KOVÁŘOVSKÝ

ZPRAVODAJ
Číslo: 1/2020

Vydává: Obec Kovářov

INFORMACE Z OBCE
Vážení a milí kovářovští občané,
dnes držíte v rukou první číslo našeho Kovářovského zpravodaje, čvrtletníku
roku 2020, a zajisté očekáváte nové informace z dění v obci. Pokusím se Vám
je ve stručnosti předat a s novinkami Vás seznámit.
Každý rok je první čtvrtletí hlavně o tom, abychom si všechno dobře rozložili a
naplánovali, co vlastně chceme udělat, kam investovat, co ještě upravit a
hlavně, jak všechno zaplatit nebo kde na to sehnat nějakou dotaci. Nikdy není
toho času mnoho, poněvadž termíny pro podání žádostí o dotace jsou hned
z počátku roku a nikdo z nás nemůže předpokládat, jak se budou položky rozpočtu na straně příjmů
naplňovat, zda nedojde k nějakým výpadkům. První tři měsíce byly vcelku velmi příznivé. Příjmy byly
naplňovány podle plánu. Zima byla mírumilovná a nevyžádala si velké finanční nároky, jako tomu bylo
třeba před pěti lety. Nemuseli jsme ani použít novou posypovou nástavbu na nákladní automobil, která byla
zakoupena v minulém roce. Proto jsme se mohli věnovat údržbovým činnostem na účelových komunikacích,
které jsme plánovali již v minulých letech. Například v „Hájku“ nebo na Onom Světě. Prořezávky kolem
cest, které slouží pro obslužnost jednotlivých místních částí, děláme každým rokem, aby popeláři nebo
občané mohli v klidu těchto komunikací využívat. V minulosti jsme vysadili mnoho desítek ovocných
stromů podél různých cest, a taky ony si zasloužily naši pozornost. V Chrástu byly vysázeny další ovocné
stromy v rámci projektu Klimagrun, který obec podpořila a MAS SP dokončila až k samé realizaci. Krásný a
prospěšný počin.
V minulém našem zpravodaji jsem psal o dlouho očekávané rekonstrukci KD Kovářov. Ano, čekali jsme na
to dost dlouho. Čtyři roky příprav, projednávání, i za přítomnosti spolků, mnoha schůzek nevedoucích stále
ke konečnému řešení… nakonec jsme veškeré projektové práce dokončili na začátku roku 2019. Dotace nám
nevyšla, ale na základě postupného šetření po dobu několika let jsme dospěli k názoru financovat
rekonstrukci z vlastních zdrojů. Výběrové řízení nám stanovilo dodavatele, kterým je firma „KOČÍ a.s.
Písek“, která uzavřela smlouvu o dílo s termínem dokončení 15.12.2020. Pokud nebudou žádné
nepředvídatelné okolnosti, budeme mít krásný dárek před vánocemi 2020, v roce velkého výročí obce
Kovářov, a to 800 let od první písemné zmínky o obci, kterou zaznamenal Vítek z Prčic v listině z roku
1220.
Připravili jsme mnoho žádostí o dotace na různé rekonstrukce nebo akce, o kterých píšeme na jiném místě
tohoto zpravodaje.
Na posledním veřejném zastupitelstvu, které se uskutečnilo před vládou vyhlášeném „nouzovém stavu“,
jsme schválili financování úpravy DPS v Kovářově s vybudováním dvou nových bytových jednotek,
s kterými jsme hned začali. Vzniknou v místech po prádelně a sloučením kanceláře pečovatelek a jednoho
bytu bez sociálního zázemí. Pečovatelky však o kancelář
nepřijdou. Ta je součástí rekonstrukce.
ZRUŠENO
KD Zahořany má již dnes novou střešní krytinu a chybí jen
SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU
několik malých dodělávek. Tato akce se bude během několika
Z důvodu vydaných omezení se
málo dní předávat jako první větší investiční akce roku 2020.
v dubnu nebude konat svoz kovového
odpadu. Prosíme občany, aby odpad
nehromadili na veřejném prostranství.
PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA ODPAD:
Svoz kovů se bude konat po zrušení
- osoba s trvalým pobytem 600,- Kč
nouzového stavu. Náhradní termín bude
- majitelé staveb bez trvale žijící osoby 600,- Kč
včas zveřejněn.
do 31.05.2020
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Jsem moc rád, že jsme našli firmu za přijatelných finančních prostředků, která tuto akci realizuje. Je to
firma, se kterou máme dobré zkušenosti z minulých let, „Střechy Ježek“.
Závěrem mi dovolte Vás informovat o směně pozemků mezi obcí Kovářov a Římskokatolickou církví.
Nyní nevím přesně, kdy jsme s tímto převodem začali, ale troufám si říct, že je tomu již rok, abychom dnes
mohli konstatovat, po všech jednáních, kterých bylo několik, že smlouva na prodej a nákup pozemků byla
předána k dalšímu zpracování na Katastrální úřad v Písku. Ano, tímto je tato věc u konce a teď už jenom být
úspěšní v žádosti o stavební povolení a následně při podání žádosti o financování výstavby nové hasičské
zbrojnice, která v současné době v obci chybí.
To je výčet toho, co jsme od začátku roku 2020 udělali. K tomu je mnoho malých, ale významných činností,
které se musí dělat, aby nebyl narušen chod obce.
Je jenom na Vás, milí spoluobčané, jak činnost obce vyhodnotíte.
KORONAVIRUS
Někde jsem jednou slyšel, že dvacítkový rok není nijak příjemný a většinou se něco vážného stalo.
Považoval jsem to za nějakou blbost a vůbec jsem tomu nevěnoval pozornost, až do začátku února letošního
roku. Vývoj v Číně a následně v jiných zemích světa mě dost znepokojoval, ale snažil jsem se to brát na
lehkou váhu. Pravidelně jsem trávil čas u počítače a na internetu a můj optimismus mě začal opouštět.
Šířící se nákaza rychle začala zaplavovat Evropu a ani naše krásná a malebná země uprostřed tohoto
kontinentu nebyla a nemohla být nezasažena. S netrpělivostí jsme zajisté všichni sledovali, jak tento vir
zasahuje občany v Itálii, Španělsku, Francii, ale i v Německu a Rakousku. Začali umírat lidé a žádný lék
v dohlednu nebyl. I ve mně vzniklo poměrně velké znepokojení a obava z toho, že se to dostane i k nám, do
ČR, následně do Jihočeského kraje a největší obava byla a je stále, i do naší obce. 15. března byl vládou
vyhlášený „nouzový stav“. Nikdy jsem nic takového nezažil, a tak jsem pravidelně všechno sledoval.
Dojížděl jsem na krizový štáb na KÚ, abych se dozvídal, co se bude v takové situaci dělat. Myslím, že
všichni velmi dobře chápeme, že to není sranda nebo nějaký nejapný žert.
Je to závažná situace, a tak všechny žádám a prosím, buďme všichni k sobě ohleduplní. Dodržujme nařízení
vlády i krizového štábu Jihočeského kraje. Jenom my sami můžeme porazit tohoto prevíta třeba tím, že
budeme nosit roušky. Udržovat patřičné odstupy při nákupech, mýt si pravidelně ruce, nevycházet zbytečně
ven, nenavštěvovat se a další dnes již známá nařízení. Věřím, že je to dost nepříjemné pro všechny. Apeluji
na rodiče, aby o tom se svými dětmi neustále hovořili a upozorňovali na všechna nařízení, která jsou dnes
platná, ale i na ty budoucí. Vím, že to naši mládež táhne ven za kamarády či kamarádkami, že by se rádi
sešli večer třeba v čekárně, kde nemají co dělat večer ani mimo tento závažný stav, nebo někde jinde.
Nedovolte jim to prosím.
Obec díky sociálním službám zabezpečuje dovozy obědů, nákupy, úklidy pro seniory a spoustu dalších
činností. Obecní policie zajišťuje nákupy pro seniory nad 65 let s trvalým pobytem na území obce Kovářov.
Objednat si je můžete na telefonu 734 131 521 Obec zajistila několik málo stovek roušek, které těm, kdo je
nemají, dovezeme a vhodíme do schránky. Prosím nezneužívejte toho, snažíme se je zajistit, ale situaci na
trhu asi znáte. Prosím Vás, zvažujte velmi pečlivě, zda vůbec navštívit obecní úřad ve stanovených
hodinách. Spoustu dotazů lze řešit telefonicky na čísle 382 594 218. Povinné platby se snažte uskutečňovat
převodem na účet obce číslo 641735349/0800 Když dojde k několikadennímu zpoždění, nic se nestane.
Nikdo Vás penalizovat nebude. Nebojte se. Využívejte i krizových čísel kraje se svými dotazy 800 100 450,
pro seniory 800 200 007.
Chci poděkovat všem, kdo šijete roušky a nabízíte je obci, ale i sousedům, kamarádům nebo přátelům.
Vybavili jsme rouškami všechny naše SDH na území obce.
Pro malý zájem jsme již před čtrnácti dny uzavřeli školku. Byly přihlášeny jenom dvě děti. Pokud by rodiče
měli zájem své děti do školky dát s tím, že musí do práce, nebráníme se školku otevřít, pokud nám to
nebudou zakazovat nařízení vlády. Ani tady prosím nezneužívejte této nabídky. Chci poděkovat všem, kdo
zajišťují hladký průběh v zásobování, prodavačkám, hospodě, našemu panu doktorovi i paní zubařce.
Pekárně, která peče jako by se nic nedělo. Chci poděkovat našim učitelům, kteří připravují každý den nové
úkoly pro své žáky, aby s nimi díky internetu mohli pracovat.
Milí kovářovští spoluobčané, nebojme se ničeho, všechno dobře dopadne a v brzké době se zase budeme
moci scházet v hospůdkách, klubovnách, na zahradě nebo třeba v garáži na nějaké soukromé akci.
Přeji všem hodně zdraví, veselou mysl a vydržme společně tuto dobu.
-Pavel Hroch, starosta obce-
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PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
Rok 2020 je v plném běhu a s ním i žádosti o dotace. Letos to bude asi mnohem komplikovanější
nějaké finanční prostředky získat, jelikož velké částky putují na boj s koronavirem, tak zřejmě přijdou i škrty
v dotačních penězích. Máme podány tyto žádosti o dotace:
 Oprava kaple Panny Marie v Zahořanech, vloni se nám dotace nepodařila získat z Ministerstva
zemědělství, tak to zkoušíme jinde. Kaplička stojí v ochranném pásmu nemovitých kulturních
památek a tak její oprava má jasně daná pravidla, která musí splňovat požadavky památkářů až
z Českých Budějovic.
 Vloni jsme podali žádost o dopravní automobil pro SDH Předbořice, tato dotace nám byla schválena
a nyní se registrujeme v dotačním systému a pokud vše dobře dopadne, auto by se mělo v letošním
roce pořídit. Peníze by měly putovat z Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje.
 Jak to bude letos s divadlem v Hostíně, se uvidí, je plánované až na srpen, tak budeme doufat, že se
tam všichni sejdeme u krásných divadelních her. Žádost o dotaci na podporu této akce máme
poslanou. Jedná se o finance, které úzce souvisí s uskutečněním akce – párty stan, posezení pro
diváky, ozvučení, osvětlení aj.
 Zkusili jsme podat žádost o pořízení nové sekačky.
 Opět máme snahu podpořit podnikatele v obecních prostorách z dotačního titulu vypsaného krajem.
 U našich bytových domů dosluhují čistírny odpadních vod, proto jsme jednu z žádostí zaměřili na
nákup a instalaci ČOV.
 Bytový dům v Kovářově č.p. 202, na který jsme si při stavbě vzali úvěr a splácíme ho, žádáme
opětovně kraj o dotaci na úroky z úvěru.
 Každoročně se snažíme opravit z dotačního titulu kraje nějakou místní komunikaci i letos to
zkoušíme, zda se k nám dostane podpora v podobě finančních prostředků.
 Obec Kovářov má celkem 10 sborů dobrovolných hasičů, z toho 9 aktivních. Celoročně sbíráme
požadavky od jednotlivých sborů na jejich dovybavení. Jedná se pouze o prostředky k případnému
zásahu. I letos máme zažádáno a necháme se překvapit, kolik nám poskytovatel schválí finančních
prostředků.
Na závěr přeji všem hodně zdraví, pozitivních myšlenek a co nejméně jakýchkoli ztrát.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
chci poděkovat Vám všem, kteří v této těžké době dodržují všechna nařízení, která by měla vést
k omezení a likvidaci přenosné nákazy. Obecní policie provádí v jednotlivých obcích kontroly dodržování
nařízení nosit určenou ochranu obličeje a neoprávněného pohybu osob na veřejnosti. Z dosavadní zkušenosti
mohu říci, že naši občané jsou vzorní a nebyl dosud zjištěn žádný vážný problém.
Přeji nám Všem, aby tato opatření mohla být co nejdříve zrušena. Pokud budou mít naši občané nějaký
problém, ať se kdykoliv obrátí na obecní policii.
-strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076ODPADY – Snažme se minimalizovat
celkový objem odpadů. Odložme na
pozdější dobu jarní úklidy domů a zahrad,
omezme odpad z úklidu domů, bytů,
probírky šatníků apod. = snižme množství
odpadů, které je v současné době nutné
produkovat.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od dubna je komunální odpad svážen opět ve 14-ti
denních intervalech, a to každý lichý týden ve čtvrtek.

