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Přijďte si 26. prosince v 18 hodin zazpívat koledy

Z POKLADŮ KOHOUTOVA

SLOVO STAROSTY

Rod Salix (vrba) obsahuje asi 450 druhů,
od drobných, poléhavých keříků až po mohutné, kolem 30 m vysoké stromy.
Vrby se vyskytují téměř po celém světě, nejvíce
rozšířené jsou v mírném až subarktickém pásmu tam, kde je dostatek vody a světla, od nížin
až po vysokohorské oblasti.
Vrba se již po tisíciletí využívá jako zdroj
měkkého, pórovitého dřeva. Její listy i mladé
výhonky někdy slouží jako potrava pro dobytek, ovce i soby. Ohebné a různobarevné proutí se používá v košíkářství. Vrbová
kůra dříve sloužila k vydělávání kůží. Vrba je
významnou medonosnou rostlinou, vykvétající brzy z jara. Pro snadné zakořeňování
poléhavých větví a keřovitý vzrůst se vrby
používají ke stabilizaci břehů vodních toků
a nádrží. Mnohé druhy se pro svůj vzhled vysazují jako okrasné dřeviny v parcích (např. vrba

Letos jsem si myslel, že když svatý Martin přijel na bílém
koni a rozdělil se s námi o svůj plášť, že budou Vánoce
na sněhu, ale když píši tyto řádky, vypadá to za oknem
spíše jako začínající jaro. Přejme si aspoň příval sněhové
nadílky na vánoční svátky, aby si děti mohly užít zimních
radovánek, ke kterým se možná přidají i dospělí, a někde
za obcí se potkáme na běžkách či zamrzlém rybníku.

babylonská – „smuteční“). S vrbou jako rychle
rostoucí dřevinou se výhledově uvažuje pro
produkci biomasy k energetickým účelům.
Vrba je podle starých pověstí strážkyně, chrání před zlými vlivy. Vyzařuje uzdravující auru,
která všemu, čeho se dotkne, žehná... Jistě
není náhodou, že vrba vystupuje i v našich
pověstech a pohádkách. Dříve se vrbám svěřovala různá tajemství a dodnes zůstalo rčení,
že někdo někomu dělá vrbu.
Podle renomovaných bylinkářů vrby rostou
výjimečnou rychlostí a vynikají nezkrotnou
obnovovací životní silou. V lidovém léčitelství
se z kůry připravují odvary, které snižují teplotu, tiší bolesti, léčí nespavost, průjem i revma.
Kůra se také používá jako diuretikum. Při vnějším užití se aplikuje proti kožním plísním, pocení
a na nehojící se rány. Nejstarší písemný doklad
o využití vrbové kůry jako léku představuje
asyrsko-babylonská hliněná tabulka,pocházející
z doby kolem 700 př. n. l.. Používání vrbové kůry
bylo zaznamenáno již ve starém Egyptě, o jejích
léčivých účincích se zmiňuje slavný řecký lékař
Hippokrates; odvar z vrbové kůry se používal při
stejných indikacích jako dnes - horečky, nachlazení, revmatické choroby. Také středověk znal
léčivé vlastnosti vrby, a zázračná moc vrbových
kočiček bývala opředena mnoha pověrami.
Roku 1838 italský profesor chemie Rafael Piria
izoloval z vrbové kůry sloučeninu, která tišila
bolest a potlačovala zánětlivé procesy. Nazvána byla kyselina salicylová a o 60 let později z ní
byl vyvinut nejznámější prostředek proti bolesti. Ve starých pohanských náboženstvích byla
vrba uctívána jako posvátný strom, křesťanství ji
naopak spojovalo s temnými rejdy čarodějnic…
pro nás jsou vrbové kočičky a pletené pomlázky
z vrbového proutí symbolem jara.
text a foto Eva Valdmanová

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. 12. 2016 a další číslo vyjde v březnu 2017.
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Vážení spoluobčané,
blíží se doba, kdy budeme opět o rok starší, ale jestli i moudřejší, to ukáže čas. Pro někoho je nastávají čas vánočních svátků černou můrou, pro jiného je náplní života
a pro děti čas čekání na dárky pod stromečkem. Vánoce
jsou také časem pro společná setkání rodin, známých
a také samozřejmě občanů. V Kohoutově se určitě uvidíme na druhý svátek vánoční na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Letos si myslím, že bude určitě stát za to jej navštívit a z plna
hrdla si zazpívat s ostatními vánoční koledy. Text dvou koled, které si na závěr zazpíváme
společně, najdete v příloze.
Dovolte mi, abych vám nejen jménem svým, ale i jménem zastupitelstva obce Kohoutov a pracovníků obecního úřadu popřál příjemně strávené Vánoce plné štěstí, radosti a spokojenosti.
Dovolte mi rozloučit se obligátním „Šťastné a veselé“
Grega Ladislav, starosta obce Kohoutov

