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Z POKLADŮ KOHOUTOVA

Periodický tisk územního samosprávného celku „Kohoutovské listy“, evidenční číslo MK ČR E 22390, vychází 
čtyřikrát ročně v Kohoutově. Vydává Obec Kohoutov, č. p. 65, 54401, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla 
10. 6. 2018 a další číslo vyjde v září 2018. Fotografie: L. Grega, Š. Koumar, T. Hlavsa a J. Tyrnerová

SLOVO STAROSTY
Kristova tma a modlitba stromů
Cesta od  Choustníkova Hradiště se k  nám 
do  Kohoutova klikatí a  stoupá starým lesem. 
Při vjezdu do lesního hvozdu byla na konci 17. 
století kukským hrabětem Šporkem založena 
osada Kašparova Hora - Kasperberg. Dnes z ní 
u cesty zbyla jen poslední usedlost, sporadicky 
navštěvovaná o víkendech.
Hustý les na prudkém svahu nad osadou býval 
odedávna nebezpečným a  obávaným mís-
tem, plným nástrah a  tajemství; však se mu 
taky říkalo „Kristova tma“ a  v  Kohoutově se 
tradovalo, že zde i straší. Děti sem nesměly, prý 
tady padaly větve ze stromů a  zrádné vzduš-
né víry hučely a odnášely poutníkům klobou-
ky. Stará úvozová cesta vedla strmým kopcem 
a  jízda od  Kohoutova dolů byla ve  špatném 
počasí velmi nebezpečná. Jako varování stála 
na počátku klesání u cesty malá lesní kaplička, 
kde bylo záhodno požádat o  Boží přímluvu 
k  překonání nebezpečného úseku. V  minu-
lém století úvozovou cestu nahradila oklikou 
vedoucí úzká silnička se serpentinami. Počasí 
tady ale vrtošilo dál a nehody se tu stávaly stá-
le. Dokonce zde několik lidí přišlo o život.
Bývalé obyvatele Kohoutova k  smrti vystrašil 
velký vichr, který se za strašného hukotu pro-
hnal tímto lesem těsně po  konci II. světové 

války v červnu 1945. Lidé se obávali, že nastá-
vá konec světa. Po  jen pár minut trvající vich-
řici zůstaly v lesích pruhy vyvrácených stromů, 
ve vsi ovocné stromy zlomené v půli a stavení 
bez střech. Svět sice nakonec pokračoval, ale 
němečtí starousedlíci museli brzy opustit své 
domovy a oblast osídlili noví obyvatelé. Do sta-
vení v Kašparově hoře se nastěhovala paní Svě-
tíková. Znalá starých pověstí o  Kristově tmě 
a věrna svému jménu, chodila pravidelně sta-
rou úvozovou cestou nahoru do kapličky rozží-
hat ochrannou svíčku. Cestou se modlila a pro-
sila o Boží ochranu nad nebezpečným místem. 
Její slova poslouchaly letité duby a buky lemu-
jící ten prastarý, lesem zarůstající úvoz a  také 
mladá lipka rostoucí vedle kapličky.
Čas běžel, paní Světíková se odstěhovala 
do  Kohoutova, úvoz skryl les. Kaplička pustla 
a  nakonec ji kohoutovská omladina při svých 
návratech z  hradišťské hospody srovnala se 
zemí a původní místo prozrazovala jen vzrost-
lá lípa. Vichry nadále útočily na  Kristovu tmu, 
větrné víry občas lámaly v  lese stromy, ale až 
ke kohoutovským chalupám nikdy nedorazily. 
Mohutné koruny listnáčů kolem starého úvozu 
se vždy vichru postavily, ševelily odposloucha-
né modlitby a Boží přízeň pro vesnici udržely.
V zimě začátkem roku 2017 byl les nad osadou 
Kašparova Hora vykácen a  k  zemi padly i  sta-
leté duby a buky. Jejich mohutné pařezy byly 
vyrvány a obnažila se rýha starého úvozu. Když 
se před svátkem Nanebevzetí Panny Marie 
v  půli srpna přihnal zase od  jihu velký vichr, 
mohl se již volně rozletět pasekou a  nabrat 
na ničivé síle. Až osamělá lípa u zbořené kap-
ličky se jeho řádění postavila do cesty. Stačila 
ještě modlitbou rozdělit dravý živel na  dva 
proudy, ale pak padla, vyrvána z kořenů. Vichr 
dál rovnal se zemí celé pruhy lesního poros-
tu. Jeden proud s  hromovým hukotem vletěl 
do Kohoutova, kde po sedmdesáti letech mohl 
opět děsit obyvatele, lámat a vyvracet stromy, 

