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VESELÉ VELIKONOCE

Z POKLADŮ KOHOUTOVA

SLOVO STAROSTY

V roce 2018 vás budeme v této rubrice seznamovat s kohoutovskými pověstmi

Milí spoluobčané,

Víla na Nesytě
Před dávnými časy byly Kladruby a Kohoutov obklopeny prstencem hustých divokých
lesů, součástí rozsáhlého Lesa Království.
Novými průseky často pádily lovecké družiny hraběte Šporka, ale v temných zákoutích
tehdy ještě přebývaly lesní víly.
Jednoho letního dne se tudy ubíral syn
farského nevolníka z Hořiček, mladý Jakub
Pechanec. Neradoval se však z koncertu
lesního ptactva ani ze záplavy hub po cestě z Harcova do Kladrub. Chlapec se stěží vlekl. Obě ruce měl zlámané po pádu
z vysoké hrušky a byl na cestě za doktorem
do Dvora Králové nad Labem. Až osvěžení
chladnou pramenitou vodou z kamenného koryta za Kladrubami mu dodalo sílu
na další pouť. Nenalezl však doktora ani
ve Dvoře, ani v Trutnově a ocitl se cestou
domů zas v těch hustých lesích, ze kterých po ránu vyšel. Zcela vyčerpán klesl
tam u Nesyty do mechu a pozbyl vědomí.
Povídá se, že jej tam zahlédla lesní víla,
hezkého chlapce se jí zželelo a obdarovala

ho léčitelskými schopnostmi. Jeho ruce
získaly moc uzdravovat pouhým dotykem
a byliny mu měly od té doby samy prozrazovat svou kouzelnou moc.
Když hoch otevřel oči, vílu už neviděl,
ale stál nad ním panáček v hezkém šatě
a hned se jal Jakubovi ošetřovat zlámané
ruce. Nalámal z keřů klacíky na dlahy, mezi
kameny rozetřel léčivé lupení, obvazy
vyrobil z chlapcovy košile a ruce mu umně
ovázal. Snad to byl sám Šporkův bylinkář,
který prý v lesích kolem Kohoutova často
sbíral léčivky, že mu to šlo tak od ruky.
„Dobře se dívej, jak to vše dělám, neboť
teď budeš zase ty pomáhat nemocným“,
řekl mladý pán chlapci a byl ten tam.
Komu se zázračného daru dostane, ten je
povinován z něho rozdávat potřebným,
jinak mu štěstí nepřinese. Jakub však svému údělu dostál se ctí. Sotva se mu ruce
zahojily, vyhledal v Dolanech ranhojiče
a vyučil se u něj v napravování zlomenin,
výrobě mastí z uhlířského dehtu i přípravě léčivých kořalek. Ale hlavně léčil lesními bylinami a dotekem svých laskavých
rukou. A tak měl prostý lid z Hořiček i širokého okolí po dlouhá léta doktora, kterého
jim i panstvo závidělo. Dar, který mu lesní
víla tam v našich lesích svěřila, prý ocenila
i císařovna Marie Terezie, když dala ranhojiče Pechance přivolat ke své nemocné
dceři až do Vídně.
Podle knihy Jan Hostáň, Ranhojič,
zpracovala Jarmila Tyrnerová

zima je pomalu za námi, i když nás letos
sníh potrápil jenom zřídka, určitě se všichni
těšíme na nadcházející jaro. K jaru neodmyslitelně patří nadšený zpěv ptáků, sněženky,
které má snad každý na zahradě a s naší
obcí jsou neodmyslitelně spojené bledule,
lemující potok jménem „Drahyně“.
Určitě se každý těší na první jarní paprsky, na to, až se příroda zazelená a vzduch
se po zimě pročistí. Mnohé z nás čekají
práce na zahradě, hospodyňky mají před
sebou jarní úklid, je před námi také tradiční úklid obce.
S jarem jsou spojeny Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský svátek, který je
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce jsou svátky vítání jara, spojené
s nejrůznějšími lidovými tradicemi, tak
provětrejte pomlázky a udržujte lidovou
kulturu.
Až budete číst tyto řádky, budeme již
ve změněném čase, kdy z 25.3. na 26. 3.