Obec Kohoutov vyhlašuje
fotografickou soutěž

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ FOTKA Z KOHOUTOVA
Své výtvory zasílejte do neděle 29.1.2017
na e-mail: obec.kohoutov@seznam.cz
Uveďte místo, kde bylo foceno, čas a Vaše iniciály.
Přijímáme pouze fotky z Kohoutova a jeho katastru.   
Vyhodnocení soutěže proběhne na Masopustu,
účastníci budou odměněni.
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ZPRÁVY Z OBCE

Odpadové hospodářství

Otvírací doby o vánočních svátcích:
Obecní úřad v Kohoutově bude od 22. 12. 2016 do 3. 1. 2017 UZAVŘEN
Obchod se smíšeným zbožím v čp. 73 - odpovědná osoba Marie KUBINOVÁ
Den v týdnu

Datum

Otevírací doba

sobota

24.12.

7.00 - 12.00

neděle

25.12.

zavřeno

pondělí

26.12.

zavřeno

úterý

27.12.

7.00 - 12.00 15.00 - 17.00

středa

28.12.

7.00 - 12.00 15.00 - 17.00

čtvrtek

29.12.

7.00 - 12.00 15.00 - 17.00

pátek

30.12.

7.00 - 12.00 15.00 - 17.00

sobota

31.12.

7.00 - 12.00

neděle

1.1.

zavřeno

Penzion Kohoutov
Provozní dobu nutno sledovat na vývěsce u vchodu do restaurace.
Po celý leden bude zavřeno.

Svoz komunálních odpadů probíhá jak
ve středu, tak i v době vánočních svátků. Odvoz plastů ve čtvrtek, papíru a skla
na objednání. Na obecním úřadě jsou
k dispozici zdarma pytle na plasty (žluté)
a pytle na tetra packy (oranžové). Od 1. 1.
2017 zahajujeme možnost zpětného sběru dosloužilých zářivek, úsporných žárovek, výbojek, LED žárovek - sběrné místo
na Obecním úřadě v Kohoutově.

Co vše se událo
v minulém čtvrtletí v obci
•• V měsíci říjnu byla dokončena oprava Polního kříže v Kladrubech a byl zde vysazen
vzrostlý buk. Do budoucna plánujeme
vystavět také místo k odpočinku - lavičku
a mapu. Oprava byla zčásti financována z Ministerstva pro místní rozvoj. Byla
také dokončena oprava Richtrova kříže
v Kohoutově s využitím dotace z Ministerstva zemědělství. V současné době
řešíme co nejkratší přístup k tomuto kříži
po cestě od kostela.

Ordinace praktického lékaře - MUDr Koumarová, Kohoutov čp. 73
Pondělí

Čtvrtek

Pátek

HAJNICE

7.00 – 10.00

VÍTĚZNÁ

10.30 – 12.30

KOHOUTOV

14.00 – 15.00

KOHOUTOV

7.00 – 9.00

HAJNICE

13.00 – 16.00

VÍTĚZNÁ

7.00 – 9.30

Odběry krve vždy od 7.00 - 7.30 hodin
O vánočních svátcích se ordinuje pouze ve čtvrtek 29. 12. a v pátek.
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Richtrův kříž - kamenná boží muka - byl k výročí
250 let od svého vystavění v roce 1766 opět zrestaurován a vztyčen na kraji lesa, asi 50 m od místa, kde stával původně.