za  námi máme letní jaro - nemohl jsem se 
tomuto spojení vyhnout, protože lépe se letoš-
ní jaro charakterizovat nedá. Na třešně a jaho-
dy koncem května se pamatuje jen málokdo. 
Snad nás čeká stejně krásný čas dovolených 
a  děti si přes prázdniny užijí koupání, mož-
ná i  v  některém z  našich opravených rybníků. 
Jak jsem se mohl přesvědčit, nejvíce je zaujal 
rekonstruovaný rybník v Kladrubech. 
Jaro nám přineslo celou řadu úspěšných akcí. 
Přivítali jsme tři nové občánky, na  dětském 
hřišti slavnostně pokřtili prvky pro cvičení 
dospělých, uklidili obec a  dobrovolníci z  Čer-
veného kříže pomohli s  výsadbou nových 
stromků v lese. Při pálení čarodějnic jsme žád-
nou neupálili a  ani nám žádná z  obce neule-
těla, protože zde žádnou určitě nemáme. Paní 
Tyrnerová nás provedla po  místních křížcích, 
v kostele zazněly tóny varhan a Den dětí přinesl 
nejen pro děti spoustu smíchu, ale i pro dospělé 
možnost stát se Robinem Hoodem. 
Jak jste si všichni mohli všimnout, probíhá 
oprava kostela, kterou snad do  Řemesel stih-
neme. A  tím se už blížím k  naší největší letní 
akci a  to k  Lidovým řemeslům; snad se nám 
tento 24. ročník opět podaří. Při vzpomínce 
na  loňské „Derecho“ mi ještě stále běhá mráz 
po zádech. Jako každý rok je připraven bohatý 
kulturní program, trhovci se po loňském půstu 

těší dvojnásob a  občerstvení je také zajištěno. 
Letošní řemesla zakončíme s hudební skupinou 
„Pohoda“ při taneční zábavě. 
Na podzim nás čekají volby do místního zastu-
pitelstva, a  to přesně 5. a  6. října. Snad dojde 
i  na  tolik očekávanou opravu komunikace 
a začneme stavět vodovod směrem Kladruby.
Ale zpátky k  létu, astronomické léto začíná 
červnovým slunovratem, obvykle tento den 
připadá na 20. nebo 21. června.  Letos (r. 2018) 
nastává léto 21. června ve 12 hodin a 8 minut 
odpoledne. Slunce se tímto dnem dostá-
vá do  nejsevernější polohy. V  tomto období 
na  severním pólu Slunce nezapadá, na  jižním 
pólu se naopak vůbec neukáže. Po letním slu-
novratu se nám dny opět zkracují a  noci pro-
dlužují. Léto je období školních prázdnin, ale ty 
v  historii neznamenaly pro děti vždy zábavu, 
musely pomáhat při letních sklizních; někdy by 
to nevadilo ani dnes. 
Léto je čas zábav, koupání, oslav. Čas odpo-
činku, relaxace a přípravy na nastávající zimu. 
Proto si všichni užívejme sluníčka, ale s mírou, 
i  ono může uškodit. Nezapomínejte na  pitný 
režim (ale ten vodový), v horkých dnech zbyteč-
ně nepřepínejte své síly. Ono vám nic neuteče 
a  práce obzvlášť ne. Takže krásné prázdniny 
a  pohodový letní čas, i  když by teda mohlo 
někdy lehce sprchnout. 

Váš starosta Láďa Grega

Milí spoluobčané a prázdninoví návštěvníci naší obce,

strhávat střechy a ničit ploty. Druhá větev podobně postihla osadu Kladruby. Ničivý živel se hnal 
k severu takovou silou, že prolétl celou polskou nížinou, kde i zabíjel a dolétl až k Baltskému 
moři. Kohoutovští se z  toho Božího dopuštění dlouho vzpamatovávali a  jen děkovali, že to 
všichni přežili. Polámané stromy i vyvrácená lípa už jsou odklizeny, paseky kolem Kristovy tmy 
zarůstají, ale obava zůstává. Co bude dál?
Podle vyprávění paní Marie Pindlové, knihy rodáka z Kohoutova Freda Braunera „Takový byl můj 
život“ a prožité události sepsala Jarmila Tyrnerová
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ZPRÁVY Z OBCE 

 • V  březnu byla zahájena rekonstrukce 
vnějšího pláště kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, kterou obec spolufinancu-
je částkou 500 000,- Kč. Tato částka byla 
poskytnuta OSKA, z.s. na základě smlou-
vy o  poskytnutí finančního příspěvku, 
Česko- německý fond budoucnosti při-
dal 300 000,- Kč a také Ministerstvo kul-
tury přispělo částkou 400 000,- Kč. 

