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PRACOVNÍ DOBA
O SVÁTCÍCH

INFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané,
každý z nás má tento čas spojený s větou
„Ten rok utekl jako voda“. Ano, je to tak,
pokud každý z nás má neustále nějaké
cíle, které se snaží naplnit. Je to i čas
vzpomínání na celý rok, jak šel čas od
ledna až po prosinec, na to, co se povedlo
nebo nepovedlo.
Chcete si napřed přečíst to, co se povedlo? Ne, začnu radši
nezdarem. Měli jsme sen, že se pustíme do rekonstrukce KD Kovářov.
Připravili jsme žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na
již zmíněnou akci a čekali na výsledek s velkou netrpělivostí.
V daném čase první poloviny roku 2019 byla ještě velká ekonomická
konjuktura ve stavebnictví, tak jsme otáleli i s vypsáním výběrového
řízení, aby rozpočtovaná částka výdajů nepřesáhla plánovaných 15
milionů třeba o 20 a více procent, jak tomu bylo při jiných známých
investičních akcích na území Jihočeského kraje. Dotace nám nebyla
přiznána a zklamání v červnu bylo na světě. Druhé zklamání přišlo o
několik málo dní později z Ministerstva vnitra prostřednictvím
Generálního ředitelství hasičských sborů, kdy nebyla podpořena
námi zamýšlená výstavba nové hasičské zbrojnice. Aby tento výčet
byl úplný, tak nám nebyla přiznána podpora ani na dalším
ministerstvu, a to zemědělství. Zde jsme usilovali o opravu kapličky
v Zahořanech. Zahořany mají velkou smůlu. Nevedlo se najít firmu,
která by udělala výměnu krytiny na místním KD. Při poptávce se ceny
za práci pohybovaly nad rámec námi plánované investice až někde
okolo 600 tisíc Kč, při námi dodávaném materiálu, který máme
nakoupený.
Dost bylo stesku. Rok 2019 byl i radostný – došlo k realizaci různých
oprav i k modernizaci obecního majetku. V rychlosti vzpomeňme
alespoň na některé z nich. Hasičárna Březí, Podpora služeb na
Kovářovsku, Podpora na pokrytí úroků z úvěru, Výměna výtlačného
potrubí vodovodu Kovářov, Rekonstrukce křížku v Lašovicích, Nová
stříkačka pro SDH Vepice, Silnice Řenkov, Úprava Předbořické
návsi, Cvičná kuchyňka v ZŠ, Dovybavení místních sborů SDH,
Podpora spolků i Divadelního Hostínského léta a mnoho dalších
menších projektů.
V končícím roce 2019 se také slavilo a oslavovalo při několika
významných výročích. Lašovický Sbor dobrovolných hasičů oslavil
okrskovým cvičením a prověrkou připravenosti jednotlivých SDH
obce Kovářov 50 let od počátku své činnosti. Byla to velmi pěkně
připravená akce místními hasiči.
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Obecní úřad Kovářov
pondělí 23.12. do 11:30 hod.
pátek 27.12. do 11:30 hod.
pondělí 30.12. do 11:30 hod.
úterý 31.12. do 11:30 hod.
Knihovna Kovářov
20.12. – 31.12. zavřeno
Sběrný dvůr Kovářov
27.12. – 28.12. zavřeno
-------------------------------------------------------------------------------------

Prodej kaprů
Vesec u kapličky
neděle 22.12.2019
od 09:00 do 10:30 hod.
Živý Betlém s průvodem
24.12.2019 v 10:30 hod.
Kovářov od fary ke kostelu
viz. str. 6
-------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční koncert
Kosteláček
25.12.2019 od 17:00 hod.
Kostel Všech svatých
v Kovářově
-------------------------------------------------------------------------------------

Pochody:
Z Kovářova do Kovářova
28.12.2019 09:00 - 10:00 hod.
start Restaurace Na Křižovatce
Novoroční výstup na
Koňský vrch u Zahořan
01.01.2020 13:00 – 15:00 hod.
Z Předbořic do Předbořic
11.01.2020 13:00 hod.
start Předbořice náves
-------------------------------------------------------------------------------------

Plesy:
KD Kovářov
18.01. Školní a zemědělský
01.02. SDH Kovářov
15.02. Obecní ples
KD Zahořany
04.01. Myslivecký (MS Hůrka)
25.01. SDH Předbořice
-------------------------------------------------------------------------------------

Masopust Kovářov
22.02.2020 od 10:00 hod.
Severní Korea – přednáška
07.02.2020 kino Kovářov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Čarodějný slet – muzikál
28.02.2020 kino Kovářov

Kdo by řekl, že v Kovářově se organizovaně hraje fotbal již 70 let. Místní oddíl připravil tuto oslavu
velmi zodpovědně a ocenil i bývalé hráče nebo funkcionáře pamětní medailí jako poděkování za práci pro
klub, který nám v současnosti dělá radost svými výkony v 1.A třídě krajské soutěže. I další náš sportovní klub
měl co oslavovat. Druhé účinkování v druhé nejvyšší soutěži v ČR ve skupině „A“ stolních tenistek a
v současné době druhé místo okupuje v právě probíhající soutěži kovářovský celek TTC, který má za sebou
velmi bohatou výsledkovou historii. 50 let od svého založení oslavil tento klub v letošním roce. Největší
oslavu připravili občané Předbořic. Velmi důstojná oslava s programem, kde si každý mohl najít druh
zábavy jemu blízký, plná dobrého jídla a sladkých dobrot, s ohňovou show. 800 let od první písemné zmínky
se uskutečnila v Předbořicích, kde krásný den mohli prožít rodáci i pozvaní, kteří chtěli oslavit tak významné
výročí obce. To vyvrcholilo největším ohňostrojem, který se na území obce Kovářov vůbec kdy konal. Všem
pořadatelům těchto oslav patří velké poděkování. Vážení spoluobčané, věděli byste, kterou oslavu v obci
jsme neuskutečnili do této doby, a jak to tak vypadá, ani neuskutečníme? Uplynulo již dlouhých 50 let od
slavnostního otevření KD Kovářov. Věřím, že po celkové rekonstrukci tohoto objektu všechno napravíme.
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a je tu opět pro většinu z nás jedno z nejkrásnějších období v roce
– období Vánoc, a také období konce starého a vítání nového roku. Děti čím dál víc trápí zvědavost, jaké
dárky najdou letos pod Vánočním stromečkem, dospělí se snaží vytvořit co nejpříjemnější atmosféru
prosycenou vůní vánočního cukroví, pohodou, klidem a uklizeným domovem. Do toho ještě někteří z nás na
poslední chvíli shánějí či vyrábějí dárečky, kterými by potěšili své blízké. Čas rychle kvapí, práce je mnoho –
nezapomeňme se však v tomto shonu zastavit, zamyslet se, rozhlédnout a jen tak pohovořit s přáteli či
známými a nasát neopakovatelnou atmosféru blížících se Vánoc, kterou pak můžeme ze sebe vydat nejen pod
Vánočním stromečkem. Co na tom, že nestihneme vycídit všechny skleničky v sekretáři, vymést všechny
pavučiny z koutů, nakoupit a připravit horu pochutin. Vždyť spokojené tváře blízkých z pocitu, že nejsou na
světě sami, ale mají se o koho „opřít“ a s kým sdílet své starosti i radosti, jsou přece důležitější – po celý
rok. Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel, pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky a potěšení od nejbližších a blízkých našemu srdci v roce 2020.
-Pavel Hroch, starosta obce-

