zajímavých informací.
V pátek 26. srpna dopoledne někteří naši členové uskutečnili vystoupení v Domově pro seniory
v Sedlčanech, které mělo u staroušků velký úspěch.
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V sobotu 27. srpna jsme měli opravdu hodně náročný den. Od rána jsme se účastnili Národních
dožínek v rámci probíhající akce Země živitelka v Českých Budějovicích, kde jsme vystupovali jak
v průvodu, tak na jevišti. Rovněž zde naše děti vystoupily se svým programem a byly úžasné 😊 Odpoledne
jsme se urychleně přemístili do Milevska na Bartolomějské posvícení, kde nás i děti čekalo další vystoupení
v Bažantnici.
O týden později, 3. srpna, jsme se s našimi programy představili v Mladé Vožici na akci setkání rodáků.
Nutno velmi pochválit naše děti, že ač jsme zde trochu „zápasili“ s prostorem, skvěle vše zvládly a celé
vystoupení se podařilo na výbornou.
Příští sobotu nás jako každoročně čekají dožínky v Doudlebech, takže kromě přípravy programu
připravujeme pro Doudlebany i tradiční „dárek“.
Během léta se nám všude dobře vystupovalo a všude jsme se setkali se skvělými lidmi, ať z řad pořadatelů či
z řad diváků a návštěvníků. Na podzim nás čeká další výzva, chystáme se pro naše příznivce připravit
vánoční program a doufáme, že nám to zase nezkazí nějaká pandemie.
Krásný podzim a na shledání v adventu se těší Kovářovan.
- Božena Kolorosová-

PŘÍRODOVĚDNÝ A MYSLIVECKÝ SPOLEK KOVÁŘOV
V NAŠEM KROUŽKU SE VĚNUJEME PŘÍRODĚ V OKOLÍ NAŠICH DOMOVŮ.
POZORUJEME A POVÍDÁME SI O SAVCÍCH, PTÁCÍCH, HMYZU. POZNÁVÁME NAŠE DŘEVINY
I BYLINY. VĚNUJEME SE MYSLIVOSTI, JEJÍ TRADICI, PÉČI O ZVĚŘ, PÉČI O KRAJINU,
KYNOLOGII, MYSLIVECKÉ ZOOLOGII A LOVECTVÍ.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PRVNÍ SCHŮZKY PO PRÁZDNINÁCH JE:
NEDĚLE 18. 9. 2022 v 9:00.

ODPADY:
Od

října je
komunální odpad
opět svážen
každý týden ve
čtvrtek

Informace pro nové zájemce:
Hlásit se mohou děti od 1. – 9. třídy ZŠ, schůzky probíhají vždy od září do června,
zpravidla 1x za 14 dní v neděli od 9:00 – 11:00 hod.
Pokud budete mít zájem, pište nebo volejte, rádi vám poskytneme bližší informace.
na tel: 732 585 780, mail: marketajirouskova@seznam.cz

Naděje až do konce
Časosběrný dokument, který vypráví nejen o strachu a bezmoci, ale i o mimořádné odvaze
a lásce, kterou lze nalézt tváří v tvář při mezní situaci. Zachycuje příběhy lidí, do jejichž
života vstoupila nemoc ALS. Při promítání bude přítomen jeden z protagonistů filmu,
Vladimír Mikuláš (bratr Š. Rybníčkové). Budete se smát, ale i plakat.

