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INFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané Obce Kovářov,
tento zpravodaj vychází právě v době,
kdy jsme na konci volebního období.
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 se podařilo. Na jiném místě se
dozvíte z grafu, jak jsme naplňovali
rozpočet v průběhu jednotlivých let
foto: Oslavy 100. výročí založení republiky – Kovářov náves,
volebního období. Kolik jsme investovali
autorka fota Petra Baštýřová
v průběhu jednotlivých let, že to nebylo málo. Necelých 45 milionů za přispění dotací ve výši 25 milionů.
Vytvořili jsme v průběhu volebního období finanční rezervu, která se bude pohybovat okolo 15 milionů Kč.
Spravovat obec není nic jiného než se chovat stejně jako Vy všichni doma. Investovat jen tehdy, když na to
mám a nedělat věci na dluh. Je tedy patrné, že toto se nedělo. Zastupitelstvo obce vždy rozhodovalo
uvážlivě, rozhodovalo efektivně s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti či účelnosti. Proto bylo čerpání
evropských nebo národních či krajských dotací na jednotlivé projekty spojeno s velkou odpovědností
v rámci udržitelnosti projektu. Dotace nejsou všechno. Získání dotace není jednoduché a někdy to s sebou
nese velkou administrativní
náročnost s dokladováním
i po samotné realizaci.
Plnění rozpočtu za období 2014 - 2017
Milí spoluobčané, máte
40 000 000 Kč
pocit, že se nic neudělalo? Je
třeba konstatovat, že mnoho
35 000 000 Kč
malých, ale i velkých
30 000 000 Kč
investičních akcí se podařilo
25 000 000 Kč
zrealizovat a byla by jich
dlouhá řada. Teď zřejmě
20 000 000 Kč
Příjmy
očekáváte jejich vyjme15 000 000 Kč
nování. Ne, to nenastane. Jen
Výdaje
jednu akci si neodpustím
10 000 000 Kč
připomenout. Považuji ji za
5 000 000 Kč
největší počin minulého
0 Kč
období a jde o vybudování
2014
2015
2016
2017
zástavbové zóny Planiny
Příjmy 33 542 141 Kč
33 416 106 Kč
32 055 996 Kč
36 024 547 Kč
Kovářov a prodej parcel
Výdaje 28 182 162 Kč
31 415 076 Kč
30 957 179 Kč
31 035 073 Kč
konkrétním vlastníkům za
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účelem výstavby rodinných domů. Dnes můžeme konstatovat: je prodáno. Nejkrásnější ze všeho je, že tam
vyrostly rodinné domy, bydlí v nich mladé rodiny. Jejich děti již dnes chodí v obci do školky nebo do školy
a další čekají své potomky. Považuji to osobně za nejlepší počin, který se podařil za přispění všech
zastupitelů v průběhu celého volebního období.
V úvodu jsem napsal, že jsme na konci volebního období. Dovolte mi poděkovat všem zastupitelům za
velmi dobrou a aktivní práci pro rozvoj Obce Kovářov. Chci poděkovat všem spolkům za jejich aktivitu,
která nebyla malá. Vážím si dobrovolnosti, obětavosti, jen nebudu všechny jmenovat, abych na někoho
nezapomněl. Dovolte mi poděkovat všem dobrovolníkům při zajišťování kulturně společenských akcích
v místních částech Obce Kovářov. Chci poděkovat občanům Obce Kovářov, kteří přispěli ve svém volném
čase k zajištění kulturních a společenských akcích, ale i k údržbě veřejného prostranství. Vážím si moc
dobrovolné práce Vás všech. Nesmím zapomenout na spolupracovnice na obecním úřadě. Děkuji Vám za
velmi profesionální práci.
V neposlední řadě patří mé
Běžné a investiční výdaje za období 2014 - 2017
díky panu místostarostovi
Pavlu Slivkovi, který se
30 000 000
rozhodl již nekandidovat.
Díky
moc.
25 000 000
Vážení sousedé, kamarádi,
20 000 000
občané obce Kovářov, chci
Vám veřejně sdělit, že jsem
15 000 000
připraven dále vykonávat
běžné výdaje
funkci starosty a plně
10 000 000
investiční výdaje
podporovat rozvoj obce.
5 000 000
To, co se říká, že se chci
věnovat jen krajské funkci,
0
2014
2015
2016
2017
není pravda. Kovářov je
běžné výdaje
15 394 932
18 929 240
19 254 858
26 777 435
Kovářov a na tom se nic
investiční výdaje
12 787 229
12 485 836
11 702 321
4 257 638
nemění.
-Pavel Hroch, starosta obce-e
OKY V

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie upozorňuje občany, že v lokalitě „Lipník“ na
určeném místě je povoleno ukládat pouze větve, a ne starý nábytek,
plachty a jiný odpad. Tento prostor bude monitorován kamerovým
systémem, a kdo poruší nepovolené ukládání odpadu, bude předán ke
správnímu řízení, kde je možné uložit
pokutu až do 100 000 Kč. Obec
Kovářov má zřízen sběrný dvůr a tak
je nepochopitelné, že někteří občané
na toto místo odpad vyváží.
Také v lokalitě obce Radvánov, v místě, kde se pálí čarodějnice,
bylo zjištěno nepovolené uložení odpadu (viz foto) a budou přijata
opatření, aby k takovýmto jevům nedocházelo.
Zničená lavička na Lipníku vypovídá o tom, jak si lidé váží věcí,
které Obec Kovářov pořídila.
-Strážník Pavel Škoch, tel. 603 514 076-

KULTURA – PŘIPRAVUJEME
sobota 13. října 14:00 hod. – DRAKIÁDA (místo bude upřesněno na plakátech a www.kovarov.cz)
neděle 28. října – slavnostní kladení věnců u památníků (podrobnosti na str. 12)
sobota 1. prosince 15:00 hod. – pohádka O PRINCEZNĚ NA OCET (kino Kovářov, hraje divadelní
soubor ze Sezimova Ústí) + nadílka (Kovářovan)
neděle 2. prosince 16:30 hod. – NASVÍCENÍ STROMU NA KOVÁŘOVSKÉ NÁVSI
sobota 29. prosince – POCHOD Z KOVÁŘOVA DO KOVÁŘOVA (více na plakátech a www.kovarov.cz)

ODPADY –

OD ŘÍJNA BUDE KOMUNÁLNÍ ODPAD SVÁŽEN KAŽDÝ ČTVRTEK
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
CO JE NOVÉHO V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE?

Jsme velmi rádi, že se do konce prázdnin podařilo dokončit kompletní rekonstrukci školního hřiště.
V současnosti má škola k dispozici hřiště, které umožní plnohodnotné provozování venkovních
tělovýchovných aktivit v rámci školní i mimoškolní činnosti. Díky rekonstrukci může škola realizovat v plné
míře svůj vzdělávací program v předmětu tělesná výchova, a to především v oblasti atletiky a míčových či
jiných sportovních her. Nové hřiště obsahuje dvoudráhový běžecký ovál, čtyřdráhovou běžeckou rovinku,
víceúčelové hřiště 40 x 20 m, sektory pro skok vysoký, daleký a vrh koulí a kondiční areál s prvky na šplh a
stroji na posilování. Rekonstrukce byla financována na základě dotačního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na podporu sportovní infrastruktury, polovinu financí dodal zřizovatel školy – Obec Kovářov.
Děkujeme!

Celkovou rekonstrukcí prošly díky prázdninové práci pana školníka také žákovské šatny ve vstupním
vestibulu. Došlo k výměně laviček a všech dřevěných prvků, všechny kovové části byly nově natřeny. Mezi
další práce, které se odehrály ve škole o prázdninách, patří například výměna hygienického zařízení na části
toalet, nová výmalba některých chodeb nebo nové vybavení sborovny učitelů 2. stupně.

V novém školním roce nedošlo k významné personální obměně zaměstnanců školy. Od září již na
naší škole neučí paní učitelka Hana Pašková, naopak nově posílila pedagogický sbor další asistentka
pedagoga, a to paní Vladimíra Kubíčková.

Prioritou pro tento školní rok bude úspěšně realizovat druhou část projektu Maximální podpora žáků
ZŠ Kovářov. Jeho hlavními tématy jsou společné vzdělávání (podpora žáků s výukovými potížemi doučování), čtenářská gramotnost (čtenářské kluby, čtenářské dílny) a matematická gramotnost (klub logiky
a deskových her, využití ICT). Letos budou v rámci projektu učitelé zkoušet takzvanou tandemovou výuku,
při níž hodinu povedou společně dva pedagogové a vzájemně si budou předávat osobní zkušenosti a
poznatky.

