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INFORMACE Z OBCE
Kultura
23.10.2021 od 14 hod.
Drakiáda na louce Horní
Pastviště, směr Kazy
13.11.2021 od 18 hod.
divadlo Petrovice
Pod praporem něžných
dam, kinosál Kovářov
28.11.2021 od 16:30 hod.
Slavnostní nasvícení
vánočního stromu na
kovářovské návsi
4.12.2021 od 15 hod.
Mikulášská nadílka
s Kovářovanem
restaurace KD Kovářov

KOVÁŘOV VE VESMÍRU
Stejně jako rodiče vybírají jména svým dětem,
pojmenovávají astronomové nově objevená nebeská tělesa. Jihočeši
mají velkou výhodu v tom, že zásluhou hvězdárny na Kleti už
vesmírem krouží nebeské kopie zdejších měst, míst, hor, hradů či
řek v podobě planetek (asteroidů) nesoucích jejich jména.
Tím nejnovějším jihočeským jménem v mezinárodních
astronomických přehledech a obrazně na obloze je právě Kovářov.
Planetku číslo 12010 známe už dvacet pět let, přesně od
18. října 1997, kdy ji na jihočeské Observatoři Kleť poprvé
zaznamenali tamní astronomové Jana Tichá a Miloš Tichý na
snímcích pořízených 0,57-m zrcadlovým dalekohledem pomocí
elektronické CCD kamery.
Od té doby jsme zjistili, že planetka oběhne kolem Slunce jednou za
3,32 roku po málo výstředné eliptické dráze s excentricitou 0,14,
velká poloosa její dráhy je 2,22 astronomické jednotky a tato dráha
má sklon 4,79 stupňů k rovině oběhu velkých planet. Její dráhu
ukazuje též přiložený obrázek.
Rozměr planetky Kovářov blíží 6 kilometrům. Není to pravidelná
koule, dá se přirovnat spíš k nepravidelnému valounu. Na
vzdálenost více než 500 milionů kilometrů ji ovšem nelze spatřit
pouhým okem ani skrze dalekohled, zaznamenáme ji až na snímcích
pořízených velkými astronomickými přístroji.
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4.12.2021 od 18 hod.
koncert kapely Fantom a
milevského pěveckého
sboru v Kostele Všech
Svatých Kovářov
25.12.2021 od 17 hod.
vánoční koncert
pěveckého sboru
Kosteláček v Kostele
Všech Svatých Kovářov
26.12.2021
Pochod Z Kovářova do
Kovářova
19.2.2022
Obecní ples
KD Kovářov
25.6.2022
zájezd na Orlí Hnízdo

Jméno pro planetku Kovářov bylo definitivně přijato Mezinárodní astronomickou unií a publikováno
v IAU WGSBN Bulletinu WGSBN Bull. 1, #1 dne 14. května 2021. Od tohoto dne je celosvětově závazné a
to dokonce i s oběma českými diakritickými znaménky.
Nové jméno planetky vždy musí být doprovázeno stručnou citací v angličtině, tak jako je uvedeno níže:
(12010) Kovářov = 1996 UN Discovery: 1996-10-18 / J. Tichá, M. Tichý * / Kleť / 046 Kovářov, first
mentioned in 1220, is a south Bohemian village situated in a pleasant hilly landscape near Milevsko. It is
known for its rich community life, including living folk customs as well as for its Gothic church and
Brokoff's baroque statues. Its Czech name originates from blacksmith work.
-Jana Tichá, Observatoř Kleť-

OSLAVY 800 LET JSOU MINULOSTÍ
Dlouho plánované a kovidem přerušené oslavy jsou již minulostí a můžeme tak trochu rekapitulovat,
jak se nám to podařilo. Dlouho jsem přemýšlel, jak sestavit program, aby nebyl nudný a aby se neustále
něco dělo. Díky zapojení mnoha dobrovolníků si myslím, že se záměr vydařil a že si každý našel něco pro
sebe, co ho zaujalo. Je velmi příjemné číst děkovné dopisy od samotných účastníků, rodáků i náhodných
návštěvníků. Spolupráce s Kovářovanem, mateřskou školkou, základní školou, obecním úřadem, sborem
dobrovolných hasičů a dalšími byla, jak se říká, na jedničku s hvězdičkou.
Když jsem přišel s návrhem koncertu na úvod divadelní přehlídky v Hostíně, ne všichni sdíleli
nadšení a více méně jsem byl terčem kritiky. V den koncertu se umoudřilo počasí, nepadaly kroupy jako den
předtím, přišlo mnoho nadšených diváků a atmosféra byla vynikající. Účinkující byli naprosto spokojeni, co
víc si přát. Vyšlo to.
Dalším ze stěžejních bodů programu bylo vystoupení VUS Ondráš na kovářovské návsi. Rok jsem
snil o tom, že se po mnoholeté odmlce při vystoupení tohoto profesionálního souboru, který v Kovářově
není nováčkem, zcela zaplní náves. Stalo se. Jen jsem u toho kvůli služební cestě chyběl. Velkou zásluhu na
realizaci mého snu měl Martin Schmeller. Děkuji, Martine, za sebe i celou plnou náves. Velký aplaus byl
tou největší odměnou všem.
Hlavní den oslav se stala
sobota 11. září. Ranní mše svatá
v našem
kostele
všechno
odstartovala. Po deseti letech se
začali sjíždět rodáci z širokého
i blízkého okolí. Hned spolu
začali hovořit o mládí i o stáří,
o radostech i strastech, o zdraví,
o čemkoliv, co jim právě přišlo na
mysl. Úvodní slova na přivítanou
i zdravice hostů odstartovali den
plný muziky, tanců, dobrého vína
a přátelského posezení. 25. ročník
Folklórního festivalu opět plnil
prosluněnou náves a dodával
slavnostní punc oslavám 800 let
od první písemné zmínky o obci
Kovářov. Jihočeské i moravské
kroje, muzika, zpěv, scénky
upoutaly účastníky na dlouhé
hodiny do připraveného stanu
nebo lavičky rozmístěné po návsi.
Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak prezentovat rozvoj obce, co nového se událo v obci, kam se
vlastně investuje a jak se Kovářov rozrůstá, jaké má škola vybavení či jak se mají ti nejmenší školáci ve své
školce. Nápad se zrodil, když jsem projížděl Hlubokou nad Vltavou a dával jsem přednost turistickému
2