Vánoční stromek
Proč se v našich domácnostech
na
Štědrý
den
rozsvítí vánoční
stromeček? Je to již dlouholetá tradice
datující se na počátek 20. století po
první světové válce. Tato tradice přichází ze sousedního Německa, kde se ozdoboval stromek vyrobený
z kartonu nebo vyrobený z dřevěných latiček, které se pak dovážely na naše území. Posléze se
v jednotlivých obydlích ozdobovala větev většinou smrková a následně se přešlo na stromeček živý uříznutý
v lese.
Začal se zdobit těsně před soumrakem na Štědrý večer. Ozdobený stromeček,
obvykle stálezelený jehličnan jako smrk pichlavý, smrk ztepilý, borovice černá nebo jedle kavkazská se
staly jedním ze symbolů Vánoc. Původně byl ozdoben jablky, ořechy a jinými dostupnými potravinami.
V
průběhu
18.
století
se
přidala
tradice
zdobení
hořícími svíčkami,
které
byly
nástupem elektrifikace nahrazeny vánočním osvětlením. Následně se ozdoby začaly zdokonalovat. Na
stromečku se začaly objevovat domácky vyrobené dřevěné ozdobičky znázorňující zvonečky, kouličky,
postavičky andílků a na špičce se většinou objevila vánoční hvězda. S pokračující vývojovou řadou se
spousta vánočních ozdob začala vyrábět ze skla a následně i z plastu. Tento výrobní program se stal velmi
lukrativní. V domácnostech se dnes zdobí malé stromky, ale i větší až do stropu místnosti, které mohou být
také nahrazeny umělými stromky. Tuto tradici je zapotřebí neustále připomínat, aby nezapadla v dnešní
hektické a uspěchané době.
-zpracoval Pavel Hroch, zdroje: Wikipedie; PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea Písek-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie Kovářov přeje všem spoluobčanům krásné a spokojené
prožití svátků vánočních a do roku 2020 přeje pevné zdraví, hodně
spokojenosti a pohody.
-Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-
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DOTACE V ROCE 2019
Na konci roku se snaží většina z nás rekapitulovat právě se končící rok.
Lze hodnotit cokoli. Úspěchy i neúspěchy v práci, dobré či špatné vztahy
v rodině, se sousedy atd. Myslím, že každý z nás někdy určitou situaci nezvládl a
nezachoval se, jak by býval chtěl. Není špatné si opakovat, že pokora a slušnost
je důležitá v každém oboru lidské činnosti. Přeji všem krásné svátky, hodně
zdraví v novém roce a spoustu důvodů k úsměvu.
Rekapitulace se týká i obdržených dotací z Jihočeského kraje a je vlastně
takovou povinnou publicitou v rámci všech dotačních titulů. Dotace, které jsme
v letošním roce obdrželi:
Název programu: Kulturní dědictví
Název projektu: Oprava kříže v obci Lašovice (opraven byl kříž před vchodem na hřbitov v Lašovicích)
Celkové náklady: 90.000,- Kč; Dotace: 50.000,- Kč; Obecní prostředky: 40.000,- Kč
Název programu: Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací
Název projektu: Oprava místní komunikace Řenkov (jedná se o opravu komunikace vedoucí z Řenkova
k odbočce na Březí či Předbořice)
Celkové náklady: 1.908.257,40 Kč; Dotace: 906.422,30 Kč; Obecní prostředky: 1.001.835,18 Kč
Název programu: Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
Název projektu: Dovybavení SDH Vepice (byla pořízena přenosná hasičská stříkačka TOHATSU VE 1500
s vřetenovými uzávěry)
Celkové náklady: 266.200,- Kč; Dotace: 178.000,- Kč; Obecní prostředky: 88.200,- Kč
Název programu: Podpora kultury
Název projektu: Hostínské divadelní léto 2019 (dotace byla čerpána na postavení pártystanu, ozvučení a
osvětlení akce, zapůjčení mobilních WC, na provozní zajištění, dopravu herců, kulis a dětí z léčebny
Bukovany na dětské představení aj.)
Celkové náklady: 111.804,- Kč; Dotace: 69.263,- Kč; Obecní prostředky: 42.541,- Kč
Název programu: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Název projektu: Kovářov – obnova výtlačného řadu vodovodu (položeno nové potrubí z Kovářova ke
studním směr Pechova Lhota)
Celkové náklady: 2.590.106,- Kč; Dotace: 1.550.000,- Kč; Obecní prostředky: 1.040.106,- Kč
Název programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
Název projektu: Dovybavení SDH Kovářov (pořízeny byly ochranné a věcné prostředky pro hasiče)
Celkové náklady: 76.806,- Kč; Dotace: 51.581,39 Kč; Obecní prostředky: 25.224,39 Kč
Název projektu: Ochranné pomůcky pro SDH Lašovice (pořízeny byly ochranné a věcné prostředky pro
hasiče)
Celkové náklady: 74.769,78 Kč; Dotace: 48.000,- Kč; Obecní prostředky: 26.767,78 Kč
Název programu: Podpora školství
Název projektu: Vybavení cvičné kuchyňky (v ZŠ byla vybavena cvičná kuchyňka)
Celkové náklady: 37.352,- Kč; Dotace: 22.000,- Kč; Obecní prostředky: 15.352,- Kč
Další 3 dotace z Programu obnovy venkova se nyní budou vyúčtovávat, a tak ještě neznáme celkové náklady
projektů. Jedná se o dotaci na úroky z úvěru na bytovku č.p. 202, dále o podporu služeb na venkově
(podpora podnikatelů v nájmu v obecních budovách) a o opravu hasičské zbrojnice ve Březí.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce-