dojde ke změně zimního času na letní.
K této změně poprvé došlo již v roce 1916,
kdy se tato změna uplatnila na pouhé dva
roky. Každoroční letní čas byl potom zaveden v roce 1979 a dodnes je předmětem
častých sporů – zrušit či nezrušit? No a co
by bylo jaro bez pálení čarodějnic; zvyk
pálení ohňů vznikl pod německým vlivem
a již od poloviny 19. století byl zakazován
jako pověrečná praktika. Tomuto zvyku
bylo bráněno také během druhé světové
války. Magická Filipojakubská, Valpuržina
nebo, jestli chcete noc čarodějnic, se bude
slavit jako každým rokem posledního dubna na obecním hřišti a začneme stavěním
máje u Obecního úřadu.
Jaro zkrátka nastává, všichni co ho máte
aspoň trochu rádi, vyrazte ven, na jaře je
venku krásně a je velká škoda nevidět, jak
se všechno probouzí k životu.
			 Ladislav Grega

Periodický tisk čtyřikrát ročně v Kohoutově. Vydává Obec Kohoutov, č. p. 65, 54401, IČO 00278017. Uzávěrka
tohoto čísla byla 10. 3. 2018 a další číslo vyjde v červnu 2018. Fotografie: L. Grega, K. Gregová, J. Bucek,
P. Hlavsa a J. Tyrnerová
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ZPRÁVY Z OBCE

Výsledky hlasování za územní celky: Volba Prezidenta České republiky
Kraj: Královéhradecký kraj , Okres: Trutnov, Obec: Kohoutov

Rok 2018 bude v České republice určitě zapsán jako rok voleb. V lednu proběhly doplňující volby do senátu a volby prezidenta republiky, vše ve dvou
kolech. Na podzim nás čekají volby

do zastupitelstev obcí a pokud se politická
uskupení nedohodnou, tak možná i předčasné volby do Parlamentu ČR. Jak jsme
volili v Kohoutově, nabízí tabulka zdroj:
https://www.volby.cz/

Okrsky

Volební
účast v %

OdevzdaPlatné
né
hlasy
obálky

% platných
hlasů

počet

zprac.

v%

1. kolo

1

1

100,00

225

57

25,33

57

57

100,00

2. kolo

1

1

100,00

225

134

59,56

134

106

79,10

Kandidát
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Počty hlasů
Politická
příslušnost 1. kolo

% hlasů

2. kolo

1. kolo

2. kolo

1 Tomešová Luďka

SPD

SPD

SPD

2

X

3,50

X

2 Horáková Blanka

ODA

ODA

ODA

1

X

1,75

X

NEI

8

X

14,03

X

28

15,78

26,41

3 Sovová Klára Mgr.

NEI

NEI

ANO

ANO

BEZPP

9

ČSSD

ČSSD

ČSSD

2

X

3,50

X

*6 Sobotka Jan Ing.

STAN

STAN

BEZPP

17

78

29,82

73,58

7 Řezníčková Iva

KSČM

KSČM

BEZPP

5

X

8,77

X

X

22,80

X

X

0,00

X

+4 Hlavatý Jiří Ing.
5 Šklíba Karel

8

Dvorský Jaroslav
Mgr.

Piráti

Piráti

BEZPP

9

Holovská Terezie
PhDr.

NK

NK

BEZPP

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
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Volební
strana

Navrhující
strana

13
0

% platných
hlasů

zprac.

v%

1. kolo

1

1

100,00

225

134

59,56

134

128

95,52

2. kolo

1

1

100,00

224

137

61,16

137

137

100,00

Vydané
obálky

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

hlasy

%

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

10

7,81

X

X

Občan

BEZPP

13

10,15

X

X

3 Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

13

10,15

X

X

4 Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

2

1,56

X

X

5 Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

2

1,56

X

X

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

0

0,00

X

X

Občan

SPO

37

28,90

63

45,98

Senátoři

BEZPP

17

13,28

X

X

Občan

BEZPP

34

26,56

74

54,01

Kandidát

Obvod: 39 – Trutnov , Obec: Kohoutov
Voliči
Vydané
v seznaobálky
mu

Platné
hlasy

počet

Výsledky hlasování - Doplňující volby do Senátu Parlamentu České republiky
Okrsky