27.10.2022 od 18:00 hod. kino Kovářov
11

JÍDLOBRANÍ – 5. ROČNÍK
Komu letošní výtěžek ze Sousedského setkání neboli Jídlobraní 2022 pomůže?
Jakub Janči
Ahoj,
jmenuji se Jakub Janči a jsem z Kovářova. Je mi 9 let a doktoři mi ve dvou letech diagnostikovali dětský
autismus. Od té doby jezdím s rodiči po různých psychologických vyšetřeních. Do mateřské školy jsem
chodil v Kovářově, kde mi pomáhala paní asistentka. Dnes navštěvuji 2. třídu speciální školy v Příbrami,
kam mě rodiče každý den dovážejí. Ve škole mě nejvíce baví čtení a matematika, ale děláme tam i spoustu
zajímavých věcí. Chvilku mi trvá, než se zapojím, ale pak mě to moc baví. Když jsme u toho Jídlobraní, tak
moje nejoblíbenější jídlo je řízek ☺. Chtěl bych poděkovat organizátorkám Monče a Anetce, všem
zúčastněným kuchařům a všem co přispějí na tuto dobrou věc. Peníze mamka s taťkou použijí na
každodenní dopravu do školy.
Ještě jednou všem děkuji.
Váš Kubík.☺
Ondřej Řezáč
Ahoj,
jmenuji se Ondra Řezáč a je mi 11,5 roku a žiju již 9 let v Kovářově s mojí maminkou a s mladší sestrou
Kristýnkou. Narodil jsem s vrozenou vývojovou vadou na mozku, kterou doktoři pojmenovali "po
doktorsku" jako rozsáhlou kortikální dysplazii vpravo s levostrannou hemiparézou a sekundární epilepsii.
Jednoduše to řeknu mými slovy, mám celou špatnou levou stranu těla a aby toho nebylo málo, dostanu
někdy epileptický záchvat. Doktoři mi to zjistili v mých necelých 2 letech. Nyní už chodím do 5. třídy na ZŠ
Kovářov a od 1.třídy mi pomáhá asistenka pedagoga a hodně moje sestra, která se mnou chodí do stejné
třídy. Musím pravidelně cvičit, jinak by přestalo moje tělo poslouchat a horšilo by se to čím dál tím víc. Od
3 let jezdím pravidelně každé 2 roky na 14 denní intenzivní rehabilitaci do Arpidy v ČB, strašně moc mi to
pomáhá a vždy mě to kompletně nastartuje a zlepší celkově mou hybnost i mozek. V červnu 2023 pojedu už
popáté na tuto intenzivní rehabilitaci a výtěžek z JÍDLOBRANÍ, který pořádají šikovné holky MONČA a
ANETKA a na který přispívají všichni zúčastnění, by mi moc pomohl. A přispělo by to mojí mamce,
protože žijeme bez taťky a vždy musí našetřit na tento pobyt sama.
Moc děkuji Ondra ☺
Gita Píšová
Ahoj,
jmenuji se Gita Píšová a bydlím v Lašovicích. Je mi 12 let. Narodila jsme se předčasně s diagnózou dětské
mozkové obrny s postižením na všechny čtyři končetiny. Mám 4. stupeň postižení a bez pomoci druhé osoby
se neobejdu. Chodím do 4. třídy speciální školy v Arpidě, která je v Českých Budějovicích, kam mě denně
mamka vozí. Mimo školy mě zajímají hry na PC, hypoterapie, plavání, deskové hry jako je třeba člověče
nezlob se. V Arpidě máme hodně terapií a cvičení, což je pro můj zdravotní stav moc dobré a užitečné. 2x
do roka jezdím do dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích. Vybrané peníze bychom použily na
moji dopravu do školy.
Chtěla bych tímto poděkovat všem organizátorům a všem zúčastněným.
Všem ještě jednou moc děkuji.

Gituška☺

MÁTE-LI CHUŤ SE PŘIHLÁSIT JAKO VAŘÍCÍ, OZVĚTE SE NÁM:
Monika Hrochová, tel.: +420 724 204 274 nebo Aneta Gillová, tel.: +420 723 875 672

12

13

CO SE DĚJE V MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ STŘEDNÍ POVLTAVÍ?

MAS Střední Povltaví pomáhá s distribucí hry Krycí jména
Prostřednictvím projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání
ORP Milevsko II pomáháme s distribucí deskové hry Krycí jména
v ukrajinsko-české jazykové verzi. Cílem deskové hry je pomoct dětem a
žákům hravou formou s učením slov v novém jazyce a zároveň se
zapojením dětí a žáků z Ukrajiny do školního kolektivu. Tato speciální
edice hry je darovaná zcela zdarma do škol, školních zařízení, DDM apod.
Výsadba 42. štěpu Lidické hrušně v Kovářově
V rámci projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP
Milevsko II (dále jen MAP ORP Milevsko II) proběhla dne 8. 9. 2022
v Kovářově výsadba 42. štěpu Lidické hrušně. Tento štěp je zároveň teprve
2. štěpem vysazeným v Jihočeském kraji. Štěpy Památné Lidické hrušně
vysazuje Občanský spolek Lidice již 10 let po celé republice v rámci
projektu „Posel naděje“.
Výsadby na
vrchu Lipný i besedy
se žáky ZŠ Kovářov a
veřejností se zhostil syn
přeživší lidické ženy
pan Antonín Nešpor
z Občanského spolku
Lidice. Při výsadbě hrušně
zarecitovali a zazpívali
žáci
a
žákyně
ZŠ
Kovářov. Tato akce byla
uspořádána ve spolupráci
Místní akční skupiny
Střední Povltaví z. s.,
Obce Kovářov,
ZŠ Kovářov
a
Občanského spolku
Lidice z.s. Akce
proběhla pod záštitou
Pavla Hrocha jako
součást připomenutí
80. výročí operace
Anthropoid, k níž
zároveň probíhá na
OÚ Kovářov výstava.
První štěp Lidické
hrušně v Jihočeském
kraji byl vysazen
1. 9. 2020 v Milevsku před první základní školou opět ve spolupráci s Místní akční skupinou Střední
Povltaví z. s. v rámci projektu MAP ORP Milevsko II, u příležitosti oslav 85. výroční založení
1. ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku, kde se také uskutečnila poutavá beseda s panem Antonínem Nešporem a
Miroslavem Kalibou z Občanského spolku Lidice.
-Manažerky Místní akční skupiny Střední Povltaví z.s.14

