Informační občasník obce
Úvodní slovo
Vážení čtenáři - občané,
3. vydání Kovačských novinek je
tu a s ním přichází i spousta
dalších zajímavostí.
Věříme, že se vám toto vydání
bude líbit stejně jako ty
předchozí.
Příjemné čtení vám přejí
zastupitelé obce Kovač

3. vydání, listopad 2019

Stromy v kovačském parku prořezány
Na základě vypracovaného
znaleckého posudku se
v pondělí 21. října provedla
revitalizace stromů
v kovačském parku.
Některé stromy byly v tak
špatném stavu, že musely
být na jaře pokáceny. Toto
se nevyhnulo ani jedné lípě,
která byla ve velmi
kritickém stavu.

Tento zásah se naštěstí
nemusel provést u ostatních
stromů.
U většiny z nich se provedlo
prořezání větví. U jiných
stromů se provedlo
takzvané zajištění koruny
vazbou. Tato technika se
provádí pro vyšší zpevnění a
bezpečnost koruny. Díky
tomu je zamezeno
nadměrnému namáhání a
poškození hlavních větví.

Nezapomeňte!!!!
Povinné čipování psů
Pokud jste ještě neočipovali
svého psa, máte čas už jen do
konce roku.
Povinnost opatřit psa čipem
ukládá majitelům novela
veterinárního zákona a to od
1.1. 2020.
Těm, kteří tuto povinnost
nesplní, hrozí pokuta až 20 000 ,Kč.
Neočipovaným psům navíc
nebude z pohledu zákona
uznána platnost očkování proti
vzteklině, i když zvíře očkováno
bylo.
Očipování provede jakýkoliv
veterinář.
nejdůležitějších
Cena čipu:Jednou
200 – z500
Kč
událostí
letošního
Cena práce: 300 – 900 Kč roku.
Stále však
na
Cena registrace
dočekáme
databáze:
200 – 500 Kč

Rekonstrukce osvětlení
proběhla
Během prázdnin firma
Elmont provedla slibovanou
rekonstrukci veřejného
osvětlení směrem na
Konecchlumí.
Rekonstrukce osvětlení
vyřešila tak často
nepříjemnou situaci
kolemjdoucím.

Sportovní den měl
úspěch

V sobotu dne 21.9.2019 se
v areálu za tvrzí konalo
dětské sportovní
odpoledne. Děti se mohly
zúčastnit několika disciplín,
které si vyzkoušeli i dospělí.
Nejoblíbenější mezi dětmi,
ale i dospělými, byla střelba
ze vzduchovky. Nejmladší
děti řádily na hřišti na
motokárách.
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Zdraží se poplatek za
odpad?
Zastupitelstvo obce uvažuje
o zdražení poplatku za
netříděný odpad, tj. místní
poplatek za provoz
systému, shromažďování,
přepravy, sběru, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Důvodem je navyšování
ceny za odvoz odpadu od
Technických služeb Jičín.
Poplatek by se měl zvýšit ze
450,- Kč na 500,- Kč za
osobu. Navýšení je ovšem
stále v jednání.
Poplatek za odpad se
nezměnil od roku 2003.

Zpátky do minulosti
V roce 1926 bylo v Kovači založeno
vodní družstvo a skládalo se celkem
z 5 členů.
V roce 1926 začalo odvodňování
pozemků směrem na „Kabáty“.
V roce 1927 se k místnímu
„hostinci“ přistavěl velký taneční sál
a jeviště.
V roce 1925 byl založen kovačský
divadelní spolek „Libuše“, ve kterém
bylo celkem 27 ochotníků – 14 mužů
a 13 žen.
V roce 1928 byla provedena stavba
osobní čekárny na vlakové zastávce
v Kovači.

Výlov rybníku Kačírek

V sobotu 19. října se konal
výlov rybníku Kačírek. Každý
kdo přišel, si mohl zakoupit
kapra a posedět u
občerstvení.
Prodalo se celkem 34 kaprů.
Výlov se s občasnými
výjimkami koná pravidelně
již několik let.
Tuto akci si užili jak malí, tak
velcí a málokomu se chtělo
domů.

V rybníku nemáme pouze
kapry, ale také je zde amur,
jeseter, lín a okoun.
Rybník Kačírek je zde už
mnoho let. První zmínka o
rybníku pochází z roku
1530. V této době rybník
sloužil především k obraně
vesnice a tvrze.
V 70. letech minulého
století byl upraven na
požární nádrž.

Kalendář akcí
30.11.2019 – Rozsvěcení vánočního
stromečku
Při této příležitosti se chystá
posezení pro děti i dospělé.
Děti se mohou těšit na vánoční
tvoření a pečení
Přejeme vám krásný zbytek roku
2019 a ještě krásnější vstup do
nového roku 2020.
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