Volební
Odeúčast v % vzdané
obálky

Voliči
v seznamu

číslo

příjmení, jméno, tituly

1 Topolánek Mirek Ing.
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D.

*7 Zeman Miloš Ing.
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

1. kolo

2. kolo

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Odpadové hospodářství
Kontejner na bioodpad bude umístěn
u obchodu čp. 73 od 1. 5. 2018. Na obecním úřadě je možno zapůjčit bezplatně
vak na rostlinné zbytky, které po dohodě
odvezeme. Dále je možné si vyzvednout
pytle na plasty a Tetra paky - ZDARMA
a za úplatu 6,- Kč pytel na komunální
odpad.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne ve dnech
20. 4. (pátek) od 9.00 – 15.00 hodin
a 21. 4. (sobota) od 9.00 – 12.00 hodin.
Sběr odpadů podél komunikací bude
uskutečněn dne 14. 4. od 14.00 hodin.
Sraz před Obecním úřadem, rukavice
s sebou, občerstvení zajištěno.
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Poplatková povinnost v obci Kohoutov v roce 2018

Vodní hospodářství

Druh poplatku

Kč
za jednotku

Poplatek za psy

100

Pes

30.4.2018

Poplatek za odpad – trvale bydlící

400

Občan

31.7.2018

Poplatek za odpad – děti 0–10 let
a dospělí 70 a výše let – trvale bydlící

250

Dítě, občan

31.7.2018

Poplatek za odpad – rekreanti a cizineci
s dlouhodobým pobytem

600

Nemovitost,
cizinec

31.7.2018

Dítě narozené v daném roce, jehož jeden
z rodičů má trvalý pobyt v obci a občané, kteří
mají hlášen úřední trvalý pobyt na Obecním
úřadě v Kohoutově

Jednotka

Splatnost

Bez poplatku

Vodné Kohoutov - vodoměry
Po odpočtu vodoměru (provádí OÚ)

22

m3

30.4. 2018
31.10. 2018

Vodné Kohoutov – bez vodoměrů

792

Osoba

30.4.2018

Vodné Kladruby - trvale bydlící občan

500

Osoba

30.4.2018

Vodné Kladruby - chata, chalupa

800

Nemovitost

30.4.2018

Platbu lze provést hotově na Obecním
úřadě nebo převodem na účty obce
následovně:
Poplatek za psa a odpady
na č. účtu 10322601/0100
Poplatek za vodné
na č. účtu 107-9481210287/0100
Variabilní symbol: číslo popisné a rok
(například 282018) číslice 2, číslo evidenční
a rok (například 2282018)
Pokud si nejste jisti jakou částku a na který
účet, zašlete dotaz na e-mail:
ucetni.OUKohoutov@seznam.cz
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Odpočet vodného v Kohoutově bude probíhat dvakrát ročně a to v týdnu 16. - 20.
dubna 2018 a druhý odpočet 15. - 19. října
2018. Nechoďte prosím hlásit stav vodoměrů dříve, odpočty provede pověřená
osoba obce.
Co se týká výstavby vodovodu do Kladrub,
byla opětovně podána žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje, výsledky
budou známy v květnu 2018. Také budeme realizovat dva nové průzkumné vrty
na zdroje pitné vody za finanční účasti
Státního fondu životního prostředí ČR.
Rybník v Kladrubech bude dokončen
do konce dubna 2018 se všemi úpravami.
Povodí Labe, s. p. dne 23. 2. 2018 vyslalo
p. Ing. Slezákovou, aby seznámila občany
se správným postupem při povolování
kácení břehového porostu podél toku
Drahyně. K problematice kácení dřevin,
tvořících břehový či doprovodný porost,
je vlastník pozemku povinen si opatřit
povolení orgánu ochrany přírody (Odbor
životního prostředí ve Dvoře Králové
nad Labem), dále je nutné opatřit stanovisko Povodí Labe, s.p. a poté požádat
Obecní úřad o povolení ke kácení. Pro
zjednodušení celého administrativního
procesu se organizace „Povodí Labe,
s.p.“ po diskusi s obcí Kohoutov rozhodla
během jarních měsíců vyznačit stromy
podél toku, které navrhnou ke kácení;
pokud budete mít nějaké připomínky
( pokácet další nebo naopak nesouhlasíte s kácením), obraťte se na pracovnici Povodí Labe Ing. Slezákovou nebo
na obecní úřad v Kohoutově. Po vyznačení dřevin bude zažádáno o společné stanovisko OŽP při Městském úřadu
ve Dvoře Králové n. L.