⚽ FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S. ⚽
Prázdniny jsou za námi a ani během nich náš oddíl nezahálel. Nová mistrovská sezóna 2022/23 je již
v plném proudu a Kovářov reprezentuje celkem 5 oddílů.
V sobotu 30. června se v rámci Memoriálu Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka představila
stará garda AC Sparty Praha, kterou reprezentovala slavná jména z doby „železné Sparty“. Na
kovářovském trávníku se proháněly legendy jako např. Jiří Novotný, Horst Siegl, Martin
Frýdek a další. Kovářovské hráče nad 35 let bohužel zradila koncovka, a tak konečný výsledek
1:7 je až příliš krutý. Čestnou branku si připsal pouze Tomáš Koudelka.

30.7.2022 Memoriál Vl. Fořta a T. Měcháčka - TJ ZD Kovářov 35+ vs SG Sparta Praha
Starší žáci a starší přípravky před zahájením soutěží absolvovali fotbalová soustředění. Žáci zavítali
do nedalekých Branic a přípravka si vyzkoušela nově zrekonstruovaný Parkhotel Mozolov. Věřme, že jim
tyto společně strávené chvíle pomohou do nové sezóny, a že je tato zpestření budou motivovat do další
fotbalové práce.

Starší přípravka na Mozolově
Start mužů „A“ do nové sezóny se doma nevydařil a po prohraném zápas s Dačicemi na vlastní
žádost ukončil svoji činnost u „A“ týmu trenér Jiří Jaroš. Jménem TJ ZD Kovářov bychom panu Jarošovi
chtěli velice poděkovat za vše, co pro kovářovský fotbal vykonal! Mužstvo dočasně převzal Jiří Novák st.,
kterému bude vypomáhat Filip Škoch. Pod novým vedením se podařilo zvítězit ve venkovním zápase ve
Veselí nad Lužnicí a doma v divokém utkání se Slávií ČB. Doufejme, že se bude prvnímu týmu dařit
i nadále.
Jménem TJ ZD Kovářov bych chtěl pozvat naše fanoušky na kovářovská Hůrka na podzimní část fotbalové
sezóny. Předem děkujeme za vaši podporu!
-Tomáš Janeček15

TTC KOVÁŘOV – PŘÍPRAVA NA NOVOU SEZONU
Zatímco dospělá část pinčesáků se zatím připravuje na novou sezonu
individuálně (tréninky a místní turnaje na Sedlčansku), část našeho žactva prošla
13. - 14. 8. dvoudenním a dvoufázovým soustředěním v kovářovské tělocvičně.
Záměrem bylo zlepšit úderovou techniku jednotlivých hráčů a také pohyb za stolem.
Důležitou součástí přípravy bylo také zlepšení fyzičky a dalo by se říci, že účastníci
dostali pořádně zabrat. V sobotu vedl tréninkový proces Miroslav Martenek, trenér licence B, písecký rodák
a nyní trenér mládeže ve Vimperku. V neděli musel odjet pracovně do zahraničí a zastoupil jej Michal Špeta
s trenérskou licencí D. Po oba dny obětavě vypomáhaly hráčky druholigového družstva žen Lenka
Růžičková a Aneta Smetanová. Oživením pro domácí hráče byla účast dvou chlapců ze středočeské
Jesenice. My jsme dále rádi uvítali, že kovářovský Augustin Riant před tímto soustředěním z vlastní
iniciativy absolvoval týdenní kemp v Hořicích, kde se trénuje dokonce třífázově.
Od druhého září začali po letní pauze opět tréninky. Pro žactvo každé pondělí, středu a pátek od 18
do 20 hod. a pro dospělé v pondělí a pátek od 19 do 21 hodin. Apelujeme na rodiče, aby děti posílali včas,
aby se nenarušoval tréninkový proces, který začíná rozcvičkou. I když si opozdilci rozcvičku dodělají, vadí
již ostatním hráčům u stolu.
Rodiče se také mohou účatnit tréninku a pomáhat tak k jeho lepšímu průběhu. Tak mohou
i pozorovat, jaké dělá jejich ratolest pokroky.
Soutěže družstev dospělých začínají na přelomu září a října. Naše ženy budou opět hrát druhou ligu a
doufáme, že zdravotní problémy některých hráček se do té doby vyřeší, aby družstvo úspěšně navázalo na
dobré výsledky z uplynulé sezony. Kádr družstva zůstává stejný, tedy vedoucí týmu Radka Horká, Blanka
Kocourková, Kateřina Ďurišová, Aneta Smetanová, Lenka Růžičková a Nela Horká.
Družstvo mužů A bude po delší době hrát krajskou soutěž. Sice se nám těsně nepodařilo postoupit
přímo z okresního přeboru, ale využili jsme uvolněnou pozici po jiném týmu. Dlouholetého vedoucího Jirku
Zděnka, který z časových důvodů funkci odmítl, nahrazuje Vojtěch Poslušný. Přejeme, aby se mu dařilo
v někdy složitých jednáních s ostatními vedoucími. Jirkovi děkujeme za dosavadní činnost a jeho skvělé
referáty o družstvu.
Okresní přebor se letos sloučil s okresní soutěží, takže zde budeme mít dva týmy. Vedoucím našeho
béčka bude opět Hynek Králíček a spokojeni bychom byli s umístěním ve středu tabulky, což nebude ale
vůbec jednoduché. Družstvo bude hrát ve složení: Janeček Jaroslav, Riant Augustin, Zděnek Jiří, Janeček
Pavel, Janů Josef, Król Petr a Králíček Hynek. Naše céčko povede jako vedoucí Hezoučký Josef a spolu
s ním budou nastupovat převážně naši žáci a žákyně. Zde jde hlavně o získávání zkušeností.
Přejeme našim týmům dobrou hru, pevné nervy a pozitivní přístup k problémům.
-František Špeta-