vláčku. Kontaktoval jsem provozovatele, a když mi řekl, že to není problém, měl jsem jasno. Někteří si
šuškali, co to je za blbost, aby po obci jezdil vláček s rodáky nebo s místními občany.
Vždyť to můžou
obejít pěšky, obec
není
tak
veliká.
Neodradilo mě to.
Vláček z Hluboké se
stal velikou atrakcí
pro malé i velké.
Když jsem pak viděl,
s jakým nadšením se
vozili
po
obci
i někteří kritici, byl
jsem velmi spokojen.
Obě výstavy,
které doplnily celý
program, byly velmi poutavé, o čemž se mohlo přesvědčit mnoho účastníků zahajovacích vernisáží. Výstavu
„Šikovné ruce“ připravila jako kurátorka Gabriela Zítková a zhostila se této organizace na výbornou. Moc
děkuji. Organizaci rodáků měly na starosti pracovnice obecního úřadu a ty si zaslouží poděkování nejen za
rodáky, ale i za propagaci celé akce a organizaci.
V současné době se dokončuje dokument z průběhu všech akcí spojených s oslavami a do konce roku
se můžeme těšit s jeho vydáním.
Od minulého vydání zpravodaje se stalo mnoho zásadních okamžiků. Již v červenci se přehnaly přes
naši obec silné přívalové deště, které byly doplněny v některých případech kroupami, a ničily skleníky,
střechy, padaly stromy, poničily úrodu na polích. Velké srážky a velké množství vody zaplavilo i naše
zdroje pitné vody a provozovatel ČEVAK vyhlásil 11. 8. 2021 ve sdruženém vodovodu Kovářov vodu jako
užitkovou, tudíž nepitnou. Vzniklá situace s sebou nesla pro nás všechny velké komplikace. Chodit pro
pitnou vodu do připravených cisteren nebo zajistit vodu do ZŠ a MŠ na vaření, ale i s místními podnikateli
zajistit podmínky pro jejich fungování bylo velmi náročné. Velmi nákladné bylo samotné desinfikování
studen a ve spolupráci s provozovatelem ČEVAK i zabezpečení, aby se tato situace nemohla opakovat. Vše
se po měsíci vrátilo do starých kolejí a ve vodovodním řadu začala opět proudit pitná voda.
S provozovatelem se vedla jednání k této problematice a byli jsme požádáni o tento vzkaz pro Vás:
„Společnost ČEVAK a.s. poskytne všem odběratelům Kovářova slevu podle cenového výměru za období
dodávky nepitné vody, a to ve výši 20,79 Kč bez DPH ve vyúčtování vodného v příštím roce 2022. Částka je
odvozena z roční paušální pevné složky ceny vodného v obci Kovářov a stanovena jako její poměrná část za
období 23 dnů, kdy bylo omezeno používání vody pro pitné účely.“
Záměrem obce bylo a stále je vystavit bytový dům. O současné problematice jste se mohli dočíst
i v Milevských novinách, tak se již nebudu opakovat, jak se tento projekt vyvíjel. Pro rozvoj obce je to podle
většiny zastupitelů zásadní problém, jen někteří to tak nevidí, a proto je zapotřebí dokončit záměr i s tím
nejzásadnějším, a to finančním krytím s částečným dopadem do rozpočtu obce a zapojením finanční rezervy.
Výstavba hasičské zbrojnice již započala a můžeme se těšit na září nebo říjen příštího roku, že budeme moci
slavnostně otevřít tuto budovu s patřičným zázemím pro SDH Kovářov, jehož členové jsou velmi aktivní a
jejich výjezdy dosahují již nyní více jak 50 výjezdů za rok 2021.
Kdo jste měl možnost v poslední době navštívit tvrz Holešice, tak jste zjistil, že je tam krásná nová silnice,
po které je radost jet. Doufejme, že to vydrží spoustu let. Zapojili se do toho jak majitel tvrze finančním
darem obci, tak i místní družstvo, které financovalo část před svým zemědělským objektem. I Vepice se
dočkaly průtahu a nyní již mohou občané po několika letech našich slibů projíždět po finišeru. Velká voda,
která přišla a postihla i Vepice, kde nám v průběhu stavby odnesla část připravované rekonstrukce silnice a
tím nám zvýšila náklady na tuto rekonstrukci, dokončení celého díla nezabránila.
Připravujeme nový rozpočet na rok 2022, nové vyhlášky, nové poplatky za odpad a jiné.
-Pavel Hroch, starosta obce-

ODPADY:
Od října je komunální odpad opět svážen každý týden ve čtvrtek.
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OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie Kovářov upozorňuje občany na opakující se stížnosti řidičů autobusů na řidiče
parkující v zatáčce před kostelem v Kovářově, kdy autobusy nemohou projet. Bylo proto zahájeno jednání
s DI PČR Písek o úpravě dopravní situace. Dále byla dokončena úprava na jednosměrnou komunikaci
v Kovářově v ulici před bytovkou čp. 202. S dopravním inženýrem byla řešena křižovatka před lokalitou
„Planiny“, která je dopravním značením nerozlišená a je zde přednost zprava. Zde nebude tato křižovatka
upravena dopravními značkami.
Závěrem chci velmi poděkovat Všem sborům dobrovolných hasičů obce Kovářov, kteří se podíleli na
odstraňování škod po vichřici, povodních a požárů v našem katastru, které nás v letních měsících postihly.
Opravdu si zaslouží uznání, jejich práce byla opravdu obdivuhodná.

Foto: V obci Vepice padl při vichřici strom na stodolu.

V katastru obce Chrást padl při vichřici strom na
automobil.
-Strážník: Pavel Škoch, tel: 603 514 076-

LÉTO S KOVÁŘOVANEM

↑ Foto: VUS Ondráš (Petra Baštýřová)
Letošní léto bylo zase o něco povedenější než to loňské, mohli jsme se více scházet a zajít na různé
akce. Pro nás ale nejzásadnější akce letošního roku i léta byl náš festival. Ten jsme totiž přesouvali už
z loňského roku, kdy jsme měli slavit 25. ročník a kvůli pandemické situaci jsme museli akci posunout, a to
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na druhý zářijový víkend. Hlavní festivalový den se uskutečnil společně s oslavami obce a srazem rodáků
v sobotu 11. 9. 2021.
Festival nám letos začal nezvykle již ve středu 8. 9. 2021, kdy naše pozvání z loňska přijal Vojenský
umělecký soubor Ondráš z Brna, který u nás vystupoval naposledy před více než 15 lety. Večer bylo krásně
teplo, a tak nic nebránilo postavení podia na návsi, jak jsme zvyklí. Představení se velmi povedlo a přilákalo
mnoho návštěvníků. Pak festival pokračoval v obvyklém duchu – v pátek posezení v restauraci KD společně
s hosty festivalu, kterými letos byli hosté z Moravy – Rezedky a Mužský sbor ze Svatobořic – Mistřína.
Zároveň jsme v pátek pořádali opět soutěž spojenou s dobrotami – letošním tématem byl štrúdl. Během
soboty se prolínala vystoupení s oslavami obce, program byl opravdu bohatý a zakončený večerní zábavou
s živou hudbou Fantom. V neděli jsme festival zakončili krojovanou mší, kde znovu byli naši hosté
z Moravy.
Před festivalem v sobotu 28. 8. 2021 jsme se měli účastnit v Soběslavi Baráčnických slavností. Bohužel
jsme místo toho doprovázeli na poslední cestě našeho zakládajícího člena pana Pešičku.
V sobotu 4. 9. 2021 jsme vystupovali v Petrovicích na dožínkách, kde naše členka opět soutěžila
o nejkrásnější dožínkový věnec – v posledních dvou letech vyhrála první místo.
Velmi všem děkujeme za účast na festivalu a doufáme, že další ročníky budou stejně povedené jako ten
letošní. Věříme, že do konce roku se ještě potkáme, připravujeme totiž pro vás vánoční program. Přejeme
mnoho sil na nadcházející podzim.
Kovářovan
-Kovářovan-