OBECNÍ ÚŘAD KOVÁŘOV
Po dobu nouzového stavu je obecní úřad pro veřejnost otevřen:
pondělí a středa 14:00 hod. – 17:00 hod.
Prosíme občany, aby obecní úřad navštěvovali pouze v nutných případech.
Pro platby, prosím, upřednostňujte platbu převodem na bankovní účet
č. 641 735 349/0800. Dotazy Vám rády zodpovíme na tel. č. 382 594 218
nebo na e-mailu oukovarov@volny.cz Děkujeme3 Vám za pochopení.

SBĚRNÝ DVŮR
KOVÁŘOV
je po dobu trvání
nouzového stavu pro
veřejnost uzavřen.

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení občané, většinou na úvod březnového zpravodaje hovořím o tom, že začíná jaro a s ním
i mnohé mimoškolní aktivity, jako jsou exkurze, výlety, sportovní dny, žákovská představení… Celé školství
včetně naší školy se ze dne za den ocitlo v situaci, která nemá za poslední desítky let obdoby.
Libor Mandovec, ředitel školy
ONLINE VÝUKA V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY
V současnosti máme za sebou první dva týdny online výuky. Ta spočívá v tom, že jsou žáci vedeni
k samostatné práci prostřednictvím moderních technologií. Snažili jsme se hned zareagovat na to, že domácí
výuka nemůže být založená na pouhém zadání cvičení, které zůstane na bedrech rodičů.
Žáci dostávají každý den pokyny k samostudiu dle platného školního rozvrhu, a to prostřednictvím
systému Bakaláři, ke kterému mají přístup učitelé, rodiče i žáci. Kromě tradičních učebnic a pracovních
sešitů mají k dispozici například materiály umístěné na webových stránkách školy nebo přístup do
procvičovacího systému, do něhož učitelé vkládají interaktivní testy s okamžitým vyhodnocením výsledků.
Na druhém stupni jsme pro všechny žáky založili takzvanou Google učebnu, která žákům umožňuje
pracovat v jednotlivých předmětech s podporou digitálních nástrojů a získávat okamžitou zpětnou vazbu od
vyučujících. Žáci zde vypracovávají zadání založená na interaktivních způsobech výuky (online cvičení,
elektronická procvičování, vypracovávání a odevzdávání úkolů v rámci virtuální učebny, sledování videí či
prezentací…). Kromě toho máme nastavenou hodinu konzultací pedagogů s rodiči a žáky. Výhledově se
pokusíme zavést také výuku skrze videokonference.
Tento způsob výuky je samozřejmě novinkou pro nás pedagogy, pro žáky i pro rodiče. Naším cílem
je postupně připravovat domácí výuku tak, aby ji v co největší míře mohli realizovat žáci sami. Je však
pochopitelné, že míra samostatnosti při domácím učení roste s věkem žáků. U těch mladších, zvláště u žáků
1. až 3. třídy, je pomoc rodičů nezbytná. Velice děkuji všem, kteří se na online výuce podílejí, především
rodičům, kteří s námi v této nové situaci spolupracují a dávají nám konkrétní zpětnou vazbu.

