Informační občasník obce

Přestavba domu čp.36

Úvodní slovo
Vážení čtenáři - občané,
Nějaká doba uplynula od vydání
1. Kovačských novinek. Na
schůzích zastupitelstva se řešily
další zajímavosti, o které se
s vámi rádi podělíme.
Věříme, že se vám 2. vydání
našeho občasníku bude líbit.
Příjemné čtení vám přejí
Zastupitelé obce Kovač
Těšíme se na prázdniny
29. června proběhl již 11. ročník
Pohádkových prázdnin.
Připomeňme si ročníky předešlé:
- 14. června 2008 – 1. ročník,
zúčastnilo se 52 dětí.
- 27. června 2009 – host: Dáda
Patrasová
- 26. června 2010 – host: Inka
Rybářová, kapela Trosky
- 25. června 2011 – host: Petra
Černocká
- 30. června 2012 – host: Maxim
Turbulenc
- 29. června 2013 – host: Heidy
Janků
- 28. června 2014 – host: Standa
Hložek
- 27. června 2015 – host: Michal
Nesvadba
- 25. června 2016 – host:
sourozenci Slepčíkovi
- 24. června 2017 – host: Těžkej
Jednou z nejdůležitějších
Pokondr, zúčastnilo
se 646
událostí
roku.
dospělých a 529 letošního
dětí
- 30. června 2018 – sjezd rodáků
hosté: Slza a Václav Neckář

2. vydání, červenec 2019

Přestavbu obecního domku
nedočkavě vyhlíží asi každý
z nás.
Stále však čekáme na
stavební povolení, které
bude vyřízené v brzké době.
Po obdržení stavebního
povolení se bude konat
výběrové řízení firmy, která
přestavbu povede.

Zahájení přestavby bylo
naplánováno na druhou
polovinu roku 2019. Bohužel
kvůli náročnému papírování
se zahájení přestavby musí
odložit na rok 2020.
Jisté však je, že v obecním
domku si přijde každý na
své.

Vizualizace
obecního
domku

Nové lampy
V plánu je také rekonstrukce
veřejného osvětlení směrem
na Konecchlumí.
V této části již delší dobu
nefungují 2 lampy
veřejného osvětlení. Tyto
lampy „problikávají“ a
mohou chvílemi
znesnadňovat cestu
kolemjdoucích.
Tato situace bude brzy
vyřešena.
Zastupitelstvo obce se
dohodlo s firmou Elmont,
která bude rekonstrukci
provádět.

Co bude s obecní
prodejnou?
Již od dubna se snaží
Zastupitelstvo obce sehnat
obchodníka, který by mohl
převzít místní prodejnu a
zajistit tak chod prodeje
potravin.
Bohužel se stále nenašel
nikdo, kdo by o kovačskou
prodejnu projevil zájem.
Obec Kovač tedy i nadále
zůstává bez prodejny
potravin.
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11. Pohádkové prázdniny
jsou za námi
V sobotu 29. června se
konal 11. ročník akce
pohádkových prázdnin,
který je stále velice oblíben.
Dětí bylo sice méně než
v předešlých letech, ale i tak
jsme si tento den všichni
užili.
Děti se na pohádkové cestě
setkaly se spoustou
pohádkových bytostí,
odpoledne si užily show

Vladimíra Gernata ml., kde
mimo jiné
vystoupili:Lumpína, Richard
Nedvěd a Rebels of
workout.
Tomuto dnu ovšem
předcházelo mnoho práce.
Každý měsíc se členky
KOKUSu scházely, aby se vše
pečlivě připravilo.
Týden před vypuknutím
akce pomáhali i ostatní
občané připravovat areál za
tvrzí. Děkujeme všem, kteří
se na přípravách podíleli!

Zpátky do minulosti
Cena medu byla před 1. světovou
válkou 1kg/45 krejcarů, později 1kč.
Po válce cena stoupla na 1kg/20kč.
Dům čp. 18 byl podle nápisu na
lomenici (nalezena v roce 1927)
postaven 13. Září 1796 Václavem
Prachatickým. (Bývalý dům čp.18
stával vedle dnešního domu čp.17)
Dne 6. února 1928 byla podána
žádost k ministerstvu železnic o
výstavbu osobní čekárny na vlakové
zastávce v Kovači.
V roce 1928 se dokončila oprava
veřejné cesty u „Karlička“

Kalendář akcí
Na měsíce červenec a srpen nejsou
naplánovány žádné akce.
Přejeme vám krásné léto!
Žádost o využívání
sběrného dvoru nevyšlo
Obecní úřad Kovač zažádalo
Městys Mlázovice o
smlouvu na využívání
sběrného dvora pro naše
občany.
Zastupitelstvo městyse
Mlázovice tuto žádost
projednalo a zamítlo
z důvodu malé kapacity
sběrného dvora.
Starosta Mlázovic ovšem
slíbil, že v případě uvolnění
kapacity nás přijmou.

I přes tuto nepříjemnost se
obec rozhodla zatočit
s odpadem a přiobjednala
další kontejner na plasty.
Informace přes e-mail
Chcete dostávat informace
o novinkách e-mailem?
Žádný problém. Na
www.kovac-obec.cz se nyní
můžete přihlásit k odběru
novinek. Na e-mail Vám pak
budou chodit informace o
novinkách přidaných na
obecních stránkách.

Info e-mailem naleznete na
kovačských stránkách
vpravo dole. Stačí vyplnit email a opsat ověřovací kód a
je hotovo.
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