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV
Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok 2021/2022. V letošním roce je do mateřské školy
přihlášeno 47 dětí. V „Malé třídě“ je zapsáno 22 dětí, což je nejvyšší možný počet. Současná legislativa
nařizuje snížení počtu dětí, pokud jsou přijaty dvouleté děti. Ve „Velké třídě“ je zapsáno 25 dětí
k pravidelné docházce. Dvě děti z tohoto počtu mají odklad školní docházky. Naším přáním, je aby si děti
brzy zvykly na nové prostředí a všem se ve školce líbilo. Opět budeme připravovat pestrý program plný
zábavy.
Máme tu začátek školního roku a již začínáme s několika akcemi.
VYSTOUPENÍ DĚTÍ NA „SRAZU RODÁKŮ“
Na začátku září jsme připravili s dětmi
pásmo básniček a písniček, které předvedly při
setkání rodáků 11. 9. 2021 na kovářovské návsi. Za
své vystoupení sklidily veliký potlesk všech
přítomných.
„PAPUČOVÝ DEN“
Již potřetí jsme se s dětmi zapojili do
charitativní akce na podporu mobilní hospicové
péče.
Domácí hospic Athelas Písek vyzval
mateřské školy ke spolupráci při zhotovování
koláže na téma „Anděl strážný“. Děti z naší školky
společně vytvořily obrázek, který bude vystaven dne
6. 10. 2021 u kamenného mostu v Písku.
Miluše Krejčová, učitelka MŠ
PROJEKT „BRUSLIČKA“
Ve čtvrtek 23. 9. 2021 děti opět obuly brusle
a vyrazily společně s kosteleckou školkou na lední plochu milevského zimního stadionu. Bruslení bude
probíhat každý čtvrtek v rozsahu 10 lekcí. Výuka je zdarma a rodiče platí pouze dopravu autobusem.
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PROJEKT „ŠABLONY III“
V
rámci
projektu
připravujeme aktivitu „Projektový
den v mateřské škole“ z oblasti
polytechnické a environmentální
výchovy, kterou zrealizujeme
v listopadu.
NOVÉ VYBAVENÍ NAŠÍ
ZAHRADY
Naše zahrada je nově
vybavena krásnou naučnou tabulí.
Formou pexesa se děti učí
poznávat lesní zvířata, brouky a
luční květiny. Tento zahradní
prvek udělal dětem velikou radost.
Akce se uskutečnila díky podpoře
z projektu MAP ORP Milevsko II,
jehož realizátorem je MAS
Střední
Povltaví.
Všem
manažerkám z místní akční skupiny, které zajistily realizaci tohoto zahradního prvku, velice děkujeme.
Zřizovatel Obec Kovářov v současné době buduje na zahradě mateřské školy altán, který využijeme
jako venkovní učebnu. Těšíme se na brzké dokončení.

-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ Kovářov-

POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje,
zdravíme Vás z Předbořic v novém školním roce 2021/2022. Jsme potěšeni vašimi sympatiemi a
všestrannou podporou, proto bude tento náš zářijový pozdrav především děkovný.
S nadšením jsme ve středu 1. září zahájili nový školní rok a společně s dětmi se radovali z mnoha novinek,
o kterých píšeme níže. Vážíme si práce řádových sester na pozici učitelek, které poskytují jedinečný rozměr
„školce“. Uplatňují principy vzdělávání a přístup ke každému jednotlivci v pedagogickém směru Celistvé na
smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta. Letošní téma zní Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá.
Kapacita „školky“ není ještě zcela naplněna. Přijít se podívat nebo s námi jen tak pobýt můžete kdykoliv.

Katechetický plán
Letos jsme se rozhodli mluvit s dětmi podle metodiky Bůh nás má rád
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/1.-metodika-na-svazani.pdf. Ve výuce náboženství
neklademe důraz na vědomosti, ale na život s Bohem v každodenních činnostech a situacích. Neformálně se
můžeme o Božích věcech bavit denně – u jídla, u spaní či na zahradě. Učíme se žít s Ním.
Těšíme se na to, co nám tento školní rok přinese, co nového se naučíme, koho nového poznáme a co
krásného spolu prožijeme!
O prázdninách jsme vůbec nezaháleli. Vlastně celé léto bylo v Domově sv. Zdislavy rušno. V červenci a
srpnu se zde konaly hned tři letní tábory. První proběhl 18. - 24. července a byl pro děti ve věku od 8 do
11 let. Téma tábora bylo Apoštol Pavel známý neznámý. Další tábor se uskutečnil 2. - 6. srpna, byl určen
dětem ve věku od 6 do 9 let a téma znělo Po stopách velkého krále. Poslední tábor pro nejstarší Mise na
Mars proběhl od 13. do 21. srpna. Moc děkujeme vedoucím a všem ostatním, kteří přispěli jakýmkoli dílem
k jejich organizaci. A také díky dětem, které za námi přijely. Podle reakcí víme, že to byl pro všechny
krásně strávený čas.
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Již od května se v různé intenzitě
pracovalo na podkroví přilehlé
budovy Boscocentra. Stavěla se
příčka, nahazovalo se, zateplovalo
se, podbíjelo se OSB deskami,
položila se nová plovoucí podlaha
a dlažba za Boscocentrem směrem
do zahrady. Ještě je potřeba
několik dodělávek, aby podkroví
mohlo plně sloužit svému účelu,
ale věříme, že s Boží pomocí se
vše zvládne. Velké díky Vám
všem, kteří jste k opravě přispěli,
ať už finančně, či svou prací.
Tradiční akce 3v1 se konala
v sobotu 25. září. Počasí nám
přálo. Pro děti bylo připraveno
10 stanovišť na téma Povinnosti
zábavou. V dobročinném bazaru si snad každý vybral svou věc. A divadlo Teátr Pavla Šmída s Pohádkou
z budíku bylo inspirativní nejen pro děti, ale i pro dospělé. Vaše přízeň nás těší, děkujeme.
A co nás čeká v následujících měsících? Na advent se naladíme výrobou věnců 19. a 20. listopadu.
V prosinci se děti mohou těšit na mikulášskou nadílku a na Vánoce.