PROVOZ ŠKOLY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
Po dobu uzavření školy platí od 23. března následující režim (může se měnit – info na webu):
- každý pracovní den škola otevřena od 7:00 do 9:00 (lze např. vyřídit ošetřovné)

- školní jídelna vaří pouze pro cizí strávníky - informace p. Maříková 382 594 215
- online konzultace učitelů (telefon, videohovor apod.) - každý den od 9:00 do 10:00
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY
Ani vychovatelky nezůstávají v současné situaci stranou a snaží se navázat vztah s dětmi za pomocí
ICT. Jak si mnozí z rodičů mohli všimnout, založily facebookovou skupinu nazvanou ŠKOLNÍ DRUŽINA
ZŠ KOVÁŘOV. Vyzvaly rodiče dětí, které navštěvují naší školu, aby se stali členy této skupiny. Většina
z nich členství přijalo a během krátké chvíle má skupina kolem 50 členů.
Vychovatelky touto cestou chtějí rodičům, potažmo dětem, poskytovat informace z prostředí školy.
Nejenže informují ve škole a zprostředkovávají důležité zprávy vyhlášené vedením školy, ale také pro děti
vytvářejí zábavné pracovní listy, kvízy, návody na jednoduché pracovní činnosti atd. Vybízejí děti, aby se
účastnily různých, zábavných a poznávacích výzev a rodiče pak k těmto aktivitám připojují komentáře,
fotografie, účastní se anket apod. Pro rodiny, které nemají facebook, jsou všechny aktivity zkopírovány na
internetové stránky ZŠ Kovářov > Pro žáky > Online výuka > Školní družina. Všechny děti se tak mohou
připojit k aktivitám a plnění úkolů a odesílat splněné úkoly na uvedené e-maily, telefonní čísla (WhatsApp,
SMS).
Školní družina má také v plánu založit za pomocí sociálních sítí dětskou skupinu. V té by měly
prostor k debatování a komunikaci hlavně děti, samozřejmě pod dohledem a vychovatelek. Bohužel se zatím
nepodařilo najít žádnou aplikaci, kdo které by se oficiálně mohly přihlásit děti do 12 let.
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OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Od 1. 2. 2020 jsme se stali jako škola plátci daně z přidané hodnoty. V důsledku toho dochází ke
změnám, které budou mít vliv na školní jídelnu, především na stravování cizích strávníků. Od 1. 2. 2020
byla z tohoto důvodu zvýšena cena oběda pro cizí strávníky na 70,- Kč (nyní cena včetně DPH). Děkujeme
za pochopení a zachování přízně.
AKTUÁLNĚ: V současné době jsme stále v provozu a vaříme pro všechny cizí strávníky.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR dochází ke změně v organizaci zápisu do 1. ročníku.
Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí v období od 1. dubna do 17. dubna 2020.
Koho se zápis týká:
 všech dětí, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let
 všech dětí, kterým byl v roce 2019 udělen odklad školní docházky (naší nebo jinou ZŠ)
Kde najdete formuláře potřebné k realizaci zápisu:
 web školy www.zskovarov.cz – sekce Pro rodiče – podsekce Zápis do 1. třídy
Co je nutno v rámci zápisu dodat:
 žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání – vyplněný a podepsaný formulář
 kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
Vzhledem k stávajícím okolnostem můžete využít jedné z možností dodání žádosti:
 osobním doručením do školy v pracovní dny od 7:00 – 9:00 hodin.
 poštou na adresu ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov
 elektronicky - do datové schránky školy (6s7mnrg)
 elektronicky - emailem s elektronickým podpisem! na adresu zs.kovarov@volny.cz (nelze poslat
prostý email)
Kolik dětí bude přijato:
 pro školní rok 2020/2021 to bude maximálně 30 žáků, předpokládaný počet je 16 - 20 žáků.
Jak se dozvíte o rozhodnutí:
 osobní informaci o přijetí vám poskytne škola na vámi uvedený kontakt v žádosti
 na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveří školy bude vyvěšen seznam
registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí, nejpozději do 30 dnů
Co je nutno dodat v případě žádosti o odklad školní docházky:
 žádost o odklad školní docházky – vyplněný a podepsaný formulář
 doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Písek: 382 213 387 nebo 724 831 376. Pokud se
nepodaří zákonnému zástupci sehnat doporučení od školského poradenského zařízení nebo od lékaře, žádost
o odklad přesto podá a doporučení doloží dodatečně (do 30. 5. 2020).
Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi i se zákonnými
zástupci. V případě nejasností o odkladu nebo o přijetí k základnímu vzdělávání se obracejte přímo na mě tel. 739 455 074, email zs.kovarov@volny.cz.
Mgr. Libor Mandovec, ředitel školy
28. ŠKOLNÍ A ZEMĚDĚLSKÝ PLES
V sobotu 18. ledna se v kovářovském kulturním domě uskutečnil tradiční školní a zemědělský
ples. Své organizátorské síly znovu spojily tři kovářovské organizace – základní škola, spolek rodičů
při ZŠ a místní zemědělské družstvo. Výsledkem jejich snažení byl pěkně vyzdobený sál, energická
kapela, překvapivé předtančení a cenami nabitá tombola. To vše mohlo ocenit přes dvě stě šedesát
návštěvníků, kteří kovářovský sál zaplnili. Značný ohlas měla osmičlenná sedlčanská kapela Ešner band, jež
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dokázala roztančit přítomné již první sérií písní. Předtančení bylo opět v režii žáků deváté třídy, kteří sklidili
veliký úspěch se svým tanečním vystoupením na téma Ať žijí duchové. Výtěžek z plesu bude připsán na
účet Spolku rodičů při základní škole a v průběhu roku bude použit na financování akcí pro žáky a k nákupu
pomůcek do školy. Ředitel ZŠ Kovářov tímto děkuje ZD Kovářov, že veškerý výtěžek z plesu tradičně
nechává na rozvoj základní školy.
Velké poděkování za realizaci celé akce patří nejen organizátorům, ale také všem sponzorům a
přispěvatelům do tomboly:

VERNISÁŽ VÝSTAVY LES
Dne 30. ledna proběhla v prostorách školy vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže LES.
Tuto soutěž vyhlásila škola v říjnu 2019 do prosince 2019. Přihlásili se do ní žáci se svými obrázky ze ZŠ
Kovářov, děti MŠ Kovářov a Předbořice. Jak děti pojaly téma les, bylo čistě na nich. Mladší se nechaly
inspirovat spíše představami z pohádek (lesní bytosti) a ty starší pohlížely na les více z environmentálního
pohledu nebo je zaujala tajemná zákoutí. Veškeré obrázky, které byly do soutěže přihlášené, hodnotila
odborná komise (Pavla Škochová, Pavla Zelenková, Petra Baštýřová, Hana Lípová), která vybrala z každé
kategorie vítězné obrázky. Samotní autoři a autorky vybraných obrázků získali na vernisáži krásné ceny.
Soutěž, vyhlášení výsledků a samotnou výstavu se podařilo zorganizovat díky Gabriele Zítkové a Janě
Vlnové, které zároveň děkují všem malým i velkým hostům a spoluorganizátorům. V kategorii MŠ obsadil
1. místo Ondra Pyták, v kategorii 1. – 3. třída se nejvíce líbil obrázek Elišky Fumfálkové, kategorii 4. – 6.
třída u poroty vyhrála Simona Hodíková, v kategorii 7. – 9. třída zvítězil Tomáš Hrůnek a v samostatné
kategorii Výtvarný kroužek nejvíce oslovila porotu Justýna Kuzdasová.