Lesní hospodářství
Vesměs všechny polomy, způsobené
vichřicí, byly zpracovány. Nadále dbejte
zvýšené opatrnosti v lesních porostech,
kořeny stromů jsou podmáčené anebo stromy tak nahnuté, že stále dochází k jejich samovolnému pádu. V rámci
možností se obec bude snažit o zajištění průjezdnosti a průchodnosti lesních
cest, které byly poničeny při přibližování
a odvozu dřeva.
Od jara tohoto roku se započne se zalesňováním pasek, které zůstaly po vichřici.
Při výběrovém řízení byla vybrána Lesní společnost Broumovská Holding, a.s.
Broumov. Finanční výpomoc na zalesnění
a základní ochranu kultur obdržíme
od Státního zemědělského intervenčního
fondu.

Oprava komunikací
Opravu dlážděné cesty v Kladrubech plánujeme na červenec - srpen 2018, budete
včas informováni. Požádali jsme o dotaci
na Ministerstvu místního rozvoje ČR.
Údržba silnic Královéhradeckého kraje
přislíbila opravu komunikace III/30014 více v dokumentu rozvojového výboru
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Hřiště
Dne 30. 3. od 16.00 hodin slavnostně
otevřeme workautové prvky pro cvičení
dospělých, nově umístěné na dětském
hřišti u krámu. Zkušený cvičitel vám předvede jejich použití.
Ladislav Grega, starosta obce

Dovolená starosty obce bude
od 7. - 20. června.
Zastupuje pan Horáček Pavel,
místostarosta obce Kohoutov.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, opět se vám hlásím s pravidelnou rubrikou toho,
co jsme od minulého vydání Kohoutovských listů projednávali na zasedáních Zastupitelstva
obce Kohoutov.
*ZO schválilo prodeje a pronájmy pozemků dle zveřejněných záměrů
*ZO schválilo Akční plán obce Kohoutov na roky 2018 a 2019
*ZO schválilo dotaci na úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti
ve výši 18 405,- Kč na rok 2018
*ZO schválilo finanční dar MS ČČK Kohoutov ve výši 20,000,- Kč na rok 2018
*ZO schválilo pasport komunikací v předloženém znění
*ZO schválilo finanční příslib na opravu vnější omítky kostela
*ZO schválilo zapojení se do akce „Vlajka pro Tibet“
*ZO schválilo navýšení odměn členům okrskové volební komise
*ZO schválilo finanční dar ve výši 40.000,- Kč paní Kubinové (na podporu provozu krámu)
*ZO schválilo Dohodu o přičlenění honebních pozemků se společností Lesy ČR

OZNÁMENÍ A DISKUZE
Setkání občanů se starostou
a vyhodnocení akčního plánu
rozvoje obce
19. 1. 2018 se na OÚ konalo již tradiční
setkání, letos si pro informace přišlo 40
občanů. Začínalo se diskusí s hosty.
1. O úpravách a zlepšení internetu v obci
informoval a na dotazy odpovídal poskytovatel Zdeněk Kudrnáč: Informační tok
se bude zvyšovat, ve 2. pol. roku by se měla
rychlost zdvojnásobit a přejít na kvalitu
3. generace. Poruchy je třeba ihned hlásit
přímo p. Kudrnáči, ze systému je většinou
nelze jinak zjistit. P. Kudrnáč nabízí umístění meteostanice na kostel.
2. O údržbě a opravách komunikací hovořil a na dotazy odpovídal Ing. Jiří Koutník,
technicko- obchodní náměstek ÚS KHK.
Informoval o variantách a termínech opravy silnice od křižovatky na hlavní (Dvůr
- Trutnov) do Kladrub - III/30014. Realizaci
ovlivní hlavně výše financí v celkovém rozpočtu, pro Kohoutov se počítá cca 35 miliónů Kč. Délka opravy asi 3 měsíce, bude

upraven současný povrch a pravděpodobně položen nový koberec, více bude známo v březnu 2018 po předložení projektové dokumentace. Byla zadána 5. 1. 2018.
Povrch silnice se zvýší o 7 cm, okraje se
budou muset zakulatit, silnici bude lemovat nepojezdná krajnice, pravděpodobně
označena bílou čárou. Prohloubí se příkopy, odstraní bahno a vyřežou náletové
dřeviny. Pravděpodobný termín opravy je
letošní srpen- září, nebo příští rok. Komunikace bude po dobu opravy neprůjezdná
pro tranzit, ale obslužnost obyvatel bude
zajištěna. Na dotaz p. Říhy na šíři nové
silnice a vylepšení rozhledu na křižovatce
v lese na Kocbeř pan Koutník odpověděl,
že se v projektu nebude měnit původní