SDH KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych
Vás seznámil s činností
okrsku Kovářov a jeho
výboru v tomto roce a
plány na zbytek roku.
Na začátku roku proběhly ve všech
sborech okrsku výroční valné hromady.
Následně proběhla i valná hromada okrsku za
účasti starosty obce a starosty OSH písek.
Zde byl odsouhlasen plán práce na letošní
rok.
13.3.2022 proběhlo školení nových
rozhodčích požárního sportu. Jsem velice rád, že okrsek Kovářov má tři proškolené rozhodčí.
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V květnu se sbory okrsku, které vlastní historické prapory, zúčastnily akce, která se v Písku konala
u příležitosti svátku sv. Floriána. Součástí bylo žehnání praporu OSH Písek, následoval průvod praporů
městem a následně den s IZS na výstavišti. Průvodu se zúčastnilo celkem 54 praporů, z toho 4 z našeho
okrsku.
14.5.2022 se po dvouleté pauze zapříčiněné pandemií uskutečnilo okrskové kolo v požárním sportu.
Letos se soutěže zhostil SDH Vladyčín v rámci oslav 130. výročí založení sboru. Na louce za Vladyčínem se
sešlo 9 družstev mužů a 1 družstvo žen. Zahájení se zúčastnil starosta obce Kovářov Pavel Hroch, senátor
Jaroslav Větrovský a starosta krajského sdružení hasičů Jiří Žižka, kteří předali medaile zasloužilým
členům.
Následovala netradiční soutěž v požárním útoku, štafeta v překážkovém běhu a na závěr soutěž
v silové přetahované hadicí. Zakopaná káď a „obrácený“ směr požárního útoku důkladně prověřil techniku
i zúčastněná družstva. Je dobré vidět, že o techniku je na okrsku dobře pečováno. Soutěž byla velmi
vyrovnaná a celkové časy všech družstev byly v rozmezí pouhých 10 vteřin.
V kategorii muži si pohár za první místo odvezlo družstvo Vepic před druhými Předbořicemi a třetím
Chrástem.
Kategorii žen opanovala děvčata z Předbořic.
V červnu se sbory okrsku podílely na organizačním zabezpečení MČR a MSR v cyklistice, které se
konalo v Kovářově.
Do konce roku nás čeká slavnostní otevření hasičské zbrojnice v Kovářově, soutěž v PS ve Vepicích
v rámci oslav 100 let od založení SDH, školení pro obsluhy motorových pil, shromáždění delegátů SDH a
další.
-Zdeněk Brůžek, starosta
okrsku Kovářov-

Kultura - program:
 17. 9. SDH Vepice, okrskové
cvičení
 18. - 22.9. zájezd do
termálních lázní Zalakaros
 15.10. drakiáda
 27.10. od 18:00h. kino
Kovářov, film Naděje až do
konce, časosběrný dokument
 27.11. nasvícení vánočního
stromu v Kovářově
 4.12. Mikulášská nadílka
 26.12. Pochod z Kovářova do
Kovářova
Kovářovský zpravodaj
Informační čtvrtletník pro občany Kovářova
Registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 11455
Vydavatel:
tel.: 382 594 218
www.kovarov.cz

Obec Kovářov, IČ 00249777
398 55 Kovářov 63
fax.: 382 594 486
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