Od 1. září nabývá účinnosti nová podoba školního řádu. Ke změnám, které projednala pedagogická
rada a schválila školská rada, došlo pouze v některých bodech. Hlavní změnou je stanovení zásad a pravidel
domácí přípravy žáků a zpřesnění pravidel udělování výchovných opatření.

V letošním školním roce bude tradiční pauza ve výměnných pobytech se švýcarským Seftigenem,
proto jsme nabídli žákům 2. stupně tradiční zájezd do Londýna. Překvapil nás velký zájem (předběžně
25 žáků), takže budeme v září jednat o možnostech realizace zájezdu s cestovní kanceláří.

Tento rok obsahuje nabídka kroužků celkem 8 různých zájmových činností, většina kroužků začala
v září již pracovat: Sportovní kroužek, Pohybové hry, Výtvarný kroužek (2 oddělení), Mladí zdravotníci,
Pěvecký sbor, Florbal (2 oddělení), Ruční práce a Dramatický kroužek.

Během letošních prázdnin proběhly poprvé příměstské tábory a vzhledem k velkému úspěchu je
budeme určitě příští rok nabízet pro naše žáky opět. Dobrou zprávou pro příznivce pobytových táborů (žáci
jsou na táboře i přes noc) je, že paní vychovatelka Gabriela Zítková jeden takový na příští hlavní prázdniny
již plánuje.

Tento školní rok bude škola realizovat nový projekt ICT nás spojuje, na který získala peníze z Fondu
malých projektů Rakousko – Česká republika. Navážeme na dlouholetou spolupráci s rakouskou školou
v Bad Zell a v průběhu roku se s žáky z přeshraniční školy setkáme a budeme s nimi právě prostřednictvím
informačních technologií komunikovat. Aktivně do něj budou zapojeni žáci ze 6. a 7. třídy.

ICT NÁS SPOJUJE – PRVNÍ SETKÁNÍ
Ve středu 19. září jsme přivítali v naší škole vzácnou návštěvu. Do Kovářova na celý den zavítali žáci
rakouské školy NMS Bad Zell, aby se seznámili nejen s naší školou, obcí a blízkým okolím, ale hlavně se
svými českými vrstevníky. Pro všechny čtyři třídy (dvě rakouské a dvě české) byl připraven nabitý program,
při kterém žáci překonávali jazykovou bariéru a učili se komunikovat pomocí anglického jazyka. Po
úvodním přivítání byli všichni rozděleni do smíšených česko-rakouských skupinek a ty se vydaly na
prohlídku školy. Ve vybraných učebnách hledaly česká a německá slova, z nichž měly utvořit společným
překladem větu ve třech jazycích. Před obědem je čekalo ještě zábavné sportovní zápolení na novém
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školním hřišti. Odpoledne se uskutečnila krátká prohlídka obce spojená se sladkou tečkou v podobě
zmrzliny a pak se všichni vydali do nedalekého Zeměráje. Zde se jednotlivé skupinky žáků vystřídaly na
několika stanovištích, konkrétně to byla středověká vesnička, stezka naboso, fotbalgolfové hřiště a přírodní
herna. Ve školní jídelně na všechny účastníky čekala ještě závěrečná večeře a pak už následovalo loučení,
jehož průběh zcela jasně naznačil, že partnerská návštěva se opravdu vydařila. Ostych padl, přátelství
navázána, obavy z cizojazyčné komunikace potlačeny.
Návštěva byla realizována v rámci projektu ICT NÁS SPOJUJE, reg. č. KPF-01-073, podpořeného
z Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, a navazuje na průběžnou a již deset let trvající
spolupráci ZŠ Kovářov a NMS Bad Zell. Jak název napovídá, zásadní je zaměření projektu na informační a
komunikační technologie, které se v obou školách uplatňují čím dál více. Předmětem projektu, který bude
probíhat po celý školní rok, bude proto sdílení příkladů dobré praxe ve využívání ICT ve výuce
i administrativě. V průběhu projektu se budou vzájemně inspirovat obě školy v oblastech: tvorby
vzdělávacích materiálů na bázi ICT, výuky informatiky či využití ICT v běžných předmětech, komunikace
prostřednictvím ICT i využití ICT pro administrativní a organizační záležitosti školy. Vzájemný přenos
informací a zkušeností bude probíhat prostřednictvím ICT prostředků (sdílený disk, email apod.) i formou
osobních setkání a návštěv. V rámci přímé osobní spolupráce pedagogů se uskuteční společné plánovací
setkání, stáže formou shadowingu i setkání při společných aktivitách žáků. Žáci budou využívat ICT při
vzájemné komunikaci, tvorbě prezentací na domluvená témata a při společné tvorbě videoklipů na tabletech.

DEN ČISTÉ MOBILITY
Čtvrtek 20. 9. byl pro členy Ekotýmu, který působí na naší škole, dnem výletním. Čekala nás cesta vlakem
do Českým Budějovic. Zde byla pro školní děti i širokou veřejnost připravena různá stanoviště, která měla
za úkol informovat i pobavit. Postupně jsme si vyzkoušeli elektrokoloběžky a poznali elektromobily. Dále
nás čekalo stanoviště, kde jsme měli postupně odpovědět na otázky týkající se recyklace elektro zařízení. Za
správné odpovědi jsme pak získali drobnou odměnu a také možnost si zazávodit na nafukovacím
překážkovém hradě. Na další zastávce si někteří z nás vyzkoušeli simulátor nárazu, který
v třicetikilometrové rychlosti najednou zastavil. Ve stáncích společnosti Česky červený kříž jsme si
připomněli zásady první pomoci a u stánku společnosti BESIP jsme si zase ověřili naše dopravní znalosti.
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Stanoviště Informačního centra pro děti a mládež nabízelo všem k vyzkoušení lovení ryb, překážkovou
dráhu, skládání puzzle či přiřazování státních symbolů. Mimo stanoviště jsme objevili stánek s ručně
dělanými výrobky, kde nám také paní dovolily vyzkoušet si roztočit kolovrátek. Myslím si, že jsme zde
získali mnoho podnětů a informací a tento den, který organizátoři nazvali Dnem čisté mobility, jsme si
náležitě užili.
Veronika Pšeničná