POPLATKY V ROCE 2020
paušální poplatek za svoz komunálního odpadu:
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 600,- Kč, splatnost od 02.01.2020 do 31.05.2020
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 600,- Kč, splatnost od 02.01.2020 do 31.05.2020
poplatek za psa: 150,- Kč, splatnost od 02.01.2020 do 31.03.2020
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Před
Vánoci
Vám
přinášíme stručné zprávičky o
některých
vybraných
akcích
zorganizovaných školou (úplný
výčet by zabral ještě několik stran
víc) a zároveň všechny zveme na
28. školní a zemědělský ples.
Všem občanům Obce
Kovářov přeji jménem školy
klidné a láskou naplněné vánoční
svátky a v novém roce co nejvíce
laskavosti všude kolem Vás i ve
Vás samých.
Libor Mandovec, ředitel školy
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
Ani letos nechyběla ve škole tradiční mikulášská družina. Ve čtvrtek 5. prosince se po začátku třetí
vyučovací hodiny rozezněl školou nejen andělský zvoneček, ale ozvalo se také chrastění řetězů, bušení
metel a čertovské brblání. Mikuláš s andělem a třemi čerty postupně obcházeli všechny třídy, aby se žáků
zeptali, zda byli celý rok hodní (a pokud ne, aby se napříště polepšili). Před tím, než začali být žáci
mikulášskou družinou jeden po druhém odměňováni, zazpívala celá třída píseň či zarecitovala básničku.
Odměna byla sladká a pro všechny, ovšem někteří žáci k ní dostali přidáno ještě nějaké to prásknutí
čertovskou metlou. Objevilo se jen pár slziček, většina žáků celou akci prožila spíše jako veselou a
škádlivou návštěvu. Poděkování za sladkosti pro žáky patří Zákaznickému klubu Jednoty Kovářov.
VELKÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve čtvrtek 28. listopadu si vychovatelky ŠD připravily odpolední akci nazvanou Velká školní družina.
Děti navštěvující školní družinu si
tento den mohly pozvat do družiny své
rodiče, prarodiče, nebo sourozence,
pro
které
připravily
spoustu
zajímavých činností zaměřených na
aktivity školní družiny vykonávaných
v průběhu školního roku. Děti ze
sportovních dílniček v tělocvičně
připravily
pohybové
soutěže
(překážková dráha, bludiště, hod míčem
aj.). Malí technici s rodiči vyráběli
v dílnách molekuly ze špejlí a
modelovací hmoty. Kuchaři a kuchařky
napekli palačinky, které si návštěvníci
mohli v žákovské kuchyňce ozdobit.
Výtvarníci přichystali zábavné malování
ve dvojicích a výrobu mikulášské
krabičky. A v knihovně rodiče luštili
zábavný kvíz, který je dovedl na místo s připravenou odměnou v podobě občerstvení a fotoprezentace.
Všem rodičům by chtěly organizátorky poděkovat za to, že si spolu s dětmi dokázali najít čas a přišli si
zaskotačit do školy. Poděkování patří ale i žákům z druhého stupně, kteří pomáhali s organizací celého dne.
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SVĚTOVÝ DEN
V pátek 15. listopadu se na ZŠ Kovářov uskutečnil Světový den. Po loňském Českém dni, který byl
věnován stoletému výročí založení československého státu, dostali žáci druhého stupně opět za úkol
představit některý ze zahraničních států. Výběr se však neomezil jako doposud na státy evropské, ale
rozšířil se na celý svět s tou podmínkou, že musí začínat na písmeno S. Žáci šesté třídy prezentovali svým
spolužákům Slovensko a návštěvníci mohli sledovat aktuální televizní zpravodajství nabité živými
informacemi. S podobným nápadem přišli i sedmáci, kteří si jako zástupce amerického kontinentu vybrali
Spojené státy americké a kromě přehlídky známých osobností naživo doplnili vlajku o padesát hvězd za
každý americký stát. Osmáci svou prezentaci pojali jako scény z natáčení reportáže, která přináší informace
o životě v Saúdské Arábii. Diváci nahlédli do života jedné beduínské rodiny a na závěr se objevil i velbloud.
Žáci deváté třídy si vybrali Senegal
a
tuto
zemi
návštěvníkům
představili
prostřednictvím
vědomostní soutěže, uvedené
zábavným černošským tancem.
Všechna
vystoupení
měla
vynikající úroveň a všechny třídy i
se svými třídními učiteli si zaslouží
za své nápady, pečlivou přípravu a
výkony velké uznání. Dopoledne
předvedla každá třída svou
prezentaci třikrát pro žáky a
odpoledne
mohli
vystoupení
zhlédnout také rodiče a zájemci
z řad veřejnosti. Cen bylo rozdáno
několik – odborná porota vybrala
6. třídu, diváci ze tříd prvního
stupně ocenili nejvíce 8. třídu,
nejlepší
znalost
informací
z prezentací ostatních prokázala 9. třída a speciální cenu za nejlepší kostýmovou show získala 7. třída.
Celkové ocenění s názvem Klobouk dolů! si nakonec odnesla třída osmá. Na dortech, které upekly maminky
rodičů i paní zástupkyně a které obdržely v rámci své ceny všechny třídy, si pochutnali žáci hned po
vyhlášení výsledků.
SVATOMARTINSKÝ VEČER
Již podvanácté se čekalo na kovářovské návsi na příjezd Martina na bílém koni. V pondělí
11. listopadu se nejdříve sešli děti a jejich rodiče před školou, aby rozsvítili své donesené lampióny a
společně vyrazili směrem k návsi. Tam mohli všichni zúčastnění přihlížet pásmu básniček a písniček, které
si pro ně připravil pěvecký sbor ZŠ Kovářov pod vedením paní učitelky Veroniky Pšeničné. Na závěr se
objevil i sám svatý Martin, který se na svém bílém koni všem ukázal v celé své kráse a přítomné děti
obdaroval martinskými rohlíčky. I když vzápětí zmizel ve tmě, na návsi se ještě nějakou dobu povídalo u
čaje a punče, který přichystali pro tuto akci zaměstnanci obecního úřadu. Kromě výše uvedených
organizátorů celé akce se sluší poděkovat za spolupráci také paní Kateřině Novákové a Pekařství Kolář.
DEN EKOŠKOL
V letošním roce jsme poprvé oslavili Světový den Ekoškol, a to ve čtvrtek 7. Listopadu. Zvolili jsme
jedno z témat Ekoškoly – odpady. A jak to probíhalo? Zástupci Ekotýmu z páté a šesté třídy stručně
seznámili spolužáky o aktivitách a činnosti Ekotýmu školy. Vedli zároveň krátkou diskuzi o tom, co může
každý jednotlivec udělat pro dlouhodobě udržitelný život. Každá třída pak absolvovala vzdělávací výukový
program Tonda obal od společnosti EKO-KOM. Žáci se učili pod vedením lektorů třídit odpady a seznámili
se i s dalším využitím vytříděného odpadu (recyklací) a výhodami a nevýhodami energetického využití
směsného odpadu (spalování ve spalovnách) ve srovnání s jeho skládkováním. Doufáme, že získané znalosti
žáci využijí při předcházení vzniku odpadu a jeho třídění ve škole i v rodinách.
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BYLI JSME LASKAVCI
Se dvěma týmy a několika dobrovolníky jsme se zapojili do 3. ročníku happeningu #jsemlaskavec
pořádaného Nadací Karla Janečka. Celkem se zapojilo 628 týmů z 267 měst z celé České republiky,
takže v jeden moment konalo
dobré skutky téměř 17 400
školáků. Vše začalo v Praze, kde se
po registraci do projektu Laskavec
naši dva učitelé zúčastnili za odměnu
zážitkového dne s Tomášem Klusem.
Vlastní aktivity žáků probíhaly od
7. do 13. listopadu. Děti ze školní
družiny si připravily tzv. Podzimní
poselství pro seniory, které spočívalo
v kulturním vystoupení, připravení
pohoštění a malého dárečku pro
obyvatele Domu s pečovatelskou
službou. Druhým zapojeným týmem
byl školní Ekotým, který si připravil
pro ostatní 12. listopadu vlastnoručně
vyrobenou
sladkou
laskavost.
Všichni příchozí byli při vstupu do
školy obdarováni - děti karamelou
kuličkou s
burizóny,
dospěláci
kouskem cheesecake dortu s borůvkami
a někteří využili i nabídky odnést
školní tašku do třídy. Kromě těchto
skupin se zapojili i jednotlivci, kteří
měli možnost navrhnout, jakým
dobrým skutkem přispějí. Ve většině
případů se jednalo o pohoštění, několik
žáků připravilo pro děti ze školní
družiny turnaj v šipkách. Děkujeme
všem, kteří v týdnu laskavosti a ve
Světový den laskavosti vykonávali
dobré skutky ve svém okolí, šířili
dobro. Vážíme si každého malého
i velkého laskavce! Tak zase za rok.
Nepřidáte se k nám i Vy?
DEN ZVÍŘAT
4. října 2019 tomu bylo přesně 793 let, kdy zemřel sv. František z Assisi. Zakladatel františkánského
řádu měl neobyčejně kladný vztah ke zvířatům, ochraňoval je před zlým zacházením ze strany
surových lidí, a proto byl tento den ustanoven jako Mezinárodní den zvířat. Na naší škole proběhl
Světový den zvířat v pondělí 21. října. Program byl velice pestrý. Žáci absolvovali zábavný vzdělávací
program s dravci a sovami, uskutečnila se školní výstava a vyučování bylo tematicky věnované zvířatům.
Velký úspěch sklidila komentovaná přehlídka domácích mazlíčků, při níž někteří žáci svého zvířecího
miláčka spolužákům a dospělým představili. Na chodbě školy se tak sešli například morčata, želvy,
pískomil, křečci, králíci, činčila, pakobylky nebo třeba křepelky.
Autoři zpráv: Gabriela Zítková, Martina Řehořová, Veronika Pšeničná, Libor Mandovec
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), 382 594 215 (jídelna)
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE V KOVÁŘOVĚ
„ZÁBAVNÁ PRVNÍ POMOC
PRO MŠ“
Zajímavým zpestřením jednoho
listopadového dopoledne byl
naučný
výukový
program
„Zábavná první pomoc pro MŠ“.
Lektor s sebou do školky přivezl
velkého plyšového medvěda
Teodora a společně děti poučili o
tom, jak se mají chovat
v případech úrazů. Společnými
scénkami
vysvětlili
dětem,
v jakých případech a na jaké
číslo mají zavolat záchrannou
službu. I děti měly s sebou svá
plyšová zvířátka. Učily se na
nich
obinadlem
zavazovat
spáleniny.
Všichni byli moc šikovní.
Miluše Krejčová, učitelka
PROJEKT „MALÝ ZÁLESÁK“
Do mateřské školy chodí v průběhu školního roku spousta nabídek výukových programů v rámci
environmentální výchovy. Tato výuka probíhá pouze ve třídě, kdy děti nejsou v kontaktu s přírodou. Proto
jsme přišli s nápadem uspořádat výuku na základě prožitkového učení v přírodě.
Naším cílem je přiblížit dětem prostředí lesa formou zážitkových aktivit. Rozvíjení povědomí o přiměřeném
chování a úctě k tomuto prostředí probíhá pod vedením paní Markéty Jirouškové, členky mysliveckého
sdružení Háje v Kovářově. Každý měsíc plánujeme jedno setkání, kterého se účastní pouze starší děti
v odpoledních hodinách. Zabalíme na cestu dobrou svačinu, která dětem venku přijde k chuti. V polovině
října jsme uspořádali první setkání na téma „Na procházce do lesa za lesní zvěří“, v listopadu na téma
„Ukázka cvičeného mysliveckého psa při práci v terénu“ a v prosinci na téma „Zdobení vánočního stromu
pro zvířátka“. Dětem se vycházky do lesa velice líbí a vždy se těší na další výpravu za poznáním.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
V podzimních měsících jsme se zúčastnili dvou výtvarných soutěží.
Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže pořádané Základní školou Kovářov na téma „LES“. Děti malovaly
obrázky lesa podle svých představ, jak jej vnímají svýma očima. Vyhodnocení proběhne v průběhu ledna.
Práce budou vystaveny v ZŠ Kovářov (únor – květen).
Naše školka se prostřednictvím domácího hospice Athelas v Písku zapojila do celostátní akce
„PAPUČOVÝ DEN“, která má za cíl podpořit mobilní hospice v ČR. Děti měly za úkol vymalovat a
ozdobit zajímavým způsobem papírové předlohy bačkůrek. Za účast v této soutěži děti obdržely sladkou
odměnu. Lízátka a barevné balonky udělaly dětem velkou radost. Poděkování patří paní Míle Škochové za
zprostředkování této prospěšné akce.
Jana Háchová, učitelka
VÁNOČNÍ OZDOBY ZE VČELÍHO VOSKU
V tomto předvánočním čase jsme navázali na spolupráci se včelí farmou ze Smetanovy Lhoty. V prosinci
jsme uspořádali setkání s paní Koudelkovou, která děti seznámila s tvořením z netradičního materiálu.
Všichni vyráběli vánoční ozdoby z včelího vosku, což bylo pro nás zajímavou novinkou. Děti jsou úžasné a
díky svojí neomezené fantazii nám přímo před naším zrakem vznikaly krásné originální výrobky. Podařilo
se nám hravou formou seznámit děti s novou technikou, podpořit jejich pozitivní vztah k umění a mít radost
z vykonané práce. Tento program obohatil děti o dovednosti a provoněl naši školku včelím voskem.
Petra Slivková Štěpánková, učitelka
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VÁNOČNÍ PŘÍPRAVY A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Je čas Adventu a s dětmi se připravujeme na vánoční svátky. Pilně jsme nacvičovali básničky, vánoční
koledy a tanečky, které jsme předvedli na vánoční besídce v mateřské škole. Učitelky s dětmi vyrobily
dárečky pro rodiče a seniory z pečovatelského domu. Společně jsme upekli cukroví, na kterém jsme si s
dětmi pochutnali při slavnostním posezení u stromečku.
Vánočním přípravám však předcházelo čekání na příchod Mikuláše, čertů a anděla. I letos přišli do školky
obdarovat děti sladkým dárečkem, protože ve školce máme jenom samé hodné děti. Další sladký dáreček
v podobě perníkového andílka dostaly děti od paní kuchařek.
Všem přejeme krásné Vánoce, plné klidu a pohody. Do nového roku hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-

