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Okno do věčného léta
Dům s krámem, patřící obci, byl už mnohokrát opravován a každým zásahem zjizven. Po zazdění okna do čekárny lékařské
ordinace vypadal už tak uboze, že vzbudil
soucit časté návštěvnice Kohoutova - akademické malířky Jessici Mayne. S plným
batohem barev přiletěla 25. května z Bruselu, kde žije a maluje ilustrace pro tamní
ekologické středisko. Nejdříve pozorovala
barevnost našich rozkvetlých luk, květiny
i hmyz, který se v nich ukrýval. Kreslila si
výhledy na pole za krámem, mraky i letící
ptáky. Rozhodla se do slepého okna namalovat zidealizovanou krajinu za domem,
jako byste koukali skrz něj. Nejdříve si
nabílila podklad.
Pro další práci potřebovala lešení, které obětavě každé ráno stavěl Jirka Švorc.
Jessica začala nejdříve malovat oblohu
a výhled na Zvičinu. U barevného okna se
zastavovali kolemjdoucí a děti vznášely
svá přání, co by na obraze taky mělo být.
Hlavně aby se nezapomnělo na žádné zvíře ani zvířátko, které v Kohoutově žije! Tak
když se nyní podíváte do trávy na obrazu,
prohlédnete si pozorně obilné pole i oblohu, napočítáte jich snad na padesát.

Milí spoluobčané a naši letní návštěvníci,

Dospělí měli především obavu, aby to
žluté na poli nebyla řepka a aby se nezapomnělo na komára. Poslední byl na přání mnohých do obrazu domalován krtek.
Spoluautorů je vlastně půlka vesnice.
Jessica okno dokončila v sobotu 1. června
na MDD a tak ho věnovala kohotovským
dětem. Ještě v neděli upravovala celkovou
barevnost a opatřila malbu voděodolným
postřikem. Její přítel Piek pomohl opravit
omítku na okolní zdi a zpatinovali jsme
i staré jizvy.
Snad ten nynější výhled na věčné kohoutovské léto potěší děti mířící na hřiště i nás
dospělé, až půjdeme v podzimních
plískanicích k naší
paní doktorce, nebo
do krámu.
Pobyt malířky Jessici
Mayne sponzorovalo Keramické studio.
Jarmila Tyrnerová

Periodický tisk územního samosprávného celku „Kohoutovské listy“ vychází čtyřikrát ročně v Kohoutově.
Vydává Obec Kohoutov, č. p. 65, 54401, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla 10. 6. 2019 a další číslo vyjde
v září 2019. Fotografie: L. Grega, J. Tyrnerová, L. Valášková, Š. Koumar
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léto, čas odměřovaný sluncem, čas, kdy nám
káva nikdy nevystydne a pivo vždycky zteplá, aspoň tak by to mělo být, čas prázdnin
a dovolených. Letošní rok nám léto začíná 21.
června a končí v pondělí 23. září. Slunovrat
nám otevře léto. Po svítání přijde nejdelší den
a po západu slunce nejkratší noc.
Historicky je oslavou letního slunovratu
Svatojánská noc, která se slavila v předvečer
23. června na sv. Jana Křtitele. Tato noc je
ve znamení kouzel a magie. Je spojená s tanci okolo ohňů, představovaly slunce, které je
právě o slunovratu nejvýše. Lidé tyto ohně
přeskakovali, aby získali jejich sílu a energii.
Kdo oheň přeskočil, měl zaručen dlouhý život.
A co nám přineslo jaro? Kromě tradičních
akcí jako je Den matek nebo Pálení čarodějnic, stojí určitě za zmínku volby do Evropského parlamentu, které se konaly koncem května. Mnozí z nás je považují za nedůležité, ale
kdo nevolí, nemůže si stěžovat.
Na léto se všichni určitě těšíme, na slunečné dny, teplé večery a rána, kdy se nedá ani
dospat. Poslední roky jsou léta vydařená,
a jak to vypadá, nedostatek dešťů nás bude
trápit stejně jako loňský rok. Proto prosím,
abyste šetřili vodou, žádné zdroje nejsou
neomezené.
Letní měsíce jsou časem různých oslav,
setkání s přáteli a s rodinou, časem grilování, koupání a různých prací na zahradách.
V horkých letních dnech, které jsou před
námi, nezapomínejte na odpočinek a dopřejte si chvilku klidu. Ale jak říká oblíbené české
přísloví: „Všeho užívejte s mírou“.
Léto je časem poutí, žní a dožínek, jarmarků a různých trhů. Již od dvanáctého

