Informační občasník obce
Úvodní slovo
Vážení čtenáři - občané,
Rok se s rokem sešel a máme tu
další, celkem 4. vydání
Kovačských novinek.
V 1. čísle roku 2020 si nejen
zavzpomínáme na minulý rok,
ale dozvíme se také spoustu
zajímavostí, které nás v roce
2020 čekají.

4. vydání, březen 2020

Přestavba domu čp. 36
se blíží

Rybník Kačírek je opět
plný ryb

Sabine se prohnala
Kovačí

Započal výkup
pozemků

Po dlouhých měsících se
očekávaná přestavba
posunula o další krok.
Stavba domu byla povolena.
Další etapou v tomto
projektu je vyhlášení
výběrového řízení pro
dodavatelskou firmu.

Obec koupila 300 kusů
násady kapra do místního
rybníku Kačírek.
Děti tak mají možnost
věnovat se sportovnímu
rybolovu.
Na podzim se můžeme opět
těšit na výlov.

Příjemné čtení vám přejí
Zastupitelé obce Kovač

Poplatek za odpad a
poplatek ze psa
Do 31. května 2020 je možnost
zaplatit poplatek za odpad a
poplatek ze psa.
Nezapomeňte, že poplatek za
odpad za osoby s trvalým
bydlištěm v Kovači nyní činí:
500,- za osobu
Poplatek za odpad za stavbu
určenou k individuální rekreaci a
rodinný dům, ve kterém není
hlášená žádná osoba, činí: 500,za stavbu.
Poplatek za 1 psa činí: 100,Platbu je možné uhradit hotově
na OÚ každou středu od 17:00
do 18:00
Nebo
na
účetletošního
obce č. roku.
událostí
24227541/0100

V pondělí 10. února se
Českou republikou prohnala
vichřice Sabine. Ani Kovač
se této vichřici nevyhnula.
Díky této vichřici byl zlomen
vánoční strom a poškozena
vánoční dekorace, kterou
bude muset obec do
příštího roku zakoupit.
Sabine způsobila mnoho
škod v okolních lesích.
Některé stromy jsou
nakloněny nebo nalomeny
A proto není doporučováno
do těchto lesů vstupovat.

Začátkem roku se kvůli
blížící se výstavbě dálnice
D35, začaly vykupovat
pozemky.
Všichni majitelé bude muset
své pozemky odprodat.
Výjimkou nejsou ani obecní
pozemky.
Zastupitelstvo prodej těchto
pozemků schválilo.
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Zpátky do minulosti

Koronavirus – informace
pro občany

Rizikové oblasti nákazy
koronavirem jsou: Čína, Jižní
Korea, Itálie – region
Lombardie a oblast Benátek.
Co dělat, pokud jste právě
přicestovali z těchto oblastí
a nemáte příznaky
onemocnění nebo naopak
máte, se dozvíte na našich
obecních stránkách
www.kovac-obec.cz nebo
na stránkách www.khshk.cz

Pohádkové prázdniny
letos nebudou

Kovačský kulturní spolek
KOKUS rozhodl, že další
ročník pohádkových
prázdnin nebude.
Zrušena je též i zábava pod
hvězdami.
Možnost, že se bude konat
menší sportovní dětské
odpoledne, není úplně
vyloučena, ale je v jednání.

V roce 1926 bylo ve volebním
seznamu Kovače zapsáno 171 voličů,
z toho 81 mužů a 90 žen.
V roce 1927 se započala oprava
veřejné cesty od sochy „Karlička“
vedoucí ke státní silnici pod obcí
Kamenice. Dokončena byla v roce
1928. Oprava stála 3000 Kč.
V roce 1928 obec vysázela řady
ovocných stromků u „Šafouska“ a
vedle silnice ke Třtěnici – celkem 30
stromů za 240Kč.

Kalendář akcí

Ohlédnutí do loňského
roku
Na rok 2019 budeme
vzpomínat v dobrém.
O zábavu a kulturní akce
nebyla nouze.
Hned na začátku března,
jsme se v maskách, pobavili
v Motelu Charlie. Zábavu si
užily jak děti, tak dospělí.
Děti a určitě i dospělí se
těšili na 29. červen, kdy se
konal další ročník
Pohádkových prázdnin. Děti
si mohly splnit zajímavé
úkoly, za které dostaly
odměny. Show, kterou
uváděl Vladimír Gernat ml.,
se zúčastnila spousta
zajímavých hostů.

K poslechu a tanci nám
zahrála kapela Fanda a jeho
banda.
Hned po prázdninách jsme
se mohli těšit na další
zajímavé akce.
Nejprve jsme si
zasportovali. Sportovní
disciplíny si vyzkoušeli i
dospěláci. Na konci
sportovního dne jsme si
odpočinuli „pod pergolou“
za obecním úřadem.

14.3.2020 dětská maškarní diskošou
(odpoledne)
maškarní diskoples
(večer)
13.4.2020 velikonoční pondělí
30.4. 2020 čarodějnice
Jarní úklid obce a příkopů – termín
bude upřesněn

V říjnu se konal výlov
rybníku Kačírek. Každý, kdo
chtěl, mohl si zde zakoupit
kapra.
Poslední událostí v roce
2019 bylo rozsvícení
vánočního stromečku.
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