 • Napotřetí byl vybrán dodavatel na opra-
vu dlážděné cesty v Kladrubech. Tím se 
stala firma STRKO - Josef Středa za  cel-
kovou částku 1  823  130,- Kč včetně 
DPH. Na  opravu přispělo Ministerstvo 
místního rozvoje částkou 920  475,- Kč. 
Se zahájením prací se počítá v  měsí-
ci září a  ukončení by mělo být v  říjnu. 
V  této době bude obtížné se dopravit 
na kladrubskou náves, tímto se předem 
omlouváme občanům a  vlastníkům. 
Konkrétní dobu uzavírky a možnosti ob-
jížďky se dozvíte včas. 

 • Další investiční akcí bude výstavba au-
tobusových čekáren na  otočce autobu-
su v  Kladrubech a  naproti Maršálkům. 
Na  tuto investici přispěje z  Programu 
obnovy venkova Královéhradecký kraj 
částkou 84 600,- Kč. 

 • Tou největší plánovanou investicí  
je bezesporu výstavba vodovodu 
do  Kladrub. Zatím neoficiálně byla 
na  letošní rok přislíbena dotace z Krá-
lovéhradeckého kraje v  přibližné výši 
kolem 3 miliónů. Věřím, že se vše do-
táhne do  konce a  na  podzim tohoto 
roku bude započato s výstavbou. 

 • Další významnou investicí je pořízení 
územního plánu obce. Pro obec Kohou-
tov jej bude zpracovávat Ing.  Arch. No-
votný Karel za celkovou částku 242 000,- 
Kč. V  současné době můžete zasílat 
na Obecní úřad písemné podněty a při-
pomínky k  budoucí podobě vesnice. 
Pevně věřím, že se zúčastníte i veřejného 

projednání této územně plánovací do-
kumentace. 

 • A  to nejlepší nakonec, i  když investo-
rem není obec, ale Královéhradecký 
kraj. Touto akcí není nic jiného než re-
konstrukce komunikace vedoucí obcí, 
oficiální název akce „III30014, I37 – Ko-
houtov – Kladruby, souvislá obnova as-
faltobetonového krytu“. Začátek opra-
vy má být 13.8.2018 a  celková oprava 
potrvá do konce listopadu 2018. Celko-
vé náklady se vyšplhají na 46,8 mil. Kč. 
Celá obnova je rozdělena na  pět částí, 
každá tato část komunikace bude uza-
vřena. Více na www.kohoutov.info.

 • Co dalšího se v obci bude dít? Za zmínku 
snad stojí, že v  pátek 
29.6.2018 v  19.00 ho-
din se uskuteční pietní 
akt na  hřbitově, kde 
budou do  vsypové 
jamky uloženy ostatky 
našeho bezdomovce 
Vaška. 

 • Dále obec nabízí prodej palivového dře-
va, pro místní občany za 500,- Kč za m3 
bez DPH v délkách 2 bm - stále ještě po-
zůstatky Derecha a následujících větrů. 

Co napsat závěrem? Nikdy si nevážíme 
toho, čeho máme relativně dostatek. 
Relativním dostatkem se v obci Kohoutov 
začíná nazývat „PITNÁ VODA“ . Již teď se 
nástup vysokých teplot začíná projevovat 
nedostatkem vody ve  vodovodu, a  proto 
žádám především odběratele v  Novém 
Kohoutově a v Kladrubech, aby vodu pou-
žívali zejména ke  spotřebě v  kuchyních 
a  koupelnách, nikoliv k  napouštění bazé-
nů a zalévání zahrad. Pokud tak nebudou 
činit, tak relativní dostatek se i pro ně stane 
velkým NEDOSTATKEM. 