EKOŠKOLA – AUDIT NANEČISTO
Sdružení Tereza, koordinátor projektu Ekoškola, nabízí školám zapojeným v tomto projektu
tzv. audit nanečisto. Naše škola využila této možnosti ve čtvrtek 13. února. Navštívila nás paní Tereza
Záleská z českobudějovické organizace Cassiopeia, která pracuje jako krajská koordinátorka mezinárodního
programu Ekoškola pro Jihočeský kraj. Setkala se s celým Ekotýmem, panem ředitelem, učitelkami,
prohlédla si část školy a v 7 oblastech hodnotila podle kritérií naši tříletou práci v programu. Napomáhali ji
4 členové Ekotýmu - Klára Škochová, Jáchym Bartoš, Majda Petýrková a Via Zelenková. A jak to dopadlo?
Dobře!!! Byli jsme vcelku pochváleni za aktivity, drobné věci ještě musíme vylepšit. V dubnu byl
naplánován opravdový audit, ale ten bude muset být kvůli zavření školy odložen na příští rok. Držte nám
pěsti. Děkujeme všem za velkou podporu.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
V úterý 25. února svítila budova kovářovské školy až do pozdního večera. Na návštěvu totiž
přišli budoucí školáci a jejich rodiče, aby si školu prohlédli. Na začátku malé předškoláky přivítali ředitel
společně s jejich budoucí třídní učitelkou a poté byli návštěvníci rozděleni na skupinky. Každé skupinky se
ujali průvodci z řad žáků deváté třídy, aby je po škole provedli. Navštívili postupně sedm učeben, ve kterých
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na
ně
čekali
pedagogové
s přichystanými zábavnými úkoly.
V učebně angličtiny si procvičili ve
školce naučená slovíčka, ve školní
knihovně seřadili pohádku podle
obrázků, v družině skládali puzzle,
v tělocvičně procházeli překážkovou
dráhu, ve výtvarném ateliéru malovali
poslepu, ve školní dílně řezali a vrtali
a v přírodovědné učebně prováděli
chemický experiment. Nakonec se
sešli organizátoři i návštěvníci
u občerstvení, které pro ně připravily
žákyně druhého stupně. Na všechny
předškoláky, kteří úkoly úspěšně
splnili, ještě čekala sladká odměna. První velká návštěva školy se předškolákům a jejich rodičům líbila.
Bohužel tradičního zápisu ani přípravného kurzu Předškoláček se letos naši předškoláci nedočkají…
18. MAŠKARNÍ REJ
Ve středu 26. února 2020 se v naší škole konal již po osmnácté v řadě školní maškarní rej. Ten
připravila společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových ve spolupráci
s národopisným souborem Kovářovánkem. Do bohaté tomboly přispěla základní škola, keramický kroužek,
školní družina a nechyběly ani výrobky zhotovené dětmi z Kovářovánku a zároveň žáků třetí třídy. Pravé
masopustní koblížky připravily tradičně i kuchařky ze školní jídelny. Maškarní rej proběhl ve vyzdobené
tělocvičně. Masopustní veselí si přišlo užít na čtyřicet účastníků, kteří pod vedením Pavly Škochové tančili
na veselé písničky, soutěžili v koulované, metení papírových míčků, chytání liščí oháňky, novinovém tanci
či zpívali a tančili s medvědem. Během akce došlo tradičně i na vyhlášení nejlepších masek. Třetí místo
získal strašidelný doktor v podání Jaromíra Čapka ze třetí třídy, druhé místo obsadila v převleku mima
Linda Hadrbolcová z páté třídy a prvenství patřilo Andrejce Pintové z první třídy, která se předvedla
v kostýmu víly. Vítězové jako vždy obdrželi od organizátorů sladkou odměnu. Na závěr karnevalového dění
si zúčastněné maškary vylosovaly a převzaly tombolu včetně masopustní koblihy. Děkujeme všem
partnerům za podporu a maminkám dětí Olze Vorlové a Zuzaně Šetinové za pomoc při realizaci akce.
PREVENTIVNÍ PROGRAMY
V únoru byla školní výuka zpestřena různými preventivními programy, které nám pomáhají
pěstovat v žácích zdravé a pozitivní postoje a návyky. Ve čtvrtek 13. února k nám školy zavítala vedoucí
Centra prevence paní Helena Komasová, aby s těmi nejstaršími žáky probrala některá z témat, která se týkají
jejich pubertálně-adolescentního věku, konkrétně šlo o programy "Svému životu velím já" a "Láska a
vztahy". Ve čtvrtek 27. února absolvovali žáci osmé a deváté třídy zajímavou diskusní přednášku na téma
závislosti na mobilních zařízeních. O rizicích online světa vyprávěl interaktivně a žákům blízkým způsobem
pan Lukáš Barda. V úterý 3. března se žáci 1. stupně zúčastnili besedy s paní Monikou Kubecovou na téma
Zdravý životní styl. Učili se například rozlišit zdravou a nezdravou svačinu nebo třeba aktuálně správným
způsobem si mýt ruce. Několikrát také do naší školy přijel pan Petr Václavík, okresní vedoucí metodik
prevence, aby pomohl žákům deváté třídy s PEER programem, v němž vedou lekce prevence proti
návykovým látkám pro mladší spolužáky. Také několikrát zavítal do páté třídy, aby žákům pomohl ve
stmelování kolektivu. Děkujeme spolku rodičů, že tyto programy spolufinancuje a umožňuje tak jejich
dostupnost všem žákům.
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
Od začátku nového roku se průběžně konaly různé soutěže a olympiády, kterých se zúčastnili
také žáci naší školy. Bohužel musíme konstatovat, že soutěže, v nichž je naše škola každý rok obzvlášť
úspěšná, jsou letos zrušeny – biologická olympiáda, lesnická soutěž, recitační soutěž, zdravotnická
soutěž, výtvarné soutěže… Přesto se s vámi můžeme podělit o radost z výsledků tam, kde se soutěžit
stihnulo:
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I letošní účinkování našich stolních tenistů v okresním kole bylo úspěšné. 10. ledna předvedli v Písku
obětavé výkony a obsadili 2. místo (družstvo ve složení Vít Kohout, Augustin Riant, Matyáš Machala a
Michal Zděnek) a 3. místo (družstvo ve složení Martin Kuchta, Vojtěch Kříž a Jan Švehla).

Ve středu 27. února se v Písku konalo okresní kolo zeměpisné olympiády – v kategorii B obsadila
hezké 8. místo Martina Navrátilová a v kategorii C si výtečně vedl Martin Kuchta, který přivezl 6. místo.

24. ledna se konalo v Písku okresní kolo Fyzikální olympiády. Našim žákům opět dařilo - v kategorii
E pro žáky deváté třídy si přivezl 3. místo Matyáš Machala, Jan Švehla byl sedmý. V kategorii F obsadil 4.
místo a úspěšným řešitelem se stal Vojtěch Kříž z osmé třídy.

Ve středu 4. března se v Písku uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády. Jsme pyšní na to, že i
naši žáci obsadili stupně vítězů: Kateřina Kdolská získala 3. místo a Nikol Kubíčková 2. místo.
Děkuji všem jmenovaným žákům za výbornou reprezentaci školy a připravujícím učitelům
(Marcela Timoranská, Jaroslav Smrčina, Marie Vanišová) za práci při individuální přípravě žáků.
INFORMACE K LETNÍM TÁBORŮM
Z dosavadních zpráv od ministerstva školství vyplývá, že se výuka o prázdninách konat nebude,
proto nemáme zatím důvod rušit naplánované tábory v době letních prázdnin. Přejme si, aby tomu tak bylo,
přípravy budou probíhat i nadále:

Spolek rodičů při ZŠ Kovářov pořádá pětidenní LETNÍ
TERMÍN: 6. 7. - 10. 7. 2020

MÍSTO: Marina Orlík

TÁBOR

CENA: 3 000,- Kč

Táborníci se mohou těšit na sportovní soutěže, koupání, táborové aktivity, hry v přírodě,
výšlapy po okolí, celodenní výlet, všestranné organizátorky a hosty… Tábor je především určen
pro „starší“ žáky Základní školy Kovářov.
Přihlášky a jiné tiskopisy jsou k dispozici ve školní družině nebo na internetových stránkách
školy v sekci „Spolek rodičů – Pobytový tábor.“ Bližší informace získáte na tel. čísle 777 055 908
(G. Zítková).