•• Byly dokončeny plánované zpevněné plochy pod kontejnery. U zastávky
Kino počítáme s kontejnerem na sklo,
bude dodán ještě v tomto roce. V dalších letech počítáme rozšířit odpadové
plochy s umístěním kontejnerů u Fikejze
a u bývalého koloniálu.
•• Nestihli jsme opravit rybníky v Kohoutově, které se pokusíme opravit v nadcházejícím roce. Na obnovu rybníka
v Kladrubech – u vjezdu do Kladrub
- byla přislíbena dotace z Ministerstva
zemědělství až do výše 2 miliónů.
•• Dne 30. 11. 2016 proběhlo místní šetření
na umístění stavby vodovod Kladruby;
přítomní občané neměli námitek, a tak
se pracuje na podání žádosti o stavební povolení. Projektovou dokumentaci
vodovodních přípojek v Kladrubech
bude hradit obec z rozpočtu a získané
dotace z Královéhradeckého kraje.
•• Knihovnice Dana Gregová byla oceněna
Královéhradeckým krajem a tuto událost publikoval i Krkonosskydenik.cz.
Dne 2. 11. 2016 napsal: „Ocenění výjimečné knihovnické práce převzala na konci
října Dana Gregová z Kohoutova. Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se
stala držitelkou titulu nejlepší knihovnice
regionu. Ocenění mají společné nejen to, že
k běžné činnosti knihovníka připojují velký
zápal a nápaditost. Pořádají také řadu aktivit pro děti i dospělé a svoji práci vykonávají
s velkým zaujetím, radostí a věnují jí svůj volný čas. I díky nim ožívá kulturní život právě
v jejich obci.“ (Veronika Janáčková z tiskového oddělení Královéhradeckého kraje)
http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/knihovnici-danu-gregovou-z-kohoutova-ocenil-kraj-20161102.html
•• Dana Gregová k 31. 12. 2016 ukončuje
svoji činnost. Novým knihovníkem byl
jmenován Mgr. Štěpán Koumar; přeji
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Poděkovávní končicí knihovnici Daně Gregové

mu, aby knihovnu vedl tak dobře jako
paní Gregová.
•• Rošáda se také uskutečnila v místním
obchodě se smíšeným zbožím, kde
tuto určitě záslužnou činnost převzala
po Jitce Maryškové paní Marie Kubinová.
Držím jí palce.

Komplexní pozemkové
úpravy ( KPÚ)
a digitalizace
•• V tomto roce bylo zahájeno vyměřování pozemků , nejdříve v k.ú. Kladruby
a v současné době i v k.ú. Kohoutov. Státní pozemkový úřad sdělil, že s vyměřováním budou pokračovat i v příštím roce.
V samotném intravilánu byla dokončena
a zplatněna digitalizovaná katastrální
mapa, kterou prováděl katastrální úřad .
•• Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že nabytím právní moci rozhodnutí
o pozemkových úpravách a zplatnění
digitalizované katastrální mapy, zejména v katastrálním území Kohoutov, mají
povinnost provést změny v přiznání
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o dani z nemovitostí na Finančním
úřadě. Obecní úřad v této problematice zajistil pracovníka finančního
úřadu, který bude na obecním úřadě
ve dnech 11. a 25. ledna 2017 vždy
od 8.00 - 17.00 hodin.
•• Zastupitelstvo obce prodalo polovinu
pozemků pod komunikací C1A a C1B
v k.ú. Kladruby společnosti Lesy ČR, s.p.
z důvodu urychlení rekonstrukce této
komunikace. Z tohoto důvodu byly přehodnoceny priority budování komunikací v rámci KPÚ v katastrálním území
Kladruby a 1. prioritou je vybudování
nové cesty C11, která spojuje náves obce
okolo pana Junka, pana Honzátka a dále
mezi poli k Polnímu kříži.
•• Zastupitelstvo se také na posledním
svém zasedání v roce 2016 zabývalo
odkanalizováním obce, v rámci vybudování domovních čistíren odpadních vod
( DČOV), blíže v příloze s dotazníkem;
prosíme o jejich pečlivé prostudování
a doručení na obecní úřad.
•• Žádáme občany, aby zabezpečili lépe své
psí miláčky a dále umožnili lepší přístup
ke svým poštovním schránkám. Někteří
je mají hlídané psy, husami nebo dobře
ukryty uvnitř svých plotů a domů. Pokud
tak nebude učiněno, nesmíte se divit, že
neobdržíte poštu nebo Kohoutovské listy či volební materiály.
Vážení spoluobčané dovolte mi pozvat
vás závěrem těchto Kohoutovských listů
na akci MASOPUST, která se bude konat dne
18. února 2017. Průvod vychází ve 14 hodin
jako vždy z Nového Kohoutova a z Kladrub
od kapličky. Pokud máte nějaké nápady, připomínky apod. prosím sdělte nám to.
Přílohou těchto listů je seznam akcí konaných v roce 2017 Obcí Kohoutov a ostatními
neziskovými organizacemi v obci.
Grega Ladislav, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Milí spoluobčané Kohoutova, milí chalupáři, chataři a příznivci obce Kohoutov,
letos, skutečně již naposledy, se vám hlásím v této zavedené rubrice, abych vás stručně
seznámil s tím nejdůležitějším, co jsme od vydání minulého čísla projednali na zasedáních
Zastupitelstva obce Kohoutov.
Zastupitelstvo obce schválilo:
•• prodej pozemkových parcel v k.ú.
Kladruby u Kohoutova, které byly
nabídnuty k prodeji. Jde o drobné
úpravy podle skutečného užívání.
•• rozpočtové opatření č.6/2016 v předloženém znění
•• příspěvek na pronájem tělocvičny
ve Dvoře Králové nad Labem
•• novým nájemcem prodejny Smíšeného zboží p. Marii Kubinovou a dále
schválilo nákup nutného dovybavení
této provozovny
•• záměr prodeje ideální poloviny pp.
č. 882a pp. č. 1038 v k.ú. Kladruby
u Kohoutova s.p. Lesy České republiky,
které se zavázaly ke kompletní rekonstrukci této cesty v termínu mnohem
bližším, než bychom se jí dočkali ze
strany státu v rámci komplexních
pozemkových úprav.