Ode mě tentokrát vše, přeji vám všem krásné jaro, veselé Velikonoce a mějte se všichni moc fajn.
Pavel Horáček, místostarosta
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šíře, protože pozemky kolem silnice jsou
většinou soukromé a rozšíření není možné. Rozhled a rádius na křižovatce bude
zohledněn v projektové dokumentaci.
3. Při vyhodnocení akčního plánu rozvoje
obce za rok 2017 starosta Ing. Ladislava
Grega komentoval plnění
•• Starosta očekává názory občanů k rekonstrukci fotbalového hřiště.
•• Starosta očekává požadavky občanů
na další rozšíření prvků na dětském hřišti.
•• O běžeckých stopách se jedná s Obcí
Kocbeře.
•• Znovu bude podaná žádost o dotaci
na vodovod Kladruby, probíhá projektová příprava.
•• Vrty budou hotovy v roce 2018, pokud
obdržíme dotaci z MŽP.
•• V Kladrubech se na jaře po dokončení
Mlýnského rybníku bude obnovovat 150
bm dlážděné silnice, je nutno počítat
s omezením dopravy.
•• Znovu bude zadána studie na optimální
způsob čistění odpadních vod v obci.
•• Na opravené silnici by měla obec realizovat chodník od dětského hřiště k OÚ,
nebrání se ani zpomalovacím pruhům
na ostatních nebezpečných úsecích.
Bezpečnost není možná bez spolupráce
s majiteli pozemků okolo silnice (vysoké
ploty a hustá zeleň bránící rozhledu)
•• V roce 2018 se plánuje výstavba 2 čekáren na autobus.
•• Oprava budovy OÚ je v plánu, cedule
bude do března 2018.
•• Bude podán projekt na opravu dvou
křížků z programu Ministerstva zemědělství a na opravy na hřbitově z Programu obnovy venkova.
•• V lednu 2018 je podávána ve spolupráci
s OSKA z.s. žádost na Ministerstvo kultury o finance na novou omítku kostela.
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•• Územní plán bude znovu zadán, předpokládá se dokončení v roce 2019.
•• Plán údržby zeleně se bude řešit
s Ing. Klevcovem, který také během jarní
přednášky předvede občanům výsadbu
ovocných stromů a roubování.
•• V roce 2018 bude dosazena ovocná alej
od mostku ke hřbitovu.
•• Starosta se nebrání návrhu Rozvojového výboru na přeměnu vrchu Kašparka
na cíl vycházek se sadem a malou dřevěnou rozhlednou.
4. Občané se občerstvovali a diskutovali o důležitosti úkolů pro další víceleté
období rozvoje obce a v anketě úkolům
přiřazovali preference.
K výsledkům přihlédne zastupitelstvo
obce při stanovení dalšího akčního plánu.
Výsledky ankety:
1. VOLNÝ ČAS:
z celé ankety nejvíc preferenčních
hlasů (23) získal návrh starosty
na postavení nového kulturního sálu
za Obecním úřadem. Občanům se líbil
návrh RV na vybudování oploceného,
bezúdržbového, víceúčelového hřiště
v areálu sportovního hřiště
2. INFRASTRUKTURA:
nejvíc preferenčních hlasů z této
oblasti se dostalo opravám místních
komunikací. Zájem byl také o chodník,
vybrání bahna z příkopů a rozšíření
veřejného osvětlení
Zaujalo vybudování cyklostezky
do Dvora i návrh starosty na řešení
dopravních problémů s houbaři tím, že
se jim vybuduje zázemí, kde jejich auta
nebudou ohrožením dopravy.
3. OBČANSKÁ VYBAVENOST:
nejvíc preferenčních hlasů z této oblasti

si odnesla oprava kostela, výrazné
je i doporučení k opravám hřbitova,
křížků a Obecního úřadu.
4. INFORMOVANOST A KOMUNIKACE:
tady nejvíc preferenčních hlasů získal
podle očekávání úkol „Zlepšení
mobilního signálu“
5. PROSTŘEDÍ OBCE:
Nejvíc preferenčních hlasů v této
oblasti bylo přiděleno plánu

na přeměnu vrchu Kašparka na cíl
vycházek se sadem, lavičkami a malou
dřevěnou rozhlednou. Podporu získala
výsadba další zeleně. Podporováno je
vytvoření územního plánu.
6. PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST:
Nejvíc preferenčních hlasů z této
oblasti se dostalo úkolu komunikovat
s majitelem statku a diskutovat využití
areálu v souladu se zájmy obce
Za Rozvojový výbor Jarmila Tyrnerová