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Pátek 21. září přinesl nejenom poslední letní den s teplotami blízkými třiceti stupňům, ale také báječné
sportovní odpoledne na nově zrekonstruovaném školním hřišti ZŠ Kovářov. U příležitosti slavnostního
otevření zbrusu nového hřiště, při kterém si jej mohla prohlédnout široká veřejnost, uspořádal Spolek rodičů
při ZŠ Kovářov zábavné sportovní
klání pro rodiče s dětmi. Nejprve
k přítomným
promluvil
jako
hlavní zástupce zřizovatele školy
Obce Kovářov starosta Pavel
Hroch. Obec na více než
čtyřmiliónovou
rekonstrukci
získala dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj a polovinu peněz
vydala ze svého rozpočtu. Pak
všem soutěžícím vysvětlil průběh
sportovního odpoledne předseda
Spolku rodičů Martin Hadrbolec a
rodinné týmy mohly vyrazit na
jednotlivá stanoviště. Skákalo se
do výšky i do dálky, házelo se
medicinbalem, střílelo se do
basketbalového koše nebo do florbalové branky, překonávala se šplhací dráha… Přes třicet rodinných týmů,
které se do sportovního zápolení přihlásilo, si v průběhu klání přišlo na své a dvanáct nejlepších z nich si
dokonce odneslo i drobnou odměnu. Příjemnou atmosféru celé akce dokládá i fakt, že i když byly všechny
medaile již rozdány, na hřišti se spontánně sportovalo i klábosilo ještě dlouho do večera.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Během letošních prázdnin se uskutečnil v kovářovské základní škole příměstský tábor. Pod hlavičkou
Spolku rodičů při ZŠ Kovářov jej zorganizovala paní Gabriela Zítková spolu s týmem dalších pedagogů
školy. Tábor se konal ve dvou turnusech (červenec, srpen) a zúčastnilo se jej téměř sedmdesát dětí nejen
z naší školy, ale i ze škol blízkého a vzdáleného okolí (Milevsko, Klučenice, Praha). Zájem o tábor byl
značný, a tudíž nebylo možné všechny zájemce přijmout. Aby děti na tábor dlouho vzpomínaly, připravily
pro ně organizátorky pestrý program. I když šlo o příměstský tábor, neprobíhal pouze v prostorách školy a
jejího areálu, nýbrž děti vyrážely opakovaně na rozmanité výlety. Zaskákaly si například v budějovickém
hopsáriu, potkaly se s pohádkovými bytostmi v říši Fábula nebo se koupaly v milevském koupališti. Během
dne hrály děti táborové hry, tvořily výrobky z různých materiálů a odměnou jim bylo dobrodružné přespání
ve škole.
Na tyto příměstské tábory byla na jaře podána žádost u Místní akční skupiny Střední Povltaví v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (Výzva č. 1 – Prorodinná opatření). Výsledky měly být známy
počátkem prázdnin, bohužel dodnes kvůli procedurálním záležitostem nevíme, zda byla žádost úspěšná a
zda byla cílová skupina v podobě pracujících rodičů opravdu finančně podpořena. Jakmile budeme mít
jakékoli bližší informace o výsledku, budeme rodiče kontaktovat.
Již nyní však můžeme oznámit, že na příští hlavní prázdniny se chystají nejen další turnusy příměstského
tábora, ale i několikadenní pobytový tábor mimo školu. Konkrétní termíny budou známy do konce
kalendářního roku.
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola),
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV
Letní prázdniny plné sluníčka skončily a máme tu nový školní rok. Do naší mateřské školy je přihlášeno
49 dětí (23 chlapců a 26 děvčat). Nových 11 dětí si pomalu zvyká na nové prostředí, nové kamarády a
kamarádky. Všechny jsou moc šikovné a společně se snažíme, aby začlenění do školkového dění bylo pro
nové děti co nejsnazší.
PROJEKT „ PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA KOVÁŘOVSKU“
Prostřednictvím Obce Kovářov jsme získali pro
mateřskou školu nové pomůcky, které byly pořízeny za
podpory Jihočeského kraje částkou 36.000,- Kč. Zakoupili
jsme pomůcky se zaměřením na polytechnické vzdělávání,
na podporu a rozvoj technického myšlení, tvořivosti a
manuální zručnosti.
PŘEDČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA V NAŠÍ ŠKOLCE
Cílem mateřských škol je stále více zařazovat do
vzdělávání předčtenářskou výchovu. Proto jsme zařadili do
našeho Školního vzdělávacího programu projekt „Knížka
je můj kamarád“ na rozvoj čtenářské pregramotnosti.
Nadále budeme pokračovat v úspěšné spolupráci s místní
knihovnou. Děti se tak mohou seznámit s prostorami
knihovny, s různými druhy dětské literatury a s možností
půjčování knížek a časopisů.
Již v září se konalo první setkání s paní knihovnicí. Společně si povídali o tom, jak knížky vznikají. Děti si
prohlížely ilustrace a se zájmem poslouchaly pohádky, dětské příběhy i básničky. Návštěvy knihovny si děti
velmi oblíbily a těší se na další vyprávění.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „MALOVANÝ VENKOV“
I v letošním roce Svazek obcí Milevska vyhlásil výtvarnou soutěž pro mateřské školy na téma
„Malovaný venkov“. Děti z naší školky byly opět úspěšné. Obrázek Emičky Fumfálkové získal 2. místo
v kategorii jednotlivců. Další ocenění získaly i dvě kolektivní práce našich dětí. Umístily se na druhém a
třetím místě. Slavnostní vyhlášení proběhlo
v rámci
Bartolomějského
posvícení
v Milevsku
za
přítomnosti
náměstka
hejtmanky Jihočeského kraje Pavla Hrocha.
Výherci byli odměněni hezkými dárky.
Z NABÍDKY AKTIVIT MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Na podzimní měsíce plánujeme různá
divadelní a kouzelnická představení, výlet do
Sladovny v Písku, setkání se sokolníky
z Českých Budějovic, kteří dětem předvedou
ukázku dravců.
Nadále pokračujeme v prevenci zdravých
zoubků. První setkání s paní hygienistkou se
uskutečnilo 25. 9. 2018 v mateřské škole.
Do naší doplňkové odpolední činnosti bychom
rádi zařadili dle zájmu rodičů keramické
tvoření, které povede paní Štemberková a
výuku bruslení v Milevsku pod vedením pana
J. Koláře.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-
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ZPRÁVY Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY V PŘEDBOŘICÍCH
Deštivé a mlhavé sobotní odpoledne 1. 9. 2018 akci 3 v 1 nezkazilo. Návštěvníci, hlavně ti nejmenší,
postupně zaplnili všechny stanoviště a užili pro ně připravený program: Poznáváme Česko. Stanoviště byla
koncipována podle krajů.
Ke kraji Vysočina neodmyslitelně patří brambory stejně jako
k Severomoravskému uhlí a Plzeňskému pivo. V Olomouckém kraji děti navštívily Floru Olomouc, kde
poznávaly rostliny. Ve Zlínském kraji, proslaveném Baťovým obuvnickým průmyslem, prošly překážkovou
dráhu v nejstarším typu obuvi, ve dřevácích. V Pardubickém kraji děti přebíraly perníkové koření a
poznávaly tvary perníku. V jižních Čechách lovily kapry a v Karlovarském kraji se účastnily filmového
festivalu. Díky lanovým aktivitám mohly pod vedením zkušených horských vůdců zdolat náš nejvyšší
vrchol Sněžku. Prahu děti navštívily netypicky, a to na závodišti ve Velké Chuchli, zde se mohly projet na
koni či poníkovi. Poslední stanoviště bylo věnováno Jablonecké bižuterii. Následovala loutková pohádka
v podání divadla ze Sedlčan O kašpárkovi, který zachránil princeznu. V průběhu celé akce probíhal
dobročinný bazar. Výtěžek z akce 3 v 1 bude použit na provoz Domova svaté Zdislavy a dokončení opravy
volnočasového centra, kde o letních prázdninách proběhly dva dětské tábory. Letos se při táborech vařilo
v nové, renovované kuchyni. Všem, kteří nám pomohli tím nejcennějším, svým umem a prací zdarma,
děkujeme za přiloženou ruku k dílu.
Pozvánka pro děti od 6 do 12 let

Soško (Sobota ve školce)

6. října – výlet do Klokot, 10. listopadu – svatý Martin,
8. prosince – advent, vánoce

Pozvánka:
12. 1. 2019 vás zveme na tradiční křesťanský ples. Bližší informace doufáme, že najdete
v příštím čísle Kovářovského zpravodaje. A hned následující sobotu 19. 1. 2019 přijďte do
Domova svaté Zdislavy oslavit 20. let. Na děkovnou mši svatou přislíbil účast pan biskup
Vlastimil Kročil a nejen on. Jistě se zde setkáte s dalšími známými tvářemi – snad se
nespletu, když zde uvedu P. Quirína nebo sestry vincentky z Kroměříže.
Na fotky se můžete podívat na našem webu www.rodinapredborice.cz v sekci galerie.
-za Domov svaté Zdislavy sestra M. Pavlína Sedláčková-