století dochází na našem území k rozvoji trhů
a počátkem třináctého století je evidováno
150 pravidelných trhů, které byly pro obyčejné lidi sváteční událostí. Lidová řemesla u nás
měla vždy velkou tradici a umění našich řemeslníků bylo vyhlášené i daleko za hranicemi.
Ne nadarmo se dodnes říká “zlaté české ručičky”. Naše Lidová řemesla jsou naplánována
na 10. srpna, snad se nám všechno v tento
jubilejní 25. ročník vydaří a všichni si užijeme
tancovačku stejně jako minulý rok. Když se
ohlédnu za posledními 25 lety, odvedli jsme
pořádný kus práce a ne vždy to bylo jednoduché. I přesto, že obdobných akcí neustále
přibývá, si naše Lidová řemesla stále udržují
nejen věrné trhovce, ale i zákazníky. Ale jak
říká naše další oblíbené české přísloví: „Nesmíme usnout na vavřínech “.
Závěrem bych vám všem popřál krásné
léto, užijte si pohody, přátelských setkání, klidu, dovolených a načerpejte sluneční energii
na nadcházející roční období.
			
Láďa Grega
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ZPRÁVY Z OBCE

Odpadové hospodářství
Kontejner na bioodopad je umístěn u obchodu čp. 73 od 1. 4. 2019. Na obecním úřadě
je možno si vyzvednout pytle na plasty
a nápojové kartony - ZDARMA a pytle
na komunální odpad za úplatu 6,- Kč/ks.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
ve dnech 24. – 25. května 2019 v naší obci:
Počet voličů zapsaných v seznamech 223
Počet odevzdaných obálek 		
71
Volební účast v obci 		 31,84 %
Volební účast v ČR 		 28,72 %

Číslo na
hl. lístku
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Název strany

Výsledky voleb jednotlivých stran uvedeny jsou pouze ty, které obdržely
alespoň jeden platný hlas, podbarvené
strany se dostaly do EP

Platné hlasy

Hlasy v %

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne v říjnu; odpady můžete
vozit během celého roku. Upozorňujeme
ty občany, kteří vyklízejí půdy, že si musí
objednat kontejner na vlastní náklady.
Na některých sběrných místech jsme umístili nádoby na kovové odpady, zejména
konzervy pro kočky, psy, od pití apod. Jedná se popelnici o velikosti 240 l, jsou umístěny u autobusové zastávky Nový Kohoutov, autobusové zastávky Kino, u obchodu
čp. 73, otočka Kladruby a Vyhnánov. Děkujeme, že tyto nádoby budete používat pro
odpady k tomu určené, nebudete si je půjčovat domů anebo jakkoliv ničit.
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CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

2

2,81

5

ODS

8

11,26

7

ČSSD

1

1,40

9

KSČM

9

12,67

12

Koalice Rozumní, ND

1

1,40

14

NE-VOLIM.CZ

1

1,40

Vodní hospodářství

15

Pro Česko

1

1,40

16

Vědci pro Českou republiku

1

1,40

23

TVŮJ KANDIDÁT

3

4,22

26

Koalice STAN, TOP 09

16

22,53

27

Česká pirátská strana

9

12,67

30

ANO 2011

12

16,90

31

Agrární demokratická strana

1

1,40

36

Koalice Soukromníci, NEZ

4

5,63

39

KDU – ČSL

2

2,81

24. května se v místním penzionu konalo
setkání občanů Kladrub s dodavatelskou
firmou, která bude provádět výstavbu
vodovodu. Vlastníkům nemovitostí, kteří
mají plánovanou vodovodní přípojku, byla
prostřednictvím elektronické pošty odeslána projektová dokumentace. Ostatní,
na které nemáme e-mail, si mohou projektovou dokumentaci pro svou nemovitost
vyzvednout na obecním úřadě. Investorem projektové dokumentace pro vodovodní přípojky Kladruby byla Obec Kohoutov, projektová dokumentace je vedená
jako celek, tudíž není možné jí rozdělovat
pro jednotlivé nemovitosti. Vám je předávána pouze pro pracovní využití.