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
jak již bylo řečeno v jednom z předchozích
článků, v poměrně krátké době jsme si
zažili několikery volby, ale nebojte, nemám
v úmyslu se zabývat jejich výsledky.
Naopak, mám něco lepšího - v souvislosti

s tímto tématem bych vás rád seznámil
s velmi zajímavým titulem od autora Erika Taberyho. Kniha se jmenuje „Opuštěná společnost“ s podtitulem „Česká cesta
od Masaryka po Babiše“ a poutavým způsobem popisuje dobrodružnou českou
cestu od vzniku republiky v roce 1918
po současnost. Zároveň zasazuje politické a společenské události do historického
a evropského kontextu. Vzhledem k tomu,
že v tomto roce oslavíme 100 let od vzniku
samostatné republiky, nemůže tato kniha
v naší knihovně chybět.
Spokojeni budou ale jistě i čtenáři ostatních žánrů. Upozornil bych například
na knihu Kosmonaut z Čech od Jaroslava
Kalfaře, která zaujala například neworské
kritiky nebo „putování“ geologa a klimatologa Václava Cílka časem, dějinami, světem… Jak řekla Virginia Woolfová: „Knihy
jsou zrcadly duše.“ No, zkrátka, přijďte si
vybrat! Přeji Vám hezké jaro!
Štěpán Koumar, knihovník
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OČIMA KRONIKÁŘE

SPOLKOVÁ ČINNOST

Milí Kohoutovští,

Český červený kříž

letošní únor nám již tradičně nadělil
masopust. Půst, tj. zdržení se na čas pokrmů vůbec nebo jen některých, byl pokládán za vítězství ducha nad tělesnými
choutkami, za výbornou dispozici k pochopení věcí božských, za skutek bohumilý
a záslužný. K podobenství Ježíšova postu
na poušti byl zaveden nejspíše již v době
apoštolské čtyřicetidenní půst před Velikonocemi, v nichž se s výjimkou neděle bylo
třeba spokojit jen s jedním nasycením, a to
teprve na sklonku dne. Smělo se jíst ovoce,
zelenina, chléb a podobně, ale rozhodně
ne maso, vejce, mléko ani sýr. Nejznámější
a zároveň nejveselejší jsou však poslední
dny masopustu, spojené s radovánkami
a hodováním. Masopustní tradice, spojená s průvody masek, byla jakýmsi klínem
mezi Vánocemi a Velikonocemi.
Této tradici zůstáváme věrni i v Kohoutově. Letošní průvod maskovaných obyvatel
Kohoutova a okolí (mnohdy i velmi širokého) začal jako obvykle na obou koncích
Kohoutova. Masky byly doprovázeny pestrou směsicí melodií, povětšinou lidových
písní. Směrem z Kladrub vyhrávala do kroku i do loku kapela Sek jsi bombónky,
za doprovodu Slepičky a Jarmily Tyrnerové. Z Nového Kohoutova pak průvod v čele
s Kohoutkem a Lenkou Valáškovou doprovázely libé melodie hudebníka a divadelníka v jedné osobě, Filipa Pýchy a jeho
rodiny. Oběma tělesům patří dík, s nimi
v zádech se šlapalo, hodovalo a nasávalo jedna píseň. Oba tábory spojila lidová
veselice u Obecního úřadu, kde se podávaly dobroty z dílny řeznického mistra z Havlovic, gurmánský guláš ze šikovných rukou
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Jirky Švorce a nezbytné lahodné nápoje.
Nejrafinovanější masky byly oceněny, jasným vítězem se však stala Trpaslice alias
Jana Pivoňková. Následně si děti i dospělí
mohli užít interaktivní divadlo Filipa Pýchy
a pak už se tančilo a zpívalo za rytmu kapely Jakž-Takž z Trutnova, která neúnavně
stupňovala tempo až na hranici lidských
možností. I přes přátelskou atmosféru
došlo na silácké poměření místních bijců,
a to včetně tlakové zkoušky nových vstupních dveří Obecního úřadu, které bohužel
této zkoušce NEodolaly. Zjednodušeně
řečeno, o moc přišel, kdo váhal a nedorazil! Poděkování patří ještě všem, kteří
připravovali občerstvení, Hasičům Kohoutov za přípravu stanů, Jirkovi Vobeckému
s přítelkyní za přepychového Kohoutka
a Slepičku a všem, kteří se „neuzamkli“
a pohostili masopustní průvod.
Štěpán Koumar, kronikář

