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INFORMACE Z OBCE
← zatopená komunikace ve
Slavoňově

Přívalový déšť
V
neděli
14.6.2020
poničil přívalový déšť
několik
komunikací
v našich obcích. Jednou
z takových je komunikace
v Lašovkách, kde nám
zbyly oči pro pláč. Není
to tak dávno, co se místní
těšili z nově opraveného
povrchu komunikace, a
nyní většina povrchu
odplavala do rybníka. Další poničené cesty jsou na Onom Světě, na Pelechách a ve Vladyčíně. Všechny
škody nejsou ještě nahlášené, další postupně zjišťujeme. Nějakou dobu potrvá, než se vše uvede do lepšího
stavu. Doufejme, že nás takovéto přívalové deště nebudou trápit často.

Koronavir
Poslední čtyři měsíce letošního roku jsme všichni žili jiným způsobem, než jsme byli zvyklí. Současná
situace ještě není v normálních kolejích a nikdo neví, jak dlouho a jestli vůbec se vrátí zpět do našich životů
běžný zajetý styl bez různých omezení. Všechny nás to nějakým způsobem zasáhlo a trochu prověřilo. Lidé
se ukázali v pravém světle. Byli tací, co s upřímným srdcem pomáhali, a tací, co si pro změnu stěžovali, což
je pochopitelné, strach a obavu zvládáme každý jiným způsobem. I obec musela začít pracovat jinak než
obvykle.
Opět se ukázalo, že hasiči a obecní policie jsou k dispozici každý den. Rada obce svolala zástupce hasičů a
připravila pro potřebné možnost nákupů potravin a hygienických potřeb. Hasiči rozvezli a roznesli
informační letáky občanům, kteří spadali do kategorie potřebných. Nákupy poté zajišťoval náš strážník
Pavel Škoch. Ti, kteří byli, jak se říká, v první linii, neměli žádné roušky. Naštěstí se v prvopočátcích
objevili dobrovolníci, kteří roušky ušili, a tím nás všechny chránili. Po nějaké době se nám podařilo zakoupit
ušité pratelné roušky, a tak kdo potřeboval a zavolal, dostal je až do domu. Dokonce jsme obdrželi i plnou
krabici doma ušitých roušek od jedné milé paní nebo také nabídku na případnou dodávku dalších ušitých
roušek od místních obyvatel. Dezinfekce byla také nedostatkové zboží, ale podařilo se potřebné množství
nakoupit a dodali jsme ji do základní a mateřské školy, do sběrného dvora, Službám obce s.r.o., do pekárny,
na obecní úřad atd.

ODEČTY VODOMĚRŮ
Od 24.8.2020 do 31.8.2020 budou probíhat tzv. odečty vody v obcích Předbořice, Zahořany,
Lašovice, Jalovčí a Chrást. To znamená, že pověření pracovníci Obce Kovářov budou zapisovat
stavy vodoměrů. Občané od 1.8.2020 mohou sami nahlásit stav vodoměru na OÚ Kovářov, a
to buď osobně, telefonicky
–
382 594 218
nebo e-mailem: oukovarov@volny.cz.
Při nahlašování prosím sdělte adresu odběrného místa, číslo vodoměru a stav vodoměru v m3.
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Na obecní úřad jsme pravidelně každý den dostávali informace o počtu nakažených a nařízených
karanténách. V našich 17 místních částech se neobjevil ani jediný případ nakaženého. Měli jsme zde pouze
2 nařízené karantény.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří jakkoli podali pomocnou ruku, a také těm, kteří trpělivě dodržovali
nařízení. DÍKY!!! Všem přeji pevné zdraví a krásné léto.
-Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obec Kovářov obdržela žádost od občanů na instalaci dopravního zrcadla na křižovatku
v „Podchalupách“ u čp. 38 při odbočování z hlavní silnice vlevo směrem na novou zástavbovou zónu
„Planiny“. Obecní policie informuje, že tato situace byla již řešena v r. 2018 s dopravním inženýrem
DI PČR Písek. Na místě samém bylo provedeno šetření a dopravní inženýr nesouhlasil s umístěním
dopravního zrcadla. Jeho vyjádření je k dispozici na OÚ Kovářov.
-strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-

POPLATKY
Oznamujeme poplatníkům poplatku za komunální odpad a za psy, kteří ještě nemají uhrazenu svojí
poplatkovou povinnost za rok 2020, aby tak neprodleně učinili. Zároveň upozorňujeme poplatníky na
vyměření nedoplatků za předchozí období platebním výměrem a jejich promptní uhrazení. Pokud svoje
nedoplatky nezaplatíte, budou bez dalšího upozornění vymáhány daňovou exekucí nebo prostřednictvím
soudního exekutora. Vymáhaný nedoplatek se tak navýší ještě o exekuční náklady. Výše uvedené povinnosti
můžete uhradit v hotovosti na OÚ Kovářov. Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem na účet Obce Kovářov č. 641735349/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako
identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám bude přidělen správcem poplatku na tel.
č. 382 594 218 nebo e-mailem na: oukovarov@volny.cz
–za OÚ Kovářov Michaela Smrčinová-

ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ POVLTAVÍ Z.S.
Místní akční skupina Střední Povltaví (dále MAS SP)
realizuje od roku 2019 projekt Místní akční plány rozvoje
vzdělávání ORP Milevsko II. V rámci tohoto projektu se
mimo jiné schází pracovní skupina pro rozvoj čtenářské
gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, která
uspořádala soutěž ve psaní pohádek pro žáky ZŠ. Pohádky
byly přečteny dětem v MŠ a ony k nim vytvořily ilustrace.
Do soutěže se zapojilo všech 12 mateřských a 6 základních
škol z našeho území. MAS SP za jejich činnost odměnila
školy a školky knihami, které si pro děti a žáky sami vybrali.
V souvislosti s touto aktivitou je plánována v srpnu vernisáž
literárních a výtvarných prací v Městské knihovně
v Milevsku.
-Kancelář MAS SP-

JÍDLOBRANÍ
Už můžeme přemýšlet o tom, co
bychom chtěli 27.9.2020 na kovářovské návsi
ochutnat.
Koná se totiž další ročník Sousedského
setkání neboli JÍDLOBRANÍ a tam by nikdo
neměl chybět.
Těšíme se na vás!
-Monika Hrochová-
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SDH KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností okrsku Kovářov a jeho nového výboru pro
následující funkční období. Jak již zaznělo v minulém vydání Kovářovského zpravodaje,
dne 8. 2. 2020 proběhla volební valná hromada okrsku Kovářov, na které byli noví
členové výboru zvoleni.
Výbor okrsku Kovářov nyní pracuje ve složení:
STAROSTA

Brůžek Zdeněk ml.