Spolek rodičů při ZŠ Kovářov pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LÉTO PLNÉ ZÁBAVY
Termíny (pondělí - pátek): 13. 7. – 17. 7. 2020
03. 8. – 07. 8. 2020

od 6:30-8:00 do 15:00-17:00
od 6:30-8:00 do 15:00-17:00

Týdenní program: aktivity sportovní, tvořivé, zábavné, poznávací, naučné, odpočinkové v
prostorách ZŠ Kovářov i mimo ni, celodenní výlet, návštěva koupaliště…
Cena 850,- Kč, 1 dítě/1 turnus pro podpořené rodiny *) Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let.
Přihlášky a jiné tiskopisy jsou k dispozici ve školní družině nebo na internetových stránkách školy v sekci
„Spolek rodičů – Příměstský tábor.“ Bližší informace získáte na tel. čísle 777 055 908 (G. Zítková).

reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009770
*) Tábor je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). Pro ty, kteří nesplňují podmínky projektu, je
částka 1800,- Kč (1dítě/1turnus). Více na www.zskovarov.cz > Spolek rodičů > Příměstský tábor > Platba a podmínky příměstského tábora.

Autoři zpráv: Gabriela Zítková, Martina Řehořová, Milan a Pavla Škochovi, Michaela Maříková, Libor Mandovec
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), 382 594 215 (školní jídelna), E-mail zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ POVLTAVÍ Z.S.
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je v současné době čerpána podpora pro
období 2014 – 2020 a prostřednictvím strategie MAS administruje tři operační programy: Operační program
zaměstnanost (OP Z) cca 13 mil. Kč – zde byly zatím podpořeny 3 projekty v celkové alokaci 10,5 mil. Kč,
Program rozvoje venkova (PRV) cca 20 mil. – zde bylo doposud podpořeno 33 projektů za téměř 13 mil. Kč
a Integrovaný operační program (IROP) cca 24 mil. korun – zde bylo podpořeno doposud 7 projektů
v celkové výši 16 mil. Kč. Ve zbývajícím období do konce roku 2020 plánuje MAS vyhlásit výzvy na
zůstatkovou alokaci: 17. 3. byla vyhlášena 7. výzva z IROP na zlepšení infrastruktury škol (příjem žádostí
končí 20. 4.) a letos by měla být vyhlášena výzva na podávání žádostí pro zemědělské i nezemědělské
podnikatele do PRV.
Dále manažerky MAS SP pomáhají v současné době bezplatně všem 18 školám a školkám z území MAS
formou animace školských zařízení s poradenstvím v rámci projektů (tzv. Šablony II), které zvyšují kvalitu
vzdělávání dětí a žáků. Do regionu díky těmto projektům směřuje finanční částka téměř 12 mil. Kč. Tyto
prostředky slouží školám k financování dalších pracovníků (např. chůvy v MŠ, školní asistenti, školní
speciální pedagogové), ke vzdělávání pedagogů, k pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu,
zajištění chodu klubů pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem ad. Vedle pomoci
s realizací těchto projektů se díky MAS realizoval projekt Místní akční plány ORP Milevsko (2016-2018) a
nyní se realizuje navazující projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko II (2019-2022).
Na jehož realizaci MAS získala téměř 9 mil. Kč a tyto finanční prostředky rovněž podpoří rozvoj vzdělávání
dětí a žáků v milevském regionu.
Další činností MAS je pořádání seminářů, infoakcí a exkurzí pro zástupce obcí, zástupce MAS, z toho
některých ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, Svazkem obcí Milevska a Celostátní sítí pro
venkov. MAS zajišťuje organizaci vzdělávacích seminářů na klíč pro pedagogy ZŠ a MŠ z území. MAS také
spolupracuje na projektu KLIMAGRÜN zaměřeném na klimatické změny.

Poklidné prožití velikonočních svátků v rodinném kruhu Vám přeje MAS Střední Povltaví, z.s.
-Kolektiv manažerek MAS-SP-

KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
Milí spoluobčané,
při svých procházkách či bězích naší krajinou potkávám stále více lidí na procházkách a naopak malé
množství laviček pro odpočinek, relax, počtení knihy nebo i výhled na naši krásnou krajinu. Je pravda, že
momentálně se volný pohyb omezil, ale to jistě nebude na věky a do budoucna bude nejlepším lékem právě
pobyt v přírodě. A právě proto kulturní komise ve spolupráci s obcí Kovářov plánuje pro rok 2020 umístění
několika laviček podél vycházkových cest na území obce Kovářov. Nejedná se pouze o okolí samotného
Kovářova, ale i okolí ostatních vesnic z naší obce, a právě proto se obracím na Vás spoluobčany s prosbou
o návrhy možných míst pro tyto lavičky. Své návrhy můžete zasílat na e-mail: aleszeman@kovarov.cz,
případně oukovarov@volny.cz. Návrhy budeme sbírat do odvolání a poté vybereme nejvhodnější místa, kde
bychom tyto lavičky mohli zrealizovat (všude to není možné). Věřím, že tento krok přispěje k příjemnějším
procházkám v naší obci a ještě častějšímu pobytu v přírodě.
Děkuji Vám moc
-Aleš Zeman, předseda komise pro kulturu, sport a cestovní ruch-

UPOZORNĚNÍ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V souvislosti s platnou legislativou již není možné automaticky vyhledávat nové
občánky obce Kovářov a přilehlých částí, proto žádáme rodiče nově narozených dětí
(červen 2019 - květen 2020), kteří si přejí, aby byli pozváni k vítání občánků,
aby se sami přihlásili na obecnímu úřadu.
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Projekt „Hravé lyžování“
Na začátku ledna jsme opět pro děti uspořádali pětidenní výjezdový lyžařský kurz ve SKI areálu
Kvasejovice za spolupráce organizátora „Předškolní sport“, s.r.o. Praha. Výcviku se v letošním roce
zúčastnilo 14 dětí starších čtyř let. Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování pro začátečníky i pokročilé
lyžaře. Na děti se přišel podívat i maskot méďa Brumík. Odměnou za celotýdenní snažení byla medaile,
diplom a velká krabice piškotových Brumíků.
Přípravná plavecká výuka
Plno zážitků prožívají děti z velké třídy v plaveckém bazénu v Písku, kde se po dobu 10 lekcí seznamují se
základy plavání. Výuka probíhá pod vedením dvou instruktorek nejen v malém, ale i ve velkém bazénu, zde
se děti zdokonalují v plaveckých dovednostech.
Muzikálová pohádka L. Horníka
V kovářovském kině děti naší školky zhlédly pohádku „Čarodějný slet aneb Pohádka pro děti od pěti do sto
pěti let“. Tento velmi hezky zpracovaný autorský muzikál Ladislava Horníka v podání členů muzikálového
souboru ZŠ Jana Husa v Písku se všem moc líbil. Děti malé herce a zpěváky ocenily nadšeným potleskem.
Maškarní rej
Letošní školkový karneval se opět vydařil. Děti v rozmanitých maskách s nadšením tančily a soutěžily. Pan
Petr Toman z hudební agentury PT STYL z Českých Budějovic přijel s novými veselými diskotékovými
písničkami. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a drobné výhry za soutěžení. Ve svých karnevalových
kostýmech se děti předvedly i babičkám v domě s pečovatelskou službou.
Miluše Krejčová, učitelka

