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Sejdeme se
26. 12.
na turnaji
a koncertě

Z pokladů Kohoutova

Slovo starosty

Smuteční jasan

Vážení kohoutovští i přespolní,
blíží se vánoční svátky a s nimi určitě
i spousta dárků, příjemné slovo souseda,
přátelské poplácání, slavnostní výzdoba.
Pro mě osobně je nejhezčím dárkem noční
jízda po neděravé komunikaci do Kohoutova. Nedávno jsem na facebooku zahlédl
fotku s popiskem, na které autor tuto opravenou komunikaci přirovnává k ranveji.
Snad budete auty lítat o něco pomaleji
nežli letadla.
Letošní rok je úplným klimatickým extrémem. Co jsem zaznamenal, pršelo snad
pouze dvakrát, a kdo letos našel houbu,
mohl se nazývat houbařským králem.
Vody v rybníčcích pomalu a jistě ubývalo, ale nevyschly úplně, pouze nám trochu zezelenaly. V příštím roce zkusíme
do některých nasadit ryby živící se vodními rostlinami. Přislíbil nám pomoc baštýř

Obec Kohoutov, dříve psaná Kokotow nebo
německy Koken, patřila odedávna do panství Hradiště. Když na začátku 18. století
majitel panství hrabě František Antonín
Špork ze svého sídla v lázních Kuks vyrážel
na lov, mířil často právě do hustých lesů,
které Kohoutov obklopovaly. Ve východním cípu panství v naší obcí, při dnes již
zaniklé cestě na Kocbeř, stávala Šporkova myslivna a naproti hostinec. Měl tady
často pobývat i Šporkův dvorní doktor,
který v kohoutovských lesích sbíral byliny.
Na staré mapě z poloviny 18. století je místo uprostřed hvozdu vyznačeno.
Na konci 18. století prý v tomto hostinci
přespal sám císař Josef II., když v přestrojení cestoval po Východních Čechách. Tedy
spíš přebděl, než přespal. V rodině hostinského měli nedávno narozené děťátko a to
o sobě dávalo v noci hlasitě vědět. Císař
se dal raději nad ránem znovu na cestu.
Ale vzal to s humorem a pokládal prý pak
s oblibou hádanku, kde že je dům, kde ani
sám císař není pánem.
K místu se váže ještě jedna pověst, ale
ta už tak veselá není. Při stavbě Josefské
vojenské pevnosti u města Jaroměř měli
být v odlehlém lesním hostinci ubytovaní
stavitelé dnes proslaveného labyrintu podzemních chodeb. A jeden z tajných tunelů
prý vedl až sem, do bezpečí kohoutovských
lesů. Stavitele však čekal nezáviděníhodný

osud. Aby nevyzradili tajné plány labyrintu, našli prý zde po dokončení stavby smrt
a byli pohřbeni na zahradě onoho domu.
Na jejich hrob byl vysazen smuteční jasan,
po válce byl ještě registrován jako památeční strom. Hostinec ani myslivna dávno
nestojí, jasan také ne, ale dodnes je vidět
za již novým stavením tajemná kamenitá
vyvýšenina, možná zbořeniště po hostinci. A vedlejší stavení stojí mezi chalupami
orientovanými už k nové cestě jako jediné
nakoso. Posledním svědkem je stará vrba
sklánějící se nad tůní.
Podle zápisků nadporučíka Josefa Bartoše,
sloužícího v Kohoutově v polovině 20. století, a povídání starších občanů Kohoutova
zpracovala
Jarmila Tyrnerová

z Rybářství Opočno, které má ve vlastnictví rybník Rábiš.
V říjnu se konaly poslední volby v tomto roce a to volby do zastupitelstev obcí.
Děkuji všem, kteří si přišli vybrat své zastupitele, věřím, že Vás nezklamou a určí
budoucí směr rozvoje vesnice a to zejména při tvorbě dokumentu „Územní plán
obce“, kterého budete součástí i vy sami.
Milí spoluobčané,
přeji vám všem pokojné, klidné a šťastné svátky vánoční. Dětem přeji mnoho
sněhu a dobrého ledu, aby si své vánoční
prázdniny do sytosti užily, a vám dospělým
pohodu v teple domova či na cestách
za vašimi nejbližšími.
Do nového roku 2019 vám přeji jen samá
pozitiva, ať ve zdraví, štěstí, v lásce, spokojenosti či úspěchu.
Ladislav Grega, starosta obce