V zimních Kohoutovských listech řádil
šotek! Jak jste si jistě všimli, v rubrice ČČK
se objevil příspěvek z roku 2016. Přijměte
omluvu redakce a přečtěte si, jak se loni
výlet dětí a rodičů vydařil.
V tomto roce se jede na výlet v termínu
od 28. červenec do 4. srpna a to do Krušných
hor na chatu Alžběta, Jáchymov, Mariánská.
Informace u paní Švorcové tel. 739175919.

ČČK - Výlet dětí a rodičů 2017
Byli jsme ubytovaní na chatě Vysočina –
Bítov - Horka v pěkném prostředí. Mohli jsme
se koupat v přírodním koupaní nebo v koupališti. Jelo nás celkem 29, z toho bylo 11 dětí.
Počasí se nám moc nepovedlo, ale za to jsme
každý den jezdili nebo chodili na výlety.
Navštívili jsme zříceninu Cornštejn, hrad
Bítov a tam mučírnu, ze které slabší povahy
odcházely dříve. Z rozhledny Rumburak byl
pěkný výhled. Navštívili jsme i Konopnou
farmu, kde jsme se všichni občerstvili. Jeden
den jsme jeli parníkem na vyhlídkovou jízdu
na Vranovskou přehradu, tam jsme se prošli,
občerstvili a jeli zase parníkem zpět na chatu. Ráno se spěchalo plno kiláků do kopce, abychom stihli parník a pak se sedělo
na břehu, protože nás plavčík nevzal. Ochota sama! Ale nakonec nás vzal jiný a u něho
na palubě jsme se dozvěděli, že na zpáteční
cestě nás vysadí na molu u chaty. Šlo se taky
do muzea aut. Navštívili jsme i domácí ZOO
u hradu Bítov, kde se zvířátka dala krmit
a hladit. Jeden den se jelo do Dinoparku
Znojmo. Každý si mohl dělat i individuální
výlety. Sice nám propršelo, ale mohli jsme
se koupat a naproti chatě jsme měli Havana
club, kde míchali nápoje. Každý z nás, kdo

tam šel, měl klobouk. Sami jsme si vařili
a po večerech hráli různé hry.
Kamila Švorcová, předsedkyně ČČK

Sokol Kohoutov a SBH Kohoutov
Ač nejsme moc vidět, přeci jen někdy něco
málo uděláme. Dne 22. 12. 2017 jsme uskutečnili společnou výroční schůzi za přítomnosti i jiných bezpartijních občanů. Uspořádali jsme si turnaj v šipkách a ve stolním
fotbálku. Tato akce měla velký úspěch,
všem zúčastněným se určitě líbila a někdy
v zimních měsících uděláme repete.
O druhém svátku Vánočním již tradičně
proběhl turnaj v pinci. Zúčastnilo se ho
17 nadšenců, žel vítězem může být pouze
jeden a to byla Lenka Kalášková z Lokomotivy Trutnov. Na druhém místě Jana Gregová a třetí byl náš rodák z Kladrub a zároveň
nejstarší hráč (78 let) Franta Spatzier z TJ
Dvůr Králové nad Labem.
Na přípravách akce Masopust vždy asistují hasiči, kteří ráno v sobotu zajistí celkové
zázemí pro akci a v neděli ráno vše uvedou
do původního stavu, za to jim děkuji, že
pomohou, i když jsou rána někdy po akci
tak krutá.
Na konci února si hráči stolního tenisu
odskočili do vedlejší obce na turnaj „Vítězná pálka“, kde jsme určitě neudělali ostudu,
neb dlouholetý člen TJ. a trenér v jedné osobě Áda Jiránek porazil všechny, co mu stáli
v cestě za vítězstvím. Třetím místem stupně
vítězů pečetila Jana Gregová. Má maličkost
skončila v řadách poražených, aneb jak praví staré přísloví: „Kdo trénuje, ten vyhrává“.
		