VÁNOČNÍ POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY
Až rozjasní se světla svíček,
až zazní zpěvy od jesliček,
až narodí se Kristus Pán,
ať vejde tiše k vám
a svou malou dlaní,
všem udělí své požehnání.

Šťastné a veselé vánoční svátky!
Nechme se inspirovat tím největším DAREM, který byl lidstvu dán, a darujme letos o Vánocích něco ze
sebe, nejen o vánocích. Lásku, pokoj a radost.
Ať se nám i vám to podaří. To přejí děti z Domova svaté Zdislavy, sestry františkánky Anna a Pavlína a
sestra Blanka SMVS – satmarka ze Slovenska.
Krátký vánoční text
TEĎ UŽ VÍM, PROČ JSI TO MUSEL UDĚLAT.
Byl jednou jeden muž a ten považoval Vánoce za nepochopitelnou pohádku. Byl to milý a slušný člověk,
měl rád svoji rodinu, s ostatními lidmi jednal čestně. Ale nedokázal uvěřit ve vtělení. A byl příliš poctivý na
to, aby předstíral, že v ně věří.
Na Štědrý večer chodila manželka s dětmi na Půlnoční. „Je mi líto, ale nepojedu s vámi,“ řekl. „Nedokážu
pochopit tvrzení, že se Bůh stal člověkem. Raději zůstanu doma. Budu na vás čekat a uvařím večeři.“
Jeho rodina nasedla do auta a odjela. Začal padat sníh. Muž šel k oknu a díval se na čím dál hustší
chumelenici. „Opravdové bílé Vánoce,“ pomyslel si. Vrátil se do křesla ke krbu a začetl se do knihy. Za pár
minut ho vyrušily tupé údery.
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Pomyslel si, že se někdo baví tím, že hází sněhové koule na okna jejich obýváku. Když ale vyšel přede
dveře, aby se o tom přesvědčil, uviděl hejno ptáků, jak se zmítá v bouři, marně hledá útočiště a nalétává do
skel. Mnoho jich spadlo polomrtvých na zem.
„Nemůžu připustit, aby tam ta ubohá stvořeníčka umrzla,“ pomyslel si. „Jak jim jen pomohu?“
Vzpomněl si na kůlnu, kterou už nepoužíval: tam by ptáci mohli najít teplý přístřešek. Natáhl si kabát a
nazul boty a těžkým sněhem se brodil ke kůlně. Otevřel dveře dokořán a rozsvítil. Ale ptáci nepřilétali.
„Možná je přilákám nějakým jídlem,“ pomyslel si. Pospíšil si domů a donesl nějaké drobky. Rozsypal je po
sněhu, takže tvořily cestičku do kůlny. Ale ptáci si chlebových drobků nevšímali a dál poletovali sem a tam,
čím dál otupělejší bouří.
Muž začal mávat rukama, ale ptáci se vystrašeně rozlétli do všech stran, pryč od teplého a osvětleného
přístřešku.
„Připadám jim podivný a strašidelný,“ pomyslel si. „Jen jsem je ještě víc vyděsil. Jak bych jim jen vysvětlil,
že mi můžou důvěřovat?“ Napadla ho podivná myšlenka: „Kdybych tak mohl být na pár minut ptákem,
možná bych je mohl zachránit.“
Právě v tu chvíli se rozezněly kostelní zvony. Zůstal chvíli zticha a poslouchal.
Pak náhle poklekl do sněhu.
„Tak už to chápu,“ zašeptal. „Už vím, proč jsi to musel udělat.“
11. ledna 2020 – křesťanský ples v Petrovicích v kulturním domě. Začíná v 20.00 hod.
Hraje hudba Axiom.
18. ledna 2020 – 21. výročí školky. V kostele sv. Filipa a Jakuba v Předbořicích.
Mše sv. bude ve 14.00 hod. Celebrovat bude p. ThLic. Vít Uher ThD.
Dětský karneval bude před 26. únorem 2020. Datum ještě upřesníme.