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. Vydává Obec Kohoutov,
č. p. 65, 54401, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla 6. 12. 2018 a další číslo vyjde v březnu 2019.
Fotografie: L. Grega, I. Gregová, Š. Koumar a J. Tyrnerová
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Zprávy z obce
Volby
Dne 5. - 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstva obce a dne 30. října proběhlo
ustavující zasedání zastupitelstva obce.
Celkový počet voličů zapsaných ve stálém seznamu voličů 220
Celkový počet voličů, kterým byly vydána obálka 		
125
Celkový počet odevzdaných obálek 			
125
volební účast v obci v % 					
56,82
volební účast v ČR v %					47,34

Kandidát

Hlasy

pořadí
na kan- příjmení, jméno, tituly
didátce
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věk

abs.

v%

Funkce po ustavujícím zasedání
dne 30.10.2018

1

Grega Ladislav Ing.

49

106

13,94

Uvolněný starosta obce

2

Horáček Pavel

50

106

13,94

Neuvolněný místostarosta obce
a předseda Výboru pro Lidová řemesla

6

Koumar Štěpán Mgr.

39

104

13,68

Člen Kontrolního výboru

5

Bucek Jan Ing.

65

95

12,50

Předseda Finančního výboru a člen
Výboru pro Lidová řemesla

7

Čáp Zdeněk

36

95

12,50

Člen Rozvojového výboru

4

Valášková Lenka Bc.

27

93

12,23 Předsedkyně Kontrolního výboru

3

Tyrnerová Jarmila Ing.

64

83

10,92

Předsedkyně Rozvojového výboru

8

Gregová Kristýna

21

39

5,13

1. Náhradník

9

Pohlová Jaroslava

57

39

5,13

2. Náhradník

Jak již jsem se zmínil na jiném místě, komunikace třetí třídy od křižovatky z Kocbeří
až po otočku v Kladrubech je opravená.
K úplnému převzetí opravené komunikace
do správy silnic Královéhradeckého kraje
od dodavatele stavby, společnosti Eurovia,
a.s. došlo dne 26. listopadu 2018. Komunikace má v současné podobě nový asfaltobetonový kryt, byly provedeny nové
propustky, vybrány příkopy podél komunikace, provedena částečná oprava mostu v Kladrubech a byly osazeny dopravní
značky svislé i vodorovné. V příštím roce
bude ještě provedena plastifikace vodicích
čar podél krajnice silničního tělesa.
■■ Dříve nežli začala jezdit linková autobusová doprava, byly zprovozněny nové autobusové čekárny Kohoutov - křižovatka a Kohoutov - Kladruby. Snad se vám líbí, návrh těchto
čekáren vytvořil p. Klecar. Čekárny budou
ještě osazeny odpadkovými koši a tabulemi
pro informování občanů. Celkové náklady
byly 191 680,- Kč, z toho 86 400,- Kč jsme získali z dotace Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu „Program obnovy venkova“. Celé dílo bylo dodavatelem p. Hákem
předáno 15. 11. 2018.
■■ Letošní největší investicí z obecního
rozpočtu byla oprava „Dlážděné cesty
v Kladrubech“. Celé dílo bylo dokončeno
v předstihu a dne 12. 10. 2018 bylo předáno

do užívání obce. Dne 28. listopadu byla
provedena prohlídka Městským úřadem
Dvůr Králové nad Labem bez připomínek.
Touto cestou bych chtěl velmi moc poděkovat paní Valentové za obstarání řemeslníků, kteří toto dílo tvořili. Byl to příklad
toho, jak lze docílit, že se nedostatkovým
řemeslníkům, jako jsou dlaždiči, hned lépe
a s úsměvem pracuje. Stavba byla spolufinancována Ministerstvem místního rozvoje, které přispělo částkou ve výši 911 565,Kč. Zároveň bylo provedeno nové veřejné
osvětlení podél této cesty, ať na tu krásu
dobře vidíme i v noci.
■■ Obec Kohoutov se rozhodla, tak jako
i jinde, oslavit a připomenout si 100 let
vzniku Československé republiky. Na tuto
vzpomínku jsme dne 28. října, při velmi
velké nepřízni počasí a velké účasti občanů, vysadili v parčíku naproti okálům „Lípu
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svobody“. Jednalo se o 12-ti letou lípu
velkolistou, pro kterou v roce 2019 vytvoříme oplocení. Zpěvem a úsměvem nám
pomohli členové spolku „NaŽďár“ ze sousední obce Hajnice – Horní Žďár.