a Královéhradeckému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti v obci Kohoutov
•• rozpočet obce Kohoutov pro rok 2017
•• finanční plán pro hospodářskou
činnost obce Kohoutov na rok 2017
•• podání žádostí o dotace pro rok 2017
•• novým členem Finančního výboru
obce Kohoutov Ing. Jana Bucka. Stávající člen Finančního výboru Mgr. Richard
Turek podal písemnou rezignaci.
•• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na nákup knih do výměnného
fondu v rámci regionálních knihovnických služeb s Městskou knihovnou
v Trutnově
•• rozpočtové opatření č.7/2016 v předloženém znění

•• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o nočním klidu
•• finanční příspěvky Pečovatelské službě
ve Dvoře Králové nad Labem, Farní
charitě ve Dvoře Králové nad Labem

Tak to bychom v kostce měli a mně nezbývá, než vám všem popřát klidný zbytek adventního času, pohodové a štědré svátky vánoční, veselého Silvestra a hlavně hodně zdraví, štěstí
a životní i osobní pohody do Nového i celého roku 2017.
Mějte se moc fajn a doufám, že na jaře na shledanou
Pavel Horáček
7

OZNÁMENÍ A DISKUZE

nadšeně zpívaly a předváděly své herecké
umění, jim snad zima ani nevadila. Doprovod připravuje Filip Pýcha, který zahraje
na kytaru, a pan Bláha ke kytaře ještě přidá
hru na varhany. Uslyšíte hrát také Ladislava
Jirouska a jeho syna Tomáše.
Přijďte se podívat na živý betlém a poslechnout si koledy a vánoční písně 26. prosince,
věříme, že nebudete litovat.
Eva Valdmanová

Rozvojový výbor zřízený zastupitelstvem obce Kohoutov zve občany na diskusní
setkání s občerstvením: ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE - ROČNÍ VYHODNOCENÍ
V úterý 17. ledna 2017 v 18 hodin na Obecním úřadě v Kohoutově.
Těšíme se na hojnou účast.
Program:
1. První rok realizace Rozvojového plánu obce Kohoutov na léta 2016-2022.
Plán a skutečnost s komentářem starosty obce Ing. Ladislava Gregy
2. Seznámení s doplněným akčním plánem rozvoje na rok 2017 – 2018
3. Náměty na doplnění plánu z řad občanů, diskuse a občerstvení.
Maťej Stoklasa u lisu