SDH Vladyčín

1.MÍSTOSTAROSTA

Petýrek Milan

SDH Zahořany

2.MÍSTOSTAROSTA

Škoch Jiří

SDH Předbořice

VELITEL

Hubička Miloslav

SDH Zahořany

ZÁSTUPCE VELITELE

Lhota Pavel

SDH Vesec

STROJNÍK

Skála Josef

SDH Lašovice

ZÁSTUPCE STROJNÍKA

Grůbr Josef

SDH Kovářov

PREVENTISTA

Škoch Libor

SDH Kovářov

ZÁSTUPCE PREVENTISTY

Neruda Pavel

SDH Vepice

POKLADNÍK

Šindelář Petr

SDH Vepice

HLAVNÍ ROZHODČÍ

Vošmik František

SDH Vesec

ČLEN VÝBORU

Kahoun Prokop

SDH Březí

PŘEDSEDA

Kadeřábek Marek

SDH Vladyčín

ČLEN

Krejčí Pavel

SDH Chrást

ČLEN

Rampák Jaroslav

SDH Radvánov

REVIZNÍ KOMISE

Jsem velice rád, že v novém výboru okrsku má svého zástupce každý z deseti SDH na území obce, a jsem si
jist, že spolupráce a komunikace na okrskové úrovni bude fungovat. O tom jsem se již přesvědčil během
mimořádných schůzek svolaných vedením obce.
Na schůzi byl rovněž přednesen a odsouhlasen plán práce na letošní rok, bohužel sled událostí ve
světě ohledně pandemie Covid-19 neumožnil výraznější posun v plánovaných činnostech, jako oslavy
135. výročí založení SDH Kovářov s okrskovou soutěží v požárním sportu, proškolení administrátorů
systému Port.All atd. Nicméně jsme stále v polovině roku a věřím, že se nám všechna naplánovaná činnost
podaří v řádných termínech splnit. Rušení nebo odkládání plánovaných akcí zasáhly všechny organizační
složky SH ČMS, jako např. školení strojníků a velitelů, shromáždění delegátů SDH okresu, okresní soutěž
v požárním sportu a další.
Dovolte mi, abych touto
cestou ještě jednou poděkoval
Josefu Grůbrovi za obětavou práci
pro okrsek Kovářov, na kterou se
budu snažit co nejlépe navázat.
-Zdeněk Brůžek,
starosta okrsku Kovářov-

←SDH Kovářov
- výjezd k padlému stromu.
foto: Pavel Škoch
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V KOVÁŘOVĚ

Skončil školní rok a začínají prázdniny. V letošním roce je provoz mateřské školy v době prázdnin přerušen
na dva týdny, a to od 3. 7. 2020 do 14. 7. 2020.
Devět dětí odchází do Základní školy v Kovářově, pro které jsme společně s paní Věrou Janečkovou a
starostou panem Pavlem Hrochem uspořádali v úterý 23. 6. 2020 slavnostní rozloučení s mateřskou školou.
Pan starosta předal dětem šerpu s upomínkou na školku. Radost udělala všem i pamětní kniha s fotografiemi
svých vrstevníků. Novým školáčkům přejeme mnoho úspěchů a jen samé jedničky.
Všem dětičkám naší školky přejeme hezké prázdniny.
Zápis do mateřské školy proběhl v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Bylo přijato 10 žádostí, z toho
7 dětí k pravidelné docházce. Tři děti byly přihlášeny k individuálnímu vzdělávání. Společně s rodiči budou
pozváni v období listopadu a prosince k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech. Všechny děti byly přijaty k předškolnímu vzdělávání.
V době nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru byl od 17. 3. 2020 přerušen provoz mateřské školy
z nařízení Obce Kovářov pro malý počet docházejících dětí. Po dobu uzavření byly vymalovány všechny
prostory školky. Zaměstnanci se postarali o úklid po malířích, čištění lamel žaluzií, prováděli natěračské
práce zahradního domku, zábradlí na terase, úpravy záhonků na zahradě a átria, úklid skladů hraček,
didaktických a výtvarných pomůcek a další. Na počátku pandemie jsme také zajistili materiál a pustili jsme
se do šití roušek. Nezapomněli jsme ani na vzdělávání dětí. Učitelky vypracovávaly soubory úkolů a
činností pro předškoláky, pro něž je docházka do školky povinná. Úkoly byly zveřejněny formou facebooku
nebo je učitelky předaly osobně rodičům. Provoz byl opět zahájen od pondělí 4. 5. 2020.
Na červen jsme pro děti připravili spoustu zábavných akcí, které byly z důvodu uzavření školky přesunuty
na pozdější termín. Krásné dopoledne prožily děti s piráty z divadelní společnosti OKÝNKO. Plnily různé
úkoly, tančily do rytmu melodických písniček a užily si plno legrace. Dětem se představení velice líbilo. Na
závěr dostaly sladkou odměnu.
Za krásného slunného dne jsme na naší zahradě společně oslavili Den dětí. Zahráli jme si na námořníky a
zasoutěžili v různých sportovních disciplínách. Odměnou byla cukrová vata, čokoláda a chutný muffin,
který nám upekly naše kuchařky.
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Nadále pokračujeme ve školkovém projektu „Zálesák“. Počasí se umoudřilo a s dětmi jsme opět vyrazili do
přírody pod vedením členky mysliveckého kroužku Markéty Jirouškové. Pozorovali jsme změny v přírodě a
ověřili si vědomosti získané z předešlých setkání. V rámci tohoto projektu bylo společné tvoření rodičů a
dětí. Sestavovali hmyzí domeček
z dřevěných dílů, které děti pomalovaly
dle vlastní fantazie. Domečky jsme
zavěsili v prostorách naší zahrady a
budeme čekat, který hmyz se
v domečcích usadí.
Starší děti pilně nacvičovaly pásmo
básniček a písniček. Se svým
programem vystoupily na slavnostním
vítání nových občánků, které pořádala
Obec Kovářov.
V závěru měsíce června se uskuteční
setkání s rodiči v rámci projektu
Šablony pro MŠ Kovářov II na téma
„Od ovečky k čepici – práce
s přírodními materiál s lektokou
Blankou Koudelkovou a další setkání
s lektorkou „Zdravé 5“ Lucií
Balounovou na téma „Zdraví z přírody
– bylinková zahrádka“.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ-