Obec Kovářov pořádala pravidelný zájezd do termálních lázní. Letos se jelo do maďarského Sárváru.
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KOVÁŘOVAN
Mezinárodní folklorní festival Písek
V pátek 17. srpna a sobotu 18. srpna jsme se po několika letech opět zúčastnili Mezinárodního folklorního
festivalu v Písku. Tato akce se koná pravidelně ke konci léta, letos to bylo již po 24. Páteční program patřil
pouze českým souborům. Pro nás bylo skvělé seznámit se s jinými folklorními nadšenci, vyměnit si
zkušenosti či jen tak poklábosit na společné téma. V sobotu se pak odehrála hlavní část programu s
mezinárodní účastí. Dopoledne prošel městem průvod všech souborů a na Velkém náměstí před radnicí
proběhla zdravice patronů festivalu. Byla to prostě jedinečná barevná přehlídka. Odpoledne pak v Palackého
sadech festival pokračoval jednotlivými vystoupeními. Díky účasti zahraničních souborů z celého světa jsme
poznali jejich národní kroje, tradice a kulturních obyčeje. Pro nás to byl nádherný zážitek a moc jsme si
celou akci užili. Díky přátelům z Písečanu za pozvání!
Oslavy 100. výročí založení republiky
V sobotu 1. září 2018 jsme se účastnili obecní akce pořádané ke stému výročí
založení republiky. Akce byla bohatá na program, kde i náš soubor měl malé
vystoupení a po celou akci zůstával na návsi.
Již od rána byla na kovářovské návsi mlha, ale dospělé ani dětské
návštěvníky to neodradilo. Na návsi akci zahájila naše rodačka Petra Květová
Pšeničná a my jsme se sešli ve svátečních krojích, jak bylo v té době na vsích
zvykem. Očekávali jsme totiž návštěvu prezidenta TGM. Koňským povozem
přijel na náves, kde jsme ho uvítali jeho oblíbenou písní „Ach synku“.
Následně vystoupil na pódiu s projevem a další projev měl starosta
Kovářova, Pavel Hroch. Náš soubor společně se spolkem Kovářovská
OPONA, který byl dobově oblečen, zazpívali československou hymnu.
Celý den nabízel návštěvníkům pěkný program – na pódiu se střídaly kapely
k poslechu a večer i k tanci, k vidění byla i taneční vystoupení pražské
kabaretní skupiny. Na návsi jsme pak mohli zhlédnout vystoupení členů
milevského Sokola, děti si mohly zahrát hry v našem stánku, zadovádět si se
skauty nebo si dát bramborák či palačinky.
Zároveň byla na obecním úřadě otevřena zasedací síň, kde byla tematická výstava k výročí, která bude
otevřena až do konce října. Bylo možné během dne zkusit jízdu na velocipedu, podívat se na bojové ležení,
které na ukázku přivezl českobudějovický spolek Jednadevadesátníci společně s dobovými fotografiemi, jež
byly vystaveny ve stanu. Zároveň měli i dobové uniformy a výzbroj a se zastavivšími si povídali.
23. folklorní festival Karlovy Vary
V pátek 7. září 2018 jsme vyrazili společně na cestu autobusem. Vyráželi jsme brzy po obědě, abychom
stihli ještě odpolední představení v krojích. Bohužel však kvůli dopravní situaci v Plzni se nám časový plán
nepodařilo dodržet, ale přesto jsme po příjezdu byli velice mile přivítáni místním souborem Dyleň.
Ubytování jsme byli v domě mládeže, kde jsme jako soubor pro sebe měli celé patro. Po ubytování jsme šli
do společné jídelny na večeři, po níž byla v prostorách uspořádána Folklorparty pro všechny zúčastněné
soubory. Takto se jednotlivé soubory představily ostatním a zároveň jsme se vzájemně od sebe učili různé
prvky.
V sobotu jsme hned po snídani oblékli pracovní kroje a vyrazili na vystoupení na Mlýnskou kolonádu. Po
obědě jsme kroje vyměnili za sváteční a vyrazili jsme před hotel Pupp, kde jsme vystupovali s téměř
hodinovým programem. Následně jsme se přesunuli na Vřídelní kolonádu, kde jsme se shromáždili na
průvod, kterým jsme prošli celé město až k Thermal hotelu. Při volných chvílích jsme si prohlíželi město
nebo jen tak poseděli u stánků a nakoupili suvenýry.
Když se den nachýlil k podvečeru, začínal hlavní program v hlavním sále hotelu Thermal. Vystupovali jsme
až v druhé polovině programu, takže jsem se alespoň mohli podívat na vystoupení českých, i několika
zahraničních souborů. Po skončení programu jsme jeli zpět do domu mládeže a spousta z nás šla poznávat
večerní krásy města.
V neděli nás po snídani na Tržní kolonádě čekalo již předposlední vystoupení opět před Thermalem. Po
obědě jsme se vydali již se všemi věcmi do autobusu směrem na Loket. Tam jsme na náměstí vystoupili
naposled a konečně jsme vyrazili domů.
-Za Kovářovan Hana Dlouhá8

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Foto: Petra Baštýřová, Petr Rybníček, Ondřej Nasswettr
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SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ V PŘEDBOŘICÍCH,
VLADYČÍNĚ, CHRÁSTU A OKOLÍ
Padlí vojáci ve válce 1914-1918 (doplněno o údaje o místě bydliště, datu narození, rodinném stavu dle
záznamů ze sčítání lidu v roce 1910, příp. 1900, o osudech za války, uvedených hlavně v Seznamu ztrát a
Zprávách o raněných a nemocných, tak jak vycházely postupně v letech 1914 až 1918):
z Předbořic (23):
 Blažek Hynek, č.p. 41, nar: 1.II.1890, zaměstnán v Zahořanech, pěšák, 102. pěší pluk, 2. setnina,
zajatý 1915
 Blažek Josef, nar: 1.III.1892 v č.p. 41, čeledín v č.p. 14 (u Šindelářů), pěšák, 8. zeměbranecký pěší
pluk, zajatý 1915 Niš, Srbsko
 Blažek Vojtěch, č.p. 41, nar: 22.IV.1897
 Dušek Jan
 Dvořák Alois, č.p. 33, č.p. 43, nar: 18.VIII.1894, syn hospodáře, pěšák, 102. pěší pluk, 1. náhradní
setnina, zajatý v Rusku 1917
 Hácha František, č.p. 52, nar: 19.XI.1884 v Plané u Klučenic, syn hospodáře, pěšák, 102. pěší pluk,
10. setnina, zajatý 1915
 Hroch František, č.p. 27, nar: 14.III. 1897
 Holub Josef
 Kotápiš Václav, č.p. 32, nar: 8.IX.1892
 Kvasnička Petr, č.p. 28, nar: 28.VI.1899
 Pánek Alois, nar: 7.IV.1895 v č.p. 43, čeledín v č.p. 16 (u Kukačů),
pěšák, 102. pěší pluk,
zemřel 1.VII.1915
 Pánek Josef, nar: 14.IV.1891 v č.p. 43, čeledín v č.p. 1 (u Hrochů), pěšák, 102. pěší pluk, zemřel
1.VII.1915
 Suchan František, č.p. 35, nar: 9.XII.1897
 Škoch František, č.p. 7, nar: 7.XII.1892, syn rolníka, pěšák, 102. pěší pluk, 3. setnina, zajatý 1915
Niš v Srbsku
 Škoch František, č.p. 34, nar: 4.X.1893, nebo č.p. 58, nar: 3.II.1891, tesař ?
 Škoch Josef, č.p. 34, nar: 29.I.1891, dragoun, 14. dragounský pluk, 2. těžký kulometný oddíl, padl
16.VIII.1917
 Tatoušek František, č.p. 56, nar: 3.XII.1892, pekař na Vinohradech (Praha)
 Tatoušek Josef, možná č.p. 12, nar: 13.II.1886, zedník nebo č.p. 28, nar: 7.VII.1875 ?
 Tatoušek Stanislav, č.p. 12, nar: 28.II.1894, krejčí, pěšák, 102. pěší pluk, 9. setnina, úplavice, srdeční
infarkt, zemřel 28.VII.1916 v sanatoriu v Dobřichovicích, pohřben na hřbitově Karlík u Dobřichovic
 Tatoušek Václav, č.p. 12, nar: 14.IX.1879, střelec, 7. c.k. střelecký pluk, zemřel 16.XII.1917
 Vála Josef, č.p. 28 (u Zíbrtů), nar: 1884 v Hněvanicích, cestář
 Volf Josef, č.p. 40, nar: 14.IV.1896, syn hospodáře, svobodník, 6. c.k. střelecký pluk, 3. setnina
 Zajíček František, č.p. 18, nar: 25.V.1885, zedník
ze Řenkova (4):
 Fořt Bohumil, č.p. 18, nar: 24.VIII.1881, syn hospodáře
 Fořt Ferdinand, č.p. 4, nar: 21.I.1896 v Chrástu, syn hospodáře
 Holub Čeněk, č.p. 9 – ale nebydlí 1910, č.p. 17 – ale nebydlí 1910
 Pečený Antonín, č.p. 3, nar: 3.V.1874 v Bratřejově u Sedlčan, hospodář
z Vladyčína (6):
 Branšovský Vincenc, č.p. 7, nar: 4.I.1892, řezník v Praze na Letné č.p. 690
 Bečka J.
 Brouček Emanuel, č.p. 14, nar: 29.XII.1883, pěšák, 102. pěší pluk, 4. náhradní setnina, zemřel
10.XI.1915 na střevní typhus v nemocnici v Bekescaba, pohřben na místním vojenském hřbitově
 Holub Josef, č.p. 1, nar: 27.XI.1892 v č.p. ?, čeledín v č.p. 1 (u Vlnů)
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 Krejča František, č.p. 11, nar: 16.III.1881, hospodář a kovář
 Slaba F.
z Dobré Vody (2):
 Jakeš František, č.p. 3, nar: 5.I.1885
 Kabát František, č.p. 4, nar: 1.3.1875, ženatý v Milevsku
z Chrástu (3):
 Fořt Karel, č.p. 4, nar: 10.X.1892, studující reálku v Příbrami
 Krákora Václav ?, č.p. 24, nar: ?
 Žalud František, č.p. 17, nar: 2.VIII.1884? v Křešicích (Sedlčany), domovská obec Velké Heřmanice
z Radavy (4):
 Mára Josef, č.p. 4, nar: 27.IV.1880, hospodář, ženatý
 Mezera Josef, č.p. 9, nar: 9.XI.1893, zedník
 Pták Josef, č.p. 5, nar: 2.I.1892
 Pták Václav, č.p. 5, nar: 21.VIII.1895, čeledín v Mirovicích (u Vávrů)
Pokusil jsem se sestavit seznam všech padlých vojáků I. světové války, kteří žili nebo se narodili na území
dnešní obce Kovářov. Jako hlavní zdroj jsem čerpal z dochovaných pomníků padlých, které jsou na návsích
několika obcí. Tato jména jsem se snažil ověřit ve vojenských archívech. Tam jsem narazil na hlášení
o dalších 11 mrtvých, kteří na pomnících nejsou uvedeni (z Radvánova: Wolf Vincenc, Víšek Alois, Ptáček
Josef, Kestřánek František, z Vepic Smetana Jan, ze Zahořan: Klika Josef, Kacovský Anton, Kvasnička
Josef, Framberk Jan, z Předbořic Holán Ignác a z Radavy Skřivánek Karel). Potvrzení všech údajů a
skutečně zemřelých vojáků by vyžadovalo mnohem více času a bádání. Omlouvám se všem, pokud jsem
uvedl nějaká nepravdivá fakta nebo jsem omylem přeživší zařadil mezi mrtvé a naopak. Celá tato moje
iniciativa byla směřována k uctění památky vojáků, kteří bojovali za svou vlast a kteří svým životem
zaplatili za naši svobodu a přispěli ke vzniku Československa. Všem padlým i přeživším ve Světové válce
vzdejme hold a vzpomeňme jejich obětí.
-Otakar Chudáček-