KOMUNÁLNÍ VOLBY - 2022
Komunistická strana Čech a Moravy, vylosované číslo: 1
Vážení přátelé,
bude to asi už naposledy, kdy se na Vás obracím mým příspěvkem před komunálními volbami 2022,
jako nejdéle sloužící zastupitel Obce Kovářov. Od roku 1973 jsem bezmála padesát let zastupitelem. Ani
jedno volební období jsem nechyběl. Ač jsem nikdy nepřevlékl kabát, měl jsem stále u lidí důvěru a za to
jim chci touto cestou dnes poděkovat. Velice si toho vážím. Proč to tak bylo, ani nevím. Asi proto, že jsem
měl rád lidi a snažil jsem se, pokud mi síly stačily, pro ně něco dělat. Nevím, zda se mi to vždy povedlo, ale
nikdy mi nebylo lhostejné, co se ve společnosti, v které žijeme, děje. Moje maminka, když jsem byl mladý
kluk, mi vštěpovala do hlavy, chovej se tak, abys nebyl pokrytec a zbabělec. Snažil jsem se její rady držet,
ale netušil jsem, jak je to v životě složité její přání naplnit. Snažil jsem se tedy o to, abych si nepřestal vážit
sám sebe. Prožil jsem dva politické systémy. O některých věcech z mých životních zkušeností se chci
s Vámi podělit. Velice jsem znejistěl právě v roce 1989 při OF, kteří lidé tam bojovali za novou dobu.
Většinou to byli lidé, kteří pro obec do té doby neudělali nic prospěšného, a také lidé, kteří rychle převlékli
kabáty. To bych jim ani nevyčítal, protože prozřeli a bojovali proti starému systému. Získal jsem ale
přesvědčení, že ti nebudou schopni dělat ani pro tu dobu novou. Byli totiž zvyklí dělat jen sami pro sebe. Je
mi smutno, že jako stát jsme přišli o prosperující podniky v divoké privatizaci, přišli jsme o spoustu státního
a obecního majetku. Myšlenka, že se toho ujmou lidé schopní, se změnila v to, že se privatizace chytli lidé
všeho schopní. Dnes už vidíme, co jsme si zaseli, to sklízíme. Tak, jak elektřinu, tak i mléko lacině
prodáváme do Německa, tak draze nakupujeme zpět. Divné to hospodaření. Léta jsem pracoval v JZD
Kovářov. Vyráběli jsme kvalitní potraviny a zajistili soběstačnost potravin pro naši zem. Je mi smutno, že
naše zemědělství je ve stavu, kde soběstačnost potravin je asi na 38 %. Byly zlikvidovány cukrovary,
Madety, bramborárny a dnes i prasečáky. Pan Václav Havel chtěl bourat „králíkárny“. Dnes ta jedna
„králíkárna“ se prodává za 4 až 5 mil. korun. Pan kníže zase neměl rád vystavěné přehrady a vůbec nic
zpátky nechtěl, chtěl jen pomáhat lidem, jak jsme u nás v kulturáku slyšeli. A hned jsme přišli o závod
Becherovka. Chlubíme se ve sdělovacích prostředcích, kolik máme korunových a dolarových miliardářů, ale
že nám přibývá lidí, kteří žijí na hranicích chudoby, nás nezajímá. Ale už jsem to pochopil, vždyť je to
kapitalismus. To jsou ti lidé, neschopní se prosadit, nebo jsou to lidé jen příliš poctiví. Nikdy v mládí jsem
neslyšel nic o exekucích, no a dnes je to součást našeho života. Víte, po roce 1999 jsem díky své práci měl
možnost procestovat v podstatě kus západní Evropy. Co mne překvapilo, že vedle velkého bohatství
jednotlivců jsem viděl spoustu chudoby. Pokud to přeložím do češtiny, je to problém kapitalismu a dnešní
doby, obrovská nerovnost mezi lidmi. Tato krize se v minulosti řešila světovými konflikty. Jsme tomu dnes
opět velice blízko. Musím se usmívat, když se říká demokratické státy západního světa. Vše tam vidím, jen
tu demokracii ne. Mnoho pokrytectví a sílu peněz. A dnes už je demokracie tak vyspělá, že řeknete svůj
názor a můžete být odsouzen až na tři roky. Velice mne mrzí, že se přepisují dějiny a historie, bourají se
památníky. Už ani toho Vinnetoua neuvidíme. To je civilizována společnost? Ne, to je barbarství. Ani já
nejsem žádný hrdina, nebojím se o sebe, ale mám rodinu, vnoučata a o ty se bojím. Ale jak jsem se zmínil
v úvodu, nechci být pokrytec. Píši tedy o tom, co mě děsí. Projel jsem všemi koncetračními tábory v Evropě.
I po létech mi z této návštěvy šel mráz po celém těle, co to muselo být za hrůzu. A je to tu znovu, co
ohrožuje Evropu. Je tu nápor migrantů různého vyznání valící se do Evropy, objevuje se někde opět fašizace
společnosti. Je tu obrovský problém s ekoklimatem, A to vůbec nemluvíme o naší mladé generaci.
Výchovou za poslední desítky let je část této mladé generace, pro chod naší společnosti nepoužitelná.
Nemáme mladé lidi, kteří umí nějaké řemeslo. Zkrátka nejsou lidé na práci, protože podle nové doby to
nejsou úspěšní lidé. Myslím si, že by mladí lidé měli být ostražití a znát historii. Jak každý ví, KSČM se
nedostala do sněmovny. Řada lidí z toho má radost, ale právě v dnešní době, kdy se pro lidi vše zdražuje,
zhoršují se životní podmínky, je třeba, aby se lidí někdo zastal. Nejsem si docela jist, že by to mělo být
zrovna hnutí ANO. Sestavit kandidátku za KSČM nebylo jednoduché. Řada našich příznivců se bojí za nás
kandidovat. Bojí se, že budou mít problémy. Proto si všech, kteří šli za nás do voleb, hluboce vážím, protože
je to projev určité občanské statečnosti. Jsou to poctiví lidé, kterým vadí v dnešní době spousta věcí jako
mně. Jsou tam lidé, kteří pro obec v minulosti i současnosti mnoho dělali a dělají.
- za KSČM: Josef Pinta, zastupitel Obce Kovářov18