Dodavatelská firma STAVOKA Kosice,
a.s. oznámila, že během června začnou
s vytyčováním inženýrských sítí; z tohoto
důvodu žádají občany, aby nevytahovali
označené kolíky. Oslovte prosím také děti,
aby tak nečinily, ať předejdeme jakýmkoliv nedorozuměním. Stavbyvedoucím celé
akce je pověřen pan Hanuš, tel. 737 269 512,
a technický dozor investora ( dále jen TDI)
p. Čapek. Volejte těmto pánům až po skutečném zahájení stavebních prací. Nejdříve bude zhotoven celý hlavní vodovodní
řád a poté jednotlivé vodovodní přípojky.
Doba výstavby 06 – 11/2019. Věřím, že se
celá tato investiční akce setká s pochopením a tolerancí vám vlastní. Na webových
stránkách obce www.kohoutov.info, byla
na hlavním menu vlevo zřízena složka
VODOVOD KLADRUBY, kde vás budeme
o celé stavbě průběžně informovat.
Obec v loňském roce zadala vypracování
projektu „Posílení vodovodní stanice Nový
Kohoutov“. K tomuto kroku obec přistoupila po stížnosti na nízký tlak na konci obce
v nejvyšší části a také z důvodu výstavby
RD. Projekt včetně cenové nabídky a realizace provádí firma PERSPOL, s.r.o. Pardubice. Celý projekt bude v cenové hladině cca 350 000,- Kč bez DPH. Smyslem
5

tohoto projektu je propojit vodovodní řády
z Kohoutova s Novým Kohoutovem, v současné budově čerpací stanice KO-1 tak,
aby tlak ve vodovodním potrubí na konci
vodovodního řádu u čp. 2, byl alespoň 0,3
MPa, což jsou 3 Atm; v současné době je
tam 0,18 MPa . Současný vodní zdroj vody
bude zachován. Tímto samozřejmě nesnižujeme riziko nedostatku vody, která není
v této lokalitě využívána pouze pro pitné
a hygienické účely.

Lesní hospodářství
Bylo dokončeno zalesňování pasek vzniklých vichřicemi. V současné době se
v obecních lesích bude provádět pouze
kácení při výskytu kůrovce, a samozřejmě
také údržba lesa.
S odbytem dřevní hmoty to není výhledově dobré, ale i přesto se díky panu

Štajerovi, hajnému obce, daří aspoň nějakou dřevní hmotu prodat. Prodej palivového dřeva zajišťuje starosta obce na základě
pořadníku. Cena za 1 m3 palivového dřeva
je 500,- Kč + 15% DPH. Doprava se hradí
zvlášť. Některým občanům se i přesto zdá
tato cena vysoká; jen pro představu, jak je
to s náklady v lese.
Jak je z tabulky patrno, palivové dřevo se
prodává za výrobní cenu, leckdy i již pod ní.
Náklady na vypěstování nového lesa jsou
hrazeny z rozpočtu obce, někdy i z dotace. V současné době jste jistě zaznamenali
zvýšení cen za elektrickou energii, což by
logicky mělo být znát i na ceně palivového
dřeva, ale bohužel toho je nadbytek.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
palivové dřevo od Obce Kohoutov kupujete, a věřím, že i nadále společně zanecháme
pro příští generace kvalitní lesní porosty.

