Informační občasník obce
Úvodní slovo
Vážení čtenáři - občané,
I přesto, že je naše obec malá, o
události a zajímavosti není
nouze. Abyste měli přehled, co
se v naší obci děje, připravili
jsme pro vás informační
občasník Kovačské novinky.
Kovačské novinky budou
vycházet nepravidelně, ale
zajímavostí ke čtení bude vždy
víc než dost.

1. vydání, březen 2019

Výstavba chodníku
Zastupitelstvo obce
schválilo vypracování
projektu na výstavbu
chodníku, jehož zpracování
a vyřízení stavebního
povolení bude
pravděpodobně v září 2019.
Chodník povede od bývalé
hasičárny čp.18 k místu
nazývanénu u Karlička.

Samotná realizace stavby je
plánovaná na rok 2020.
Obec se bude snažit uspět
s žádostí o dotaci na
výstavbu chodníku.

Stavba dálnice se blíží

Pro ty, kteří se však na
dálnici netěší, máme dobrou
zprávu: Stavba dálnice
pravděpodobně dříve než za
8 let v naší obci nezačne.

Vzhledem k tomu, že touto
ulicí projde mnoho chodců,
je výstavba chodníku více
než žádoucí.

Příjemné čtení vám přejí
zastupitelé obce Kovač

Poplatek za odpad a
poplatek ze psa
Do 31. května 2019 je možnost
zaplatit poplatek za odpad a
poplatek ze psa.
Poplatek za odpad za osoby
s trvalým bydlištěm v Kovači činí:
450,- za osobu
Poplatek za odpad za stavbu
určenou k individuální rekreaci a
rodinný dům, ve kterém není
hlášená žádná osoba, činí: 450,za stavbu.
Poplatek ze psa činí: 100,- ze psa
Platbu je možné uhradit hotově
na OÚ každou středu od 17:00
do 18:00
Nebo na účet obce č.
24227541/0100

V únoru jsme si mohli
všimnout, že se v okolí
Kovače zaměřovaly
pozemky pro výstavbu
dálnice D35 ve směru
Úlibice – Hradec Králové.
V brzké době se tedy
můžeme dočkat
zaznamenání změn
v katastrální mapě. Stavba
dálnice již není v
nedohlednu. Kterou částí
stavba dálnice začne, se
zatím neví.

Vítr příliš škody
nenadělal
V neděli 10.3. a v noci na
pondělí 11.3 se Českou
republikou prohnal orkán
Eberhard.
Až na některé popadané
tašky nenadělal vítr
v Kovači velké škody.

*I tak obec na každého občana
poplatek za odpad doplácí.
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Stromy musí pryč
V nejbližší době budou
pokáceny dva jasany, které
se nacházejí na návsi.
K těmto stromům nechala
obec vypracovat posudek o
jejich stavu.
Na základě posudku obec
rozhodla, že budou stromy
pokáceny.

Nejenže stromy velice
strádají a jsou poškozené,
ale díky pokácení se tak
zlepší bezpečnost parku.
Vykácené stromy budou
nahrazeny novými.

Zpátky do minulosti
V roce 1924 – 1925 byla postavena
okresní silnice od strážního domku
(u vlakové zastávky) směrem ke
Třtěnici. Rozpočet na tuto výstavbu
byl 98 769kč 77h.
V roce 1925 se v kůlně obytného
domku v tehdejším zbytkovém
statku, nalezlo prkénko s nápisem:
„Tato stavba jest vyzdvižena
s pomocí Boží a z nákladu knížete
Karla Trauttmansdorfa, léta Páně
29. 9. 1879.
V březnu v roce 1925 byly slunečné
dny, ranní mrazíky se dostavily od
20. 3. do 27.3.

Ohlédnutí do loňského
roku
V roce 2018 se v Kovači
uskutečnilo několik událostí.
Ať už to byly události
smutné nebo veselé, je na
co vzpomínat.
V lednu jsme si zašli
k volbám a zvolili
prezidenta, v březnu si
všichni malí i velcí zařádili
na maškarním plese.
Ta největší událost se
konala 30.6.2018. Právě
v tento den se tu konal sjezd
rodáků a přátel obce. Při
této příležitosti jsme také
oslavili 700 let od první
písemné zmínky o naší obci.
Den se opravdu povedl,
každý si přišel na své. Děti
plnily zajímavé úkoly na
stanovištích kovačských

řemesel. Dospěláci se
tentokrát mohli svézt
vláčkem naší obcí
s výkladem o zajímavostech
v Kovači. O zábavu se také
postaralo mnoho umělců
v čele se skupinou Slza a
Václavem Neckářem. Večer
se konala zábava pod
hvězdami.
Velký dík patří všem, co se
na akci podíleli!
V loňském roce jsme
přivítali nové občánky:
Elišku Šťovíčkovou, Báru
Rajtrovou, Šimona Skrbka a
Vojtěcha Novotného.
Navždy jsme se rozloučili
s Františkem Jechem a
Janem Lepšíkem.

Kalendář akcí
6.4. – Obecní brigáda
16.4. – Svoz nebezpečného odpadu
22.4. – Velikonoce
30.4. – Čarodějnice
Přistavení kontejneru na objemný
odpad a sběr železa (termín bude
upřesněn)
29.6. – Dětský den

V říjnu jsme si také zvolili
nové členy zastupitelstva.
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