Hasiči a nezávislí, vylosované číslo: 2
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se nám komunální volby a my jsme pro Vás připravili kandidátní listinu Hasičů a nezávislých, kterou
vám níže představujeme.
Naším cílem je, aby v zastupitelstvu byli zástupci různých místních častí včetně Kovářova. Zároveň se
snažíme vnést do zastupitelstva mladou krev a spíše než klasická předvolební hesla máme přání, a to
přání v realizaci vašich tužeb v rámci naší obce.
Naším hlavním cílem je podpora a rozvoj všech vesnic na Kovářovsku, a to od kulturních akcí až po různé
místní aktivity.
Víme, že obecních budov ve všech našich vsích je mnoho. Jejich údržbu a případnou revitalizaci však
považujeme za nutnou. Zájem o osidlování Kovářovska je značný a naše strana by chtěla v tomto směru
pomoci všem zájemcům, kteří se u nás chtějí usadit. A to tím, že se budeme snažit všemi prostředky
k jejich realizacím.
Hasičská sdružení působící na našem území mají velikou zásluhu na řadě akcí v našem regionu, a to nejen
kulturních, ale i veřejně prospěšných. Proto bychom chtěli nejen hasiče, ale všechny místní spolky
podporovat v jejich činnosti, aby život na našich vesnicích neupadal, ale naopak vzrůstal.
Shrnutí je takové: neslibovat, ale jednat, a to ve prospěch celé naší obce, a být blíž Vám, našim
sousedům.
Kandidáti Hasiči a nezávislí:
Aleš Zeman – Kovářov (35 let)
Miloslav Hubička – Zahořany (48 let)
Zbyněk Hasman – Zahořany (46 let)
Marek Jirec – Lašovice (35 let)
Tomáš Slivka – Zahořany (26let)
Milan Petýrek – Zahořany (47 let)
Josef Skála – Lašovice (39 let)
Rostislav Suk – Zahořany (28 let)
Tomáš Mošnička – Předbořice (44 let)
Ing. Marie Mendlíková - Zahořany (33 let)
Miloslav Růzha – Zahořany (50 let)
Jiří Škoch – Předbořice (43 let)
Dana Hasmanová – Zahořany (46 let)
Petr Šindelář – Vepice (43 let)
David Jirec – Lašovice (47 let)