Činnost

Cena od

Cena do

Poznámka

Kácení s motorovou pilou za m3

150

190

Probírka, vývraty

Přibližování dřeva: traktor + vyvážečka za m3

230

270

Dle vzdálenosti

Harvestor + velká vyvážečka za m3

450

500

Dle vzdálenosti

Sadba včetně práce za ks - Jehličnan

10

14

Dle velikosti vzrůstu

Listnáč

10

20

Dle velikosti vzrůstu
a zakořenění

Náklad na údržbu znovu osázeného lesa
včetně oplocenek, ochrany proti okusům,
vyžínání za ha a rok

12 000

20 000

Jehličnan 7 let
Listnáč 10 let

Likvidace klestí - většinou si odvážejí firmy,
které se zabývají „obnovitelnými zdroji“

0

0

Vzniknou náklady
na údržbu komunikací
a opravu lesních cest
po vyvážečkách
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Co se událo
V obci se událo mnoho akcí, které si zaslouží více nebo méně pozornosti. Největší
pozornost si zaslouží především všichni TI,
kteří tyto akce chystají a také dobře odvedou. Během uplynulého čtvrtletí se konal
sběr odpadků podél komunikací, pálení
čarodějnic, ale také Dětský den na místním
hřišti. I v kostele bylo během května rušno,
neboť zde proběhly dvě akce pod taktovkou OSKA, z.s. . O těchto akcích se určitě
více rozepíší „Lídři“ jednotlivých zájmových uskupení.

Co nás čeká
Krom zcela jistě nádherného léta i některé
investiční, kulturní či jiné akce. Královéhradecký kraj finančně podpořil akci „Rozšíření
sítě veřejného osvětlení“ ve výši 91 000,- Kč;
realizace proběhne v podzimních měsících
tohoto roku. Dále Královéhradecký kraj
finančně podpořil projekt „Smíšené zboží
v Kohoutově“ v rámci programu Podpora provozu prodejen na venkově ve výši
50 000,- Kč. Ještě do třetice nám Královéhradecký kraj finančně podpořil akci „25
let Lidových řemesel v Kohoutově“ ve výši
43 000,- Kč; akce se koná jako tradičně druhou sobotu v srpnu, finanční prostředky

budou využity zejména na výstavu a tvorbu bulletinu o této akci za dobu trvání. Co se
týká Lidových řemesel, určitě nezapomeňte od 19.00 hodin zajít na „POŘEMESLNOU
TANCOVAČKU“ za tónů kapely POHODA.
Obec zpracovává územní plán obce. Tento strategický dokument nelze opomíjet,
ale je potřeba skutečně se jím zabývat, tak
jak to dělá rozvojový výbor. Zpracovatel
ÚPO předložil pracovní verze na zastupitelstvo obce; v současné době již předloží verzi pro dotčené orgány. Zastupitelé
se jím zabývali na zasedání 25. 6. 2019.
Všechny informace k územnímu plánu
jsou na www.kohoutov.info na hlavním
panelu pod záložkou „ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
KOHOUTOV 2018 – 2019“.
Očkování psů proti vzteklině proběhne
v červenci; MVDr Chrobok upřesní datum bude všem, co mají psy nahlášeny na obecním úřadě, vhozeno do schránky.
Co napsat závěrem? Snad jen poděkování
těm, kteří se ujali vlastní iniciativy a vyzdobili mostek v Kladrubech, přidali nové
okno na budově čp.73, a také poděkování
manželům Pazderkovým za zprůhlednění
křižovatky, takto by to mělo být ve všech
nepřehledných zatáčkách i v životě.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MÍSTNÍ KNIHOVNA

Vážení spoluobčané obce Kohoutova, vážení chalupáři a chataři,
opět se vám v tomto předprázdninovém čase hlásím v pravidelné rubrice s tím nejzásadnějším, co jsme probírali na posledních třech zasedáních Zastupitelstva obce Kohoutov.

Milí čtenáři,
rád bych vám popřál za knihovnu hezké
léto a těm, kteří by se rádi vybavili četbou
na prázdninové měsíce, bych rád zároveň
připomenul, že knihovna bude během
července a srpna uzavřena (1. 7. – 2. 9.).
Po prázdninách bude zároveň posunuta
otevírací doba - tj. každé pondělí od 16
do 18 hodin.
Krátce bych se vrátil na konec března, kdy
proběhl 19. ročník noci s Andersenem.
Nevyhnul se ani kohoutovské knihovně. Účast se nijak nevymykala tradicím

ZO schválilo:
•• záměry o směnách, pronájmech a prodejích pozemků ve zveřejněných zněních