LOUČENÍ S MŠ KOVÁŘOV

Na konci června se devět předškoláčků slavnostně rozloučilo s MŠ Kovářov. Od starosty obce děti
obdržely šerpy a pamětní knihy.
–foto: Petra Baštýřová-
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POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje,
naše zařízení funguje i v nezvyklé době koronavirové. Zážitků a vyprávění by bylo mnoho a fotek také. Ze
všech vybírám tuto naši společnou fotografii. Více informací najdete na www.rodinapredborice.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ třeba s případným zápisem dítěte do školky je možný kdykoli po telefonní
domluvě. Telefonní čísla jsou: sestra Anna Smolárová 733 755 851 nebo sestra Pavlína Sedláčková
733 755 850.
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Spolek „Rodina Předbořice“ vás zve na již tradiční akci

3v 1
v sobotu 19. září 2020
na zahradě Domova svaté Zdislavy
v Předbořicích
od 14:00 Dětský den
Děti se mohou těšit na zajímavá stanoviště, hry, tvoření, skákací hrad.

určitě nebude chybět nějaké kulturní vyžití – kouzelník
možná nepříjde
v průběhu akce a ještě celý následující týden

Dobročinný bazar

Děkujeme všem dobrodincům a podporovatelům naší činnosti a těšíme se na další spolupráci
Zdislavo, věrná a milující manželko, oroduj za nás.
Zdislavo, obětavá a laskavá matko, oroduj za nás.
-za Domov svaté Zdislavy s. M. Pavlína Sedláčková-

KOVÁŘOVAN – JARO 2020
Buďte zdrávi!
Význam tohoto starého
pozdravu
nyní
doceňujeme asi všichni.
O čem tentokrát psát….?
Letos
se
z důvodu
pandemie nemohl konat
náš každoroční Jihočeský
folklorní festival. Měl být
v pořadí již dvacátý pátý a
chystali jsme větší oslavy,
na kovářovskou náves měl
zavítat
i
věhlasný
vojenský folklorní soubor
Ondráš. Škoda.
Náš dlouhý seznam akcí
na rok 2020 se scvrkl na
3. Zatím. Pomalu se
začínáme opět scházet a nacvičovat. Důležité ale je, že jsme zatím všichni zdraví. Vám všem přejeme pevné
zdraví a nechť se vám COVID-19 zdaleka vyhne, ať se příští rok můžeme zase při lidové písničce na
kovářovské návsi sejít.
-Kovářovan7