Tímto Vás zveme k Volbám 23. - 24. 9. 2022, kde budeme rádi za Váš hlas.
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KOVÁŘOVSKO NAD ZLATO, vylosované číslo: 3
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JIHOČEŠI 2012, vylosované číslo: 4
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KDU-ČSL, vylosovaní číslo: 5
Vážení spoluobčané!
Uběhly další 4 roky a opět stojíme před komunálními volbami. Už bychom měli přemýšlet, koho si
chceme zvolit do vedení obce. Není to volba jednoduchá, ale je snazší než volba do celostátních orgánů. A
to především proto, že kandidáty na zastupitele obce známe, většinou osobně. Známe jejich rodiny,
zaměstnání a často i charakterové vlastnosti. S některými se denně vídáme, a proto můžeme odhadnout, z
jakých pohnutek se uchází o naši přízeň.
Ono okřídlené „chci sloužit lidem a něco změnit k lepšímu“ bychom měli chtít po každém, koho
volíme, a hlavně, věřit mu to.
V komunální politice jsem veteránem, pohybuji se v ní již 30 let. Pamatuji krásná 90. léta, kdy jsme
mohli konečně říkat, co si myslíme, konat, co chceme, a zažívali jsme první léta svobody. Jistě, svoboda s
sebou přinesla i spoustu negativních jevů. Korupci… ale nebyla i za totality? K moci se drali prospěcháři,
ale nebyli za totality u moci také? A mohli bychom jmenovat další nežádoucí znaky svobodné společnosti,
na které jistě mnoho z nás poukazuje. Tehdy, za vlády jedné strany, se to také dělo, jen nebylo na všechno
špatné tolik vidět a už vůbec nebylo možné to veřejně kritizovat.
V lednu 1990, v počátcích demokracie, jsme v Kovářově založili místní organizaci Lidové strany,
dnes KDU-ČSL, jedinou demokratickou politickou stranu, která dodnes v obci Kovářov existuje. Pominu-li
stranu komunistickou, kterou nemohu za demokratickou považovat. Rád bych zdůraznil, že filozofie naší
strany se nezakládá pouze na víře v Boha, jak si někteří myslí. To v žádném případě. Pouze prosazujeme
myšlenky evangelia, tedy volně přeloženo: „dobré zvěsti“, které jsou obecně platné a většina z nás je
uznává. Na základech křesťanství stojí naše evropská civilizace, jak někteří politici rádi říkají. Kandidátka
naší strany má na čelních místech sice nečleny KDU-ČSL, ale lidi, o kterých víme, jaké názory zastávají.
Jsem přesvědčený, že nejdou do voleb pro svůj prospěch, ale proto, že chtějí pomáhat vést naši obec
správným směrem a měnit věci k lepšímu. Znám i kandidáty ostatních stran a hnutí a věřím, že jsou to také
poctiví lidé. Bude to zajímavý souboj o přízeň vás voličů.
A nyní se ptám, milí spoluobčané, nenadešel v Kovářově již čas na změnu? Uvažujme, pokud je
někdo ve své funkci 20 let, není to dlouho? Nemá už své „vyježděné koleje“, z nichž se jen těžko uhýbá?
Mnozí z vás si možná vzpomenou na souboj po minulých komunálních volbách, kdy jsem spolu s dalšími
prosazoval neuvolněného starostu, pokud ten má další funkci na jiném postu v kraji. Sáhněme si na srdce –
kdo z nás by mohl dělat dvě zaměstnání souběžně, aniž by jedno šidil? Vím, co někteří namítnou –
„Takových je, co mají dvě i více funkcí a pobírají za to peníze…“ Ano, bohužel, je jich dost, ale to přeci
neznamená, že je to správné! Věřím, že i vy cítíte, že by to tak být nemělo.
Letošní komunální volby jsou výjimečné tím, že v obci Kovářov máme minimálně tři kandidáty na
post starosty. A naše strana poprvé nabízí na tento post ženu, poprvé v dějinách Kovářova. Ženu v
nejlepších letech, vzdělanou, energickou a komunikativní. V komunální politice sice začíná, ale to může být
i výhoda. V úvodu našeho volebního letáku zmiňujeme náš hlavní cíl - „návrat starosty do Kovářova“. Naše
starostka by byla denně v Kovářově, v řádné pracovní době by byla k dostižení na radnici, byla by zde,
mezi lidmi.
Práce zastupitele není lehká, pokud chce být aktivní a obci prospěšný. Jsem v zastupitelstvu již
„starý kmet“, proto si dovolím tvrdit, že mnozí ze zastupitelů se opravdu „jen vezou“. Bohužel i hlasování
tak vypadá. Stačí si projít výsledky hlasování ze zasedání rady obce: vždy 5-0-0, tedy 15 pro, nikdo proti a
nikdo se nezdržel hlasování. To skoro vypadá, jako by vše bylo zcela dokonalé, anebo…? Ponechávám na
úvaze vás čtenářů další možnosti...
Vážení spoluobčané, až bude po volbách, moc vás prosím… sledujte činnost vašich zástupců,
choďte na zasedání zastupitelstva obce, ptejte se tam a kontrolujte práci těch, které jste si zvolili.
Přeji vám dobrou volbu pro budoucnost Kovářova !!!
„Chceme vrátit do Kovářova starostu, který bude v obci a pro obec naplno pracovat a starat se.
Domníváme se, že bez každodenního pracovního nasazení není možné zodpovědně plnit závazky vůči
občanům a obci. Proto naše strana nabízí kandidátku na starostku, která je připravená plnit funkci