Sférické kino „Náš vesmír skrývá tolik tajemství“
V lednu k nám do mateřské školy zavítalo sférické kino s projekcí „umělé oblohy“. Ve velkém mobilním
planetáriu jsme viděli celou galaxii se Sluncem, hvězdami i mnoha dalšími vesmírnými tělesy. Tři – dva –
jedna – start, za společného hlasitého odpočítávání se raketa vznesla vzhůru a postupně přistávala na všech
planetách Sluneční soustavy. Při vesmírném putování jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Dětem se
pohádka moc líbila a už se těšíme na další návštěvu.
Celorepublikový vzdělávací program pro děti „Zdravá Pětka“
V únoru za dětmi přijela lektorka Lucie Balounová s pohádkovým příběhem „Lednice Zdravé Pětky“.
Zábavnou formu byly děti seznámeny se základy zdravé výživy. Pásmo bylo spojeno s praktickými úkoly,
doprovázenými veselými písničkami. I ty nejmenší děti si otestovaly a obohatily své znalosti o potravinách.
Na závěr si děti ze zeleniny naaranžovaly obrázek na svůj vlastní „zdravý talíř“ a na zelenině si velice
pochutnaly.
Jana Háchová, učitelka
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Pro děti připravujeme řadu dalších zábavných akcí, ale z důvodu současné karantény nevíme, zda se
uskuteční ve stanovených termínech.
Všem dětem a občanům přejeme hodně zdraví.
Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 11. 5. 2020 od 10.00 hod. - 12.00 hod. přijímáme žádosti o umístění dětí
do Mateřské školy Kovářov pro školní rok 2020/2021. Rodiče předloží rodný list dítěte. Do
mateřské školy mohou být přihlášeny děti od 2 let. Pro děti, které dosáhnou pátého roku do
31. 8. 2020, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 povinné (novela školského zákona č.
178/2016 Sb. § 34 odst. 1). Rodiče zveme k prohlédnutí prostor a vybavení mateřské školy.
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOVÁŘOV, Kovářov 107, 398 55; telefon: 382 594 186
www.mskovarov.topstranky.cz

ZAČÁTEK ROKU S KOVÁŘOVANEM
Kovářovan zahájil tento rok tradičně
5. ledna účastí na obchůzce s klibnou a kozlíky.
Tentokrát to byla opravdu „fuška“, zvládli jsme 24
stavení.
O masopustu jsme vyměnili kroje za masky,
tentokrát vedl průvod náš medvědář s medvědem
po poněkud pozměněné trase. Vydali jsme se do
pekárny, pak jsme zařádili babičkám pod okny
pečovatelského domu, aby si taky trochu užily, a
poté jsme zamířili do Podchalup. A vydařilo se.
Zde k tomu zveřejňuji na žádost jeden e-mail:
Prosím tě, až budeš psát do Kovářovských novin,
vlož tam tento odstavec. Tímto velice moc děkuji
rodinám, které poskytly nezištně občerstvení
masopustní obchůzce, když jsem je o to požádal.
Jsou to: Čihákovi, Riazanovi, Marvanovi,
Hrochová-Habart, Fumfálkovi, Slivkovi, Zemanovi a M. Vais, Fořtovi a Chýlovi. Všem velký dík. Za
účastníky maškarního průvodu Josef Hezoučký
Před pandemií jsme zvládli ještě jednu akci, a to vystoupení na oslavě MDŽ v jedné vesničce
Budkov u Vlachova Březí. Byla tam úžasná atmosféra a bylo nám tam skvěle. Podělíme se s vámi o to, co
nám poté napsal Ing. Petr Hejhal, starosta obce Budkov:
Byli jste přijati se srdcem otevřeným vzhledem ke krásným krojům a naplnili jste naše srdce silou
neokoukaného zážitku. Všechny nás to velmi příjemně pohladilo po duši. A protože jen málokdo tušil, co že
je to kulturní vystoupení na plakátech, byl ten zážitek doslova peckou jak z Broadwaye. Dokázalo nám to, že
naši předci se dokázali bavit a dokázali bavit lidi kolem sebe. Že jim i těžká práce přinášela radost, jak
přijímali každou maličkost a jak se často dokázali podělit o cokoli. Ukazuje nám to, že i my jsme stejní dříči,
fanfaróni, drbny či lenoši jako byli naši praprapradědové a prapraprabáby, že jsme se málokdy poučili, a
vidíme, že se vlastně ani změnit nechceme. A že ten příběh je o nás, že to zrcadlo je pravdivé. Že to není
nějaká z tradice zachovávaná minulost, ale je to prostě kus ryzí přítomnosti a ten jste nám přivezli! Za to vše
Vám patří dík. Děkujeme!
Přejeme Vám všem pevné zdraví! Kovářovan

ZRUŠENÍ GRATULACÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Obec Kovářov oznamuje, že po dobu trvání nouzového stavu
jsou zrušeny gratulace jubilantům (70, 75, 80, 85, 90 a více let)
spojené s osobní návštěvou. Jubilanti o gratulace nepřijdou,
budou jen posunuty.
11

SDH KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil
s novým výborem SDH
Kovářov zvolený valnou
hromadou 4.1.2020 pro období
2020-2025.

VÝBOR SDH KOVÁŘOV V POČTU 11 ČLENŮ
Starosta SDH: Josef Grůbr
Náměstek starosty: Aleš Zeman
Velitel: Libor Škoch
Zástupce velitele: Jakub Krejčí
Strojník: Aleš Klíma
Hospodář-pokladník: Hana Kuchtová 135
Referentka žen: Nikola Kuchtová
Referent prevence: Pavel Hroch ml.
Kontrolní a revizní rada: Hana Kuchtová 86
: Natálie Kuchtová
: Petra Baštýřová

Dovolte mi vyslovit veliké poděkování veliteli
sboru Zdeňkovi Kuchtovi za jeho patnáctileté funkční
období, ve kterém byl velitelem SDH Kovářov. Jeho
práce měla a má přímý vliv na fungování spolku a jeho
záchranu před zrušením v roku 2005. Věřím, že se nadále
bude podílet na práci sboru.
Valná hromada přijala plán práce na rok 2020. V té době však nikdo netušil, co čeká lidstvo za
nesmírně zákeřnou a vážnou překážku. Všichni velice vnímáme následky, které běží celým světem.
Vzhledem k vládním nařízením a prognózám výbor SDH Kovářov předběžně pozastavuje plánované akce
pro rok 2020, které začínají od dubna. V letošním roce si připomínáme 135. výročí založení a plánovaná
oslava s okrskovým cvičením bude pořádána v náhradním termínu. Zásahová jednotka obce je připravena
plnit požadavky a nařízení obce a celého integrovaného záchranného systému.
Vážení spoluobčané,
jistě všichni bez pochyby vnímáme vážnost situace, která se týká každého z nás. Proto buďme
zodpovědní, tolerantní a trpěliví.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov-

OKRSEK KOVÁŘOV
8.2.2020 proběhla výroční valná hromada SDH okrsku Kovářov. Přítomen byl i starosta OSHČMS
v Písku Ing. Jiří Heinrich. Po zhodnocení činnosti okrsku byl valnou hromadou zvolen nový výbor vedení
okrsku. Jak jsem již předeslal v minulém zpravodaji, okrsek začal stagnovat a bylo nutné přijmout opatření a
tou je změna vedení. Představuji vám nové vedení okrsku Kovářov.
STAROSTA
1.MÍSTOSTAROSTA
2.MÍSTOSTAROSTA
VELITEL
ZÁSTUPCE VELITELE
STROJNÍK
ZÁSTUPCE STROJNÍKA
PREVENTISTA
ZÁSTUPCE PREVENTISTY
POKLADNÍK
HLAVNÍ ROZHODČÍ
ČLEN VÝBORU
REVIZNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
ČLEN

Brůžek Zdeněk ml.
Petýrek Milan
Škoch Jiří
Hubička Miloslav
Lhota Pavel
Skála Josef
Grůbr Josef
Škoch Libor
Neruda Pavel
Šindelář Petr
Vošmik František
Kahoun Prokop

SDH Vladyčín
SDH Zahořany
SDH Předbořice
SDH Zahořany
SDH Vesec
SDH Lašovice
SDH Kovářov
SDH Kovářov
SDH Vepice
SDH Vepice
SDH Vesec
SDH Březí