•• veřejnoprávní smlouvu s MěÚ DKnL
o projednávání přestupků

•• schválilo Závěrečný účet obce a Účetní
závěrku obce Kohoutov za rok 2018
v předložených zněních

•• přijetí dotace z KHK na provozování prodejny Smíšeného zboží ve výši 50.000,Kč

•• převod zisku z hospodaření obce na příslušné účty a investiční fond

•• finanční dar Farní charitě Dvůr Králové
nad Labem ve výši 3.000,- Kč

•• dar spolku Větve severu, z.s. ve výši
6.000,- Kč

•• podání žádostí o dotace z fiche 5 a fiche
6 MAS KJH

•• zadání vypracování Územní studie pro
Kladruby a Nový Kohoutov

•• rozpočtová opatření v předložených
zněních

•• žádost o dotaci KHK na úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou ve výši
19.988,- Kč

•• cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku ve výši
70.000,- Kč

posledních let, dorazilo 15 dětí, na které
čekal celovečerní i noční program. Musím
však sebekriticky konstatovat, že letošní
ročník se úplně nepovedl, a to zejména díky moderním technologiím, které
v rukou účastníků systematicky narušovaly průběh akce. Původní záměr a celkový
duch této tradiční noci se díky tomu vytratil a je otázkou a výzvou do příštích let,
jak této akci v kohoutovské podobě opět
navrátit lesk!
Štěpán Koumar, knihovník

•• dotaci z KHK na Rozšíření sítě veřejného
osvětlení ve výši 91.000,- Kč
•• dohodu o sdružených prostředcích
na požární ochranu s JSDH Hajnice
za cenu 24.000,- Kč ročně
•• dohodu o školském obvodu s městem
Dvůr Králové nad Labem
•• veřejnoprávní smlouvu s OSKA, z.s.
na dofinancování oprav kostela ve výši
239.677,- Kč

To by bylo ode mě pro tentokrát v podstatě vše. Přeji vám všem pohodové léto, dětem krásné
prázdniny, pozor na prudké slunce a nezapomeňte dodržovat pitný režim. Těším se znovu
po prázdninách.
Pavel Horáček
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OČIMA KRONIKÁŘE
Milí Kohoutovští,
kronikáři údajně nenáleží, aby subjektivně hodnotil události. Historicky je však asi
naivní, myslet si, že se to všem kronikářům
beze zbytku podařilo. Přesto se o to, alespoň v první části článku, pokusím. Současná

sociálně politická situace, kdy společnost je
působením čelných představitelů našeho
státu rozdělena na dva těžko smiřitelné
tábory, se nevyhnula ani naší vesničce.
Iniciativa občanů, kteří nesouhlasí se
stávajícím stavem a odsuzují zejména
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chování premiéra Andreje Babiše, vytáhla
i do kohoutovských ulic rozhněvané občany všech věkových kategorií. Ve spolupráci
s iniciativou „Milion chvilek“ se v průběhu
května a června uskutečnily tři demonstrace, kterých se účastnilo dohromady
téměř 80 lidí a během kterých bylo přečteno prohlášení nesouhlasné s aktuálním
děním na české politické scéně. Ve srovnání s desetitisícovými davy v hlavním městě

se jedná o zdánlivě zanedbatelné číslo,
na druhou stranu Kohoutov podobné události pamatuje jen stěží.
Ať už patříte do jednoho či druhého tábora, je povzbudivé, že se po celé republice
probouzí občanská společnost a je skutečně nepřehlédnutelným způsobem odhodlána projevit svůj nesouhlas a prosazovat
svá nezanedbatelná práva.
A nyní se asi proviním proti kronikářské etice, nicméně i já patřím do té rozhněvané
kategorie a nesouhlasím s činy a chováním
našeho premiéra a prezidenta. Zde však
již nemluvím jako kronikář, ale jako občan,
který má strach, že na naše děti a jejich
děti už toho v našem státě moc nezostane... Na závěr si dovolím citovat slova pana
Bláhy z jedné z kohoutovských demonstrací: „Kdo podvádí, je odjakživa podvodník, kdo krade, je zloděj a kdo lže, je lhář!“
Těším se na viděnou 23. 6. na Letné!
Štěpán Koumar, kronikář