Další informace a fotky můžete sledovat na našich webových stránkách www.rodinapredborice.cz a na
facebooku Rodina Předbořice.
Těšíme se na vás v Domově sv. Zdislavy v Předbořicích! :-)
- spolek Rodina Předbořice-
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ani tento školní rok jsme nemohli zahájit bez různých protiepidemických pravidel a opatření. Na začátku
září jsme provedli tzv. screeningové testování, které mělo ukázat, jak jsou na tom žáci po návratu z prázdnin.
Nakonec se odehrál pouze jeden, naštěstí planý, poplach. Jednomu ze žáků se školní antigenní test projevil
jako pozitivní, a proto musela celá třída okamžitě domů, do karantény. Naštěstí PCR test druhý den u žáka
pozitivitu nepotvrdil, takže se karanténou postižená třída mohla vrátit zpět k prezenční výuce. Kéž bychom
zůstali jenom u planých poplachů a nemuseli školu v tomto školním roce zavírat ani na jeden jediný den…

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
1. září se naše škola opět zaplnila žáky. Kromě prvňáčků zahájili všichni svou školní docházku nového
školního roku testováním. Všichni negativní, takže začátek pozitivní! Po úvodním přivítání třídními učiteli
ve svých učebnách jsme se přesunuli na školní dvůr, kde proběhlo slavnostní zahájení spojené s proslovem
ředitele školy. V hlavní roli bylo osmnáct nových prvňáčků, kteří byli všem jmenovitě představeni a z rukou
deváťáků převzali uvítací květinu. Snad většina všem přítomným si přála, aby ten letošní rok byl co
"nejnormálnější". A co je takzvaně "normální"? Prostě chodit do školy, a ne sedat za obrazovku počítače.
Vidět se se spolužáky naživo každý školní den ve třídě, a ne na videohovoru. Zažívat radosti i strasti učení
společně, a ne ve svém pokojíku. Trávit odpolední čas ve školní družině nebo na zájmovém kroužku
s ostatními kamarády, a ne na sociálních sítích...

CO JE NOVÉHO V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE?

Pokud jde o vybavení školy, přes prázdniny se podařilo realizovat několik oprav a modernizací.
Konkrétně byly nově vymalovány a vybaveny chodby staré budovy a také dvě třídy prvního stupně. V tomto
roce chceme otevřít také novou místnost – hudebnu, kterou postupně vybavujeme zařízením pro realizaci
hudebních a socializačních aktivit.

V novém školním roce začínáme se dvěma novými učiteli. Ke změně došlo na 1. stupni - po
odchodu paní učitelky Dany Dvořákové do důchodu nastoupila do naší školy jako třídní učitelka 3. třídy
paní Eva Boušková. Jako zástup za učitelku na mateřské dovolené byla přijata paní učitelka Kamila Křížová.

Letos se také částečně proměnila nabídka povinně volitelných předmětů. Důvodem je začlenění nové
Informatiky, která se bude postupně učit ve všech ročních, a to již od 4. třídy. Její součástí budou základy
programování a hlavně robotika.
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Na začátku října budou spuštěny nové webové stránky školy. Změnu si vynutily právní předpisy,
které požadují, aby webové stránky splňovaly vysoké nároky na fungování na různých přístrojích a byly
přístupné pro osoby s nějakým handicapem… Doufejme, že se budou líbit!

V letošním roce by se konečně měl uskutečnit již dvakrát odložený zájezd do partnerské obce
Seftigen ve Švýcarsku. Možnost zúčastnit se tohoto pobytu budou mít žáci druhého stupně, samozřejmě
však opět bude záležet na epidemiologické situaci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 11. září se uskutečnily oslavy 800 let od první písemné zmínky o obci Kovářov. Při této příležitosti
byla také otevřená naše škola, aby si ji rodáci i další zájemci mohli prohlédnout. Před školní budovu
návštěvníky přivezl vláček a ve škole na ně čekala krátká komentovaná prohlídka. Většina z nich do naší
školy chodila, a tak mohli srovnávat současné vybavení školy s dobou dávno minulou. Jsme rádi, že často
zaznívala nadšená slova obdivu, jak na tom kovářovská škola v současnosti je.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM V TĚLOCVIČNĚ
V pondělí 13. září vyrostlo naší tělocvičně planetárium. Žáci 1. stupně navštívili vybrané promítání
doprovázené lektorským výkladem, a to v kupoli obřího nafukovacího planetária. Každá třída si z promítání
odnášela nejen netradiční zážitek, ale i mnoho zajímavých informací o našem vesmíru. Akce se uskutečnila
díky podpoře z projektu MAP ORP Milevsko II, jehož realizátorem je MAS Střední Povltaví.

ENVIRO-BRANNÝ DEN ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ
27. září nezasedli žáci
1. stupně do lavic, nýbrž
si užili pondělní den
v přírodě. Program byl
velmi pestrý. Nejdříve
jsme přivítali hasiče
z Milevska, kteří nás
seznámili se svou prací,
nechali nás prolézt
hasičským autem a také
nakonec
pustili
hasičskou sirénu. Poté
jsme se již rozdělili na
dvě party. Žáci 4. a 5.
třídy vyrazili do terénu,
kde překonávali různé
přírodní překážky a
nástrahy. Mladší žáci
1., 2. a 3. třídy vyrazili
na šipkovanou, která je zavedla na místní Hůrka. Tam se již rozdělili do družstev napříč třídami a procházeli
různá stanoviště s ekologickou tematikou. Nechyběla ani tajenka s otázkami týkajících se recyklace. Toto
hezky strávené vyučovací dopoledne pak obě party zakončily opékáním špekáčků. Všechny naplánované
aktivity pokryly jedno z průřezových témat školního vzdělávacího systému ZŠ Kovářov Enviromentální
výchova.

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝLETĚ
V sobotu 2. října jsme se konečně dočkali a vyrazili na náš družinový výlet. Jeli jsme vlakem do Tábora a
pro některé děti již samotná cesta byla zážitkem. Před desátou jsme dorazili do vysněné JUMP ARÉNY,
která dětem (i vychovatelkám) nabízí nekonečné množství atrakcí, jakými jsou např. parkour jump, Ninja
cesta, pěnové moře, lezecká stěna, přetlačovaná a další. Na tomto místě jsme poznali relativitu času, kdy
nám dvě hodiny strávené skákáním a blbnutím přišly jako pouhých pár minut. Obědem v Mcdonald´s jsme
doplnili energii a pokračovali v jízdě na oslavy nazvané „Tábor s párou“. Šlo o jízdy nostalgických vlaků,
přehlídku lokomotiv a vojenské techniky a k vidění byl i osobní vůz prezidenta Edvarda Beneše. Výlet jsme
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zakončili oslavami mezinárodního dne zvířat v táborské ZOO. Zde jsme obdivovali krásu živočišné
říše, krmení medvědů a užívali si volné zábavy. Těšíme na příští výlety!

3D TISK NAŽIVO
Žáci 8. a 9 třídy navštívili DDM Písek, kde byl pro ně připravený vzdělávací program z výuky na 3D
tiskárně a Základů robotiky. 3D tisk je moderní technika, která se zaměřuje na rozvoj kreativity a zároveň
připravuje žáky na využití těchto technologií v budoucnosti. Žáci zjistili, že k zvládnutí 3D tisku nejsou
zapotřebí žádné speciální dovednosti, stačí pouze běžná znalost základní práce na počítači. V druhé části
programu si sestavili robota z lega a vyzkoušeli si jeho naprogramování.