Kadeřábek Marek
Krejčí Pavel

SDH Vladyčín
SDH Chrást

Dovolte mi poděkovat za pětiletou spolupráci s jednotlivými představiteli sborů.
Přeji novému starostovi, aby našel cestu ke zvýšení činnosti a profesionality jednotlivých SDH.
-Josef Grůbr, starosta SDH Kovářov, člen výboru okrsku-
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
V sobotu 28. prosince se konal tradiční pochod Z Kovářova do Kovářova. Již sedmnáctého ročníku
se účastnilo rekordních 402 pochodníků. Trasa dlouhá 18 km vedla přes Hostín, Radvánov, Lipku, Kostelec
nad Vlt. a zpět přes „Černý kříž“, Strašná, Hájek, Slavoňov, Vesec, Kovářov. Děkujeme panu Růžičkovi za
občerstvení, které pro účastníky pochodu připravil v hostinci v Kostelci nad Vltavou. Obsloužit 400 osob
není jednoduché, proto ještě jednou moc děkujeme.
Obec Kovářov pořádala v sobotu 15. února XVII. Obecní ples. Jelikož v letošním roce oslaví obec
Kovářov 800 let od první písemné zmínky, celý ples byl připraven ve slavnostním duchu. O bohatou
květinovou výzdobu se s pomocí přátel postarala Šárka Smetanová. Výborný výkon Kapely MP3 zajistil
skvělou atmosféru a plný parket do poslední odehrané písničky. Žhavé taneční vystoupení předvedli lektoři
z taneční školy Cool
Dance v Písku. Díky
sponzorům nechyběla ani
bohatá
tombola,
na
kterou jsou účastníci
tohoto plesu již řadu let
zvyklí. Velkou radost
nám přinesla i účast 259
návštěvníků, přestože se
konalo i několik plesů
v okolí.
Celá
akce
skončila až o čtvrté
hodině ráno a nás těší, že
návštěvníci
plesu
odcházeli spokojeni a
velmi si celý večer
pochvalovali.
Děkujeme všem sponzorům i účastníkům plesu, kteří přispěli ke skvělé zábavě.
Poděkování
Děkujeme všem sponzorům XVII. obecního plesu za štědré dary do tomboly. Vaší pomoci si velice vážíme.
AVE odpadové hospodářství, Jindřichův Hradec; Barvy, laky, silikony - Hladký, Milevsko; Baštýřová Petra,
Kovářov; BOMA Milevsko s.r.o.; CELIA – CZ s.r.o., Lety; Čechmánek Tomáš, Velká; ČEVAK a.s., České
Budějovice; Elektro Slivka s.r.o., Kovářov; Elektromontáže Machala, Kovářov; E.ON, České Budějovice;
FAST KOVOŠROT a.s., Milevsko; Geodetická kancelář Ing. Tomáš Koudelka, Milevsko; Gossip
kadeřnictví, Valtová Zuzana, Kovářov; Grůbr Josef, Kovářov; G-servis, Praha; Hácha Pavel, Předbořice;
Hroch Pavel, Kovářov; Janeček Petr Ing., Radvánov; Janečková Pšeničná Zuzana „CVOK“, Kovářov;
Janouš Vladimír, Marina Orlík s.r.o.; Jednota s.d., Milevsko; Jiroušek Jiří, Kovářov; Jihočeský kraj; JUB
a.s., Milevsko; Kahoun Jaroslav MUDr., Kovářov; Kamenictví Novotný spol. s r.o., Pechova Lhota;
Kamenolomy ČR s.r.o., Lom Lašovice; Keramika Brůžek, Zahořany; Kočí a.s., stavební firma, Písek; Kočí
Vlastimil (Kovomat, Železářství, Včelařství, Zahrada), obchod Kovářov; Kotrbová Pavla, Kovářov; Krajské
školní hospodářství České Budějovice, sídlo Protivín; Kuchta Pavel, Planá nad Lužnicí; Lebeda Tools s.r.o.,
Milevsko; Lesy města Písku s.r.o.; Lesní správa Orlík nad Vltavou s.r.o.; Loužecký Pavel, Praha; LUWEX
a.s., Praha; Malířství Lhota – Mlčkovský, Milevsko; Mandovec Libor Mgr., Kovářov; MAS Střední
Povltaví, Kovářov; Miňhová Stanislava, masáže, kosmetika, Milevsko; Myslivecké sdružení Hůrka,
Zahořany; Myslivecké sdružení Háje, Kovářov; Návara Jiří, MVDr., Tábor; Novák Jiří Elektrosystémy,
Milevsko; Nováková Kateřina, MVDr., Kovářov; Novotný Josef, Kovářov; Obec Kovářov; Okna, dveře
Doubek, Sepekov; Papírnictví Louženská, Písek; Pekařství Chyšky s.r.o.; Pekařství Kovářov; Pila Pašek,
Vepice; Pinta Josef, Kovářov; Plastiko s.r.o., Kostelec nad Vltavou; Pneu Fiala s.r.o., Milevsko; Restaurace
Na křižovatce, Kovářov; Rybníčkovi Štěpánka a Petr, Kovářov; Sankov spol. s r.o., Vesec; SDH Kovářov
Slivka František, zednické práce, Kovářov; Služby obce s.r.o., Kovářov; Smetana Marek, Kovářov;
Smrčinová Miroslava, Kovářov; Stavební firma Šlehofer a.s., Praha; Stavebniny PRO-DOMA, Milevsko;
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Střechy Ježek, Jesenice; Škoch Pavel, Kotýřina; Štegr Jaroslav, Kozárovice; Truhlářství Kroupa Václav,
Kovářov; TZB PRO klimatizace, Milevsko; Uplan s.r.o., Vlastiboř; Vlnovi Tereza a Stanislav, Kovářov;
Zahradnictví Špeta, Kovářov; Zaměstnanci Obce Kovářov; ZD Kovářov; Zelenková Pavla Mgr., Ph.D.
A DALŠÍ SPONZOŘI, NA KTERÉ JSME ZAPOMNĚLI A NEBO NECHTĚLI BÝT JMENOVÁNI.
VŠEM SPONZORŮM XVII. OBECNÍHO PLESU JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME.
V sobotu 22. února se v Kovářově
konal IV. ročník masopustu. Těší
nás, že rok od roku počet jak
masek, tak diváků, narůstá a
všichni se společně úžasně baví.
Letos byla pozměněna trasa
průvodu. Vycházelo se od
kulturního domu, první zastávka
vedla k obecnímu úřadu, kde na
průvod čekal starosta s klíčem od
obce a tím byl masopustní rej
zahájen. Dále průvod vedl přes
"Podchalupy" na náves, kde bylo
pro všechny připraveno pohoštění
v podobě koláčů a jitrnic.
Masopustní veselí bylo ukončeno
vrácením klíče zpět starostovi.
-foto: Petra Baštýřová, text: Michaela Smrčinová-

HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Vážení diváci, příznivci Hostínského divadelního léta,
i když prožíváme zvláštní a smutné období, dovolte mi, abych vás
informoval o přípravách divadelního léta.
V letošním roce se bude konat již 10. ročník této přehlídky. Zároveň
Kovářov oslavuje, jak jistě víte, 800 let obce. Dvě výročí, dvě novinky.
Novinka první: Předskokanem bude koncert Jihočeské filharmonie spolu
s Ondřejem Rumlem a jeho kapelou, již ve středu 5. srpna 2020. Zahrají
melodie Voskovce a Wericha.
Novinka druhá: Abyste si mohli vychutnat naše představení ve větším pohodlí,
zadali jsme výrobu lavic s opěradlem. Zatím zajišťujeme lavice jen do I. zóny, jedná se tedy o 1.- 10. řadu.
A teď k přehlídce. Jak jsem byl informován, Kovářovská OPONA k výročí obce připravuje hru
L. Stroupežnického Naši furianti. Jelikož se jedná o větší projekt a naše jeviště je menších rozměrů, odehrají
tuto hru v rámci HDL v sobotu 1. srpna na Kovářovské návsi. Vlastní přehlídku v Hostíně zahájí tedy
5. srpna 2020 již zmíněná Jihočeská filharmonie. V současné době jsou před podpisem smlouvy dvě večerní
představení: novinka R. Cooneyho „NA POSLEDNÍ CHVÍLI“ agentury Harlekýn s oblíbenými herci, např.
V. Vydra/J. Čenský, J. Carda/M. Zahálka, J. Boušková/Z. Slavíková,F. Cíl/D.Kadlec, V. Žehrová/K.
Špráchalová a komedie agentury Familie „FANTASTICKÁ ŽENA“ s herci např. P. Solaříkovou, A.
Jastrabanem. Pro nedělní odpoledne pohádka „ O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE“
novinka z pera L. Procházkové. Zbylá 2 večerní představení a 1 odpolední jsou v jednání.
Předprodej vstupenek bude zahájen jako obvykle 1. června 2020 na internetu a na Obecním úřadě
v Kovářově.
Vážení přátelé, přestože jsme nyní nuceni řešit nečekané a nepříjemné problémy, věřím, že se vše
obrátí v dobré a nic nebude bránit našemu setkání na programech 10. ročníku Hostínského divadelního léta.
Přeji vám všem hodně zdraví a těším se na vás.
- Václav Bláha, Hostín14