■■ Ve sváteční den 17. listopadu jsme
za účasti dendrologa Ing. Klevcova vysadili ovocné stromy podél cesty ke hřbitovu.
Účast nebyla veliká, ale i tak se vše podařilo. Každý z účastníků si vysadil svůj strom.
Byly to 4 odrůdy třešní a 3 odrůdy hrušní.
Všechny dřeviny jsou vysokokmeny, tak
teď už jen zalévat a sklízet plody.
■■ Vánoční strom obce (přírodně rostoucí
smrk pichlavý u kostela) jsme rozsvítili již
v pátek 30. listopadu. Společně s účastníky
akce pořádané knihovnou jsme zapěli známou koledu „Narodil se Kristus Pán“ a pak
začal padat sníh….a Vánoce …

Co nás čeká v roce 2019
po stránce investic
Především to bude výstavba vodovodu
v Kladrubech spolu s vodovodními přípojkami. O financování přípojek bude ještě
na zasedáních ZO jednáno. Předpokládaný
začátek výstavby je březen 2019 a ukončení včetně terénních prací v květnu 2020.
■■ Další investicí bude vybudování dvou
nových vrtů a jejich propojení se současným vodovodním řádem. Dodavatel ještě
nebyl vybrán.
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■■ V současné době se připravuje projektová dokumentace na výstavbu chodníku od obecního úřadu po dětské hřiště.
V rámci opravy komunikace III/30014 byly
pouze položeny obrubníky pro chodník tak, abychom již nemuseli zasahovat
do silničního tělesa. Realizace chodníku
se přepokládá v roce 2020, chceme na ni
využít dotaci.
■■ Před točnou v Kladrubech bude
dokončeno veřejné osvětlení a popřípadě budou ještě doplněna některá svítidla,
aby celá komunikace v obci Kohoutov byla
již osvětlena, a tím zvýšena bezpečnost
chodců a řidičů.
■■ V příštím roce bude dokončena oprava
fasády kostela. OSKA z.s. žádá o dotaci
a obec se rozhodla i v případě nezdaru
žádosti celé dílo dofinancovat a provést
i nátěr střechy a doplnit některé střešní
prvky (sněháky), čímž by měla být oprava
této barokní stavby ukončena.
■■ Poslední investičně-stavební akcí je
zateplení budovy obecního úřadu. Nyní
se zpracovává projektová dokumentace
na zateplení obvodového pláště a změnu zdroje vytápění. Žádost o dotaci bude
podána v lednu 2019.
■■ Akcí, do které se můžete zapojit vy všichni, je tvorba dokumentu „Územní plán obce“.
Během prvních měsíců roku 2019 očekáváme nástin tohoto dokumentu, který bude
veřejnosti předložen k připomínkování.

Odpadové hospodářství
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu chystáme v dubnu. V oblasti tříděných odpadů chystáme posílit kontejnery u nové čekárny Kohoutov - křižovatka,
provedeme zde také zpevnění plochy pro
tyto kontejnery. Sazba za poplatky zůstává
stejná jako v roce 2018.

Lesní hospodářství
Pro nepřízeň počasí bylo zalesňování prováděno pouze na jaře, na podzim bylo velké
sucho. Ostatní zalesnění bude provedeno
na jaře roku 2019. Vlivem derecha již obec
vyčerpala kvótu na těžbu dřevní hmoty
a v roce 2019 bude provádět pouze těžbu
kůrovcového dřeva a povinné prořezávky.
Nejvíce se budou provádět práce při ošetřování lesa - vyžínání, oplocenky a nátěry.
Z tohoto důvodu bude palivového dřeva

Otvírací doby
o vánočních svátcích
Obecní úřad v Kohoutově
bude UZAVŘEN
od 19. 12. 2018 do 2. 1. 2019
Obchod se smíšeným zbožím v čp. 73 odpovědná osoba Marie KUBINOVÁ
otevřeno ve všední dny
7.00 – 11.00 15.00 – 17.00
v sobotu od 8.00 – 12.00
V letošním roce naposledy otevřeno
v neděli 23. 12. 2018 – prodej kaprů,
do konce prosince zavřeno a dále celý
leden 2019 bude zavřeno (dovolená)

méně a bude za cenu 700,- Kč za m3 bez
DPH a dopravy. Zájem o dřevo je nutno
nahlásit na obecním úřadě.