JAKÉ TO BYLO NA EXKURZI
Žáci páté třídy líčí, co zažili na exkurzi v Českých Budějovicích a v Týně nad Vltavou (akce se uskutečnila
díky podpoře z projektu MAP ORP Milevsko II, jehož realizátorem je MAS Střední Povltaví): Paní učitelka
nám naplánovala exkurzi. Strašně jsme se těšili. Jeli jsme se 4. třídou a s dětmi z Chyšek. Autobus nás
dovezl do Českých Budějovic. Prohlédli jsme si náměstí, které má rozlohu 1 ha, koupili něco dobrého na zub
a s paní učitelkou navštívili cukrárnu. V planetáriu to bylo úžasné. Byli jsme v kopuli i v kinosále. Zjistili
jsme spoustu zajímavostí o naší Zemi a planetách naší sluneční soustavy. Viděli jsme záběry z raket
a vesmírných sond. Astronom nám promítal a vyprávěl o hvězdách, souhvězdích, planetách, o jiných
galaxiích, o celém vesmíru. Nejvíce se nám líbilo, když jsme mohli prožívat odlet do vesmíru do jiné galaxie.
Při odchodu z planetária jsme si někteří zakoupili brýle, kterými se dá pozorovat Slunce. Odpoledne jsme
navštívili přírodovědné muzeum Semenec v Týně nad Vltavou. Trochu strašidelné bylo vidět svět pod zemí.
Nádherné pak projít stezku naboso, ochutnat různé bylinky, poznávat stromy, vyprávět si o nerostech
a drahých kamenech a povídat o přírodě. Na památku jsme si zde koupili suvenýry. My, žáci 5. třídy, jsme si
celý výlet velmi užili.

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI KEMPY
Na naší škole proběhly v létě dva
turnusy příměstských táborů. V
červencovém termínu (12. 7. - 16. 7.)
se děti vypravily na cestu kolem
světa, aby poznaly všechny hlavní
kontinenty, v srpnu (9. 8. - 13. 8.)
procházely postupně z pohádky do
pohádky. Každý den byl přímo nabitý
aktivitami. Od ranního procvičování
učiva přes skupinové aktivity, hry
všeho druhu, tvoření, zpívání,
vyrábění, vaření až po sportování na
školním dvorku, na hřišti, v
tělocvičně i v přírodě. Program se
většinou odehrával přímo ve škole a
jejím skvěle vybaveném areálu, malí
účastníci táborů, většinou žáci 1. až 3.
třídy, se však vypravili třeba i do
zážitkového parku Zeměráj či do
milevského kina. Nálada byla povětšinou výborná, nadšení dětí neutuchající, dojmy a zážitky
nezapomenutelné... Pobyt na příměstském táboru včetně stravování měli žáci celý kompletně zdarma, neboť
se naše škola zapojila do výzvy LETNÍ KEMPY 2021, která byla financována Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
Novinky ze základní školy připravili Libor Mandovec, Veronika Pšeničná, Marcela Timoranská a Petra Slivková
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola),
E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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CO SE DĚJE V MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ STŘEDNÍ POVLTAVÍ?
V srpnu a září se uskutečnila obnova a údržba mobiliáře na
11 zastaveních naučné Stezky z Týna na Onen Svět, která se zčásti
nachází na území MAS Střední Povltaví. Tato obnova a údržba je
realizována díky projektu „Obnova a údržba stávající naučné Stezky na Onen Svět“, a to z dotačního
programu Jihočeského kraje ,,Podpora cestovního ruchu", opatření 4. Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Jihočeském kraji - investičního i neinvestičního charakteru. Instalaci zcela nového
mobiliáře jsme zařídili na 6 zastaveních, a to Onen Svět (viz foto), Na Vrších – Kovářov, Budárna rybník Pokoj u Níkovic, Pytlák – Milevsko, Židovský hřbitov – Milevsko, rybník Tovaryš – Sepekov a
údržbu s opravami mobiliáře na zbývajících 5 zastaveních. Služby obce Kovářov byly smluvně domluveny,
aby se postaraly o instalaci, údržbu a opravu mobiliářů na jednotlivých zastaveních. Dotace od Jihočeského
kraje činí 77.000,- Kč.
PŘED

PO

-manažerky MAS SP –

VÝSTAVA „ČAROVNÝ SVĚT KRYSTALŮ KOVÁŘOVSKA“
V sobotu 11. září se uskutečnila vernisáž výstavy minerálů
nalezených v okolí Kovářova. Minerály byly zapůjčeny Prácheňským
muzeem v Písku a jsou k vidění do konce roku 2021 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Kovářov (v úředních dnech: pondělí a středa
7-11:30 hod. a 12-17 hod.; pátek 7-11:30 hod.) Vystaveny jsou zde
zejména krystaly záhněd, ale i citríny, křišťál, křemen, albit, mikroklin,
amozonit, axint, apod. Výstava je velmi zajímavá a vřele ji všem
doporučujeme. Vstupné je zdarma.
-foto: Petra Baštýřová-
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JÍDLOBRANÍ – 4. ROČNÍK

V sobotu 25.9.2021 se od jedenácti hodin na kovářovské návsi konal 4. ročník Sousedského setkání
neboli Jídlobraní, jehož výtěžek 56.545,- Kč je určený pro neziskovou nestátní organizaci APLA Jižní
Čechy – asociaci pomáhající lidem s autismem. Jsme moc rády, že se tento den opět vydařil a my mohly
pomoci takovouto částkou. Letos se vařilo a ochutnávalo na 23 stanovištích. Děti si mohly zpestřit den na
skákacích hradech, které byly zdarma zapůjčeny od Jihočeského kraje a od firmy Efaflex. Od 15:00 hod.
nám posezení zpříjemnila kapela Kazach. Děkujeme Obci Kovářov, že nám umožnila tuto akci uspořádat
v párty stanu. Obec nám dále zapůjčila stoly, lavice, elektriku a náves, a to vše bezplatně. V roce 2022 se
těšíme na další setkání u něčeho dobrého k zakousnutí na kovářovské návsi. Děkujeme všem zúčastněným a
strávníkům za pomoc vybrat v rámci 4. ročníku takto pěknou částku. Jen pro zajímavost, za všechny ročníky
jsme již předali APLE JČ částku 174.640,- Kč a to jen díky vám, nám, všem. Je výzvou, aby Jídlobraní byla
tak stále úžasná akce, kde se lidé u něčeho dobrého sejdou a popovídají si.
-Monika Hrochová, Aneta Gillová-

VÝSTAVA „ŠIKOVNÉ RUCE“
Obec Kovářov uspořádala
v rámci oslav 800 let obce
Kovářov v budově bývalé fary
výstavu místních výtvarníků
s názvem
„Šikovné
ruce“.
Vystavovalo
zde
dvacet
profesionálních i amatérských,
místních umělců z oborů malba,
kresba, sochařství, fotografie a
grafika. Kurátorkou výstavy byla
pověřena Gabriela Zítková, která
se úkolu zhostila s velkou vervou
a výstavu připravila na vysoké
úrovni. Výtvarná díla byla
k vidění od 11.9.2021 do
10.10.2021. Tímto děkujeme
všem vystavovatelům za zapůjčení jejich děl a kurátorce za skvěle odvedenou práci. Velmi si vážíme toho,
že díky Vám mohla vzniknout tak krásná akce, která byla hojně navštěvována a setkala jen se samými
pozitivními ohlasy o čemž svědčí i kniha návštěv.
Vystavovatelé: Bajer Luboš, Baštýřová Petra, Benešová Barbora, Čihák Milan, Dolistová Tereza,
Fumfálek Jan, Jarošíková Alžběta, Kahoun Václav, Koblihová Stanislava, Kolín Karel, Kudla Karel, Mráz
Jiří, Nožička Jan, Pilař Petr, Smrčina Leoš, Smrčina Ondřej, Šachová Viktorie, Štindlová Eva, Vála Marcel,
Zelenková Pavla.
-text: Michaela Smrčinová, foto: Petra Baštýřová12

