Kovářov
Kraj: Jihočeský

Okres: Písek

Správní obvod: Milevsko

GPS souřadnice: 49.517601N, 14.278094E

Nadmořská výška: 525 m n. m.

První pís. zmínka: 1220 (802 let)

Počet obyvatel: 1 471

PSČ: 398 55

Adresa URL: www.kovarov.cz

Současnost obce Kovářov
V současné obci funguje pošta, základní škola, zdravotní středisko a několik obchodů. V roce 1984 byla
provedena přístavba školy, z bývalé obecné školy se stala radnice. Ke škole byla dostavena tělocvična,
šatny, jídelna a kotelna. Ve staré budově je první - pátá třída, družiny, ředitelna a kanceláře a
učebny s počítači, v nové budově je šestá - devátá třída, kabinety a jídelna.
V roce 1990 byly zrekonstruovány bývalé jesle na Dům s pečovatelskou službou.
Sport První hřiště bylo v Kovářově určeno pro školu a bylo postaveno roku 1925 na Lipném. Kvůli
vzdálenosti od školy se příliš nepoužívalo a zpustlo. Po roce 1945 v Kovářově vznikly jednoty Orla a
Skautu, které byly roku 1948 zrušeny.
V roce 1947 začala stavba hřiště. Vybralo se místo místo na vrchu Hůrka. Hřiště bylo otevřeno v
květnu 1949. Za čas bylo rozšířeno a byly přistavěny dřevěné šatny, které byly později zbourány a
nahrazeny zděnými. V šedesátých letech hřiště začalo chátrat. Na začátku sedmdestátých let se
začalo s opravami, které byly ukončeny roku 1982. Za čas na západní části přibyla tribuna. Dne
6.června 2009 proběhla oslava 60. let hřiště.
Kovářovský fotbalový tým patří od roku 1966 pod zemědělské družstvo. Název byl původně TJ JZD
Kovářov, později se změnil na TJ ZD Kovářov. V Kovářově jsou mužstva A, B, dorost, starší žáci a
přípravka, všechny hrají okresní přebor.
Od roku 1969 se v Kovářově hraje stolní tenis. Nejdříve se hrálo v sále v restauraci ale na začátku roku
1981 byla ke škole přistavena tělocvična a tak se začalo hrát v ní.
Folklór
V obci se každoročně pořádá Jihočeský folklórní festival Kovářov a jsou zde činné dva folklórní
soubory - Kovářovan a dětský Kovářovánek.
Folklórní festival se koná od roku 1996 vždy na začátku června nebo na konci května. Původně trval tři
dny (pátek., sobota, neděle), dnes trvá čtyři (prodlouženo o pondělí). Vystupují na něm převážně
jihočeské folklórní soubory. Na festivalu jsou i ukázky lidových tradic
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