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Úvodní slovo
Vážení čtenáři – občané,
Čas letí jako bláznivý a
zanedlouho tu máme konec roku
2020.
I přesto, že rok 2020 nebyl tím
nejlepším rokem, jsme moc rádi,
že 6. vydání Kovačských novinek
je tu.

Novinky na stránkách
obce
Na stránkách Kovače
www.kovac-obec.cz můžete
shlédnout krásné video
Kovač z nebe. Dále si na
stránkách můžete
prohlédnout foto z vítání
občánků a pročíst si starší
vydání Kovačských novinek.

Koronavirus
Rok 2020 ovlivnil
koronavirus více, než jsme si
z počátku mysleli.
Tento vir se tentokrát
nevyhnul ani Kovači.
Veškeré akce musely být
zrušeny. Zrušeny byly na
jaře pravidelné schůze
zastupitelstva.

Přejeme vám všem krásný
zbytek roku 2020 a příjemné
prožití vánočních svátků.
Zastupitelé obce Kovač

E-shop – dovoz potravin
Pokud vás nebaví stát dlouhé
fronty u pokladen nebo se vám
prostě nechce jet nakoupit,
můžete využít nové služby na
jičínsku.

Vítání občánků
Nový e-shop nákup pod nos vám
doveze potraviny přímo domů i
v době karantény.

událostí letošního roku.

V sobotu 12. září se za
krásného slunečného počasí
konalo vítání občánků.
Celá událost se konala
venku v blízkosti rybníka
Kačírek.
Starosta Pavel Kysela
přednesl rodičům projev.
Děti zase zarecitovaly
básničky a zazpívaly
písničky. Rodiče i děti
dostali dárky na památku.
Poprvé v historii Kovače,
jsme přivítali 5 dětí – 5
chlapců

.
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Ohlédnutí za rokem 2020
Rok 2020 nemile ovlivnil
život nás všech. I přestože
většina akcí musela být
zrušena, přece jen je na co
vzpomínat.
Na jaře toho roku jsme si
opět mohli udělat pořádek
doma a zaplnit tak
kontejner na objemný
odpad.
Na konci června jsme se
pobavili a občerstvili na
posezení pod pergolou,
které se konalo místo
tradičního dětského dne.
V létě jsme měli možnost
ochutnat nové menu v
Motelu Charlie.

A v září jsme přivítali nové
občánky – pět chlapců.
S některými občany jsme
společně oslavili jejich
„kulatiny“. Navždy jsme se
rozloučili s paní Hanou
Burešovou a Václavem
Rajtrem.
Z důvodu koronaviru
nemohlo dojít k tradičnímu
rozsvícení vánočního
stromu a pohoštění občanů.
Stromek se rozsvítil bez
přítomnosti veřejnosti, ale
děti o adventní balíčky
ošizeny nebyly, obecní úřad
jim je předal osobně domů.

Zpátky do minulosti
14. června 1900 byl na zahradě u
domu čp. 24 neznámým pachatelem
založen požár, který se šířil ulicí „na
Kabáty“. Požár poničil celkem 6
domů.
V roce 1927 byl opraven starý kříž
na občině, který byl postaven v roce
1770. V době opravy měl 157 let.
Dnes již neexistuje.
Dřívější Šrůtův statek (dnes čp. 6) byl
postaven v roce 1810 na náklady
Tomáše Šrůty. Postaven byl Janem
Kosekem ze Sobčic.

Čp. 6

Kalendář akcí
Opravená socha Karla Boromejského v roce 2010
Vzpomínka na roky minulé
Pojďme si společně
zavzpomínat na to, co se
stalo před deseti, dvaceti
anebo třiceti lety.

Před 20 lety v roce 2000
byla v Kovači provedena
plynofikace obce. Starostou
byl Miloš Mádle. Obec měla
110 obyvatel.

Před 30 lety, v roce 1990
vznikla obec Kovač
oddělením od Konecchlumí.
Obec vznikla dnem voleb do
obecního zastupitelstva,
tedy 24. 11. 1990.
Volební účast byla tehdy 90
%. Volby se konaly
v místním pohostinství a
starostou byl zvolen Alois
Vohánka. Obec měla 100
obyvatel.

Před 10 lety, v roce 2010
proběhlo první vítání
občánků. Na návsi přibyla
plastika od Jana Hrubého,
studenta SPŠ v Hořicích.
Vybudovali jsme dětské
hřiště. Nechali opravit sochu
Karla Boromejského. V zimě
byla v Kovači sněhová
kalamita. 10.11. 2010 byl
starostou zvolen Pavel
Kysela. Obec měla 135
obyvatel.

Momentálně nejsou v plánu žádné
akce.

Sněhová kalamita v roce 2010
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