DVD KOVÁŘOV 1220-2020
V rámci oslav 800 let Kovářov byla zpracována prezentace o rozvoji
obce Kovářov. Použité fotografie ukazují, jak velkou proměnou obec za
posledních 100 let prošla a jak moc se rozrostla. Historické fotografie upravil,
pro porovnání nové pořídil a do videoprezentace zpracoval Leoš Smrčina.
Historické fotografie zapůjčily Anna Chýlová a Jana Kuchtová. Dále bylo
čerpáno z archivu obce. Velký dík patří i Petře Baštýřové, která vydatně
pomáhala s dohledáváním podkladů. V neposlední řadě patří velký dík
Milanu Čihákovi, místnímu rodákovi a známému malíři za poskytnutí obrazu
Kovářova na potisk DVD. Prezentací o obci byli obdarováni rodáci
z Kovářova a přilehlých obcí, kteří se zúčastnili oslav 800 let Kovářova.
-Michaela Smrčinová-

ZÁCHRANA BABOČEK V KOVÁŘOVĚ
Vypouštění motýlů
V úterý 5.10.2021 se konala na
Lipníku neobvyklá akce. Paní Eva Chýlová,
která se věnuje záchraně baboček, připravila
pro děti ze školní družiny krásný zážitek
v podobě povídání o přírodě a záchraně
motýlů. Poté bylo vypouštěno celkem 132
krásně vybarvených motýlků. Děti byly touto
akcí naprosto nadšené☺
-Michaela Smrčinová-

I vy se můžete na záchraně baboček podílet
Z neobydleného čmelína vznikne
v Kovářově schránka na motýlky. K nalezení
bude na plotě vedle Zahradnictví Špeta a
budou ji zdobit obrázky zdejších školáků.
Babočky zimují ve sklepích, na půdách,
garážích, kůlnách aj., většina zimu nepřežije a stane se potravou hlavně pavouků. Dají se jednoduše
zachránit tím, že se dají do sklenice (obalené alobalem aby je nerušilo případné světlo a přikryté síťkou),
nechají se na chladném místě a při prvním jarním oteplení se vypustí. Pokud máte rádi babočky a nemáte
jistotu, že je uchováte správě, můžete využít toto schránku. Stačí dát motýla do malé krabičky, vložit do
schránky a pokud se chcete zúčasnit losování o věcné ceny při druhém jarním vypouštění motýlů přidejte
i lístek se jménem.
Kovářov má krásné prvenství
V Kovářově se dne 4.10.2021 vylíhla babočka síťkovaná vzácná
smíšená forma porima a byla nalezena i samička letní formy. Nejde jen
o jiné zbarvení, je to dosud nejpozdější nález babočky síťkované ve stadiu
motýla v ČR. Komentář odborníka M. Koupého ke zveřejněné fotografii
motýla: „Dnes (4. října) se zase vylíhla smíšená forma a ještě byla nalezena
samička letní formy. Letošní rok je v tom nějaký zvláštní a vlastně ani
nevím, v čem je až tak jiný, že se vyskytují tyto extrémně pozdní nálezy,
které až do loňského roku nikdy v historii nebyly hlášeny a vyskytovaly se snad jen v jižní Evropě (pár fotek
na internetu jsem kdysi dávno viděl, ale je to už asi 10 let, nejpozdější fotka tam byla ze 16. října a byly to
taky smíšené formy, ale tam je někdo asi vyrobil v chovu, což se při troše štěstí může podařit i u nás, jak je
vidět, pokud mají kukly výrazně méně světla). Budu to asi muset taky vyzkoušet, doteď za 17 let nemám
pořádnou fotku této formy. Za celou dobu jsem viděl jenom několik málo motýlů, kteří se snad dali přiřadit
k této formě, ale nikdy to nebyla takhle pěkná forma s poměrem černé a oranžové téměř přesně půl na půl.“
-Eva Chýlová-
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⚽ FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S. ⚽
V sobotu 31. července se uskutečnil Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka, který se letos
odehrál formou dvou přátelských utkání. V prvním zápase se představili muži „A“, kteří
vyzvali FC MAS Táborsko U18. Zápas vyzněl jednoznačně pro domácí, kteří zvítězili 8:3 (4:1).
Čtyřkrát se prosadil Michal Brůžek a po jedné brance přispěli Jiří Novák, Jaroslav Paták,
Miroslav Suchan a Lukáš Sedlák. Ve druhém zápase vyzval výběr Kovářova bývalé hráče AFK
Podolí Praha, kteří před patnácti lety jako děti jezdívali do Kovářova na Pohár nadějí. Domácí
vyhráli 7:2 (4:0), kdy se hned třikrát prosadil Aleš Klíma, dvě branky zaznamenal Jiří Novák a jednou Jan
Hubička a Tomáš Koudelka. Dobrovolné vstupné z Memoriálu putovalo na pomoc Jakoubka Jandy, kterého
po těžkém úrazu páteře čekají náročné operace a rehabilitace. Za účast ve sbírce děkujeme.

Memoriál Vl. Fořta a T. Měcháčka 2021 – muži „A“

Memoriál Vl. Fořta a T. Měcháčka 2021 – výběr TJ ZD Kovářov – AFK Podolí Praha
Muži „A“ zahájili sezónu 2021/22 velice dobře, bohužel narůstající marodka týmu se v posledních zápasech
projevuje i výsledkově. Zatím se „áčko“ nachází přesně v polovině tabulky na 7. místě ze 14 týmů. Přejme
našim dlouhodobě zraněným hráčům brzké uzdravení a návrat na fotbalové hřiště. Věřme, že se do konce
podzimní části podaří doslova urvat ještě nějaké body a na jaře bude tým opět kompletní. Vybrané vstupné
z domácího zápasu se Čtyřmi Dvory se věnovalo na sbírku pro malou Amálku, která trpí poměrně vzácnou
nemocí osteogenesis imperfekta. Tato nemoc způsobuje vysokou křehkost kostí, která následně způsobuje
časté zlomeniny. Vybraných 8.000,- Kč ze vstupného kabina TJ ZD Kovářov zdvojnásobila a celkem se tedy
Amálce věnovalo 16.000,- Kč, které si společně s maminkou a bráškou převzali ihned po zápase.
Všem, kdo se do sbírky zapojili, děkujeme!
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„Béčko“ zahájilo sezónu také velice dobře a oproti letům minulým se hráči scházejí v hojném počtu, což se
projevuje také výsledkově. V průběžné tabulce jim patří třetí příčka, ale těžší soupeře z první poloviny
tabulky mají teprve před sebou.
Dorost se rozkoukává ve své první sezóně v Okresním přeboru a po dvou domácích vítězstvích
s Bernarticemi a Chotovinami bylo co oslavovat. Do konce podzimu mají dorostenci ještě tři utkání, ve
kterých mohou navýšit stávajících 6 bodů.
Starší žáci se prozatím trápí ve své soutěži a ze dvou odehraných zápasů nemají zatím ani bod. K nápravě
budou mít do konce roku ještě dost příležitostí, aby na svém kontu zaznamenali nějaké bodíky.
Hráči a hráčky starší přípravky si v odehraných čtyřech zápasech ani jednou nezakřičeli vítězný pokřik.
Přejme tedy našim nejmladším, ať se jim podaří nějaký zápas vyhrát a ať jim fotbal dělá radost a neztratí
chuť do další práce.