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
V těchto dnech již měla být odehrána první jarní kola, ale vzhledem k situaci v ČR i ve světě je
zdraví nás všech přednější a všechny soutěže jsou odložené. Do kdy? To nikdo zatím netuší.
Doufejme, že to nebude trvat příliš dlouho a že se zase co nejdříve společně potkáme, nejen na
fotbalových hřištích.
V sobotu 25. ledna se mladší žáci zúčastnili halového turnaje v Sedlčanech. Za účasti 8 týmů
se kovářovští probojovali až do finále, kde bohužel v penaltovém rozstřelu podlehli domácím
Sedlčanům. Děkujeme za výbornou reprezentaci Kovářova a gratulujeme k druhému místu!
←2. místo – turnaj mladších
žáků Sedlčany 2020
Muži „A“ zahájili zimní
přípravu dle plánu. Ve čtvrtek
20. března se už odjezd na
zimní
soustředění
začal
komplikovat – byl vládou
vyhlášen nouzový stav. I přes
drobné obavy muži do Borovan
u Český Budějovic vyrazili,
přátelská
utkání
byla
z logických důsledků nařízení
zrušena, a tak muži absolvovali
pouze 3 tréninkové jednotky.
Jelikož od soboty byla po
nařízení tamního úřadu veškerá
místní sportoviště uzavřena,
bylo soustředění předčasně
ukončeno a po sobotní snídani
se jelo domů.
O případné změně aktuálního stavu z fotbalových hřišť bude náš klub informovat na našich webových
stránkách, facebookovém profilu nebo v místním obecním rozhlase. Náš oddíl přeje všem hodně zdraví a
silné mysli v těchto těžkých dnech.
-Tomáš Janeček-

TTC KOVÁŘOV – KONČÍCÍ SEZONA
Sezona 2019-2020 je skoro za námi. Bohužel jako vše ostatní ji poznamenala
pandemie koronaviru. Takže se nyní za zelenými stoly nehraje. Kovářovští stolní tenisté
ji však měli slušně rozehranou a tak se můžeme podívat na neúplné výsledky
jednotlivých soutěží.
Ve druhé lize žen je naše družstvo před posledním dvojkolem na pěkné čtvrté
pozici. Po první půlce bylo naše postavení v tabulce ještě lepší, ale v druhé polovině naše družstvo odehrálo
většinu zápasů bez alespoň jedné hráčky ze základní sestavy. Náhradnice pak doplatily na menší zkušenosti
z takto obtížných zápasů, přesto předvedly pěkné výkony. Z náhradnic si nejlépe vedla Aneta Smetanová,
která pomohla jedním bodem k výhře 7:3 nad Braníkem Praha. Hráčky základní sestavy si všechny drží
pěknou úspěšnost. Blanka Kocourková je na sedmém místě s 68,18%, desátá je Radka Horká s úspěšností
66,67% a Kateřina Ďurišová je s 53,85% šestnáctá.
V okresním přeboru mužů také ještě není vše dohráno. Naše áčko si drží výborné druhé místo za
suverenním družstvem z Mirotic. Z našeho týmu si nejlépe vede celkově třetí Jiří Špác s úspěšností 85,51%.
Velmi dobře si vede i Jiří Mošanský mladší, který je dvanáctý s 67,57%. Béčko statečně bojuje
o udržení v přeboru a je na sedmém místě, když má odehráno o dva zápasy méně než jejich kovářovští
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kolegové. Béčko skvěle reprezentuje Vojtěch Poslušný, který je na pátém místě s 80,95%. Dobře boduje
i Aneta Smetanová s 49.02%, což stačí na dvacáté místo.
V okresní soutěži je naše céčko na posledním místě s jednou výhrou, mají ale zatím nejméně
odehraných zápasů. Zde si nejlépe vede Vít Kohout na třicátém místě a hned za ním je Josef Janů
(úspěšnosti 32,69 a 29,41%).
Turnajů mládeže se v druhé polovině sezony bohužel moc odehrát nestihlo. Ty kovářovské se
naštěstí ještě odehrát zvládly. V tělocvičně ZŠ Kovářov jsme 15. a 16. 2. uspořádali krajské bodovací turnaje
staršího a mladšího žactva. V sobotu se do Kovářova sjelo 23 starších žáků a 8 starších žákyň. Nejlépe si
vedli Petr Beneš z Kaplice a Tereza Novotná ze Lhenic. Z našich žáků se nejlépe umístili Michal Zděnek a
Augustin Riant, kteří shodně obsadili 15.-16. místo. V žačkách jsme zástupkyni neměli. V neděli byla účast
ještě větší, mladších žáků dorazilo 26 a žaček 19. Nejvíce se radovali Kristián Suchý z Lomnice a opět
Tereza Novotná ze Lhenic. Z našich hrčů byl nejlepší Augustin Riant na 9.-14. místě, jeho sestra Lucie
obsadila v mladších žačkách čtrnácté místo.
Kdy a jak se vše dohraje ukáže čas, my všem přejeme pevné zdraví.
-Michal Špeta-

INZERCE
Q-SERVICE AUTOSERVIS HREJKOVICE,
asistenční služby, kompletní servis vozidel, klimatizace
servis a opravy, zajištění STK
Q-SERVICE je síť certifikovaných profesionálních
autoservisů působících v EU. Zákazníkům zaručujeme
odbornou údržbu a opravy automobilů většiny značek.
Opravujeme a plníme klimatizace, obě chladiva R134a,
R1234yf. TEXA diagnostické pracoviště. Odtahová
asistenční služba po celé EU. Roční prohlídky vozidel
včetně záručních, se zapsáním servisu do elektronické
servisní knihy. Zajistíme STK, vyrazíme náhrdaní VIN.
Provádíme dynamické výměny olejů automatických
převodovek, olej měníme s nastartovaným motorem a řazením rychlostních stupňů. Měníme oleje, filtry,
výfuky, díly řízení, brzdy, drážkové a rozvodové řemeny, rozvody. Revize LPG a CNG. Opravy a montáže
LPG systémů do osobních vozidel. Vozidlo u vás doma zdarma vyzvedneme a po opravě vám domů
vrátíme. Čistíme ultrazvukem EGR ventily, vstřikovače atd. Prodej použitých vozidel se zárukou a asistencí,
říká úvodem technik Jindřich Tollinger, na snímku s kolegy v pravo.
Znáte blokovou vyjímku? „Podle Nařízení Komise EU č. 461/2010, automobiloví výrobci nesmí omezit
záruku na vozidlo, zákonnou či prodlouženou, pokud majitel pravidelnou údržbu a garanční servis provádí
dle předepsaných postupů v certifikovaném autoservisu. Vykoupíme vaše nepotřebná vozidla za nejlepší
možné ceny. Asistenční služba 7 dní v týdnu. Naši mechanici jsou pro Vás v případě potřeby ochotni vyjed
po dohodě kdykoliv. Volejte 731 603 603 a náš tým se již o vše postará. Sledujte náš eshop
www.intercars.com a naše stránky www.q-service.eu, objednávejte ND, pneumatiky, autobaterie, oleje. Vše
vyzvednete v Autoservisu Hrejkovice neplatíte dopravu, uzavírá manažerka Autoservisu Hrejkovice Ing.
Michaela Tollingerová. Otevřeno je denně, po dohodě i soboty, neděle, svátky. Více na
www.facebook.com/AutoservisPneuservisHrejkovice.
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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