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Právě končící školní rok 2019-20 byl naprosto mimořádný. Pandemie koronaviru vypukla naprosto
nečekaně a postavila před nás obrovskou výzvu. Ze dne na den se z rodičů stali učitelé, z žáků samostatní
studenti, z učitelů ajťáci, z vychovatelek redaktoři… a všichni jsme se s těmi novými rolemi museli
vyrovnat. Tradiční výuku přímo ve škole to nahradit nemohlo, ale rozhodně jsme se s tím všichni poprali
se ctí. Asi není třeba litovat, že vědomostí budou mít žáci za druhé pololetí o něco méně, protože jsme se
na druhé straně my, rodiče i žáci naučili mnoho nových dovedností. Jak udělat se žáky videokonferenci,
jak si rozvrhnout plnění úkolů, jak si najít na internetu potřebné vysvětlení, jak práci žáka slovně
zhodnotit … Jako škola jsme si osvojili mnoho nových nástrojů a postupů a většinu z nich budeme
využívat i v době pokoronavirové. I v tomto případě totiž platilo, že všechno zlé bylo k něčemu dobré.
Nesmí zde však chybět velké poděkování všem, kteří nám pomohli toto těžké školní období zvládnout:
OSOBNĚ DĚKUJI VŠEM PEDAGOGŮM ZA REALIZACI MIMOŘÁDNÉHO ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ A
RODIČŮM ZA JEJICH SPOLUPRÁCI A VELKÝ PODÍL NA DOMÁCÍ VÝUCE!
Libor Mandovec, ředitel školy
JAK SE UČÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Pandemie koronaviru způsobila v historii českého školství věc nevídanou. Školní docházka se po skončení
mimořádných opatření stala nepovinnou. I naše škola se do konce tohoto školního roku musela vypořádat
s tím, že tradiční povinná školní
docházka není vlastně povinná.
Záleželo na rozhodnutí rodičů,
zda své dítě do školy pošlou.
Naší úkolem bylo zajistit po
dobu této dobrovolné docházky
mnohá hygienická opatření
podle
pokynu
ministerstva
školství. Mezi hlavní patřilo
například to, že žáci mohli
vytvořit vyučovací skupinu o
maximálně patnácti žácích,
v lavici museli žáci sedět sami,
vzdáleni minimálně 1,5 metrů od
druhých, několikrát denně si
museli mýt ruce a dezinfikovat je, ve společných prostorách školy chodili všichni povinně v rouškách, do
jídelny vstupovaly skupiny žáků v intervalech… je zbytečné zde jmenovat všechna pravidla, kterými se
řídilo po několik týdnů naše vzdělávání. „Vstupenkou“ do školy bylo pro žáky čestné prohlášení rodičů, že
žáci či členové domácnosti nepřišli do styku s nakaženými ani nejeví známky onemocnění. Pokud patřil
někdo z rodiny do rizikové skupiny, rodiče museli zvážit míru rizika a podle toho se o docházce do školy
rozhodnout. Nejdříve se ve škole objevili žáci 9. třídy, kteří se mohli v některých dnech připravovat na
přijímací zkoušky, tuto možnost školní přípravy využilo celkem 93 % žáků dělajících přijímačky. Na konci
května nastoupili dobrovolně do lavic žáci 1. stupně a potěšilo nás, že jejich počet byl vysoký – necelých 80
% žáků. Poslední do školy zavítali na procvičování a opakování učiva ve stanovených dnech také žáci 2.
stupně a i zde jsme byli rádi, že většina naši nabídku využila – celkem 68 % žáků. Jsem rád, že na té učící
straně bylo 100 % pedagogů, kteří výuku i odpolední volnočasové aktivity zajišťovali a přistoupili ke
vzdělávání i za těchto podmínek zodpovědně. Myslím si, že všichni se už těšíme na ten „normální“ stav, na
tu samozřejmost, kterou si slibujeme od data 1. září: totiž že budeme všechny žáky vzdělávat opět ve škole!
KORONAVIRUS OČIMA ŽÁKŮ
To, jak žáci 2. stupně prožívali období uzavření školy a šíření celosvětové pandemie koronaviru, jsme
zjišťovali v občanské výchově. Všichni druhostupňoví žáci mohli využít formu volného vyjádření přes
Google učebnu. Nahlédnout do světa teenagerů můžete prostřednictvím průřezového výběru z odpovědí:
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1. Jak jsi prožíval/a (třeba se to i měnilo) to, že nemůžeš chodit jako obvykle do školy?
• Z jedné strany jsem ráda, že nechodím do školy, ale z druhé strany bylo těžké se k tomu učení dokopat.
• Ze začátku jsem to brala jako prázdniny, ale potom bylo dobře, že jsme dostávali úkoly přes učebnu,
protože mě to nebavilo být tak dlouho bez učení.
• Ze začátku jsem strašně chtěla zpátky do školy a aby se všechno vrátilo do normálu. Když ale uvolnili už
většinu zákazů, tak už jsem si docela zvykla a do školy už se mi nějak nechce.
2. Měl/a jsi nebo máš strach či obavy? O koho, o co nebo z čeho?
• Měla jsem strach, aby to babička s dědou koronavirus nechytli. Oni pořád někam jezdili.
• Ze začátku všichni všechno hrotili, vykupovali mouku a těstoviny. Na internetu všichni šíleli, tak nás to
nutilo se bát, ale přitom to nebylo tak strašné.
• Mám takový špatný pocit, že se už nevrátíme do normálního života jako dříve. A hrozně mě to trápí.
3. Přinesla ti doba koronavirová něco dobrého, užitečného nebo naučil/a ses něco nového?
• Zlepšila jsem se ve vaření a pečení. Úklid mi stále nejde, ale hlavně jsem se naučila, že je důležité držet
při sobě za jakékoliv situace.
• Tak určitě si budu více vážit všeho, co mám. Naučila jsem se např. každý den snídat, mám konečně čas si
vyklidit všechny skříňky a šuplíky v pokoji a taky jsme vymalovali obývák.
• Naučila jsem se spolupracovat se svým počítačem, který občas spolupráci odmítal.
4. Co ti naopak doba koronavirová nenávratně vzala, o co jsi přišel/přišla?
• Měla jsem jet do Švýcarska a tam jsem se hrozně moc těšila.
• Pár přátelství… jak jsme se nemohli moc scházet, tak jsem si uvědomila, že hodně lidí si hraje na velké
kamarády, a přitom to tak není.
• Dobrý vztah s rodiči, už si dost lezeme na nervy.
5. Jak hodnotíš online výuku v době koronaviru, co se ti na ní líbilo, co nelíbilo a proč?
• Na online výuce jsem moc neměla ráda videohovory, protože nerada mluvím před kamerou.
• Za mě určitě super. Učitelé se velmi snaží, a kdybychom něco potřebovali nebo si s něčím nevěděli rady,
tak se jim můžeme ozvat a jsem za to vděčná. I za ty učitele, co na naší škole máme.
• Hodnotím ji 10/10, mě se to líbilo, bavilo mě to. Mohla jsem si jet vlastním tempem. I hodně učiva, co
jste nám jako učitelé posílali, jsem pochopila rychleji než ve škole. Líbily se mi hodně videokonference.
6. Co by si škola měla ponechat z online výuky i v době, kdy budete zase chodit do školy?
• Google učebnu! Můžou se v ní např. dělat domácí úkoly. Kdyby někdo byl dlouhodobě nemocný, tak by
se to hodilo, aby se úkoly nedoháněly později.
• Upřímně moc nevím. Ve škole mi to vyhovuje víc než takhle online, takže za mě asi nic…
• Že jsou učitelé takový hodnější a úplně jiný než ve škole. Dobrou náladu!
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DOBĚ ZAVŘENÍ ŠKOLY
Naše školní družina i v době uzavření škol 11. 3. - 25. 5. 2020 pokračovala ve své práci. Chtěli jsme, aby
nebylo zájmové vzdělávání i v této náročné době přerušeno, a hledali jsme cesty k žákům, kteří zůstali ze