Oznámení 
Dovolená na Obecním úřadě  
v Kohoutově 13. - 17. 8. 2018

Dovolená MUDr. Koumarové 
23. – 27. 7. 2018
13. – 17. 8. 2018 

3. – 7. 9. 2018 
více na www.drsarka.cz

 • Očkování psů bude upřesněno a  info 
vhozeno do poštovní schránky poplatní-
ků, kteří svého psa v obci přihlásili. 

 • Od  června je nový jízdní řád autobusů; 
největší změnou je, že i  o  velkých škol-
ních prázdninách bude jezdit ranní spoj 
s odjezdem ze Dvora Králové v 6.50 ho-
din a  s  odjezdem od  Obecního úřadu 
v 7.10 hodin. 

Prosba o spolupráci
Do  konce srpna můžete pojmenovávat 
rybníky v  obci Kohoutov (mimo Rábiše 
a  Pupku). Své nápady zasílejte na  e-mail: 
obec.kohoutov@seznam.cz. Zatím tyto 
rybníky mají pouze čísla 1 až 8. (Od Nové-
ho Kohoutova po Vyhnánov) 
Vzhledem k evropskému nařízení o ochra-
ně osobních údajů, tzv. GDPR, tvoří přílo-
hu těchto Kohoutovských listů i  souhlas-
né prohlášení potenciálního odběratele 
informací z obce formou SMS nebo e-mai-
lem. Nutno vyplnit, podepsat a  odevzdat 
na Obecním úřadě v Kohoutově. Pokud tak 
neučiníte, budou vaše adresy ze systému 
k 31.8.2018 vymazány. 
 

Ladislav Grega, starosta obce
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Vážení spoluobčané Kohoutova, vážení chataři a chalupáři, 

hlásím se vám opět v pravidelné rubrice s přehledem toho, co jsme od minulého vydání 
KL probírali na zasedáních zastupitelstva obce Kohoutov:

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,

knihovnický začátek jara byl i letos tradič-
ně v Andersenovském duchu. Věrni „Noci 
s Andersenem“ , jež letos připadla na 23.3., 
jsme zůstali i v naší knihovně. Tematicky byl 
již 18. ročník věnován zejména Josefu Čap-
kovi, neboť tento významný malíř a spiso-
vatel, mimo jiné i  autor slova „robot“, se 
narodil 23.3.1887. Připomněli jsme si i  80 
let od prvního vydání Rych-
lých šípů či 180 let pohádky 
„Cínový vojáček“. 
Z  kohoutovských luhů 
a  hájů dorazilo nakonec 15 
účastníků, kteří v  průběhu 
večera soutěžili v  tema-
tických disciplínách, četli 
vybrané pohádky a pověsti 
a  v  neposlední řadě obje-
vili ukrytý poklad. Akce se 
vydařila, věrni zůstanem 
i příští rok. 
Nejen těm, kteří navštěvují 
knihovnu, bych chtěl popřát 
krásné léto, ke kterému jistě 

patří i zábavná kniha. Vzhledem k tomu, že 
v průběhu letních prázdnin bude knihov-
na uzavřena, poslední šance se vybavit 
na cesty budete mít v pondělí 2. 7. 2018.
Od září bude opět otevřeno každé pondělí 
od 15 do 17 hod.

Štěpán Koumar, knihovník

 • závěrečný účet obce a  Účetní závěrku 
obce za rok 2017

 • rozdělení finančních prostředků obce 
na k tomu určené účty

 • pronájmy a převody pozemků dle zve-
řejněných záměrů

 • přijetí p. Fikejze jako zaměstnance obce

 • obecně závazné vyhlášky o spádovosti 
škol a rušení nočního klidu

 • veřejnoprávní smlouvu s OSKa na dota-
ci za účelem opravy vnější omítky kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie

Tak to bychom měli v  kostce to nejdůležitější, co jsme za  uplynulé tři měsíce projed-
návali. Přeji vám všem pohodové léto, dětem povedené prázdniny, dospělým pěknou 
dovolenou bez úrazů a katastrof, trochu vláhy do naší vyprahlé obce a doufejme, že také 
Lidová řemesla 2018 bez větrné smršti. Mějte se všichni moc fajn!