Starší přípravka TJ ZD Kovářov
Mistrovská sezóna 2021/22 je v plném proudu, a tak můžete přijít podpořit naše týmy na kovářovské
travnaté hřiště, které je díky našim správcům ve výborném stavu. Za jejich práci jim patří velké poděkování
a uznání. DĚKUJEME!
-Tomáš Janeček-

TTC KOVÁŘOV
Hráči TTC Kovářov se již od začátku září připravují na novou sezonu a doufají, že se
také celá odehraje. Někteří žáci se zúčastnili několika soustředění, která byla pořádána
krajským svazem stolního tenisu.
Ještě dříve jsme však odehráli přátelské utkání žactva s hráči Sokola Stodůlky, který měl
na konci srpna soustředění v naší tělocvičně. My jsme šli do toho bez tréninku, takže
jsme celkově prohráli, avšak alespoň jsme viděli, na čem máme dále zapracovat a co zlepšovat.
Začala již série krajských turnajů mládeže. První byl pro starší žactvo ve Vyšším Brodě a od nás se jej
zúčastnili Dominik Pašek a Augustin Riant. Oba neprošli ze základních skupin a spadli do soutěže útěchy,
v níž však Gusta prohrál až ve finále. Na státní svátek 28. 9. se sourozenci Řezáčovi vydali na svůj první
turnaj v životě do Lomnice nad Lužnicí. V soutěži nejmladšího žactva si hezky zahráli a seznámili se
s průběhem a organizací takovýchto akcí. Nakonec Kristýna dostala i medaili za druhé místo.
V polovině září proběhlo soustředění našich žen a dívek formou turnaje, kde si zahrála každá s každou.
Mohly si tak ověřit svou formu před nastávající sezonou. Zúčastnilo se devět hráček, chyběla jen nemocná
Blanka Kocourková. Ve vyrovnaném turnaji zvítězila Radka Horká, která prohrála jen jednou, a to se svou
dcerou Nelou. Druhá byla Katka Ďurišová, která prohrála jen s Radkou. O celkovém pořadí mezi nimi
rozhodl právě vzájemný zápas. Vzájemný duel rozhodl i o třetí příčce mezi třetí Anetou Smetanovou a
nakonec čtvrtou Nelou Horkou. Na pátém místě se potom umístila Lenka Růžičková.
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Sezona začíná našim družstvům 2.10., kdy naše áčko žen zajíždí do Prahy na dvojutkání se Spartou a El
Niňem. Béčko žen bude bojovat v divizi na půdě Jindřichova Hradce, zatímco mužský tým C hraje doma
v okresní soutěži proti Miroticím C. Další utkání druhé ligy žen hrajeme 30.10. s mladým ambiciózním a
stále se lepšícím Sokolem Lhenice a 31.10. přivítáme na domácí palubovce Sokol České Budějovice.
Všichni hráči TTC Kovářov věří, že se na jejich výkonu příliš neprojeví roční výpadek tréninků, a těší se na
novou sezonu.
-František Špeta-

SDH KOVÁŘOV, OKRSEK KOVÁŘOV
Vážení spoluobčané,
Sbor Dobrovolných Hasičů Kovářov se pomalu, ale jistě dostává z epidemiologické
krize minulého období a začíná plánovat ples SDH Kovářov, který se, pokud to situace
dovolí, uskuteční 5. 2. 2022. Bude to již 16. reprezentační ples v pořadí. Budeme se
snažit tento večer udělat jako vždy na úrovni, včetně krásné a bohaté soutěže o ceny.
Tušíme, že bude velmi těžké získat sponzory našeho plesu kvůli nelehké situaci všech
podnikatelů a firem. Nicméně věříme, že sponzoři vnímají dobrovolnou a záslužnou práci hasičů. Je to
předběžné, ale dostali jsme přislíbenou účast hudební skupiny Receptor ze Strakonic, která již na našem
plese hrála. Tento ples se ponese
ve znamení založení sboru, a to
135 let (2020). Bohužel kvůli
epidemiologické situaci to dříve
nešlo. To, co se dělo v minulém
období, nijak neomezilo činnost
zásahové jednotky obce JPO3/2
Kovářov. Jednotka je neustále
připravena k okamžitému výjezdu
pomáhat chránit životy a majetek
spoluobčanů, a to i mimo svůj
hasební obvod. Od začátku
letošního roku 2021 evidujeme
45 událostí, kdy se jednalo
v 6 případech o technickou pomoc
řízení dopravy a doplnění vody,
v 18 případech technickou pomoc
odstranění stromů a překážek na
komunikaci, v 5 případech
odstranění obtížného hmyzu, v jednom případě o pátrání po pohřešované osobě, ve 12 případech o čerpání
vody z obydlí po přívalových deštích, ve 3 případech o požár. Jak jste jistě zaznamenali, v létě propukly
požáry na Radavě, kde zahořelo dvakrát přímo v kempu, a jednalo se o velmi rizikové zásahy. Nyní si po
explozi plynu v Koryčanech, kde zemřeli dva dobrovolní hasiči, uvědomujeme, jak málo chybí k lidskému
neštěstí. Uvědomujeme si riziko, ale děláme to rádi a od srdce. Věříme, že se vždy naše jednotka vrátí
v počtu, v jakém k zásahu vyjela.

Dovolte mi, abych vzdal hold dvěma zemřelým kolegům při zásahu
a spoluúčast pozůstalým. Bratři hasiči „Čest Vaší památce“.