dne na den doma. Každý den připravovaly vychovatelky rozmanité aktivity pro děti a zveřejňovaly je
pomocí fotografií, videí a textů na stránkách školy, nově zřízené facebookové skupiny a týdeníku nazvaném
DobroDrůža. Tento týdeník do svých schránek dostávaly děti 1. a 3. tříd, ostatní si mohly o výtisk požádat.
Jeho hlavní náplní byla především rekapitulace zveřejňovaných aktivit předcházejícího týdne. Děti a jejich
rodiče byli pomocí časopisu seznamováni s aktualitami ve škole a družině. Dále časopis obsahoval pracovní
listy, fotonávody výtvarných činností včetně potřebného materiálu na tvorbu, střípky z facebooku, výsledky
aktivit dětí, výzvy (tzv. challenge - převážně videa natočená vychovatelkami nebo samotnými dětmi) apod.
Hlavními vydavatelkami časopisu byly G. Zítková, P. Slivková a korekturu tvořila P. Baštýřová. Velkou
výzvou pro děti bylo sepsání pohádky tzv. Podkověnky z Kovářova. Té se chopilo spoustu dětí (rodin),
které minimálně třemi větami přispěly k napsání originálního příběhu. Jen tak mimochodem, výzva ještě
nekončí. Kdo by se chtěl ještě stát autorem naší pohádky, může nás kontaktovat do 31. července. Novinkou
bylo i založení facebookové skupiny „Školní družina Kovářov”. Přihlásit se mohli rodiče žáků a příznivci
naší školy. Rodiče nám zároveň poskytovali zpětnou vazbu. Posílali odpovědi na hádanky, fotografie a
videa dětí, jak se věnují nabízeným činnostem. Někteří byli natolik aktivní, že sami zveřejňovali různé
výzvy a doporučení. Ti, co neměli přístup na facebook, mohli být v kontaktu přes maily, whatsapp, sms a
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veškeré informace o aktivitách získávali z DobroDrůži nebo na stránkách školy. Rodičům za jejich podporu
děkujeme.
PROJEKT MAXIMÁLNÍ PODPORA ŽÁKŮ ZŠ KOVÁŘOV II V POLOČASE
Do své první poloviny dospěl projekt z
operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání v rámci výzvy č. 02_18_063
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – „Šablony II.“, reg. číslo
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013184. Jeho realizace začala 1. 8. 2019 a do konce tohoto školního roku se
podařilo velkou část výstupů již naplnit, některé z nich dokonce i online formou. Konkrétně jsme pro naše
žáky připravili a zorganizovali po obě pololetí jednu skupinu Klubu zábavné logiky a deskových her, jednu
skupinu Klubu komunikace v cizím jazyce, dvě skupiny Čtenářského klubu a dokonce tři skupiny
Doučování žáků. Celý pedagogický sbor absolvoval Vzdělávání zaměřené na inkluzi a někteří učitelé nabyli
nové poznatky na seminářích zaměřených na polytechnické vzdělávání. Pedagogové se v rámci projektu
vzdělávali nejen formou seminářů a školení, ale také formou návštěv jiných škol nebo formou tandemové
výuky. Školní družina zorganizovala díky projektu projektové dny a zapojila do vzdělávání odborníky
z praxe. Někteří pedagogové také začlenili do výuky nově zakoupené tablety tak, aby je žáci používali
aktivně a tvořivě (tvorba videí, prezentací, komiksů, myšlenkových map…
PODANÉ A ÚSPĚŠNÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Začátkem tohoto kalendářního roku jsme připravovali opět několik žádostí na realizaci projektů, které
pomáhají naší škole zkvalitňovat výuku a zlepšovat materiální vybavení. Na Jihočeský kraj směřovaly 2
žádosti. Jedna se týkala tradičně EVVO (= environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a jejím cílem
bylo získat finance na třídenní pobytovou exkurzi žáků, kteří pracují v Ekotýmu. V důsledku koronavirové
pandemie byl bohužel grant zrušen. Druhá žádost měla za úkol zlepšit vybavení dílniček, které organizuje
školní družina, výsledek však doposud není znám. Ministerstvu školství jsme opět adresovali žádost na
příspěvek na dopravu na plavání. Již víme, že byla úspěšná, proto od rodičů našich žáků peníze na autobus
vybírat nebudeme. Na konci května jsme podali také žádost v programu iROP s názvem Moderní školní
družina. Pokud budeme úspěšní, podaří se nám úplně nově vybavit 2. oddělení školní družiny – nejenom
nábytkem, ale také různými sadami pomůcek pro technické, přírodovědné a informatické vzdělávání.
Máme však velikou radost, že bylo rozhodnuto (po čtyřech letech od naší žádosti!) o schválení financí pro
projekt z programu iROP. Projekt s názvem PODPORA ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A
SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ KOVÁŘOV obsahuje rekonstrukci toalet na 1. stupni, zajištění
bezbariérovosti školy včetně úpravy vchodu do školy a kompletní přebudování 2 učeben – cvičné kuchyňky
a jazykovo-počítačové učebny. Hlavní stavební práce budou probíhat v průběhu celých hlavních prázdnin,
proto z důvodu bezpečnosti rušíme pravidelné úřední hodiny a pomoc žáků při údržbě pozemku.
OCENĚNÍ PRÁCE EKOSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ
V pondělí 1. června se tři kluci ze čtvrté třídy zúčastnili v Liberci v IQPARKU slavnostního předání ocenění
za 1. místo za nápaditý stroj ve skupinové kategorii v rámci soutěže "Veselý stroj". Uspěli se svou prací
"Ekostroj na čištění odpadů", kterou dělali v rámci družiny s paní Jitkou Štvánovou. Oceněné dílo vytvořil
tým, do něhož patřili Petr Škoch, Lukáš Król, Marek Bartoš, Ondřej Kubíček a Jakub Bučko. Jejich práce,
které říkali leporelo nebo také "taťka", měla velký úspěch. Organizátoři ocenili během vyhlašování dobrý
nápad takto v družině spolupracovat a společně soutěžit. Jako odměnu za své úsilí kluci obdrželi diplomy a
různé věcné odměny, včetně malých deskových her a předplatného časopisu ABC. Zároveň měli kluci
vstupné do IQPARKU zdarma a svou možnost se zde vyřádit jaksepatří využili.
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Mimořádnou formou, a to bez přítomnosti dětí, proběhl letos zápis do 1. ročníku. Celkem bylo přijato 15
žáků, třem dětem byl udělen odklad školní docházky. Kvůli zavření školy jsme nemohli zorganizovat ani
tradiční klub Předškoláček, naštěstí se ještě koncem února stihly děti seznámit se školou na Dni otevřených
dveří.
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VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU
Na konci května jsme ukončili soutěž ve sběru papíru. Žáci a jejich rodiče vozili opět starý papír přímo do
sběrného dvora obce Kovářov. Sběru se zúčastnilo 56 žáků školy a 26 z nich přineslo více než 150 kg.
Celkové množství sebraného papíru je kvůli nezařazení kartonu a koronavirové pandemii oproti loňskému
roku poloviční – celkem 8, 3 tun. I letos byli všichni žáci s minimálně 150 kilogramy papíru odměněni
slevou na sešity a materiál pro příští školní rok. Minimální sleva činila 100 Kč, sběrači, kteří přinesli více
než 300 kg, mají celý nákup zcela zdarma. Zveřejňujeme 10 nejlepších sběračů za rok 2019-20:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno
Jakub Janda
Denisa Zeithamlová
Nela Štvánová
Vít Skála
Petr Škoch