Vodní hospodářství
V roce 2019 bude navýšena cena za vodné
v Kohoutově a to z 22,- Kč na 24,- Kč včetně
DPH za 1 m3. V obci Kladruby bude cena
za vodné pro rok 2019 ještě paušální, a to
trvale bydlící 520,- Kč za osobu a 850,- Kč
za nemovitost bez trvale bydlící osoby.

Pozvánky na nejbližší akce
pořádané obcí
■■ Pokud budete mít chuť a čas, tak přijměte pozvánku na tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Koná se jako vždy
26. 12. 2018 na obecním úřadě od 11.00
hodin. Vítáni jsou všichni bez udání pohlaví,
příslušnosti a věku. Občerstvení zajištěno.
■■ Po tomto sportovním vyžití se ještě
týž den koná v 18. hodin kulturní akce
v kostele – Vánoční koncert. Zazpívat
nám přijdou členové spolku NaŽďár.

Penzion Kohoutov
provozní dobu nutno sledovat na vývěsce
u vchodu do restaurace.
Během ledna 2019 bude zavřeno.
Vážení spoluobčané dovolte mi pozvat vás závěrem těchto Kohoutovských listů 18. ledna 2019
na akci „Setkání občanů se zastupiteli - Roční vyhodnocení rozvojového plánu obce“
a dále na MASOPUST, který se bude konat dne 16. února 2019. Zajistěte si včas masky, ať to
trochu vypadá, chystáme mimořádné ceny. A 9. března se sejdeme na oslavě MDŽ na OÚ.
Ladislav Grega, starosta obce
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Ze zasedání zastupitelstva

místní Knihovna

Vážení spoluobčané obce Kohoutov, vážení chataři a chalupáři, ani tato rubrika Kohoutovských
listů nedoznala žádných podstatných změn, a proto vás opět zdravím a nabízím několik novinek, které jsme schvalovali na posledních třech zasedáních zastupitelstva obce Kohoutov.

Milí čtenáři,
naše mateřská knihovna v Trutnově přichystala na závěr roku zásadní změnu
knihovnického systému, což přináší výhody nejen zaměstnancům knihoven, ale
minimálně i jednu pozitivní změnu přináší
vám, čtenářům. Díky online zpřístupnění katalogů všech regionálních knihoven,
včetně doplňovacího souboru v Trutnově,
si můžete bez problémů vyhledat publikace z pohodlí domova, případně si je i rezervovat a následně vyzvednout v kohoutovské knihovně. Podrobnější informace
všem zájemcům sdělím osobně v knihovně každé pondělí od 15 do 17 hodin. Jak
vidno, otevírací doba zůstane nezměněna
i v příštím roce.
Nižší účast listopadového tvoření, v porovnání s loňským rokem, vyvážila intenzita
nasazení účastníků, v dílničkách nejen

ZO schválilo:
volby starosty, místostarosty a předsedů výborů
odměny neuvolněným zastupitelům obce Kohoutov
Rozpočtové opatření č.6/2018 v předloženém znění
členy jednotlivých výborů v předložených zněních
koupě a směny pozemků dle zveřejněných záměrů
prodeje pozemků dle zveřejněných záměrů
finanční příspěvek Farní charitě Dvůr Králové nad Labem
uložení finančních prostředků obce na termínovaný vklad
rozpočtové opatření č.7/2018 v předloženém znění
dotaci na nákup knih do výměnného fondu pro Městskou knihovnu v Trutnově
To je v kostce vše, co nejdůležitějšího jsme probírali na konci minulého a na začátku nového
volebního období zastupitelstva obce Kohoutov. Za sebe vám všem přeji krásné prožití zimního období, veselé Vánoce a pevné zdraví do nového roku 2019. Buďte opatrní, máme novou
silnici a bude to klouzat!!!
Pavel Horáček, místostarosta

SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti
Obec Kohoutov pamatuje už mnoho let
také na dříve narozené občany slavící svá
životní jubilea. Pod Rozvojovým výborem
zřízeným zastupitelstvem Obce Kohoutov
je ustanoven SPOZ.
My, jeho členové, navštěvujeme oslavence
a za celou obec jim blahopřejeme. Začínáme o 50. narozeninách, znovu přicházíme
o 60. a dále po pěti letech do 80. Po té již
přicházíme přát každým rokem.
Letos jsme již navštívili 34 jubilantů. Koncem
roku oslavuje krásné 90. narozeniny nejstarší
občanka Kohoutova paní Agneša Lelkešová.
Bylo zvykem přinášet s blahopřáním i dárkový koš s lahůdkami, ale od příštího roku
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chystáme změnu. Za obec předáme každému oslavenci poukázku. Může ji využít
na nákup zboží nebo služby u kteréhokoli
podnikatele v Kohoutově (obchod, penzion, služby obce, pila…). Po předložení
poukázky a paragonu mu bude na OÚ
proplacena odpovídající částka. (500 Kč od
50. do 80. let a poté každoročně 300 Kč).
Jubilant si tak může vybrat to, co ho nejvíce potěší, obecní peníze zůstanou v obci
a podpoří podnikání.
Většina návštěv u oslavenců probíhá v příjemné a srdečné atmosféře, za což za členy
SPOZ děkuji.
Marie Puhlovská

děti tvořily vánoční dárky a jiné umělecké
skvosty pod vedením instruktorky Šárky.
Srdce všech obdarovaných tatínků jistě
zaplesá po rozbalení keramických pivních
tácků, krky všech matek zase ozdobí barevní motýlci. Za zmínku jistě stojí brilantní
plastiky Ivany a Kamily. Zatímco umělci
v prostorách knihovny tvořili, o patro níž
se odehrávaly nelítostné souboje dvojic
ve fotbálku a šipkách. Celkoví vítězové –
Kuba s Láďou – byli ověnčeni medailemi,
nutno však říci, že výkony všech šesti týmů
byli velmi vyrovnané a gratulace všem je
na místě. Doufejme, že ti, co letos zaváhali,
si tuto příležitost nenechají příští rok utéci.
Letošním rokem počínaje, vyhlašuje knihovna titul čtenář roku. Za rok 2018 byly v kategorii dětí vyhlášeny dvě vítězky – Adélka
Patrová a Amálka Zemanová. V kategorii
dospělých se vítězkou stala bezkonkurenčně paní Zdeňka Soudková. Všichni obdrží
dárkový poukaz na nákup knih. Též gratuluji.
Závěrem přeji všem hezký konec roku
a šťastný vstup do toho nového, v ideálním
případě s knihou v ruce. Neboť „ten, kdo čte,
žije s každou další knihou život navíc. Kdo
nečte, má jen ten svůj.“ (Oscar Wilde).

Očima kronikáře
Milí Kohoutovští,
ať už považujete rok 2018 za více či méně
úspěšný, byl rozhodně výživný. Zažili jsme
několikero voleb a politických manévrů,
ale i nezvykle suché a teplé počasí. V obci
se stavělo a rekonstruovalo svižným tempem a o společenské akce nebylo nouze.

Krásně se nám bude v příštích letech jezdit
po nové silnici či nově vydlážděné cestě
v Kladrubech, rádi pohlédneme na opravené sluneční hodiny a novou fasádu kostelní věže. Za povedená můžeme prohlásit
letošní Řemesla, ale i další veselice jako
například Masopust či pálení čarodějnic.
9

Takový rok, nabitý událostmi, je v podstatě
snem kronikáře. V následujících řádcích si
dovolím volně parafrázovat historika a spisovatele Vlastimila Vondrušku: „Abychom
pochopili skutečný význam událostí, jichž
jsme byli svědky, měli bychom si nechat
časový odstup. Naši předkové říkali, že
ráno je moudřejší večera. Teprve po letech
dokážeme pochopit velikost nebo naopak
možná bezvýznamnost světa kolem nás.
Na životě je zábavné, že si nakonec vždycky dělá něco jiného, než předpokládáme.