Vážení občané,
chtěla bych touto cestou poděkovat obětavým lidem, kteří skromně chodí mezi námi a podělit se s vámi o svůj
příběh. Každý z vás jednou bude senior a tak mi snad porozumí. Když syn koupil skromnou chalupu ve Zlučíně,
tak nám pozdě došlo, že to bude pro nás velice tvrdé sousto. Syn se skoliózou páteře a já seniorka s těžkou
artrózou kolen a cukrovkou. Za sebou máme život plný bolesti, operací, nelásky a zloby. Těšili jsme se, že
konečně budeme žít ve vlastním domě. Jenže realita byla jiná. Neznámé prostředí, pomoc daleko. Náš hodný
soused se ženou nám pomohli chalupu vnitřně kompletně zrekonstruovat, upravit zahradu, pomohl náš kamarád
s manželkou. Jenže já jsem po náročném stěhování zkolabovala, potřebovali jsme znovu pomoc. Naši hodní
sousedé nám doporučili Sociální služby města Milevska. A potom už jakoby se otevřelo nebe a poslalo nám
anděly v podobě milých pečovatelek, nesmírně obětavých, laskavých, vždy usměvavých. Paní Ivanka, Alenka a
další hodné pečovatelky. Zařídily nám obědy, nákupy, poštu, lékárnu a plno dalších potřeb. Obědy z kovářovské
školy jsou velice chutné, dobře upravené, děkujeme milým kuchařkám, jsme velice spokojeni.
Naše milé pečovatelky „holčičky“, jak jim říkáme, to jsou naši denní přátelé, vždy usměvavé, vstřícné, ochotné.
Jejich příjezd už očekáváme a těšíme se na ně.
Ivanka, Alenka i ostatní (promiňte, jména neznám) jsou naše zlatíčka. Každá má rodinu, děti, plno starostí. Ale
nikdy jsem nezaslechla špatné slovo. A tak chci touto cestou všem našim hodným pečovatelkám ze srdce
poděkovat já i syn. Jejich práce je nesmírně záslužná, zodpovědná a potřebná.
Děkujeme, naše milé „holčičky“, za ohromnou péči a lásku díky vám je těžký život nemocných a osamělých
seniorů snesitelnější. Přejeme vám hodně zdraví a trpělivosti. Kéž je v naší malé zemičce více takových Ivanek,
Alenek a dalších hodných pečovatelek. Ať stáří po celoživotní dřině je snesitelnější. Děkujeme i paní ředitelce
Sociálních služeb Města Milevska Mgr. Marii Jarošové za pomoc.
-B. Chloupková Zlučín, P. Ullmann syn-

PS: Jestliže dokážeme podat ruku potřebným a nemocným, tak nebe se otevře a Bůh sešle anděly, kteří je odmění
za jejich pomoc.
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SOUTĚŽ K OSLAVÁM 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Podmínky soutěže: vyplněný kupón doručte na OÚ Kovářov mailem (oukovarov@volny.cz), poštou
(Kovářov 63, 398 55) nebo osobně do 10.12.2018.
Tři vylosovaní výherci, kteří odpoví správně na všechny otázky, získají 1.000,- Kč.
Do termínu 14.9.2018 bylo odevzdáno celkem 11 soutěžních kupónů, bohužel jen 3 obsahovaly
správné odpovědi na otázky uveřejněné v Kovářovském zpravodaji č. 2/2018, tudíž všichni tři
soutěžící vyhrávají: Věra Baštýřová, Kovářov; Petra Baštýřová, Kovářov; Matouš Klíma, Žebrákov.
Výherci si vyzvednou cenu na Obecním úřadu v Kovářově.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOUTĚŽNÍ KUPÓN – KOVÁŘOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

Jméno a příjmení:…………………………………..……………………………………………
Adresa:…………………………………………….…………………………………………….
Mail, telefon:…………………………………………………………………………………….

Soutěžní otázky:
1. Listy jakého stromu jsou na státní pečeti?
……………………………………………………………………………………………….........
2. Který den a rok došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa?
…………………………………………………………………………………………………...
3. Jaký byl celý název našeho státu po roce 1980?
……………………………………………………………………………………...……………
4. Jak se říká revoluci v listopadu a prosinci roku 1989, která nám přinesla svobodu a demokracii?
…………………………………………………………………………………………………...
5. Který prezident navštívil v roce 2007 Kovářov?
…………………………………………………………………………………………………...
OBEC KOVÁŘOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÝSTAVU KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Zasedací místnost Obecního úřadu Kovářov do 31. října 2018
Otevřeno je od pondělí do pátku vždy 7:00-11:30, 12:00-15:30 hodin
Obec Kovářov ve spolupráci se ZŠ Kovářov, SDH Kovářov a Kovářovan z.s.
pořádají v souvislosti se 100. výročím založení republiky
SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ VĚNCŮ U PAMÁTNÍKŮ