Třída
5.
1.
5.
5.
4.

Kilogramy
480
407
396
302
300

Pořadí
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno
Nela Marvanová
Linda Hadrbolcová
Jakub Skála
Vojtěch Kortan
Šimon Kovanda

Třída
1.
5.
1.
5.
6.

Kilogramy
277
262
252
251
244

SPOLEK RODIČŮ PŘI ZŠ POŘÁDÁ TÁBORY
I letošní prázdniny organizuje Spolek rodičů při ZŠ Kovářov ve spolupráci se školou volnočasové aktivity
pro žáky. Tento rok pořádá opět dva příměstské tábory, a to v termínech od 13. do 17. 7. a od 3. do 7. 8.
Třetí tábor, tentokrát pobytový, se uskuteční v Marině Orlík již od 6. 7. do 10. 7. Všechny informace týkající
se konání táborů jsou dostupné na internetových stránkách zskovarov.cz v sekci Spolek rodičů nebo u
vedoucí tábora G. Zítkové 777 055 908.
ŠKOLNÍ JÍDELNA O PRÁZDNINÁCH
Školní jídelna bude v provozu po celé letní prázdniny. Zájemci o oběd se mohou informovat na tel. čísle
382 594 215. Cena oběda činí 70,- Kč vč. DPH. Obědy lze vyzvedávat ve vlastních jídlonosičích do 10:30 h.
ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ O PRÁZDNINÁCH
Školní hřiště bude možné využít ke sportování i o hlavních prázdninách. Zájemci o pronájem musí podepsat
smlouvu a vytvořit si rezervační účet. Pak už jen stačí plánovanou návštěvu hřiště předem online rezervovat.
Novinkou je, že občané Obce Kovářov si mohou hřiště pronajmout zdarma. Více informací na webu
školy www.zskovarov.cz, sekce PRO VEŘEJNOST. Systém pronájmu lze shrnout do následujících bodů:
 zájemce podepíše smlouvu o pronájmu (např. na školní rok) a získá přístupový kód ke vstupu na hřiště,
 zájemce si vytvoří účet v rezervačním systému na webu školy www.zskovarov.cz (sekce Pro veřejnost),
 zájemce si dle své volby přes svůj účet závazně rezervuje v systému termín či termíny, kdy bude hřiště
využívat – lze pravidelně i nepravidelně.
Důležité body provozního řádu školního hřiště a pravidel pronájmu:
 Nájemce může na hřiště vstupovat pouze tehdy, když má provedenou rezervaci, bez ní je vstup zakázán.
Nájemce zodpovídá za dodržování provozního řádu školního hřiště.
 Denní provozní doba hřiště: dny školního vyučování od 15:00 do 20:00 hodin, dny pracovního volna a
období školních prázdnin od 8:00 do 20:00 hodin.
 Hřiště je určeno především k provozování zejména atletiky a míčových her - minikopaná, basketbal,
odbíjená, nohejbal, házená, florbal, tenis.
 Občané obce Kovářov a obecní spolky - zdarma; celodenní pronájem hřiště 500,- Kč
Občané a spolky mimo obce Kovářov - 1 hodina 140,- Kč; celodenní pronájem hřiště 1000,- Kč
 Nájemce se zdržuje v areálu hřiště pouze po dobu rezervovaného času a dobu nezbytnou k přípravě či
úklidu areálu (15 minut před rezervací a 15 minut po rezervaci).
Bližší informace najdete na webu školy. Uzavřít nové smlouvy o pronájmu v období letních prázdnin lze po
dohodě na mailu marcela.timoranska@zskovarov.cz
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU
Zastupitelstvo Obce Kovářov schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Kovářov č. 4/2019 o místním
poplatku z pobytu s účinností od 01. 01. 2020. Poplatek nahrazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, který obci odváděli provozovatelé hotelů, penzionů, ubytoven,
rekreačních chatek v kempu atd.
U poplatku z pobytu se nově nerozlišuje účel pobytu a ani účel užívání nemovitosti, ve které je pobyt
uskutečňován - zahrnuje i ubytování poskytované formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy, dále
zahrnuje úplatné poskytnutí pobytu v prostorách k tomu primárně neurčených, zejména v bytech, ateliérech
a dalších prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než k poskytování ubytování, ale například i na
zahradě nebo louce, pokud za pobyt na nich vybírá poskytovatel od pobývajících úplatu.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt na území obce Kovářov trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích
kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatníkem poplatku je osoba, která v Obci Kovářov není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel
úplatného pobytu (ubytovatel), který je povinen vybrat poplatek od poplatníka (ubytovaný) a odvést správci
poplatku (viz OZV).
Poplatek z pobytu vybere a odvádí ubytovatel = plátce poplatku.
Formulář „Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu/ ohlášení údajů pro stanovení výše poplatku“ je
k dispozici na OÚ Kovářov nebo na stránkách Obce Kovářov (www.kovarov.cz).
Sazba poplatku činí 20,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
(osvobození od poplatku viz OZV).
Povinnost ubytovatele je vést ubytovací knihu. Její náležitosti jsou uvedeny v OZV zveřejněné na stránkách
Obce Kovářov (www.kovarov.cz).
Vedení knihy mohou kontrolovat pracovníci Obecního úřadu Kovářov.
Nejčastější dotazy
Vztahuje se místní poplatek z pobytu i na krátkodobé pronájmy, jako jsou např. ty zprostředkované
Airbnb?
Ano. Není podstatné, na základě jakého smluvního vztahu je pobyt poskytován. Aby pobyt podléhal
místnímu poplatku z pobytu, musí být splněny 2 podmínky: musí se jednat o pobyt úplatný a jeho délka
nesmí převyšovat 60 po sobě jdoucích kalendářních dní. Bez ohledu na to, zda pobyt poskytuje fyzická
osoba podnikající, právnická osoba anebo fyzická osoba nepodnikající, krátkodobé nájmy obecně od
1. 1. 2020 podléhají poplatkové povinnosti.
Podléhají místnímu poplatku z pobytu objekty, které jsou zkolaudovány jako rodinný dům, ale je
v nich úplatně poskytován pobyt, např. prostřednictvím pronájmu celého objektu či apartmánu?
Místnímu poplatku z pobytu podléhá v zásadě jakýkoliv úplatný pobyt v délce nejvýše 60 dnů u jednoho
poskytovatele pobytu, a to bez ohledu na povahu smluvního vztahu.
Podléhají místnímu poplatku z pobytu i osoby ubytované na základě nájemní smlouvy v rodinných
domech nebo bytech, je-li doba nájmu například 1 rok? Jsou tito nájemci povinni hradit poplatek
z pobytu za prvních 60 dní pobytu?
Předmětem místního poplatku z pobytu je úplatný pobyt, který trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích
kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Pokud pobyt přesahuje tuto dobu, znamená to, že
poplatkové povinnosti nepodléhá. Osoby ubytované na jednom místě v obci po dobu delší než 60
kalendářních dnů po sobě jdoucích tak vůbec nejsou povinny místní poplatek z pobytu hradit, a to ani za
prvních 60 kalendářních dní trvání nájmu nebo kalendářního roku. Takovíto pronajímatelé tak nemají ani
povinnost vést evidenci ubytovaných.
Může ubytovatel vést jednu evidenční knihu pro více zařízení?
Ne, evidenční kniha se vede za každé zařízení nebo místo, kde je poskytován úplatný pobyt.
Pokud ubytovatel nepovede ubytovací knihu řádně, hrozí mu postih?
Ano. Požadavky na zápis do evidenční knihy stanoví zákon. Zápisy musí být správné, úplné, průkazné,
přehledné, srozumitelné, musí být vedeny způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány
postupně z časového hlediska. Nesplní-li ubytovatel některou z evidenčních povinností, může mu správce
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poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do výše 500.000 Kč. Sankce ve stejné
výši hrozí i tomu, kdo nesplní ohlašovací povinnost (vznik, zánik poplatkové povinnosti, ohlášení změn).
Jaké následky bude mít úhrada poplatku z pobytu po lhůtě splatnosti?
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Co se považuje za sezónní práci?
Jedná se o práci, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.
OZV – obecně závazná vyhláška
-Správce poplatku: Vendula Jandová, tel.: 382 594 218, e-mail: kotrbova@kovarov.cz-

