Informační občasník obce
Úvodní slovo
Vážení čtenáři - občané,
Slunečné počasí sílí a společně
s letními prázdninami vychází 5.
vydání Kovačských novinek.
I přesto, že rok 2020 nezačal
úplně nejlépe a všechny akce
musely být zrušeny o zajímavosti
a novinky není nouze.

5. vydání, červenec 2020

Povodně se Kovači
vyhnuly

Ve čtvrtek dne 18. 6. 2020
se Českem přehnaly bouřky
a přívalové deště. Díky
silnému dešti se zvedly toky
řek a v některých místech
republiky museli lidé čelit
vážným problémům.
Problémy měli například

občané v Dobré Vodě u
Hořic nebo přímo v Hořicích.
I přesto, že se zvedl tok řeky
Lužanky, byla Kovač bez
problémů. Jen u některých
občanů Kovače se řeka vylila
do zahrad a způsobila menší
škody na úrodě.

Příjemné čtení vám přejí
Zastupitelé obce Kovač

Víte něco o našich památkách?
„U Karlička“
Místo na konci Kovače, směrem
na Butoves, kde stojí socha, se
už léta přezdívá „U Karlička“
Proč?
Tím hlavním důvodem je socha
svatého Karla Boromejského,
která se zde nachází.
Sochu zde nechal v roce 1770
postavit otec knížete Karla
Trauttmansdorffa.
Když byl kníže Karel
Trauttmansdorff ještě malý,
vážně onemocněl a uzdravil se
právě tady v Kovači. Na památku
pak jeho otec nechal postavit
sochu dle jména syna.

Koronavirovou krizi
jsme ustáli
Začátkem března se kvůli
Koronaviru Covid-19
zaváděla v platnost různá
ustanovení, kterým se
nevyhnula ani Kovač.
Kvůli nouzovému stavu byl
zrušen maškarní ples a
dětská maškarní diskotéka.
Zastupitelstvo obce zrušilo
schůzi, která se koná každý
měsíc.

Občané Kovače se chovali
vzorně. Spousta občanů šila
roušky a bez problémů je
používali.
Na OÚ byly k dispozici
roušky i dezinfekce, které si
naši občané mohli v úřední
hodiny vyzvednout.
Během koronavirové krize
Kovač neevidovala žádného
nakaženého.

.

Socha má letos 250 let.
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Dotace nebyla schválena

Rarita v Kovači

Zastupitelstvo obce žádalo
o schválení dotace na
výstavbu chodníku od čp.18
ke „Karličkovi“. Dotace však,
kvůli nedostatku bodů,
nebyla komisí schválena. Na
podzim by mělo být
vyhlášeno další kolo příjmu
žádostí o dotace, kde
bychom mohli již uspět. I
v případě, že dotaci
nezískáme, by měla být
výstavba chodníku zahájena
na jaře příštího roku.

V úterý 23.6. si někteří z vás
mohli všimnout, že byl do
Kovače přivezen obrněný
transportér (OT). OT je
momentálně nepojízdný a
bez výzbroje a stojí na
zahradě majitele Jaroslava
Hořínka. Oprava OT dá
Jaroslavu Hořínkovi mnoho
práce, ten se však už teď
těší, až bude OT opravený a
bude moct svézt kovačské
děti.

Zpátky do minulosti
V roce 1927 proběhlo sčítání koní.
Dohromady bylo napočítáno 22
koní.
V roce 1929 se provedla opatření
proti rozvodnění řeky Lužanky.
16. listopadu 1929 se naměřilo 21˚C
V roce 1930 proběhl výlov rybníku
Kačírek. Vylovilo se 120 kaprů a 2
štiky. Cena byla 10kč/ 1kg ryby
18. ledna 1931 se v místním hostinci
Karla Zity (nyní Motel Charlie) konal
ples dobrovolných hasičů.
Vstupné bylo – 1 osoba 7KČ
1 pár 12 KČ

Těšíme se na školní rok.
Doufáme, že ve školním
roce 2020/2021 bude již
situace klidnější a my se tak
můžeme těšit na další akce.
Kromě maškarního plesu
pro děti a dospělé nebo
sportovního odpoledne se
moc těšíme na vítání
občánků.
Vítání občánků se bude
konat v září 2020. Přivítáme
občánky, kteří s námi již
v Kovači bydlí – někteří pár
měsíců, někteří pár dnů.
Přivítáme tu Matýska T.,
Matyáška, Pavlíka, Matýska
K. a Patrika.

Sobota byla plná práce i
zábavy
Sobota 27.6. začala pro
muže ze zastupitelstva
pracovně. Zúčastnili se
brigády, během které uklidili
nepořádek kolem
obrubníků, vyčistili
kanalizační výpustě u
chodníků, pálili větve na
ploše u vlakové zastávky.

Kalendář akcí
V létě 2020 se nekoná žádná akce.
Zastupitelstvo obce a KOKUS vám
přeje krásné léto!!!!

Odpoledne se pak každý kdo
chtěl, mohl pobavit a
občerstvit pod obecní
pergolou. Byla zde spousta
dobrého pití a jídla a
zajímavý program pro děti.
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