-Josef Grůbr, Starosta SDH Kovářov a velitel zásahové jednotky-
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NÁZOR OBČANA
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INZERCE
Q-SERVICE Autoservis-pneuservis Hrejkovice
– Vaše auta naše starosti.
Dekarbonizace. Klimatizace. Tažná zařízení.Servisní prohlídky.
Revize LPG-CNG-STK
Q-SERVICE je síť autoservisů působících v EU. Zákazníkům zaručuje
odbornou údržbu a opravy automobilů většiny značek. O záruku v Autoservisu
Hrejkovice nepřijdete. Podle Nařízení Komise EU č. 461/2010 automobiloví
výrobci nesmí omezit záruku na vozidlo a to ani prodlouženou, pokud majitel
pro pravidelnou údržbu a garanční servis využívá služeb certifikovaného
autoservisu. Výrobci nesmí podmiňovat platnost záruky pravidelným servisem v autorizované síti. Volejte
731 603 603. Vaše auto si u vás doma zdarma vyzvedneme a po opravě vám auto domů vrátíme. Vše
zařídíte z domova telefonem.
Autorizované středisko dekarbonizace. Vodíkové dekarbonizační zařízení pro benzinové, naftové,
LPG a CNG motory. Za hodinu vyčistíme motor, výfukový systém, turbodmychadlo, EGR ventil, DPF filtr,
katalyzátor. Zvýšíme akceleraci a výkon, prodloužíme životnost motoru. Při opakované dekarbonizaci
snížíme emise až o 70% spotřebu až o 15%.
Servis a opravy klimatizací. Plníme obě používaná
chladiva, R134a, 1234yf. Dezinfikujeme interiéry vozidel
ozonem. Ozon jediný skutečně dezinfikuje. Provádíme
odbornou montáž a servis tažných zařízení STEINHOF a
ORIS na většinu vozidel.
Revize LPG a CNG jste povini dělat každý rok.
Zajistíme vám také emise a STK. Vyrazíme náhradaní VIN.
Měníme oleje, filtry, výfuky, díly řízení, brzdy, drážkové a
rozvodové řemeny. Čistíme ultrazvukem škrtící klapky,
snímače, EGR ventily, lambdasondy. Prodáváme pneumatiky,
autobaterie, příslušenství, náhradní díly, to vše za nejlepší
ceny na našem eshopu www.intercars.com neplatíte dopravu,
zboží vyzvednete u nás.
Opravíme karoserie, prahy, blatníky včetně antikorozních
nástřiků spodků vozidel a dutin. Vykoupíme nebo
zlikvidujeme vaše nepotřebné automobily. Prodáme vám
levná námi opravená vozidla se zárukou
Q-SERVICE.
Odtáhneme vaše nepojízdné vozidlo, provozujeme sklopné
plato pro jedno vozidlo a podvalník na přepravu dvou vozidel.
Měníte pravidelně olej v automatické převodovce? DSG
převodovka potřebuje výměnu oleje vždy po ujetí 60 tisích
km. Hydrodynamická převodovka každých 100 tis. Km. Jen
dynamická výměna za použití automatické plničky oleje, při
nastartovaném motoru a řazení rychlostních stupňů je
výměnou.
Otevřeno je denně po dohodě vč. sobot
www.facebook.com /AutoservisPneuservisHrejkovice.
Na snímku technik Jindřich Tollinger s certifikáty pro montáž tažných zařízení STEINHOF a ORIS.

SLEDOVÁNÍ ZPRÁV Z WEBU OBCE PŘES APPKU
V září byly zprovozněny nové webové stránky Obce a
Obecního úřadu Kovářov: www.kovarov.cz, které je možno
sledovat i přes mobilní aplikaci „V obraze“. Aplikace je
zdarma ke stažení na Google play nebo na App Store.
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ROZPIS ZÁPASŮ TJ ZD KOVÁŘOV - SEZÓNA 2021/22 - PODZIM
MUŽI "A" - I.A TŘÍDA sk. "B" Jihočeský KFS
Kolo

Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

9

SO

09.10.2021 10:00

TJ ZD Kovářov "A"

TJ Centropen Dačice

Kovářov

10

SO

16.10.2021 15:30

TJ Loko. Veselí n. Luž.

TJ ZD Kovářov "A"

Veselí

11

SO

23.10.2021 10:00

TJ ZD Kovářov "A"

TJ Nová Včelnice

Kovářov

12

SO

30.10.2021 14:00

FK Meteor Tábor

TJ ZD Kovářov "A"

Met. Táb.

13

SO

06.11.2021 10:00

TJ ZD Kovářov "A"

SK Slavia ČB

Kovářov

MUŽI "B" - OS III. TŘÍDA PÍSEK
Kolo Den Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

9

NE

10.10.2021 14:00

TJ Sokol Čížová "B"

TJ ZD Kovářov "B"

Čížová

10

NE

17.10.2021 15:00

TJ ZD Kovářov "B"

TJ Bernartice "B"

Kovářov

11

SO

23.10.2021 15:30

TJ Božetice "B"

TJ ZD Kovářov "B"

Božetice

1

NE

31.10.2021 14:00

TJ ZD Kovářov "B"

TJ Borovany

Kovářov

DOROST - OP PÍSEK
Kolo

Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

8

NE

17.10.2021 10:30

FK IPD Kestřany

TJ ZD Kovářov dor.

Kestřany

9

NE

24.10.2021 10:00

TJ ZD Kovářov dor.

spol.Sepekov/ZVVZ "B" Kovářov

10

SO

30.10.2021 11:00

TJ Sokol Bernartice

TJ ZD Kovářov dor.

Bernartice

STARŠÍ ŽÁCI - OP PÍSEK
Kolo

Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

7

NE

10.10.2021 12:30

spol. Sepekov/ZVVZ "B"

TJ ZD Kovářov st.ž.

Sepekov

5

NE

12.10.2021 17:00

SK Mirovice

TJ ZD Kovářov st.ž.

Mirovice

8

SO

16.10.2021 10:00

TJ ZD Kovářov st.ž.

SK Oslov

Kovářov

9

SO

23.10.2021 10:30

TJ Sokol Záhoří

TJ ZD Kovářov st.ž.

Záhoří

4

NE

28.10.2021 10:00

TJ ZD Kovářov st.ž.

spol. Kluky/Albrechtice Kovářov

1

NE

31.10.2021 10:00

TJ ZD Kovářov st.ž.

TJ Sokol Bernartice

Kovářov

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - OP PÍSEK
Kolo

Den

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

6

ÚT

05.10.2021 17:00

TJ Hradiště "C"

TJ ZD Kovářov st.p.

Hradiště

7

ČT

07.10.2021 17:00

TJ ZD Kovářov st.p.

SK Mirovice

Kovářov

8

SO

16.10.2021 09:00

FK Čížová, z.s.

TJ ZD Kovářov st.p.

Čížová

9

ČT

21.10.2021 17:00

TJ ZD Kovářov st.p.

FC ZVVZ Milevsko "B"

Kovářov

10

ČT

28.10.2021 15:30

FK Protivín

TJ ZD Kovářov st.p.

Protivín

11

SO

30.10.2021 10:00

TJ ZD Kovářov st.p.

FC Písek "B"

Kovářov

-Tomáš JanečekKovářovský zpravodaj
Informační čtvrtletník pro občany Kovářova
Registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 11455
Vydavatel:
tel.: 382 594 218
www.kovarov.cz

Obec Kovářov, IČ 00249777
398 55 Kovářov 63
fax.: 382 594 486
e-mail: oukovarov@volny.cz

Neoznačené příspěvky jsou materiály Obce Kovářov.
Příjem inzerce, příspěvků, námětů a připomínek: Obec Kovářov,
oukovarov@volny.cz
Výtisk je neprodejný!
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Ceník inzerce
platný od 1.1.2009
ceny jsou uvedeny s DPH
malý formát
formát A5
formát A4

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč