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ KOVÁŘOV
Díky nařízením, která donedávna platila, jsme
byli nuceni zrušit některé naplánované akce např.
slet čarodějnic, zájezd na Orlí hnízdo, relaxační
pobyt v Maďarsku atd. Nyní se zvolna
„oklepáváme“ a pomalu po rozvolňování
protikoronavirových opatření s akcemi začínáme.
První akcí byl dětský den, který se konal v sobotu
27. června. S organizací celého odpoledne nám
tradičně pomohli místní hasiči. Několik soutěží
letos zajistil i Folklorní soubor Kovářovan. Na
pomoc dorazilo i několik dobrovolníků. Díky
všem pomocníkům a krásnému počasí si děti celé
odpoledne užívaly dovádění na skákacím hradu,
vyzkoušely si chůdy, jízdu na čtyřkolce, střelbu
z luku a ze vzduchovky, chůzi po laně, lovení
rybek, kriket, skládání maxi puzzle, kuželky atd. Kdo chtěl, měl možnost si vyzkoušet tetování (smývatelné
nebo lepící☺). Nechyběla ani cukrová vata,
která je u dětí velmi oblíbená. Na závěr
odpoledne si účastníci dětského dne mohli
opéct špekáčky.
Další akcí, která nás teprve čeká je
vystoupení
Žihelského
pěveckého
smíšeného sboru. Koncert se koná
v neděli 5. července od 20 hod. v KD
Zahořany. Tento cca 40-ti členný
soubor má v repertoáru především
populární a známé písně českých i zahraničních interpretů a skupin. Neváhejte a
přijďte si zpříjemnit neděli při přátelském
posezení s občerstvením a hudbou.
Po loňském úspěšném „Letním promítání u šachty“ v Kovářově jsme se
rozhodli, tuto akci zopakovat a to v pátek 7. srpna. Na výběru filmu zatím
pracujeme. Podrobnosti o akci budou zveřejněny na www.kovarov.cz a na
facebooku obce.
-Michaela Smrčinová-

Zveme Vás na 3. ročník akce VETERÁNI PRVOMÁJOVÝCH PETROVIC.
Akce se koná v sobotu 4.7.2020 od 8 do 16 hod.
Start v Petrovicích u Sedlčan, cíl Kovářov náves.
Na obou místech bude připravena výstava veteránů a kulturní program.
Od 12 do 16 hod. bude na návsi v Kovářově připraveno občerstvení.
Více na: https://www.facebook.com/veteranipetrovice
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V úterý 23. června starosta obce Pavel Hroch slavnostně přivítal deset nových občánků Kovářova.
Letos se tato slavnostní událost poprvé odehrála na návsi a ne v obřadní síni, jak bývalo zvykem. Počasí
tomuto krásnému životnímu okamžiku přálo a všichni si tak mohli událost užít. Novým občánkům a jejich
rodinám zazpívaly a zarecitovaly děti z MŠ Kovářov pod vedením paní ředitelky Mileny Fauknerové.
Rodiče obdrželi od starosty obce finanční dar a na památku knihu říkadel.
-foto: Petra Baštýřová-

HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Vážení přátelé Hostínského divadelního léta,
vzhledem k nestálé situaci v posledních měsících a
v postupném uvolňování opatření kvůli koronaviru jsme se
rozhodli, že letošní jubilejní desátý ročník naší divadelní
přehlídky neproběhne. Tento ročník si jistě zaslouží větší
úroveň bez stresu a obav, které každodenně kvůli koronaviru
zažíváme.
A proto Vám děkujeme za pochopení a těšíme se na
naše shledání v příštím roce 5. - 8. srpna 2021.
-Organizátor Václav Bláha a kolektiv HDL-

TTC KOVÁŘOV – NEDOHRANÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV
Rozhodnutím ČAST byly všechny soutěže družstev v rámci České republiky ukončeny a výsledky
byly ponechány v tom stavu, v jakém se nacházely při přerušení. To znamená, že naše druholigové ženy
skončily na čtvrtém místě a příští sezonu budou hrát potřetí v řadě tuto celostátní soutěž. Je to výborný
výsledek vzhledem k tomu, že ve druhé polovině ligy se družstvo potýkalo s absencemi hráček základního
kádru a příležitost dostaly náhradnice. Z nich si nejlépe vedla Aneta Smetanová, která podávala výborné
výkony a jeden zápas i vyhrála. Určitě se jí zkušenosti z těchto duelů hodí do dalších bojů v rámci okresních
i vyšších soutěží. V pořadí úspěšnosti obsadily naše ženy tyto pozice: 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.
Družstva mužů A a B bojovala úspěšně v okresním přeboru, áčko skončilo na druhém místě a béčko
na sedmém. To znamená, že v této stále se zkvalitňující soutěži budeme mít příští sezonu opět dvě družstva.
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V úspěšnosti si naši hráči a hráčky (v soutěžích mužů mohou hrát i ženy) vedli
takto: Z našeho A 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 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.
Céčko mužů hrálo o stupeň níže, tedy okresní soutěž, ve které sehrálo řadu
zajímavých utkání. V těch si vedle starších hráčů zahráli i nadějní žáci, kteří takto získali cenné zkušenosti.
Družstvo se nakonec umístilo na osmém místě s jednou výhrou a několika těsnými porážkami. Zde si
nejlépe vede Vít Kohout na třicátém místě a hned za ním je Josef Janů (úspěšnosti 32,69 a 29,41%).
Po částečném uvolnění protikoronavirových opatření se v našem kraji trochu nečekaně rozjely
turnaje žactva. Naše žactvo se zúčastnilo všech těchto akcí, přestože jsme nemohli trénovat. Tak například
krajské přebory družstev mladších žákyň jsme obsadili nejmladšími žákyněmi Lucií Riantovou a Klárou
Škochovou. Za družstvo mladších žáků (tříčlenné) nastoupili Augustin Riant a Vítek Skála, třetího hráče
jsme bohužel nesehnali. Obě družstva sice prohrála, ale všichni si aspoň po dlouhé době zahráli.
Ve Vyšším Brodě se konal žebříčkový turnaj mladšího žactva, jehož se zúčastnili z našeho klubu jen
sourozenci Riantovi a Vítek Skála. Gustík Riant zabojoval a získal ve druhé divizi této soutěže výborné třetí
místo. Ve stejné divizi si dobře vedl i Vítek, když obsadil šesté místo. Týden na to se Gustík bohužel nemohl
zúčastnit krajského přeboru mladšího žactva, na který měl okres Písek kvótu jednoho žáka a jedné žákyně.
Místo něj jako náhradník odjel nakonec Petr Škoch (věkem ještě nejmladší žák) a za žákyně nastoupila
Klára Škochová. Péťa se lepší a v konkurenci nejlepších mladších žáků z kraje se mu podařilo vyhrát dva
zápasy. To stačilo na 13. - 18. místo z dvaceti startujících. Klárka si za svou bojovnost vysloužila alespoň
třetí místo v útěše.
Pro Gustíka se nakonec nečekaně uvolnilo místo na turnaji TOP 10 (nejlepších deseti mladších žáků
kraje) ve Strakonicích. Gusta z pozice náhradníka odehrál devět zápasů a po jedné výhře a jedné těsné
prohře obsadil mezi elitou kraje krásné deváté místo, což je jeho velký úspěch.
-František Špeta-