- Sestry františkánky Anna a Pavlína a sestra Blanka SMVS – satmarka ze Slovenska-

JÍDLOBRANÍ - 3. ROČNÍK
V sobotu 28.9.2019
se od 11:00 hod. na
kovářovské návsi konal
3. ročník Sousedského
setkání neboli Jídlobraní,
jehož výtěžek 62.185 Kč
byl určený pro sdružení
APLA Jižní Čechy –
asociaci pomáhající lidem
s autismem. Jsme moc rády,
že se tento den opět vydařil
a my mohly pomoci
takovouto částkou, která
pro nás samotné byla
překvapením. Letos se
vařilo a ochutnávalo na
24 stanovištích. Děti si
mohly zpestřit den malováním na obličej a na skákacích hradech, které byly zdarma zapůjčeny od
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Jihočeského kraje a od firmy Efaflex. Večerní posezení nám zpříjemnila kapela Kazach. Děkujeme Obci
Kovářov, že nám umožnila tuto akci uspořádat v párty stanu, který jsme si za velké pomoci kluků
z Předbořic, Kovářova a Radvánova postavili. Obec nám dále poskytla stoly, lavice, elektriku a náves, a to
vše bezplatně. V roce 2020 se těšíme na další setkání u něčeho dobrého k zakousnutí na kovářovské návsi.
Děkujeme všem zúčastněným a strávníkům za pomoc vybrat v rámci 3. ročníku takto neuvěřitelnou částku.
Jen pro zajímavost, za všechny ročníky jsme již předali APLE částku 118.095 Kč a to jen díky vám, nám,
všem. Je výzvou, aby Jídlobraní byla tak stále úžasná akce, kde se lidé u něčeho dobrého sejdou a
popovídají si.
-Monika Hrochová, Aneta Gillová-

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ POVLTAVÍ Z.S.
Místní akční skupina Střední Povltaví zve zájemce ze strany veřejnosti na přednášku „Infekční a
parazitární onemocnění u dětí předškolního věku“. Přednáška se uskuteční 17. 1. 2020 od 15:30 hod.
v salonku Restaurace Na Křižovatce. Zájemci se mohou předem registrovat s ohledem na kapacitu
přednášky u paní Škochové na tel.: 602 410 965 nebo na emailu: mas-sp-skochova@seznam.cz

Krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2020
přeje
Místní akční skupina Střední Povltaví z.s.

PF 2020
Manažerky Místní akční skupiny Střední Povltaví z.s.

SDH KOVÁŘOV, OKRSEK KOVÁŘOV – DOBROVOLNÍ HASIČI
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se jako odstupující starosta SDH okrsku Kovářov ohlédl
za prací okrsku za období let 2015-2020. Okrsek Kovářov jsem přebíral s cílem
posunutí vpřed v rámci Okresního Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hned
na začátku funkčního období všech představitelů SDH okrsku Kovářov byla
přeregistrace sborů na spolky. To s sebou přineslo spousty agendy a jenom díky
pomoci obecního úřadu, konkrétně paní Habartové, jsme vše zvládli v daných
termínech. Pracovní zasedání výboru okrsku probíhalo kontinuálně dle potřeb a probíhajících akcí. Snaha
o pořádání výborů vždy v zázemí jednoho SDH okrsku však nebyla ze strany představitelů SDH vždy
tolerována. Absence na důležitých jednáních byla veliká. V době elektronické komunikace ve všech sférách
a při časovém vytížení je tato komunikace nejrychlejší. Často jsem se potýkal s minimální nebo žádnou
odezvou na požadavky nebo prosby o pomoc, což ztěžovalo celkový chod okrsku. To vše mě vedlo ke
svolání mimořádné valné hromady ke změně starosty okrsku. Po jednání a žádosti starosty obce o dokončení
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funkčního období byla valná hromada ukončena. Musím konstatovat, že za pět let všechny sbory oslavující
výročí založení s úctou uspořádali okrskové cvičení.
Na jednáních výboru nebo na výročních valných hromadách byly připomínky k nárokům na hasiče v tom
smyslu, že se ztrácí dobrovolnost. S tím musím nesouhlasit. Tak jako běžná fyzická osoba se musí řídit
zákony ČR, to vše platí i pro spolky jako příspěvkové organizace.
Má snaha o sloučení zásahových jednotek do tří sborů, které mají zásahové vozy (cisterny) byla též ze strany
představitelů SDH okrsku neakceptována. Můj cíl utvořit tři plnohodnotné a výjezdovosti schopné jednotky
zatím není realizována. Jsem přesvědčen, že vše vyřeší generační problém členů zásahových jednotek a
akceschopnost členů jednotky. Další velký problém je certifikované školení velitelů a strojníků zásahových
jednotek. Nyní dle zákona jsou plnohodnotně vyškoleny jednotky Lašovice, Kovářov a Zahořany. Za velký
úspěch považuji, že sdružení hasičů okrsku Kovářov obhájilo v komunálních volbách čtyři křesla
v zastupitelstvu obce. Děkuji všem členům, kteří se mnou šli do této volby. Věřím, že nově zvolený starosta
okrsku naplní veškeré cíle pro posun okrsku vpřed.
Jako starosta SDH Kovářov budu i v následujícím funkčním období obhajovat pozici starosty SDH.
Nyní je mou prioritou přivést SDH Kovářov na špici okrsku, a to zdokonalením zásahové jednotky obce,
neustálým omlazováním sboru a vytvořením funkčního družstva hasičů pro cvičení požárního sportu. Čeká
nás oslava 135. výročí založení SDH Kovářov a oslavy 800 let Obce Kovářov.
Pevně doufám, že vnímáte práci hasičů ve všech místních částech obce. Děkuji za spolupráci
starostovi obce Pavlu Hrochovi, obecnímu strážníkovi Pavlu Škochovi, místostarostce Štěpánce Rybníčkové
a Michaele Smrčinové. Spolupráce s obcí je na prvním místě pro chod všech SDH okrsku.
Nastává čas vánočních svátků a vstup do roku 2020.
Dovolte mi, abych vám popřál klidné a příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov, starosta Okrsku Kovářov-

OZNÁMENÍ:
Sbor Dobrovolných Hasičů Kovářov vás zve
na tradiční 15. Hasičský ples,
který se bude konat 1. 2. 2020 od 20:00 v KD Kovářov.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina
RECEPTOR Strakonice.
Předtančení Proactive gymnastika Milevsko.
Tradiční bohatá tombola, zabijačkové pochoutky.
Obec Kovářov Vás zve na muzikál – ČARODĚJNICKÝ SLET