A to nás nutí přemýšlet a jednat. Tedy
přesněji řečeno, některé to nutí přemýšlet. Ostatní jen tupě čekají jako ovce, jak to
dopadne.“ Ale nechme filozofování, kronikář by měl především třídit fakta a vybírat
významné události, sami čtenáři by pak
měli hledat smysl příběhů, které jsou ukryté za slovy a skutky. Tak si přeji, abychom
v příštím roce hodně přemýšleli, moudře
konali a naše víska i nadále vzkvétala!
Štěpán Koumar

Spolková činnost
Český červený kříž
■■ Na Mikuláše jsme se zúčastnili srazu
skupin ČČK. Hráli jsme tam vědomostní
hry a soutěžili, akce se moc podařila.
■■ V lednu 2019 jedeme na muzikál „Muž
se železnou maskou“. Všechny lístky už
jsou vyprodány. Můžete se přihlásit na březen, kdy navštívíme další muzikál „Kvítek
mandragory“. Zájemci volejte pí Švorcová
na m. 739 175 919.
■■ Výroční schůze ČČK Kohoutov je naplánovaná na sobotu 19. ledna od 16 hod na
OÚ Kohoutov a všechny členy srdečně zvu.
Ať se vám vydaří Vánoce a start do Nového
roku 2019, zvu vás na všechny naše akce
v příštím roce. Hodně zdraví a vánoční
pohody přeje
Kamila Švorcová

OSKA z.s.

Vše jednou končí, i náš mezinárodní dvouletý projekt ARBO, zaměřený na ovocné
stromy. Aby na něj zbyla památka i kohoutovským dětem, uspořádala pro ně Dana
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Gregová keramickou dílnu, kde si děti
namalovaly ovocnářské motivy na podložky pod hrnce. Moc pěkně dopadly.

s léčivou vodou. V kostele navečer návštěvníkům zahrála děvčata Klecarova a Jeníček
Šenkyřík a na varhany Aleš Tauchman.
■■ Dušičkový průvod jsme odložili na
31. října, kdy počasí umožnilo důstojnou
vzpomínku na hřbitově i odvážnou dětskou výpravu k Urbanovu kříži.

Připravujeme:
OSKA chystá pro občany malou brožurku se seznamem odrůd ovocných stromů
vhodných pro pěstování v Kohoutově,
recepty na ovocná jídla a fotografiemi zajímavých kohoutovských stromů.

Přehled plánovaných akcí
datum

čas

organizátor akce

místo

26. prosince

středa v 11 hod.

Obec
a TJ Sokol

Turnaj ve stolním tenisu

Obecní úřad

26. prosince

středa v 18 hod.

Obec

Vánoční koncert

kostel

18. ledna

pátek v 18 hod.

Obec

Setkání občanů se starostou Obecní úřad
a zastupiteli - vyhodnocení

16. února

sobota od 14 hod.

Obec

Masopust

9. března

sobota od 15 hod.

Obec a ČČK Oslava MDŽ

Obec Kohoutov
Obecní úřad

Vánoční fotosoutěž
Nová výstavba
na vesnicích

Stalo se:
■■ „Moštování v hasičárně“ v Kladrubech
přilákalo 29. září malé i velké zájemce
o zdravý mošt. Jula Grega přichystal vše
potřebné, chlapi lisovali a „kráječek a kráječů“ bylo také dostatek.
■■ 28. 10. mohl být letos i svátek otužilců,
přesto se deseti členům OSKA podařilo
zasadit pamětní buk u lesní studánky

Podmínky fotosoutěže:

1. Fotografujte stavbu nebo soubor vesnických staveb z odstupu, kdekoliv mimo
foťte co se vám líbí a co ne
obec Kohoutov. Fotografie z Kohoutova
(včetně Kladrub, Vyhnánova, Rábiše…)
Abychom na Setkání občanů 18. ledna
by byly vyřazeny.
mohli diskutovat o rozvoji obce, vytvoř2. Každý účastník může zaslat 3 fotografie
me si společně foto-galerii povedené
ve formátu jpg. o velikosti do 1 MB.
i nepovedené venkovské výstavby.
Označte je svým jménem a číslem
O Vánocích cestujeme na návštěvy,
(např.: Novák 1, Novák 2 ..)
tak k tomu bude hodně příležitostí.
3. Fotografie zasílejte do 15. 1. 2019 na email:
18. ledna 2019 budou vaše vytištěné
obec.kohoutov@seznam.cz a do předměfotografie anonymně vystaveny
tu emailu napište: fotosoutěž
a hodnoceny přítomnými občany.
4. Fotografie lze také vhodit do schránky OÚ
vytištěné ve formátu A4, označené zezadu
Vítězové budou odměněni cenami.

Moštování

Dušičkový koncert v kostele

Zpěv hymny u vysazené lípy

Sázení aleje u kostela

Sázení buku u studánky

Dílna pro děti