Naši petici „Špatný mobilní signál problematizuje život v obci Kohoutov“
jsme nově zaslali na Krajský úřad Královéhradeckého kraje zastupiteli Pavlu Bělobrádkovi a v prosinci nám odpověděl toto:
„Chápu, že tento problém, týkající se nejen
Kohoutova, ale i dalších obcí na venkově, je
v době mobilních telefonů o to naléhavější. Jako zastupitel Královéhradeckého kraje
ale i jako místopředseda vlády pro vědu,

výzkum a inovace, si dovolím v této věci
učinit následující krok. Iniciuji schůzku pana
náměstka pro řízení Sekce pro vědu, výzkum
a inovace Arnošta Markse s předsedou
Rady Českého telekomunikačního úřadu
Jaromírem Novákem. Doufám, že Vás
budu brzy moci seznámit s jejími závěry.
Děkuji za podnět a přeji Vám a vašim
spoluobčanům vše dobré“.
Za Rozvojový výbor Jarmila Tyrnerová

OČIMA KRONIKÁŘKY
V sobotu 1. října proběhla další již tradiční
akce, Moštování v Kladrubech. Silných mužů
bylo poskrovnu, takže se do namáhavého
točení lisem pustily jak silné ženy, tak fyzicky zdatná mládež. Děti se tentokrát zapojily
do společné práce a vše šlo jako na drátkách. Tak to asi bylo v minulosti. Kluci Gregovi s Matějem Stoklasou zvládli obsluhu
lisu, Mareček Vtípil nakládal jablka do košíků
a Klecarovic děvčata s Aličkou Vtípilovou
plnily petky moštem. Dospělí nestačili krájet. Velké díky dětským pomocníkům.
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Na Dušičky 30. října zněl kostel spirituály. Skupina CANTUS z Jaroměře připravila
pásmo sborových zpěvů z celého světa.
Kdo přišel, nelitoval. Návštěvníci se mohli zahřát horkým punčem nebo čajem
a ochutnat různé koláčky a řezy, které
přinesly členky OSKA. Po koncertu se průvod vydal na hřbitov, počasí nám přálo,
na cestu svítily dětské lucerničky i hvězdy. Po uctění památky zesnulých minutou ticha na hřbitově se děti ještě vydaly
setmělou alejí pro sladkou odměnu.

Po celý advent pro vás děti i dospělí nacvičují představení na vánoční koncert pod
laskavým vedením Filipa Pýchy. První dvě
neděle se plánovalo, zkoušelo a nacvičovalo na obecním úřadě, další neděli
již v kostele, kde sice bylo chladněji než
venku, někteří dospělí se už klepali zimou
a utírali kapající nosy do kapesníků, ale děti
Práce dětí z posledního Tvoření

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
je mi to moc líto, ale opravdu ke konci roku 2016 končím s vedením této naší malé knihovny.
Proto mi udělalo velikou radost ocenění Nejlepší knihovnice místní knihovny za rok 2016
v rámci Královéhradeckého kraje, které jsem získala za region Trutnov a hlavně za 20leté
aktivní působení v naší knihovně. Slavnostní vyhlášení proběhlo 19. října 2016 ve Studijní
a vědecké knihovně v Hradci Králové.
Důležitou informací pro vás je, že novým knihovníkem byl jmenován Mgr. Štěpán Koumar
a změní se i den, kdy bude knihovna jednou týdně otevřena.
Od 3. ledna 2017 to bude každé úterý 15.00 - 17.00 hodin.
Děkuji obecnímu úřadu za dlouholetou spolupráci, v podstatě vše, co jsem si kdy vymyslela,
jsem mohla realizovat, a vám návštěvníkům za příjemně strávené chvíle v knihovně. Zároveň
přeji novému knihovníkovi i vám, aby knihovna i nadále byla místem, kde se lidé setkávají
a kde se realita potkává s fantazií.
Dana Gregová
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SPOLKOVÁ ČINNOST

OSKA z.s.

všichni, ať už to byl úklid nebo zapalování
ohně. Na cestě zpátky jsme se stavili v Liberci
v Iqlandii, kde jsme se všichni rozprchli, a pak
už si jel každý domů, kdy chtěl.

Členové OSKA a jejich děti se podílejí na přípravě živého betlému se zpěvem koled, který se uskuteční 26. prosince 2016. Připojte
se k nám. Holčičky se mohou převléknout
za andílky, chlapečci za ovečky a kluci za pastýře. Pokud budou děti chtít, připojí se ke zpívajícím dětem, nebo zůstanou sedět s rodiči.