K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝM HRDINŮM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
neděle 28. října: 13:00 hod. Předbořice, 14:30 hod. Zahořany,
16:00 hod. Kovářov
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ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ POVLTAVÍ
Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko II
Místní akční skupina Střední Povltaví z.s. (dále jen MAS) uspěla s žádostí o realizaci projektu Místní
akční plán vzdělávání ORP Milevsko II (dále MAP II). Ze strany výběrové komise ŘO OP VVV byl projekt
doporučen k podpoře dne 29. 8. 2018, a to v max. výši finanční podpory 8.976.341,47 Kč. Cílem projektu je
rozvoj předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí do 15 let na území ORP Milevsko.
Předpokládaný datum zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019. Projekt MAP II navazuje na úspěšně zrealizovaný
projekt MAP I, který skončil 31. 3. 2018.
Výzva MAS do Operačního programu zaměstnanost v rámci SCLLD
MAS vyhlásila 3. 9. 2018 „3. Výzvu OP Z Komunitní práce a prevence MAS SP II“. Příjem žádostí
probíhá od 3. 9. 2018 od 8:00 hodin do 15. 10. 2018 do 12 hodin. Alokace výzvy je 8.952 mil. Kč. Min. výše
způsobilých výdajů na projekt 400 tis. Kč a max. výše způsobilých výdajů na projekt 8.952 mil. Kč. Projekty
musí být zaměřeny na některou z těchto aktivit dle zákona o sociálních službách č.108/2006 sb.: Odborné
sociální poradenství, Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Raná péče, Kontaktní
centra, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické dílny, Služby
následné péče, Podpora samostatného bydlení, Osobní asistence, Odlehčovací služby nebo musí být projekt
zaměřen na další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad rámec zákona č.108/2006 Sb. nebo na
komunitní sociální práci a provoz komunitních center. Více informací se dozvíte na webových stránkách MAS
www.masstrednipovltavi.cz nebo při osobní konzultaci s manažerkou MAS pro OP Z Vendulou Čechmánkovou
(mas-sp@seznam.cz)
Program rozvoje venkova v rámci SCLLD
MAS v letošním roce úspěšně vyhlásila již dvě výzvy do PRV. V rámci 1.Výzvy PRV bylo
zaregistrováno celkem 14 projektů s požadovanou dotací 5 886 864 Kč. V rámci 2. Výzvy PRV byly
zaregistrovány 4 projekty s požadovanou dotací 555.498,- Kč. Nyní na těchto projektech probíhá kontrola ze
strany SZIF a některé projekty již započaly v realizaci. Další výzva v rámci PRV je naplánována na rok 2019.
Bližší informace Vám podá manažerka pro PRV Monika Hrochová (mas-sp-hrochova@seznam.cz)
Připravované výzvy IROP v rámci SCLLD
MAS plánuje vyhlásit letos na podzim celkem 4 výzvy do Integrovaného regionálního operačního
programu přes MAS. Budou to tyto výzvy:
 Výzva č.1 IROP „ MAS Střední Povltaví – IROP – ,, Bezpečná a šetrná doprava 1 “ – předpoklad
vyhlášení 15.10.2018 (datum se může posunout v závislosti na součinnosti MAS s ŘO), alokace na výzvu
7 810 526 Kč.
 Výzva č.2 IROP ,, MAS Střední Povltaví – IROP – ,, Zlepšení kvality vzdělávání 1 “– předpoklad
vyhlášení 15.10.2018 (datum se může posunout v závislosti na součinnosti MAS s ŘO), alokace na výzvu
10 416 840 Kč.
 Výzva č.3 IROP ,, MAS Střední Povltaví – IROP – ,, Sociální bydlení 1 “– předpoklad vyhlášení
3.12.2018 , alokace na výzvu 2 390 526 Kč.
 Výzva č.4 IROP ,, MAS Střední Povltaví – IROP – ,, Rozvoj komunitních center 1 “– předpoklad
vyhlášení 3.12.2018 , alokace na výzvu 5 420 000 Kč.
Bližší informace Vám podá manažerka pro IROP Michaela Škochová (mas-sp-skochova@seznam.cz)
Animace škol v rámci SCLLD
V současné době MAS poskytuje administrativní pomoc MŠ a ZŠ z ORP Milevsko se zpracováním
monitorovacích zpráv v rámci projektů „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ z OP VVV. V současné době pomáhá
manažerka Hrochová školám s ukončením projektu a zároveň s přípravou podání dalšího navazujícího projektu
do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ II“.
Informační akce pro starosty a veřejnost
Dne 20. 9. se v Kučeři uskutečnila informační akce pro starosty a veřejnost. Přítomní byli informováni
předsedou MAS p. Hrochem a manažerkami pí. Škochovou a pí. Čechmánkovou o ukončených výzvách v MAS,
o právě probíhající výzvě č.3 do OP Z a o připravovaných výzvách do IROP. Také byla zmíněna dobrá
spolupráce MAS se Svazkem obcí Milevska.
-Za MAS Střední Povltaví manažerky MAS-
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SDH KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
součástí okrsku Kovářov je deset sborů dobrovolných hasičů. Celkem 344 členů
ke konci roku 2017 z obcí Kovářov, Lašovice, Zahořany, Předbořice,Vladyčín, Radvánov,
Březí u Kovářova, Vepice, Vesec a Chrást.
Devět sborů je zařazeno do zásahových jednotek obce. Obec Kovářov zřizuje jednotku
JPO 3 - Lašovice, ostatních osm jednotek jako JPO 5. Jednotky disponují cisternami Tatra 815, Tatra 138,
Liaz Cas 20 a dopravním automobilem Fiat Ducato. Součástí vybavení jsou též elektrocentrály, kalová a
plovoucí čerpadla, motorové pily, vysavače obtížného hmyzu, motorové stříkačky PS12 a nový stroj
Tohatsu. V neposlední řadě také základní oblečení pro zásah. Jednotky Lašovice a Kovářov mají spojovací
techniku součinnou s HZS Jck. Všechny sbory přispívají v rámci obce Kovářov kulturním děním ve svých
místních částech. Pořádají plesy, zábavy, dětské dny, výlovy, mikulášské nadílky, srazy rodáků a další. Jsou
nápomocni vedení obce při zabezpečování různých akcí jako sběr železa, nebezpečného odpadu, řízení
dopravy.
Zásahové jednotky obce procházejí prověřovacím cvičením v požárním sportu, námětovým cvičením
(cvičným poplachem na území obce Kovářov) ve spolupráci se starostou obce, obecní policií, starostou
okrsku a operačním informačním střediskem Hasičského Záchranného Sboru Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích. Součinnost velitelů jednotek s operačním střediskem a činnost jednotek na místě události.
Hasiči okrsku Kovářov se
rozhodli kandidovat do zastupitelstva
obce v komunálních volbách, které se
budou konat 5. - 6. října 2018.
Dobrovolní hasiči jsou celorepublikově hybnou pákou obcí. Mají
přehled o dění v obci a maximálně
spolupracují s představiteli obce.
Řídíme se prastarým hasičským
heslem: ,,Bohu ku cti, bližnímu ku
pomoci, vlasti ku prospěchu.“

↑ CVIČNÝ POPLACH
→ JEDNOTKA SDH KOVÁŘOV JPO 5

-Josef Grůbr
Starosta okrsku Kovářov-

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

Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov, z.s.
V sobotu 28. července se uskutečnil Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka, který se
svým průběhem vymykal předchozím ročníkům. Po nepochopitelném odhlášení dvou týmů na
poslední chvíli (FC AL-KO Semice a SK Petrovice) z turnaje mužů se scénář turnaje musel
značně pozměnit, ale o zajímavé fotbalové klání nebyla nouze. V prvním zápase vyzvali
Kovářovští juniorku FK Dukla Praha, ve kterém drželi remízový výsledek 4:4 až do 90.
minuty! Mladíci z Dukly ukázali divákům kvalitu a fotbalovost, které se naši hráči svým
nasazením a hrou na hranici svých možností dokázali vyrovnat.
TJ ZD Kovářov "A" - FK Dukla Praha jun. 4:5 (1:2) Branky: 32. Holub ml., 59. Faukner M., 77. Kvasnička,
81. Svojše – 4. Studnička, 15. Korček, 56. Kott, 69. Polák, 90. Kubů
Ve druhém utkání se utkali hráči nad 35 let, ve kterém domácí vyzvali TJ Krásnou Horu. Po uplynutí hrací
doby musel o vítězi rozhodnout až penaltový rozstřel, v tom byli šťastnější hosté. Po tomto utkání byl
Memoriál ukončen.
TJ ZD Kovářov „35“ – TJ Krásná Hora „35“ 2:1 p (0:0). Branky: Šácha – P. Pávec, rozhodující penalta
Šmejkal.

Foto: Memoriál Vl. Fořta a T. Měcháčka 2018: TJ ZD Kovářov „A“
Podzimní mistrovské soutěže jsou v plném proudu a nečekaně povedený start prožívají muži „A“, kteří ještě
neokusili hořkost porážky a ve své druhé sezóně v I.B třídě okupují první příčku tabulky.
Hodnocení mužů „A“ trenérem Jiřím Jarošem: „Po krátké letní přípravě jsme vstoupili do mistrovské
krajské soutěže 1.B třídy 18. 8. na domácím hřišti proti Chotovinám. Do současné doby máme odehráno šest
mistrovských utkání a všechny vítězně, což je snový začátek, který určitě nečekal ani největší optimista.
Dobře jsme navázali na jarní výsledky loňského ročníku. Nyní jsme na 1. místě v soutěži a myslím, že za to
patří poděkování všem hráčům, kteří pracují příkladně, i celému realizačnímu týmu, a v neposlední řadě
mému spolupracovníkovi Jiřímu Novákovi st. Věřím, že naše výkony budou nadále bavit naše fanoušky, že
si najdou cestu do našeho krásného areálu v ještě větším počtu. Fanouškům, kteří nás doprovází i na utkání
na hřištích soupeřů, velké díky! Slibujeme, že se svými výkony budeme snažit dělat jen radost. Díky za
vše.“
Muži „B“ se zatím rozkoukávají v okresní soutěži a největší bolestí je příliš velký počet inkasovaných
branek. Doufejme, že se obranná hra týmu zlepší a podaří se prolomit podzimní střelecká nemohoucnost.
Po rozumném rozhodnutí nechat mladíky pospolu se do Okresního přeboru Písecka přihlásili mladší a starší
žáci. Zejména soutěž starších žáků je pro naše chlapce nová a po několika remízových výsledcích čekají na
první výhru. Přejeme našim mladíkům hodně úspěchů a zdraví v sychravém podzimním počasí.
Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov zve své fanoušky a příznivce kopané na kovářovská Hůrka.
-Tomáš Janeček-
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ROZPIS ZÁPASŮ TJ ZD KOVÁŘOV – PODZIM 2018
Kolo
8 SO
9 SO
10 SO
11 SO
12 SO
13 SO
1 SO