 Pavel Horáček, místostarosta

 • výsledky výběrového řízení na zpra-
covatele Územního plánu obce

 • výběr dodavatele na  akci „Oprava 
dlážděné komunikace v Kladrubech“

 • smlouvu na zřízení pověřence zabez-
pečení GDPR

 • finanční dar TJ Jiskra Kocbeře a spol-
ku Linka bezpečí

 • rozpočtové opatření v  předloženém 
znění

OZ schválilo:
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Český červený kříž
 • 14. května se konal sběr odpadků v obci 

s  dost dobrou účastí. Ukončili jsme jej 
tradičním posezením u ohně na hřišti.

 • 21. května jsme v obci vítali 3 nové občán-
ky, dvě holčičky a jednoho chlapečka.

 • 28. května se všichni naši členové, kteří 
jezdí v  létě na výlet rodičů s dětmi, zú-
častnili sázení lesních stromků. Vydělá-
váme si tak na letní pobyt. Děkuji všem, 
hlavně těm, kteří v  létě nepojedou, 
a  přesto nám pomohli. A  to bylo velké 
vedro a byli jsme potom hodně utahaní.

 • 2. června se v  krásném počasí vydařil 
Dětský den. Přišlo 43 děti, které mohly 
soutěžit v  16 disciplínách, letos nově 
i  v  lukostřelbě. Všem se to líbilo, děti 
hledaly i  poklad, kousaly do  koláče 
a opékaly párky. Dětský den by nemohl 
být tak bohatý, kdybychom neměli 
sponzory a pomocníky. Všem za pomoc 
moc děkuji. 

 S pozdravem Kamila Švorcová

OSKA z.s. 
OSKA z.s., která má 20 členů, letos slaví už 
10 let své činnosti pro zvelebení obce. První 
naší aktivitou v roce 2008 byla spolupráce 
s obcí na výsadbě aleje za hřbitovem. Tato 
práce už doslova přinesla ovoce a obalené 
třešňové stromy letos potěšily i místní děti. 
Pokračujeme v projektu Arboreal Futures, 
čtyři naše členky byly v červnu u partnerů 
v Litvě; i tam se sází stromky.

OČIMA KRONIKÁŘE

Milí Kohoutovští,

přestože naše obec bezpochyby vyniká 
nad ostatní svojí poctivostí a  dobrými 
mravy, je nezbytné alespoň jednou za rok 
zkrotit zlé síly. Ideální příležitostí je magic-
ká filipojakubská noc z 30.dubna na 1.květ-
na. V dávných dobách lidé věřili, že o filipo-
jakubské noci vládly zlé síly a čarodějnice 
se slétaly na  sabaty. Proto se na  kopcích 
pálily ohně, které fungovaly jako ochrana 
vesnic před čarodějnicemi.
Pro jistotu u sebe lidé ještě nosili květ kap-
radí, svěcenou křídu, hostii a další křesťan-
ské předměty chránící před zlem. Na ves-
nicích navíc bylo nutné ochránit i  úrodu 
a dobytek.
Kdyby tuto noc nebyly v  chlévě zelené 
větévky či nebyl obsypán dokola pískem, 
čarodějnice by vše očarovaly, což by způ-
sobilo poškození úrody i dobytka.
Tradice ohňů se zachovala i  v  Kohoutově 
a  letošní vydařené jaro této tradici přálo. 
Na  místním hřišti se sešlo několik desítek 
občanů i  občánků. Většina z  nich dora-
zila na  hřiště v  průvodu, který se sešel 
u  obecního úřadu a  přihlížel, jak místní 

siláci vztyčili Májku. Od  pradávna strom 
představoval strážného ducha obce, proto 
i stromy vybrané na máje musely být silné, 
rovné a  také vysoké. Hodně se k  tomuto 
účelu využívaly smrky, jedle nebo borovi-
ce, protože déle vydržely zelené. Oblíbená 
byla ale i bříza, tak jako v našem případě.
Na  obecním hřišti se pak za  všeobecné-
ho veselí popíjelo, opékaly se buřtíky 
a  všichni netrpělivě očekávali slavnostní 
zapálení hranice, která zase na rok ochrá-
ní kohoutovské od všech zlých sil. Pro děti 
byly připraveny soutěže, pro ty větší samo-
zřejmě „lehce“ pěnící Krakonoš. A pak vše 
rázem ztichlo a  hranice vzplála. Už neby-
lo pochyb, že zlé síly jsou pro tento rok 
zahnány. Ty zbylé ještě zahnal a  zejména 
děti rozdováděl ohňostroj Uliho Bernera 
a atmosféra večera byla dokonána. Samo-
zřejmě se sluší poděkovat všem, kteří se 
na přípravě této mimořádné události podí-
leli – obci a  TJ Sokolu Kohoutov za  pořa-
datelství a  občerstvení, jakožto i  vrchním 
„nápojářům“ Hance a Pepovi Černým, Sbo-
ru dobrovolných hasičů za  krocení ohně 
a zlých čarodějnic a ČČK za přípravu sou-
těží pro děti. 

