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Úvodní slovo
Vážení čtenáři – občané,
Letní teploty jsou v plném
proudu a všichni se po dlouhé
zimě těší na léto plné sluníčka.
Se začátkem léta vychází dlouho
očekávané 7. vydání Kovačských
novinek. O novinky rozhodně
nebude nouze.

Příjemné čtení vám přejí

Výstavba chodníku bude
brzy zahájena
Obci Kovač se podařilo
získat z Programu obnovy
venkova Královehradeckého
kraje dotaci v celkové částce
1 200 000 kč. Dotace
pokryje zhruba 35 %
nákladů.
Na výstavbu tohoto
chodníku bylo ve veřejné
nabídce osloveno více než
10 firem.

Výběrové řízení vyhrála
firma Matex HK s r.o.
z Hradce Králové, která
měla nejnižší nabídku.
Stavba chodníku, který
povede od bývalé hasičárny
čp.18 k soše Karla
Boromejského, bude
zahájena v červnu 2021.

Zastupitelé obce Kovač

Dotace na přestavbu domu
čp. 36 nevyšla
Obec Kovač žádala o dotaci na
přestavbu obecního domu čp.
36.
Vzhledem k tomu, že o dotaci
žádalo příliš zájemců, se na
Kovač nedostalo. Obec opět
zkusí štěstí na podzim 2021.
Přestavba domu se tak odkládá
na rok 2022.
Sportovní rybolov
Na rybníku Kačírek je pro
kovačskou mládež možnost
sportovního rybolovu stylem
chyť a pusť.

Historie výstavby
chodníků v Kovači
Dnes už si Kovač bez
chodníku nedokážeme ani
představit. Ovšem až do
roku 2009 zde žádný
chodník nebyl.
V roce 2009 byl postaven
první chodník od OÚ
s lávkou, jehož výstavba

stála 426 287 kč. Druhého
chodníku jsme se dočkali
hned rok poté. V roce 2010
byl v Kovači postaven
chodník k vlakové zastávce.
Výstavba tohoto chodníku
stála 750 492 Kč. Výstavba
posledního chodníku
proběhla v roce 2017 od OÚ
k čp.69. Chodník stál obec
1 243 111 kč.
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Zpátky do minulosti

Odvoz odpadu
Jistě jste si všimli, že každý
rok obec nechává přistavit
kontejner na objemný
odpad a nechává odvézt
nebezpečný odpad. Odvoz
nebezpečného odpadu letos
stál 3 994 Kč. Odvoz
objemného odpadu vyšlo
obec na 6 327 Kč.

A jak je to se směsným
odpadem? Přesně 64
popelnic se vyváží každých
14 dní a stejně tak i
kontejnery na plast, papír a
sklo. Obec za tento odpad
zaplatí čtvrtletně 35 000 Kč.
Připomínáme, že termín na
zaplacení odpadu byl 31.
května.

V roce 1927 měl tehdejší včelař Jan
Vích (čp.24) na zahradě 37 včelích
úlů. Včelařem byl od roku 1890.
5. února 1929 bylo v Kovači
naměřeno - 32°C
Díky mrazům v únoru 1929 zmrzla
přes noc u Malichů čp. 57 na plotně
káva.
V roce 1930 bylo v Kovači 55
hospodářů. Při sčítání bylo
spočítáno 236 kusů dobytka, 105
kusů prasat a 1655 kusů kuru.

sv.Izidor

Boží muka

Znáte kovačské
památky?
V každé obci nalezneme
několik památek. V Kovači
nalezneme celkem 10
památek a přírodních
zajímavostí. Tentokrát se
zaměříme na ty
„nepřírodní“.
Socha sv. Karla
Boromejského – postavena
byla v roce 1770 na
památku uzdravení knížete
Karla Trauttmansdorfa.
Socha sv. Izidora – socha
patrona zemědělců byla
postavena v roce 1734.
Socha byla několikrát
opravena, a to v letech:
1889, 1934 a 2009.

sv.Karel Boromejský k. Panny Marie

Boží muka – sochu najdeme
za obcí směrem na Kabáty.
Postavena byla v roce 1770.
Je zde Kristus na kříži. Konec
kříže má tvar rozkvetlé lilie.
Kaplička Panny Marie –
kaplička stojí na cestě od
Božích muk směrem na
Konecchlumí. Postavena
byla v roce 1727 na náklady
tehdejšího rychtáře Jana
Jůzy. Poslední oprava
proběhla v roce 2010.
Mlýn Zlodějek – nejedná se
vyloženě o památku, ale za
zmínku stojí. Rozvaliny
mlýna najdeme v lese za
hájenkou. Postaven byl
v roce 1809 a v provozu byl
až do roku 1945.

Rozvaliny
mlýnu
Zlodějek

Kalendář akcí
19.6.2021 – akce pro děti a dospělé
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občerstvení bude zajištěno