28. února 2020 od 17 hod. v kině Kovářov
Jedná se o autorský muzikál z dílny zasloužilého pedagoga
Ladislava Horníka, který v minulosti působil i na základní škole
v Kovářově. Na představení se podílí 23 dětí všech věkových
kategorií z muzikálového kroužku ZŠ Jana Husa v Písku s čtyřčlennou
kapelou z řad pedagogů, zvukař, choreografka, scénografka a režisér.
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PODZIM A ZIMA S KOVÁŘOVANEM
Letos jsme oslavili 35. výročí od založení souboru, řekla bych, že jen samými krásnými vystoupeními na
milých místech. Všechna vystoupení jsme si moc užili a těšíme se zároveň na další v roce 2020. Hned první
akce, kterou v nastávajícím roce pořádáme, bude opět obchůzka Klibny a kozlíků 5. 1. 2020! Doufáme, že se
na ni také těšíte jako my a zapojíte se s námi. Nejvíce se však těšíme opět na festival, jehož budeme pořádat
již 25. ročník! Níže bych ráda shrnula události za uplynulé čtvrtletí.
28. 9. 2019 – Svatováclavské slavnosti v Plané nad Lužnicí
Počasí se nám vydařilo, a tak jsme si vystoupení mohli užít naplno. I v předloňském roce jsme byli na tuto
slavnostní událost pozváni a celý program dne byl moc příjemný.
4. - 5. 10. 2019 – EXPOTRAVEL 2019 (reprezentace jižních Čech v Jekatěrinburgu ve spolupráci
s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu)
Byli jsme pozváni ke spolupráci v reprezentaci na veletrhu cestovního ruchu v Jekatěringurgu, který
spolupořádala Jihočeská centrála cestovního ruchu a CzechTrade. Jednalo se o ukázku míst v jižních
Čechách a místní kultury.
19. 10. 2019 - Posvícení v Hoslovickém mlýně
I v předchozím roce jsme se účastnili této akce, letos jsme tam vystupovali s programem Vojna a Hospoda.
S akcí je spojen tradiční jarmark, určitě doporučujeme návštěvu tohoto krásného místa.
8. 11. 2019 – 90. narozeniny
Naše zakládající členka letos oslavila krásné 90. narozeniny – paní Marta Pešičková! Moc děkujeme za její
dosavadní aktivitu v našem souboru a přejeme ještě mnoho zdraví a aby ji folklor i nadále těšil tak jako
dosud.
9. 11. 2019 – Národopisné muzeum v Praze, představení kozáckých krojů a zvyků
Ve stejném měsíci, ve kterém jsme slavili 35. výročí od založení souboru, jsme byli představit naše kroje a
zvyky v Národopisném muzeu v Praze. Naše jednotlivá vystoupení byla spojena s přednáškami našeho
choreografa a zaměstnance muzea v Plané nad Lužnicí Davida Blažka.
23. 11. 2019 – Svatba
V sobotní dopoledne se konala doslova folklorní svatba našich dvou členů, Terezky Lhotové a Jaromíra
Polodny. Terezku jsme vyzvedli doma v Branicích a v krojovaném průvodu jsme ji doprovodili do
bernartického kostela. Vše se samozřejmě neobešlo bez tradičních
legrácek.
1. 12. 2019 – Zpívání u rozsvěcení stromku na návsi v Kovářově
První adventní neděli jsme se znovu sešli všichni na kovářovské návsi,
kde jsme společně s OPONOU zpívali koledy a ve spolupráci s obcí
jsme rozsvítili vánoční stromeček.
3. - 4. 12. 2019 – Jihočeské Vánoce v Paříži (reprezentace jižních
Čech v Paříži ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu)
V prvních prosincových dnech jsme navštívili Paříž, kde opět na
pozvání Jihočeského kraje jsme doprovázeli delegaci reprezentující
nejen vánoční zvyky (zástupci Prácheňského a Jihočeského muzea),
ale i kulturní a vzdělávací instituce.
14. 12. 2019 – Vánoční schůzka Kovářovských spolků
V sobotu jsme se sešli se členy Kovářovské OPONY, abychom
společně probrali uplynulý rok a plány na ten nastávající. Sešli jsme se
především jako dobří přátelé u sklenky dobrého vína či džbánku piva,
abychom si popovídali a společně si zazpívali.
22. 12. 2019 – Živý Betlém v Milevsku
Stejně jako v loňském roce Vás zveme podívat se s námi do Milevska na Živý Betlém!
Kovářovan Vám všem do nového roku přeje především pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu krásných
zážitků (nejen s námi) 
-Za Kovářovan Hana Dlouhá-
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KULTURNÍ KOMISE
Milí spoluobčané,
blíží se konec roku 2019 a za námi je historicky první rok Kulturní a sportovní komise v Kovářově, která
byla zřízena Obcí Kovářov.
Podařilo se nám založit novou
tradici cestovatelských pořadů
Letem světem v kovářovském
kině, kde jste již mohli vidět
povídání
o
Elbrusu
a
Kilimandžáru, Islandu a o zdravotnické pomoci v Ghaně. Dále
jsme vytvořili pořad Na slovíčko,
kde jsme letos přivítali celebritu
mezi lékaři, pana Prof. MUDr.
Pavla Pafka, DrSc.
Na všechny tyto pořady byla
vysoká návštěvnost a na debatu
s panem Pafkem bylo téměř
vyprodáno. Jsme rádi, že roste zájem, a doufáme, že vás nově vzniklé pořady zaujaly.
Dále se nám podařilo ve spolupráci s rodinou Venclových a jejich přáteli zrealizovat Letní promítání
u šachty. Samozřejmě bez podpory Obce Kovářov a pana Felixe Gilla, na jehož pozemku se promítá, by to
nešlo. Letos proběhly 4 promítací večery, na které
dorazilo vždy více jak 100 návštěvníků. Tímto bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli
a hlavně všem, kteří dorazili relaxovat u filmu pod
širým nebem. Zároveň bych Vás rád pozval příští
léto na další promítání, na jehož programu již
pracujeme.
Všechny tyto, ale i jiné kulturní a sportovní akce
v naší obci můžete najít v nově vytvořeném
kalendáři, který jsme letos spustili na stránkách
obce www.kovarov.cz v levé záložce.
Následující rok, tedy rok 2020, Kovářov oslaví 800
let od své první písemné zmínky. Můžete se těšit na
kulturní a sportovní akce, které budou oslavovat
tento významný okamžik.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné prožití
foto: Jana Kolářová vyprávěla o svém misiiním
svátků vánočních a vkročení do nového roku
pobytu a lékařské pomoci v Ghaně
tou správnou nohou.
fotila Petra Baštýřová
-Aleš Zeman, předseda komise pro kulturu, sport a cestovní ruch-

Obec Kovářov pořádá

Jednodenní výlet do německých Alp
na Hitlerovo Orlí hnízdo a do solných dolů
v Berchtesgadenu
sobota 27. června 2020
Informace budou upřesněny v dalším vydání Kovářovského
zpravodaje
a na: www.kovarov.cz, na facebooku, tel. 382 594 218
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Obec a SDH Kovářov
pořádali druhou říjnovou sobotu
drakiádu v Kovářově na poli za
benzínou.
Díky
slunečnému
počasí se sešlo padesát draků,
kteří díky optimálnímu větru
létaly vysoko na obloze. Letos se
sešlo i několik doma vyrobených
draků, jejichž majitelé získali
diplom a sladkou odměnu.
Oceněné byly i autorky tří
nejhezčích kreslených obrázků
draků. Na závěr odpoledne jsme si
opekli špekáčky. Díky krásnému
počasí
odcházeli
poslední
účastníci akce až s východem
měsíce.:)
První adventní neděli se konalo
tradiční nasvícení vánočního stromu na
kovářovské návsi. Kovářovská OPONA
si společně s Kovářovanem a pěveckým
sborem ZŠ Kovářov připravili pestrý
program v podobě adventních písní a
vánočních
koled.
Farář
Atanáš
Leškovský OPraem. pronesl pár slov
o adventním čase. Na závěr si děti
dozdobily strom a za odměnu dostaly
perníčky.
V neděli 8. prosince si děti přišly
zařádit s čerticemi. Společně tančili,
zpívali, hádali a hráli čertovské hry.
Ke konci odpoledne přišli Mikuláš
s andělem a za to, že
byly děti šikovné, tak jim
nadělili perníky.
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V úterý 10. prosince
2019 uplynulo 130 let od
narození významné osobnosti,
rodáka z Kovářova, generála
duchovní
služby
Msgre.
Jaroslava Janáka. U této
příležitosti zorganizovala ve
čtvrtek 12. prosince Duchovní
služba Armády ČR mši
v místním
Kostele
Všech
svatých. Po mši se v zasedací
místnosti
obecního
úřadu
konala beseda o historii a
významu duchovní služby
v podání hlavního kaplana
Mgr. Jaroslava Knichala. Dále
následovala přednáška Mgr. et
Mgr. Ignáce Laňky o životě
a záslužných činech skvělého člověka,
generála Msgre. Jaroslava Janáka.
-za Obec Kovářov Michaela Smrčinová, foto: Petra Baštýřová-