Štěpán Koumar, kronikář

SPOLKOVÁ ČINNOST

Stalo se:
 • O  velikonoční neděli přijalo pozvání 

na obchůzku našich křížků 10 poutníků. 
Cíle - Schreiberova kříže na začátku Ko-
houtova - bylo dosaženo.

 • Vekou návštěvnost měla přednáška Mgr. 
Podhorné o léčebných účíncích přírod-
ních tinktůr - Gemmoterapie. Jistě jste si 
všimli, kolik obyvatel Kohoutova po do-
poručené ozdravné kúře zkrásnělo.

 • V květnu proběhla praktická ukázka rou-
bování jabloně s Ing. Klevcovem, jež byla 
předčasně ukončena průtrží mračen 
a povodní. Zmokli jsme, ale roub se ujal. 

Kohoutovští ve městě Kaunas v Litvě
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 • V neděli 13. května v zaplněném koste-
le účastníci přednáškového pásma Roz-
pravy o  člověku a  krajině své návštěvy 
určitě nelitovali. Tóny keltské harfy v ru-
kou Ivanky Pokorné, harfenistky Národ-
ního divadla se prostorem kostela krás-
ně nesly. 

 • Květnová Noc kostelů už nepřitahuje to-
lik návštěvníků jako první rok, ale zájem 
dětí o  výtvarnou dílnu s  Danou Grego-
vou byl veliký a děti si pak zvědavě po-
slechly i  vystoupení našich malých mu-
zikantů. Děkujeme panu Petru Bláhovi 
za  pečlivě připravený koncert varhan-
ních i kytarových skladeb. Večer se sešla 
skupina muzikantů, a tak se hrálo skoro 
až do půlnoci. 

 • V  červnu se nám podařilo dokončit re-
staurování slunečních hodin na zdi kos-
tela. Pod hodinami ještě přibude lavička 
přístupná ze silnice a deska s překladem 
nápisu hodin. Mnozí z vás na akci přispě-
li do  pokladničky v  kostele, nebo loni 
v akci HIT HIT. Děkujeme.

POZVÁNKA K SOUSEDŮM

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

datum, hodina den organizátor akce místo

11. 8.   9–17 hod sobota Obec Lidová řemesla v obci

9. 9.   od 14 hod neděle OSKA .z.s. Pohádkové Kladruby Kladruby náves

Připravujeme:
 • V  sobotu 11. srpna 2018 bude během 

Lidových řemesel za přítomnosti našich 
členů otevřený kostel a  bude v  něm 
po ukončení mše probíhat holografická 
projekce z  vystoupení herce Jaroslava 
Duška na Rozpravách 2017. 

 • V  neděli 9. září 2018 zveme všechny 
děti na  zábavné odpoledne Pohádko-
vé Kladruby. Děti s  rodiči prozkoumají 
tajemné pěšiny, splní zábavné úkoly 
a  možná najdou i  poklad. Začínáme 
ve 14 hodin na návsi v Kladrubech.

1. 7. 2018  Slavnost koní na Kuksu
Koně, historie řemesel 
Barokní areál, Kuks, 9:00 – 17:00 hod
 

7. 7. 2018  Den obce Vítězná 
Pouťové atrakce, rodinné soutěže, traktoriáda, hudba, občerstvení.
Od 9 hodin

Africké léto v ZOO Dvůr Králové nad Labem 
Po celé prázdniny vás v safari parku čekají hudební a taneční vystoupení umělců 
přímo z Afriky. Afrika však není jen o podmanivých tónech a  radostném zpěvu, 
jsou to i exotické gastronomické zážitky, nakyslá vůně africké kávy a další dopro-
vodný program.

ObchůzkaPřednáška gemmoterapie



Vánoční turnaj Výročka TJ a SDH

Posezení u ohně po sběru odpadků

Blesková povodeň Dětský den – lukostřelba

Křest prvků na hřišti