Ladislav Grega
předseda SDH a člen TJ Sokol Kohoutov
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OSKA z.s.
OSKA s Obcí Kohoutov zahajuje opravu
omítky našeho kostela. Z výběrového řízení vyšla firma pana Bezouška. Celý kostel
se nám letos opravit nepodaří, ale budou
to asi 2/3. Získali jsme příspěvek z Havarijního fondu MK, dar z ČNFB, z rozpočtu
obce i z veřejné sbírky. Plánujeme také
restaurování slunečních hodin a vytvoření
posezení pod hodinami.

Stalo se:
V OSKA z.s. pokračujeme v projektu Arboreal Futures. V lednu nám Eva Valdmanová
doporučila, jak na roubování a pak jsme si
nařezali rouby původních odrůd pro jarní
roubování ovocných stromů. Sledovali jsme
také, co podnikají naši evropští partneři.

Připravujeme:
■■ O velikonoční neděli 1. 4. se vydáváme
na obchůzku křížků. Sejdeme se v 15
hodin u pekárny a vydáme se směrem
na Nový Kohoutov ke Schreiberovu kříži.
Zveme všechny poutníky.
■■ V úterý 24. 4. od 16 30 h. jste zváni
na Obecní úřad na mimořádnou přednášku Gemmoterapie. Gemmoterapie
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je speciální metoda bylinné léčby, která
využívá přípravky na bázi semen, pupenů a mladých výhonků rostlin – zejména stromů a keřů. Gemmoterapeutika
působí na organismus zpravidla účinněji než běžné bylinné tinktury. Zvyšují
obranyschopnost organismu, zlepšují
funkci centrální nervové soustavy, stimulují vylučování, detoxikují. Gemmoterapie se začíná osvědčovat v řadě
případů, kde jak oficiální medicína, tak
klasicky pojatá fytoterapie moc úspěchů nemá. Přednáší Mgr. J. Podhorná,
legenda oboru.
■■Na květen v závislosti na počasí chystáme praktickou ukázku roubování
ovocných stromů s odborníkem Ing. Klevcovem. Budeme vás informovat na plakátku.
■■ V neděli 13. května v 18 hodin zahájíme v kostele další ročník přednáškového pásma Rozpravy o člověku a krajině.
Na téma „Zrcadlení krajiny v psychice
člověka a naopak“ přednáší Prim. MUDr
Michal Maršálek z Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze a Jan Školník, podnikatel, mecenáš a zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska. Hudební
doprovod bude krásný, uslyšíte Ivanku
Pokornou, harfenistku, členku orchestru Národního divadla.
■■ V pátek 25. května můžete navštívit
od 18 hodin do noci náš kostel Nanebevzetí Panny Marie v rámci akce Noc
kostelů. Začneme tvůrčí dílnou pro děti
a další program upřesníme na plakátech a k dispozici bude i na www.nockostelu.cz . Už můžete doma trénovat
svůj příspěvek pro „Serendipity koncert“, na kterém si mohou zahrát všichni, kteří ovládají nějaký hudební nástroj.
Jarmila Tyrnerová

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
datum, hodina

den

organizátor

akce

místo

30. 3. od 16 hod

pátek

Obec

Jak cvičit na workautových
prvcích pro dospělé- ukázka

dětské hřiště
u krámu

1. 4. od 15 hod

neděle

OSKA .z.s.

Obchůzka křížků

od pekárny

14. 4. od 14 hod

sobota

Obec, ČČK

Sběr odpadků v obci

od Obecního úřadu

24. 4. od 16 30 h.

úterý

OSKA .z.s.

Přednáška Gemmoterapie

na Obecním úřadě

30. 4. od 18 45 h.

pondělí

ČČK, Obec

Čarodějnice

od Obecního úřadu

13. 5. od 17 hod

neděle

OSKA .z.s.

Rozpravy o člověku a krajině

kostel

25. 5. od 18 hod

pátek

OSKA .z.s.

Noc kostelů

kostel

2. 6. od 15 hod

sobota

ČČK

Den dětí

hřiště

OZNÁMENÍ
Na Tři krále 6. 1. 2018
jste dětem do pokladničky
přispěli částkou 4724,- Kč.
Děti je předaly do obecní
knihovny. Nakoupí se za ně
knihy, hry a potřeby pro dětské
tvoření.
Děkujeme za štědrost dárcům
a dětem za pokračování v hezké
tradici.
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Vánoční koncert

Vánoční turnaj

Masopust

Výročka TJ a SDH