O

XVII. ROČNÍK POCHODU Z KOVÁŘOVA DO KOVÁŘOVA
sobota 28.12.2019 start od 9:00 do 10:00 hod.
startovné 50,- Kč, občerstvení zajištěno, trasa bude upřesněna
na www.kovarov.cz a na facebooku
************************************************************************************
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KOŇSKÝ VRCH U ZAHOŘAN XV. ročník
úterý 1. ledna 2020 od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Trasa: Z Pelech po cestě pod lesem směr Zlučín a za pískovnou vlevo po cestě ke věži, ze Zahořan od
sauny po cestě kolem lesa a před pískovnou vpravo po cestě ke věži, po cestě odbočující ze silnice II/102
mezi Zahořanskou křižovatkou a Zlučínem kolem pískovny vpravo po cestě ke věži.
Cíl výstupu: V době od 13 do 15 hodin bude na vrcholu Koňského vrchu připraveno čajové občerstvení.
Každý účastník Novoročního výstupu obdrží pamětní pohlednici. Cestou lesem nerušte prosím zvěř.
Půjde-li s Vámi pes, nenechávejte ho volně pobíhat po lese. Akci ve spolupráci s Obcí Kovářov
organizuje Ing. M. Rapušák, Žebrákov 4, m.rap@post.cz
*************************************************************************************
POCHOD Z

PŘEDBOŘIC DO PŘEDBOŘIC

sobota 11. ledna 2020 13:00 hod.
Pořádá Hospoda u kaštanu a SDH Předbořice. Sraz v Předbořicích na návsi.
*************************************************************************************
MS Zahořany „Hůrka“ Vás srdečně zve
v sobotu 4. ledna 2020 od 19:30 hod. na tradiční MYSLIVECKÝ PLES
kde: KD Zahořany hraje: RM Band Vstup pouze ve společenském oděvu
Obec Kovářov Vás srdečně zve
v sobotu 15. února 2020 od 20:00 hod. na XVII. OBECNÍ PLES
kde: KD Kovářov hraje: kapela MP3
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TTC KOVÁŘOV – POLOVINA SEZONY JE ZA NÁMI
Blíží se konec roku a máme za
sebou první polovinu sezony, v níž jsme
mimo jiné oslavili 50 let od založení
klubu. Většinu soutěží jsme rozehráli
velmi dobře a můžeme tak být
spokojeni.
Tradičně nejvyšší soutěž hraje
naše družstvo žen. To nastupuje v druhé
lize a vede si výborně. Připsalo si hned
6 výher, jednu remízu a dvě porážky.
V tabulce nám tak patří skvělé druhé
místo a to za dalším jihočeským
družstvem z Vyššího Brodu. To má jen
jednu porážku. Druhé místo by dokonce
zaručovalo kvalifikaci o první ligu.
Udržet ho bude ale hodně těžké, zvláště
proto, že nám na tři zápasy bude chybět
největší opora Radka Horká, která je
v tabulce úspěšnosti na skvělé čtvrté
pozici. Blanka Kocourková je na místě
šestnáctém a Kateřina Ďurišová je
osmnáctá. Třetí jihočeský zástupce VS
Tábor už bohužel tak úspěšný není a bez
jediné výhry je na posledním desátém místě.
V okresním přeboru mužů se letos hraje tříkolově, takže tabulka není přehledná a není zatím úplná.
Máme zde dva zástupce. Áčko si vede výborně a zatím je na prvním místě, má však o jeden zápas víc než
druhé Mirotice B, které jsou o bod za nimi. Mirotice jsou zatím také jediným týmem, který nás dokázal
porazit. Náš tým tradičně drží hlavně Jiří Špác, který je v úspěšnosti na pátém místě s 81,58%. Letos dobře
bodově přispívá i dvanáctý Miroslav Barda (65%). Hned za ním je Jiří Mošanský mladší, ten má 61,54%. To
naše B družstvo má jiný cíl. Tím je udržet se v okresním přeboru i do další sezony. Pro náš mladý
sympatický tým je to náročný úkol, ale zatím se s ním hráči a hráčky perou statečně. Jsou na šestém místě z
osmi družstev, ale mají o tři odehrané zápasy méně než naše áčko či pátý Písek B. Družstvo se zatím opírá
především o výkony Vojty Poslušného a Anety Smetanové. Vojta dokonce v úspěšnosti zaostává jen o
desetinu procenta za Jirkou Špácem a je tedy pátý (81,48%). Aneta je na patnáctém místě s 60%. Dalšími
členy týmu jsou Alžběta Mrázová (37,5%), Lenka Růžičková (35%) a vedoucí družstva Jiří Zděnek
(22,73%).
V okresní soutěži družstev nastupuje naše céčko, to je zatím na předposlední pozici s jednou výhrou.
Zde hraje hlavně naše žactvo, které je doplněno o Josefa Janů a Josefa Hezoučkého, který je zároveň
vedoucí týmu. Pozice v tabulce sice není nejideálnější, ale na hráčích je vidět výkonnostní vzestup.
Naše žactvo se tradičně zúčastňuje krajských bodovacích turnajů mládeže, letos ale spíše sporadicky.
Nejvíce jezdí nejmladší žactvo, které si připsalo i pěkné výsledky. Vít Skála 5. 10. ve Velešíně obsadil
pěkné 5.-8. místo. Na žebříčkovém turnaji ve Strakonicích, který se konal 14. 12. pak obsadil páté místo.
Ještě o jednu pozici lepší, tedy čtvrtý zde byl Petr Škoch. Ve Velešíně byla 5.-8. i Lucie Riantová, do
Strakonic však bohužel nejela. V mladších a starších žácích nás nejlépe reprezentuje Augustin Riant, který
je v průběžném pořadí v mladších žácích na jedenáctém místě. Ve starších žácích je čtrnáctý, přestože se
zúčastnil jen jednoho ze dvou turnajů. V dorostu jsme se letos zatím žádného turnaje nezúčastnili.
KOVÁŘOV-Michal Špeta-