uvolněného starosty a společně s dalšími zvolenými zastupiteli řádně prosazovat zájmy občanů všech 17-ti
částí Kovářova.“
MUDr. Jaroslav Kahoun, předseda místní organizace KDU-ČSL
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INZERCE
Q-SERVICE Autoservis pneuservis Hrejkovice
tel. 731 603 603
Vaše auto si u vás zdarma vyzvedneme
a po servisu vrátíme
Q-SERVICE je profesionálních síť autoservisů se
zanačkou kvality, působících v mnoha zemích EU. Našim
zákazníkům zaručuje odbornou údržbu a opravy automobilů
většiny značek, více na www.q-service.eu.
Opravy vozidel se zachováním záruky od výrobce.
Pravidelné roční servisní prohlídy se zápisem do servisní
knihy. O záruku v Q-SERVICE Autoservis Hrejkovice
nepřijdete. Podle Nařízení Komise EU č. 461/2010
automobiloví výrobci nesmí omezit záruku na vozidlo a to ani
prodlouženou, pokud majitel pro pravidelnou údržbu, garanční
servis a opravy využívá služeb certifikovaného autoservisu
jako je mezinárodní síť autoservisů Q-SERVICE. Výrobci
nesmí podmiňovat platnost záruky a to ani prodložené, pravidelným servisem v autorizované síti. Zapíšeme vám servisní
prohlídku do servisní knihy a to i elektronické.
Klimatizace opravy, proplach, dezinfekce chladiva R134a, 1234yf
Servis a opravy klimatizačních systémů vozidel. Plníme obě používaná chladiva, R134a, 1234yf. Novinka na trhu proplach autoklimatizací. Deziinfekce interiéru vozidel ozonem. Ozon jediný nekryje, ozon skutečně dezinfikuje.
Výměny olejů v automatických převodovkách.
Neprovedení výměny oleje v automatická převodovce je nejčastější důvod poruchy automatické převodovky. Opotřebovaný
olej zničí vaši převodovku. Promeškání intervalu výměny oleje v převodovce může vést k její trvalému poškození. Po
nákupu ojetého vozidla doporučujeme výměnu oleje v převodovce vždy. DSG převodovky popřebují výměnu každých
60.000 km, hydrodynamické převodovky každých 100.000 km. Skutečná výměna oleje v automatické převodovce je pouze
dynamická výměna za použítí automatické plničky oleje, při nastartovaném motoru a řazení rychlostních stupňů.
Autorizované středisko dekarbonizace.
Za hodinu zrevitalizujeme motor vašeho auta. Vodíkové dekarbonizační zařízení pro benzinové, naftové, LPG a CNG
motory. Ekologický způsob zbavení karbonových nánosů vodíkem, přes sací trakt motoru. Vyčistíme motor, výfukový
systém, turbodmychadlo, EGR ventil, DPF filtr, katalyzátor. Zvýšíme akceleraci a výkon, prodloužíme životnost motoru.
Při opakované dekarbonizaci snížíme emise až o 70% spotřebu až o 15%.
Revize, montáž, diagnostika, opravy LPG a CNG systémů, zajištění STK.
Provádíme revize, opravy a montáž LPG a CNG systémů. Používáme diagnostické přístroje pro LPG systémy. Našim
zákazníkům zajistíme STK, vyrazíme náhradaní VIN. Měníme oleje, filtry, výfuky, díly řízení, brzdy, drážkové a rozvodové
řemeny. Čistíme ultrazvukem škrtící klapky, snímače, EGR ventily, lambdasondy, vstřikovače.
Opravy karoserií. Antikorozní nástřiky spodu a dutin vozidel
Opravujeme karoserie vozidel. Lemy blatníků, blatníky, prahy. Antikorozní nástřiky spodků a dutin vašich vozidel.
Používáme materiál na voskové bázi. Ideální doba pro nástřik jsou teplé dny. Antikorozní materiál zlíná a dostane se do
všech míst karoserie.
Montáž tažných zařízení STEINHOF, ORIS.
Provádíme odbornou montáž a servis tažných zařízení STEINHOF a ORIS na většinu běžně používaných vozidel.
Zajistíme Vám zapsání tažného zařízení do technického průkazu.
Pneuservis pneumatiky za nejlepší ceny v regionu.
Pneumatiky od většiny výrobců za nejlepší ceny v regionu na: www.intercars.com. Pneumatiky si sami vyberete, zadáte
doručení do Q-SERVICE Autoservis Hrejkovice. Po přijetí vašich pneumatik vám zavoláme a domluvíme termín převzetí
nebo montáže. Doprava vámi objednananých pneumatik je ZDARMA. Vše zaplatíte u nás v Q-SERVICE Autoservis
Hrejkovice.
Asistenční služby, odtahy vozidel, náhradní vozidlo.
Zajistíme asistenční služby, včetně zapůjčení náhradního vozidla. Odtáhneme vaše nepojízdné vozidlo. Zajistíme
náhradní vozidlo a následnou opravu vašeho auta.
Výkup a prodej použitých aut od našich zákazníků
Vykoupíme nebo zlikvidujeme vaše nepotřebné vozidlo. Prodáme vám námi opravená vozidla vykoupená od našich
zákazníků se zárukou od Q-SERVICE
Opravy nákladních vozidel a obytných vozidel
Opravujeme, servisujeme nákladní vozidla, tahače návěsů, návěsy. Velké obytné automobily všech značek. Zemědělskou
techniku, traktory. Pneuservis pro nákladní vozidla a zemědělskou techniku. Měníme oleje, filtry, TEXA diagnostické
pracoviště. Vyhledáme závady provedemne opravu. Otevřeno denně, po dohodě vč. sobot. Více na www.facebook.com
/AutoservisPneuservisHrejkovice a na www.tollmi.eu.
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