MUŽI "A" - I.B TŘÍDA sk. "C" Jihočeský KFS
Den Datum a čas
Domácí
Hosté
29.09.2018 16:00
TJ ZD Kovářov "A"
TJ Sokol Sepekov
06.10.2018 12:30
SK KAVAS Větrovy
TJ ZD Kovářov "A"
13.10.2018 15:30
TJ ZD Kovářov "A"
TJ D. Bukovsko
20.10.2018 15:30
SK Mirovice
TJ ZD Kovářov "A"
27.10.2018 14:30
TJ Božetice
TJ ZD Kovářov "A"
03.11.2018 14:00
TJ ZD Kovářov "A"
TJ Hradiště
10.11.2018 14:00
FK Řepeč - Opařany
TJ ZD Kovářov "A"

Kolo
6 NE
7 NE
8 NE
9 NE
10 NE
11 SO

MUŽI "B" - OS III. TŘÍDA PÍSEK
Den Datum a čas
Domácí
Hosté
30.09.2018 14:00
TJ Sokol Hrazánky
TJ ZD Kovářov "B"
07.10.2018 15:00
TJ ZD Kovářov "B"
FK IPD Kestřany "B"
14.10.2018 15:30
TJ Sokol Záhoří "B"
TJ ZD Kovářov "B"
21.10.2018 15:00
TJ ZD Kovářov "B"
FK SDH Vráž
28.10.2018 14:30
TJ ZD Kovářov "B"
TJ Božetice "B"
03.11.2018 14:00
TJ Sokol Bernartice "B"
TJ ZD Kovářov "B"

Kolo
6 SO
7 SO
8 NE
9 NE
10 NE

Den
Datum a čas
29.09.2018 13:30
06.10.2018 13:30
14.10.2018 10:00
21.10.2018 10:00
28.10.2018 12:00

STARŠÍ ŽÁCI - OP PÍSEK
Domácí
Hosté
TJ ZD Kovářov st.ž.
SK Mirovice
SK SIKO Čimelice
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ Sokol Sepekov
TJ ZD Kovářov st.ž.
TJ Božetice
TJ Sokol Bernartice
TJ ZD Kovářov st.ž.

Kolo
6 NE
7 NE
8 SO
10 SO
11 NE

Den
Datum a čas
30.09.2018 10:00
07.10.2018 10:00
13.10.2018 10:30
27.10.2018 10:00
04.11.2018 14:00

MLADŠÍ ŽÁCI - OP PÍSEK
Domácí
Hosté
SK SIKO Čimelice
TJ ZD Kovářov ml.ž.
TJ ZD Kovářov ml.ž.
TJ Králova Lhota
FK IPD Kestřany
TJ ZD Kovářov ml.ž.
TJ ZD Kovářov ml.ž.
FK Protivín
SK Mirovice
TJ ZD Kovářov ml.ž.

TTC Kovářov – zahájení sezony
Stolní tenisté Kovářova se chystají na novou sezonu. Ta v soutěžích družstev
dospělých začíná o posledním zářijovém víkendu. Ve hře budeme mít hned pět týmů.
Ženské áčko bude hrát druhou ligu žen, béčko pak divizi. V mužském okresním
přeboru budeme mít dvě družstva a v okresní soutěži se představí náš C tým.
Nejvíc pozornosti bude věnováno samozřejmě druhé lize žen. Cílem našich hráček bude udržet tuto soutěž,
což nebude jednoduché. Radce Horké a Kateřině Ďurišové by s tímto úkolem měla pomoct i nová posila
Blanka Smejkalová. První čtyři kola sehrají kovářovské ženy na venkovních palubovkách. Doma odehrají
své zápasy až 27.10., kdy od 10:00 hostí Sokol Plzeň B a od 15:00 Sokol Plzeň A. Doufáme, že našim
hráčkám dokážeme vytvořit výbornou atmosféru, ke které mohou přispět i naši fanoušci, které rádi
přivítáme.
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2. liga žen skupina A
Tabulka:
družstvo
PU V R PK skóre body
1.SF SKK EL Niňo Praha B
0 0 0 0 0 0:0 0
2.TTC Elizza Praha
0 0 0 0 0 0:0 0
3.TJ Sokol Králův Dvůr Queens
0 0 0 0 0 0:0 0
4.Union Plzeň
0 0 0 0 0 0:0 0
5.Slovan KST Bohnice B
0 0 0 0 0 0:0 0
6.TJ Sokol Plzeň V. A
0 0 0 0 0 0:0 0
7.TJ Sokol Plzeň V. B
0 0 0 0 0 0:0 0
8.TJ AVIA Čakovice
0 0 0 0 0 0:0 0
9.TTC Kovářov
0 0 0 0 0 0:0 0
10.TJ Hrádek
0 0 0 0 0 0:0 0
V divizi žen budeme mít také zastoupení. Základ družstva žen B budou tvořit naše mladé odchovankyně
Lenka Růžičková (zároveň vedoucí družstva), Aneta Smetanová a Alžběta Mrázová. Doplňovat je budou
další naše mladé hráčky Natálie Slivková a Ema Kohoutová. Na střídavý start zde bude nastupovat také Nela
Horká z Lokomotivy Vršovice, což je dcera Radky Horké.
Divize žen
Tabulka:
družstvo
1.VS Tábor
2.Sokol ČB
3.TTC Kovářov B
4.TJ Sokol Lhenice
5.KST ZŠ Vyšší Brod

PU V R PK skóre body
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0

V mužském okresním přeboru máme dvě družstva a obě chtějí hrát o přední umístění, ale nebude to vůbec
jednoduché. Letos zde nebude slabých soupeřů. To naše céčko v okresní soutěži nemá žádné velké ambice.
Zde jde hlavně o získávání zápasových zkušeností.
Okresní přebor
Tabulka:
družstvo
1.Heřmaň B
2.Heřmaň A
3.Mirotice B
4.Kovářov B
5.Kovářov A
6.Protivín D
7.Protivín C
8.Mirovice
9.Písek B
10.Svatkovice A

PU V R PK skóre body
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0

Okresní soutěž
Tabulka:
družstvo
1.Svatkovice C
2.Svatkovice B
3.Mirotice D
4.Mirotice C
5.Protivín E
6.Kovářov C
7.Hradiště