Prádelna Katka oznamuje ukončení činnosti k 31. 12. 2019.
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FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Fotbalová sezóna 2019/20 je ve své polovině a hodnocení našich družstev je při pohledu
na tabulky velice příjemné. Zejména nečekané umístěním mužů A v horní polovině tabulky
krajské I.A třídy.
Hodnocení trenéra mužů A Jiřího Jaroše: „Po náročné přípravě na novou krajskou
soutěž 1.A třídu jsme byli všichni zvědavi, jak si naše mužstvo povede v mistrovské soutěži
(podzim 2019). Jak už jsem prováděl hodnocení celého našeho podzimního vystupování
v soutěži pro různá média dříve, musím i pro kovářovský zpravodaj konstatovat, že naše umístění v soutěži
po podzimní části málokdo očekával. Skončili jsme šestí. Ve 13 ti mistrovských utkáních jsme 7x vyhráli a
6x prohráli se ziskem 21 bodů, což nás vyneslo na vynikající šesté místo s minimálním odstupem na
3. příčku. Určitě na tom má podíl i to, že jsme v podzimní části nastříleli třetí nejvyšší počet branek, a to
31. Sehráli jsme některá dobrá i horší utkání, ale ve všech zápasech jsme se mohli spolehnout na podporu
našich vynikajících fanoušků.
Teď jsme v období klidu. Věřím, že kluci si odpočinou, vše vynahradí svým rodinám, manželkám a
přítelkyním, aby se pak v plné síle pustili do přípravy na jarní část sezóny 2020.
Všichni mají individuální plány. Věřím, že si je vezmou k srdci a každý se bude samostatně
připravovat, což bych byl rád, aby se to kladně projevilo již při našem prvním setkání v sobotu 25. 1. 2020
v 10 hodin v tělocvičně místní ZŠ, kde zahájíme zimní přípravu. Až tam se pozná, jak kdo plnil tato
předsevzetí v době volna. I tak se už na setkání s hráči těším, i když budou určitě i trochu reptat, ale jistě
všechno společně zvládneme a na jarní část soutěže se dobře přichystáme.
Závěrem bych chtěl popřát všem sportovcům Kovářova krásné svátky, pohodu, zdraví a děkuji všem
za podporu v roce 2019.“
Dovolte mi za celý fotbalový výbor poděkovat všem našim trenérům za jejich čas obětovaný pro náš
oddíl, našim správcům za výborný stav našeho areálu a níže uvedeným sponzorům za jejich podporu, bez
které by se úspěchy našich družstev neuskutečnily.
Obec Kovářov
Služby obce s.r.o. Kovářov
Zemědělské družstvo Kovářov
Praktický lékař Kahoun & spol.
Pekařství Kovářov - Ing. Jaroslav Kolář
Malíři M L s.r.o.
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
SANKOV s.r.o.
Jahla s.r.o. Milevsko
STAVEBNÍ FIRMA - Josef Šimeček
Elektro Slivka s.r.o.
SPONGILIT PP - Ladislav Peller
Jan Pavlíček-JAPA-BOHEMIA
B&B commercial activity s.r.o
Nové Interiéry s.r.o.
Plastiko s.r.o.
Otherm – Jiří Doubek
Obkladačské práce – Josef Novotný
Elektrosystémy Milevsko – Jiří Novák
Restaurace a penzion Na Křižovatce
Kovářov – Roman Müller
Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov přeje všem krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2020.
-Tomáš JanečekKovářovský 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

TABULKY MISTROVSKÉ SEZÓNY 2018/19 - PODZIM
I.A TŘÍDA MUŽŮ - sk. "B" Jihočeský kraj
Rk.
1
2
3
4
5

Družstvo
Týn / Vlt.
Hluboká n. Vlt.
Slavia ČB
Chýnov
Bernartice

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kovářov A
Nemanice
N. Včelnice
Dačice
Met. Tábor
Loko ČB
Lišov
Ševětín
Veselí n. L.

Záp.
13
13
13
13
13

+
12
10
8
7
7

0
1
1
1
2
2

0
2
4
4
4

Skóre
50:4
42:20
31:24
26:20
21:18

Body
37
31
25
23
23

13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
5
5
5
2
3
3
3
2

0
3
1
0
6
3
1
1
2

6
5
7
8
5
7
9
9
9

31:32
24:28
19:22
26:36
22:33
17:30
27:35
26:44
11:27

21
18
16
15
12
12
10
10
8

III. TŘÍDA MUŽŮ - OS Písek
Rk. Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

1
2
3
4
5
6

MIROTICE
BOŽETICE,,B"
BOROVANY
SEPEKOV,,B"
ČIMELICE,,B"
BERNARTICE,,B"

12 10 0 2 46:14
12 9 0 3 46:34
12 9 0 3 38:24
12 8 0 4 38:24
12 8 0 4 58:32
12 7 0 5 52:40

31
27
26
24
23
22

7
8
9
10
11
12
13

KOVÁŘOV,,B"
KRČ
ALBRECHTICE,,B"
ZÁHOŘÍ,,B"
KESTŘANY,,B"
HRAZÁNKY
VRÁŽ

12
12
12
12
12
12
12

17
16
15
12
12
8
1

5
5
5
4
4
4
0

0
0
0
0
0
0
0

7
7
7
8
8
8
12

39:35
29:29
31:36
19:35
24:55
22:42
14:56

Penalty Penalty
+
0
1
0
0
2
1
1
1
1
0
1
2
0
0
0
1
0
4
0

2
1
0
1
0
0
1

STARŠÍ ŽÁCI - OP Písek
Rk. Družstvo
1 MIROVICE
2 PÍSEK,,C"
3
4
5
6

Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty 10 9 0 1 53:12 26
2
1
10 8 0 2 46:21 22
2
0

KOVÁŘOV
spol.Sepekov/Božetice
KESTŘANY
HRADIŠTĚ,,C"

10
10
10
10

6
4
3
0

0
0
0
0

4
6
7
10

40:16
21:29
25:39
13:81

17
14
10
1

2
1
0
0

1
3
1
1

MLADŠÍ ŽÁCI - OP Písek sk. A
Rk.
1
2
3
4

Družstvo
ČIMELICE
HRADIŠTĚ,,C"
PÍSEK,,C"
spol.Božetice/Sepekov

5
6
7

KOVÁŘOV
SEMICE
OSLOV

Záp.
11
10
10
11
10
10
10

+
10
8
6
5

0
0
0
0
0

1
2
4
6

Skóre
126:53
81:72
112:56
65:50

Body Penalty + Penalty 30
0
0
24
0
0
18
0
0
16
0
1

4 0 6 55:54 12
3 0 7 48:82 8
0 0 10 31:151 0
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0
1
0

0
0
0

INZERCE
Q-SERVICE AUTOSERVIS HREJKOVICE, přeje
krásné prožití Vánočních svátků jak stávajícím tak
budoucím zákazníkům ale také všem dobrým lidem
Q-SERVICE je síť certifikovaných autoservisů působících
v EU. Zákazníkům zaručujeme odbornou údržbu a opravy
automobilů většiny značek. Na zavolání přijedeme, auto u
vás vyzvedneme a následně vrátíme opravené. Zajistíme
vám STK, vyřízení dokladů spojených s Vašimi automobily na
úřadech. Asistenční službu, pomoc v nouzi. Roční prohlídky
vozidel včetně záručních, diagnostika vozidel. Zapíšeme Vám
provední servisu do elektronické servisní knihy VW, ŠKODA,
Seat. Výměny olejů, filtrů, výfuků, dílů řízení, brzdy,
drážkové a rozvodové řemeny, rozvody. Dynamické výměny
olejů automatických převodovek. Revize LPG a CNG. Opravy
a montáže LPG systémů do osobních vozidel, říká úvodem
technik Jindřich Tollinger, na snímku vravo, při asistenčním odtahu nepojízdného vozidla
Užívejte si předvánočnín čas. Vaše auto naše starosti. Asistenční služba autem bez starostí, 7 dní v týdnu,
24 hodin denně. Provozujeme přívěs, sklopné plato pro přepravu osobních automobilů, SUV, dodávek. Naši
mechanici jsou pro Vás v případě potřeby ochotni vyjed po dohodě kdykoliv. V případě poruchy volejte
731 603 603 a náš tým se již o vše postará za vás. Nepojízdné auto odtáhneme a opravíme. Měníte pravidelně
olej v automatické převodovce? Pouze dynamická výměna oleje je výměnou. Olej měníme při nastartovaném
motoru a řazení rychlostních stupňů. Sledujte náš eshop www.intercars.com a www.q-service.eu, objednávejte
pneumatiky, autobaterie, oleje. Vše vyzvednete u nás. Volejte 731 603 603, to vám radí manažerka Autoservisu
Hrejkovice Ing. Michaela Tollingerová. Otevřeno je denně, po dohodě i soboty a neděle. Více na
www.facebook.com/AutoservisPneuservisHrejkovice.
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