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Úvodní slovo
Vážení čtenáři – občané,
Čas letí jako bláznivý, a i když se
to nezdá, máme tu konec roku
2021.
Se začínající zimou, opět vychází
další číslo našeho informačního
občasníku. Tentokrát tu máme
8.vydání, ve kterém se dozvíte
nejenom novinky, ale i shrnutí
toho, co se v tomto roce událo.
Příjemné čtení a hezký zbytek
roku vám přejí zastupitelé obce
Kovač.

Rozsvícení vánočního
stromečku

opatřením nekonala.

Venku už se setmělo,
melodie vánočních koled
znějí z amplionů, na
stromech na návsi začínají
svítit světýlka, všude klid a
nikde ani noha. Tak takhle
vypadalo letošní rozsvěcení
stromečku. Akce, na kterou
se těší zejména děti, se již
podruhé kvůli
protipandemickým

I přesto, že jsme neměli
možnost zúčastnit se této
akce, o krásnou podívanou
jsme nepřišli. Naši náves
nyní zdobí vánoční stromek,
sobi a osvětlené sakury.

Nabídka rozvozu obědů

Cena oběda je 85 Kč. V ceně
je zahrnuta polévka, hlavní
chod, salát nebo kompot.
Jídla budou rozvážena
k vašemu domu, vždy kolem
11 hodiny. Závoz je možný
od 10 obědů.

Ani děti nebyly ochuzeny o
své balíčky od obce plné
různých dobrot.

Chodník už je skoro hotov
Po dlouhé době čekání, jsme se
konečně dočkali. Chodník, který
vede od bývalé hasičárny na
konec Kovače, na který jsme
čekali téměř rok, je hotov.
Chodník sice ještě čekají drobné
úpravy a kolaudace, ale projít
se po něm již můžete.

I naši obec navštívil Mikuláš
s čerty a andělem.

Společnost Trefa Jičín nabízí
možnost rozvozu obědů.
Tato nabídka se nyní týká i
naší obce.
Firma nabízí výběr ze čtyř až
pěti jídel denně, polévku,
která je součástí jídla, salát
nebo kompot. Nabízí také
sladká jídla dvakrát týdně.

Pokud máte nějaké další
dotazy obraťte se na paní
Gardoňovou, Kovač čp. 54.
Bližší informace na vývěsce
OÚ.
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Ohlédnutí za
uplynulým rokem
Rok 2021 hodně přinesl a
hodně vzal. Díky
pandemické situaci se
mnoho akcí konat nemohlo.
Pojďme, ale zavzpomínat na
to, co se konat mohlo.
První akce, která se v tomto
roce konala, byla až
v červnu. S koncem školního
roku, jsme si v obecní
pergole poseděli, pobavili a
občerstvili výbornými
grilovanými kuřaty. Děti si
mohly vyzkoušet nejrůznější
disciplíny.

Ve stejném duchu se konala
i druhá akce. Tehdy jsme se
ale loučili s prázdninami.
Sportovní odpoledne si užili
jak děti, tak dospělí.

Zpátky do minulosti
V roce 1946 se v Kovači objevila
první elektrická pračka. Pořídil si
ji pan Mašek čp.9.

V říjnu jsme se mohli těšit
na výlov rybníka, kde jsme si
mimo zakoupení kapra, užili
i zábavy.

České státní dráhy v Kovači
dosáhly za rok 1946 425 000,Kčs tržby. Normální jízdné do
Jičína a zpět stálo 20,-Kčs.

V roce 2021 jsme oslavili 10
životních výročí a navždy
jsme se rozloučili
s Vladimírem Gernatem a
Petrem Uherkem.

Na jaře v roce 1947 bylo
provedeno vysázení topolů na
louce „Na Bahnách“ při dráze.

Kovačská
bažantnice

Znáte kovačské přírodní
památky?
Přírodní památky v Kovači
by se sice daly spočítat na
prstech jedné ruky, ale
právě tyto památky dělají
Kovač neobyčejnou.
Kovačský jasan – najdeme
ho u tvrze. Je to vysoký,
mohutný a vzrostlý strom.
Jeho stáří je odhadováno na
270-300 let. Je chráněn
památkovým úřadem.
Rybník Strašidlo – nachází
se asi 800 metrů za obcí
směrem k Butovsi. V okolí
rybníka se nachází vysoká
populace kuňky ohnivé,
která je velice vzácná.

Z tohoto důvodu byl rybník
v roce 2013 uznán za
přírodní památku.
Rybník Hluboký – nachází se
za obcí na okraji smíšeného
lesa. Na rozdíl od rybníka
Strašidlo, můžeme rybník
Hluboký vidět už ze silnice.
Za přírodní památku byl
uznán v roce 2012 z důvodu
výskytu početné populace
kuňky ohnivé a jiných
vzácných živočichů.
Kovačská bažantnice –
přírodní rezervace
s výměrou asi 31 ha.
Vyhlášena byla 14.1.1956.
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Jasan ztepilý