PU V R PK skóre body
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
0 0 0 0 0 0:0 0
-Michal Špeta-
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Vážení občané!
Před nedávnem jsem oslavil významné výročí v mém životě. Asi patent na rozum
mi to nedává, ale životních zkušeností jsem získal přebohatě. A jelikož je před
volbami, chtěl bych se podělit mým pohledem na dobu, kterou jsem prožil a
prožívám. Narodil jsem se do politického systému, kterému se říkalo socialismus.
O vychvalování první republiky, jaká to byla úspěšná doba, kterou často v posledních letech
poslouchám, jsem měl možnost slyšet od přímého účastníka této doby, mého otce. A věřte, že to
nebylo vůbec dobré poslouchání o první republice, o druhé světové válce se už raději zmiňovat
nebudu. V socialismu jsme spolu s manželkou prožili v celku spokojený život. Jelikož jsme
nepatřili k těm bohatým, dovedli jsme si vážit určitých výhod a hodnot, kterou nám doba
přinášela. Angažovanost pro práci v obci mne uspokojovala a vždy jsem to bral i jako povinnost
a dělám to do dnes. Přišel rok 1989 a lidé zatoužili po změnách a chtěli údajně více
spravedlnosti a volnosti. S těmito požadavky jsem souhlasil, ale už tehdy jsem věděl, že pokud
se vrátíme zpět ke kapitalismu, tak o spravedlnosti nemůže být ani řeči. Naši představitelé
v devadesátých letech nás ujišťovali, že si na dva roky utáhneme opasky a přijde blahobyt.
Bohužel nám zapomněli říci, že to bude blahobyt jen pro někoho. Nevzali to do ruky lidé
schopní, ti ve své skromnosti zůstali stranou. Vzali to do ruky lidé všeho schopní a výsledek je
taký, jaký je. Další úspěch doby je naše zemědělství. Naše zemědělství kleslo v soběstačnosti
z bývalých 100 % na 45 %. Proto říkám, že naše zemědělství je v troskách a co dál. Vrátili se
nám do naší země feudálové, převážně cizí národnosti, kde na jejich panství po staletí dřeli naši
předkové a převážně zadarmo. Když si vzpomenu na besedu v r. 1989 v KD s knížetem, tak mi
to vyvolává úsměv na tváři. O vrácení majetku nechtěl ani slyšet, pomluvil naše zemědělství,
vltavskou kaskádu atd. Už měsíc před touto besedou byla písecká geodézie plná lidí od pana
knížete a vyhledávali dokumenty. Privatizace Karlovarské becherovky i ostatní privatizace
v 90. letech vypovídá o tom, co se v této republice dělo. V devadesátých letech zanikla spousta
odborných učilišť a výsledek dnes je ten, že už řemeslníci skoro vymřeli. Znehodnotilo se
společenské postavení lidí práce. Samozřejmě o problému této doby bych mohl napsat knihu, ale
na závěr tohoto odstavce použiju opět citát. Tato slova řekl populární herec Alain Delon, tedy
Francouz z vyspělého západu, cituji: „Bude se mi z tohoto světa odcházet bez lítosti. Protože už
to není můj svět. O všem rozhodují peníze, korupce. Úplně vymizela morálka, čestnost a
poctivost,“ konec citátu. Ještě pár slov ke kovářovské kavárně. Tento název jsem slyšel
samozřejmě u nás v hospodě. Jedná se o skupinu, která pravidelně stávkuje před radnicí. Nic
proti tomu, ale stávkují proti lidem, kteří byli legálně zvolení, takže až tak demokraticky se
nechovají. Ani je nechci obviňovat z toho, že ta anarchie, která tu za posledních 29 let byla,
někomu nakonec vyhovovala. Vadí mi však, že jejich protesty jsou jednostranné. Blíží se
komunální volby. Komunální politika je poněkud jiná než ta vysoká. V komunální politice se
především řeší potřeby regionu a občanů, kteří v tom regionu bydlí. Řada našich kandidátů, kteří
se rozhodli opět kandidovat, mají bohaté zkušenosti s komunální politikou. Sestavit dnes
kandidátku z kvalitních kandidátů, kteří chtějí pracovat pro svou obec, není lehké a lehké to také
nebylo. Lidé se nechtějí vystavovat nějakým problémům, ale i slovním útokům na ně. Velice si
tedy vážím našich kandidátů za jejich statečnost, že do toho jdou. Naši kandidáti se dále
angažují ve spolcích a organizacích, např. u hasičů, v TJ, u myslivců. Komunální politika by se
měla dělat tak, aby to bylo ku prospěchu obce a jejich občanů. A věřím, že naši kandidáti, kteří
v případě, že budou zvoleni, to tak dělat budou.
-Josef Pinta, zastupitel za KSČM18

Vážení spoluobčané Obce Kovářov

JIHOČEŠI 2012 Vám předkládají svůj volební program, který chtějí
dodržovat a řídit se jím po celou dobu nového volebního období 2018
- 2022. Vy jste ti, kteří budou rozhodovat, zda tomu tak bude. Proto
Vás chceme požádat, zvažte, komu svůj hlas vhodíte ve dnech 5. - 6.
10. 2018 při komunálních volbách. U nás najdete nejen osoby s dlouholetou praxí z komunální politiky, ale i nové tváře. Ty jsou však všem
dobře známé, neboť mají bohaté zkušenosti z oblastí podnikání, vzdělávání nebo zájmové volnočasové činnosti. Víme, jak splnit naše cíle.
Víme, kde získat finanční prostředky z národních, krajských či evropských zdrojů na podporu realizace námi předkládaných záměrů.

Program pro komunální volby Kovářov 2018
1. Vybudujeme čistírnu odpadních vod, kterou budou moci využívat všechny vesnice Obce Kovářov.
2. Budeme prosazovat rekonstrukci kulturního domu Kovářov a Zahořany.
3. Zajistíme opravy komunikací Radava, Vepice, Kotýřina, Hostín.
4. Budeme usilovat o rozšíření DPS Kovářov (Dům s pečovatelskou službou).
5. Prosadíme donášku jídel pro seniory zdarma.
6. Zrekonstruujeme vodovodní řady za účelem zkvalitnění dodávek pitné vody.
7. Budeme usilovat o zachování služeb v našich obcích (pošta, obchod, pohostinství, obecní policie).
8. Budeme podporovat rozvoj a modernizaci vzdělávacích zařízení (ZŠ, MŠ).
9. Budeme podporovat rozvoj kultury, sportu a spolkové činnosti.
10. Vynaložíme veškeré úsilí k vybudování nové hasičské zbrojnice v Kovářově.
11. Pokusíme se získat dopravní automobil pro SDH Předbořice (Ford Tranzit).
12. Provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích Chrást, Kotýřina, Hostín.
13. V rámci zvýšení počtu obyvatel je naší prioritou postavit bytový dům v Kovářově.
14. Pokusíme se vybudovat nové zástavbové zóny pro výstavbu rodinných domů v některých vesnicích obce.
15. Vybudujeme novou manipulační a skladovací halu pro Služby obce Kovářov.
16. Budeme podporovat oslavy významných výročí na území obce Kovářov (Předbořice, Kovářov 800 let
od první písemné zmínky).
17. Nadále budeme podporovat spolupráci s partnerskou obcí Seftigen.
18. Budeme podporovat rekonstrukce církevních objektů a sakrálních památek.
19. Rozšíříme informování občanů do všech místních částí Obce Kovářov (veřejný rozhlas).
20. Nadále budeme usilovat o získávání národních nebo evropských dotací.

Důvěřujte nám
a my Vás nezklameme.
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Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči okrsku Kovářov si Vám dovoluje
představit kandidáty do Zastupitelstva Obce Kovářov v komunálních
volbách 5. - 6. října 2018.
1.

JOSEF GRŮBR

VÝROBNÍ ŘEDITEL
MASO UZENINY
PÍSEK,a.s.

KOVÁŘOV

2.

MILOSLAV
HUBIČKA

OSVČ-STAVEBNÍ PRÁCE

ZAHOŘANY

3.

LIBOR ŠKOCH

ŘIDIČ SANITKY

KOVÁŘOV

4.

ZBYNĚK HASMAN

OSVČ-STAVEBNÍ PRÁCE

ZAHOŘANY

5.

ZDENĚK KUCHTA

6.

ZDENĚK BRŮŽEK

7.

LUDMILA
BOHÁČOVÁ

8.

ALEŠ ZEMAN

9.

Bc. JAN ŠINDELÁŘ

TRAKTORISTA

VEPICE

10.

MILOSLAV RŮZHA

SVÁŘEČ

ZAHOŘANY

11.

JOSEF MOŠNIČKA

DĚLNÍK KERAMICKÉ
VÝROBY KERAMIČKA
BECHYNĚ

PŘEDBOŘICE

12.

PETR ŠINDELÁŘ

OSVČ - ZEMNÍ PRÁCE

VEPICE

13.

JAROMÍR KUTIL

DĚLNÍK KOVOVÝROBA
SANKOV s.r.o.

PŘEDBOŘICE

14.

JAROMÍR SLIVKA

ŘIDIČ

VESEC

15.

ROSTISLAV SUK

OSVČ-STAVEBNÍ PRÁCE

ZAHOŘANY

OBKLADAČ
VÁCLAV PÍCHA PÍSEK
TECHNIK PODPORY
PRODEJE DOOSAN
BOBCAT EMEA s.r.o.
VEDOUCÍ VÝROBY
PEKAŘSTVÍ PEKÁRNA
KOVÁŘOV
PRODAVAČ SKLADNÍK
JUB a.s.

KOVÁŘOV

BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI

VLADYČÍN

BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI

KOVÁŘOV

BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI

KOVÁŘOV

BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI
BEZ POLITICKÉ
PŘÍSLUŠNOSTI

Děkujeme za vaši podporu v komunálních volbách do zastupitelstva obce Kovářov 5. - 6. října 2018.
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