•• V roce 2017 zase výlet rodin s dětmi zopakujeme, dáme vědět, kdy a kam se pojede.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 739175919
(K. Švorcová)

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Český červený kříž
Naší největší akcí v končícím roce byl výlet
pro děti a rodiče. Jelo se na místo Česká Lípa Krásný Buk do chaty U Kačoura. Zrovna jsme
chytli špatné počasí, byla zima a museli jsme
přitápět i v chatě. Každý den jsme seděli venku a něco opékali. Vzpomněli jsme i na staré
časy a házeli brambory do ohně a jaká to
byla dobrota! Každý den se jezdilo na výlety. Na Pravčickou bránu to byl „pěknej výšlap“, rodiče s malými dětmi to měli horší, ale
nakonec to ušli a měli krásný výhled na hory
a okolí. Cesty tam jsou hodně úzké, všude
okolo skály, takže jízda naší kolony byla hodně vzrušující. Jako první auto jel džíp, který
je naštěstí dobře vidět. Provedl nás všemi
zatáčkami, i když jsme potkávali i autobusy,
takže všechno dobře dopadlo. Druhý den
jsme chytili bouřku, když jsme v Hřensku
vystupovali z lodiček. Zachránil nás stánek
s občerstvením pod střechou. Další výlet
jsme podnikli do čokoládovny Mona, kde si
mohl každý vyrobit svoje lízátko nebo minci. Viděli jsme i výrobu čokolády a každý si
ji mohl koupit v krámku na památku. V prodejně pivovaru Falkenštejn si zájemci koupili
značkové pivo a půllitr. Odpoledne jsme šli
pěšky na Rozhlednu Vlčí Hora. Po cestě jsme
se mohli napít z Verunčiny studánky, však
jsme taky měli pěknou žízeň. Někteří z nás
se šli podívat na vytesané trpaslíky ve skále, ale museli vylézt na vysokou skálu, jiní
se stavili na bramborákových specialitách.
Ubytování na chatě bylo pěkné, i když jsme
měli méně pokojů než rodin, ale taky jsme to
zvládli. Nebyl tam sice signál, ale na to jsme
někteří stále zvyklí z Kohoutova. Jídlo bylo
každý den jiné a všichni jsme si pochutnávali. Se špinavým nádobím nám pomohla
myčka, do ostatní práce na chatě se zapojili
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V příloze naleznete texty dvou koled, které si
společně zazpíváme na závěr večera.

•• ČČK bude v příštím roce organizovat
oslavu MDŽ (místo Dne matek). Také
uspořádáme zájezd do divadla do Prahy.
Bude to v březnu nebo dubnu a jsou zváni
i nečlenové ČČK. Pokud máte zájem, dejte
vědět (opět K. Švorcové).
Všem členům i nečlenům přeji hodně pohody
do nového roku a doufám, že v hojném počtu
budete navštěvovat všechny akce.

Kamila Švorcová

Sokol Kohoutov
Schůze členů TJ. Sokol Kohoutov se bude
konat koncem ledna nebo v únoru 2017.
Hana Černá

Připravujeme

V únoru 2017 se naši členové sejdou, aby
vybrali z nápadů svých členů ty, které uskutečníme v našem novém ovocném projektu
ARBO. O zkušenosti se budeme dělit s partnery z Walesu, Litvy, Rumunska a Itálie.

Jarmila Tyrnerová

datum

čas

organizátor

akce
Turnaj ve stolním tenisu

místo

26. prosince pondělí v 11 hod

TJ Sokol

Obecní úřad

26. prosince pondělí v 18 hod

Obec a OSKA Živý betlém a koncert

17. ledna

úterý v 18 hod

Obec

Roční vyhodnocení
rozvojového plánu obce

Obecní úřad

18. února

sobota od 14 hod

Obec

Masopust

Obec Kohoutov

4. března

sobota od 15 hod

ČČK

Oslava MDŽ

Obecní úřad

kostel

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
ZOO Dvůr Králové nad Labem od 17. prosince do 1. ledna

VÁNOČNÍ ZOO

Přijďte si odpočinout na tradiční akci Vánoční zoo, kde uvidíte,
jak žijí v zimě africká zvířata, spatříte unikátní hru světel
a vánočně nasvícené pavilony a cesty.
Pokladna bude od 17. 12. denně otevřena od 9 do 18 hodin
a pavilony se zavřou až ve 20 hodin.
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Moštování v Kladrubech

Polní kříž v Kladrubech Richtrův kříž v Kohoutově Knihovnici Danu Gregovou z Kohoutova ocenil kraj
Foto: Michal Friček