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Korona krize je doufejme na ústupu a v druhé půli srpna se snad opět dočkáme nové
fotbalové sezóny 2020/21.
Vzhledem k hygienickým požadavkům spojených s krizí se letos neuskutečnil již
8. ročník turnaje „Pohár nadějí“. Během sedmi let, kdy jsme s turnajem začínali v kategorii
přípravek, nám některé děti vyrostly až do mladších žáků, a proto by byl pro hráče rok narození
2007 tento 8. ročník poslední. V příštím roce bude turnaj určen opět pro ty nejmladší hráče a
hráčky.
Kádr mužů „A“ se rozrostl o nová jména, která našemu mužstvu jistě pomohou v druhé sezóně v I.A
třídě. Pokud se ptáte, proč je nutné přivádět nové „cizí“ hráče, odpověď je nasnadě. Místních mladých hráčů,
kteří mají zájem poctivě trénovat a vůbec hrát vyšší soutěž, není mnoho. Velkým zklamáním jsou někteří, do
nichž jsme společně vkládali naděje, že kovářovský fotbal v příštích letech „potáhnou“. Bohužel se tak
nestalo, a proto se díky práci trenéra Jaroše daří doplnit naše kluky hráči, kteří chtějí I.A třídu za Kovářov
hrát.
Ve fotbalové sezóně 2020/21 budou barvy TJ ZD Kovářov zastoupeny v těchto kategoriích:
Muži „A“ – I.A třída sk. B – začátek soutěže 22. - 23. 8. 2020
Muži „B“ – OS okr. Písek – začátek soutěže 22. - 23. 8. 2020
Starší žáci – OP okr. Písek – začátek soutěže 29. - 30. 8. 2020
Mladší přípravka – OP okr. Písek – začátek soutěže 29. - 30. 8. 2020
Pozvánka: Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka 2020
V sobotu 25. července 2020 se na kovářovských Hůrkách uskuteční Memoriál Vládi Fořta a Tomáše
Měcháčka. Mimo domácí A tým se představí trenéři FK Dukla Praha, FC MAS Táborsko U19 a SK
Petrovice pod vedením Filipa Škocha. Turnaj mužů startuje v 10:00. Od 13:00 hod. se utkají kovářovští
muži nad 35 let proti TJ Sokol Hrazánky. Finále je plánováno na 15:30 hod.
Těšíme se na Vaši účast.
-Tomáš Janeček15

INZERCE
Q-SERVICE Autoservis Hrejkovice, plníme, opravujeme, čistíme KLIMATIZACE, ROČNÍ PROHLÍDKY
vč. záručních, zajištění STK, opravy a čištění interiérů vozidel.
Vážení zákazníci, Vaše auto si u Vás doma zdarma vyzvedneme a po servisu či opravě Vám domů vrátíme.
Neztrácejte svůj čas čekáním na STK
či v autoservisu, neohrožujte sebe
ani své blízké žádnými viry - Vaše
auta naše starosti.
Připravte svoji klimatizaci na letní
sezonu. Plníme chladiva R134a,
1234yf. Čistíme klimatizační systémy
ozónem. Ozón je nejsilnější přírodní
desinfekční činidlo, jehož molekuly
jsou několikrát menší než molekuly
aerosolu. Je 100x účinnější než chlór.
Ničí
všechny
viry,
bakterie,
mikroorganismy, plísně. Ozón pachy
nekryje, ozón pachy odstraňuje.
Příprava a čištění klimatizace je
nutná každý rok, nejlépe na začátku
letní sezony.
O záruku na Váš vůz v Autoservisu
Hrejkovice nepřijdete. Podle Nařízení Komise EU č. 461/2010, automobiloví výrobci nesmí omezit záruku na
vozidlo, pokud majitel garanční servis provádí podle výrobcem předepsaných postupů v certifikovaném
autoservisu. Q-SERVICE je síť certifikovaných autoservisů. Zákazníkům zaručujeme odbornou údržbu, roční
servisní prohlídky včetně záručních pro automobily většiny značek.
Revize LPG a CNG jste povini dělat každý rok, u nás po domluvě vždy na počkání. Provádíme také opravy
a montáže LPG systémů do osobních vozidel. Čistíme ultrazvukem EGR ventily, vstřikovače. Čistíme
interiéry vozidel suchou nebo mokrou cestou.
Měníte pravidelně olej v automatické převodovce? Převodovka DGS se šesti převody musí mít výměnu
oleje každých 60 tisíc kilometrů. Hydrodynamická převodovka každých max. 100 tisíc kilometrů.
Bezpodmínečně nutná je dynamická výměna oleje s použitím automatické plničky oleje. Používáme
automatickou plničku MAGNETI MARELLI ATF EXTRA PRO.
Objednáte letní pneumatiky, baterie, náhradní díly na našem eshopu www.intercars.com neplatíte
dopravu! Přezutí a servis u nás za nejlepší ceny v regionu. Využijte naši Asistenční službu, volejte
731 603 603, 731 603 560 náš tým se o Vás postará. Otevřeno je denně vč. sobot, nedělí a svátků,
www.facebook.com /AutoservisPneuservisHrejkovice. Na snímku tým Q-SERVICE AutoservisHrejkovice,
z leva Jindřich Tollinger, Bohdan Dramicanin, Luboš Pončák.
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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