OZNÁMENÍ A DISKUZE
L. k. Větve Severu
Chtěl bych vám představit lukostřelecký klub Větve Severu, který dostal zázemí
od obce Hajnice v Horním Žďáru. Obcí Hajnice a Kohoutov jsme i finančně podporováni a jsme za to velmi vděční.
Tento klub byl založen po třech letech činnosti lukostřeleckého kroužku vedeným
pod ZŠ Hajnice. Stalo se, že počet dospělých členů začal převyšovat počet dětí, a tak
založení lukostřeleckého klubu bylo jen přirozeným vývojem.
Náš klub spadá pod sportovní asociaci 3D lukostřelby. A přestože jsou mezi
námi střelci velmi kvalitní, do sportovního
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vnímání máme dost daleko. Většinu z nás
to táhne k tradiční lukostřelbě, tzn. že používáme luky, které aspoň vypadají historicky, a šípy jsou dřevěné. A i přes veškeré

administrativní pokyny a pravidla se víc než
jako sportovní klub cítíme jako primitivní
kmen.
V současné době máme ke 30 střílejícím
členům a mnozí pochází i z Kohoutova.
Rádi bychom vybudovali na naší střelnici
bezpečné a pohodlné zázemí pro členy,
uchazeče či jen pozorovatele. A krom tohoto i vytvoření malého tréninkového okruhu

z figurín zvířat. Vše vytváříme svépomocí
z členských příspěvků a darů.
Pravidelná setkání pro tento rok jsou každé
úterý od 17 hod. Střelnice se nachází v Horním Žďáru, naproti bývalé škole za potokem. Jinak nás můžete potkat na dětských
dnech či akcích pořádaných v Trutnově.
Na další spolupráci či vaši návštěvu se
těšíme.
Za klub sepsal Patrik Král

SPOLKOVÁ ČINNOST
ČČK
První polovina letošního roku byla na akce
Českého červeného kříže opravdu bohatá:
•• 12. ledna se jelo do Prahy do divadla
na muzikál Muž se železnou maskou.
Všechny lístky se prodaly a moc se nám
to líbilo.
•• 2. února jsme měli výroční schůzi. Poseděli jsme, řekli jsme si, co plánujeme
na tento rok, a pobavili jsme se.
•• 9. března naše členky pomáhaly při oslavě MDŽ na obecním úřadu. Akce se povedla, hrála nám super kapela.
•• 16. března jsme jely do Prahy na muzikál Kvítek Mandragory a představení se
opět vydařilo.
•• 30. března jsme se zúčastnily sběru odpadu. Počasí přálo, nepršelo a zakončilo
se to posezením na hřišti a prvním opékáním špekáčků.
•• 13. dubna se sázely stromečky, dokonce
nám ten den i zachumelilo, ale i tak byla
účast hojná. Bylo to sice na celý den,
ale zvládli jsme to. Všem moc děkuji.

A i když jsme toho všichni měli dost, došlo i na opékání špekáčků.
•• 1. června jsme pořádali dětský den,
účastnilo se 38 dětí. Všem sponzorům
moc děkuji, bez nich by se to neuskutečnilo. Děkuji i všem pomocníkům na stanovištích. Počasí se nám moc povedlo,
na vše došlo, kousalo se i do koláče s padesátikorunou uprostřed. Zakončilo se
to už tradičně opékáním špekáčků a posezením u ohně.
Všem přeji krásné léto, hlavně bez úrazů
a s pěknou pohodou na dovolených
Kamila Švorcová
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OSKA z.s.

zajímavých rostlin i semen a odpověděli i na individuální dotazy. Děvčátka
z hudební skupiny „ Na Žďárek“ nadchla
posluchače spontánním zpěvem méně
známých lidových písní ze sbírek Františka Sušila.

Oprava omítky našeho kostela se chýlí
ke konci. Na Řemesla už se budova zaskví
v novém kabátě. Na proplacení bylo využito 50 000,- Kč z veřejné sbírky OSKA.
Kdo jste během 5 let vhodili při kulturních
akcích peníze do pokladničky v kostele,
máte tedy někde svůj kousek omítky. Hlavně pro vás, dárce, pořádáme v září slavnostní harfový koncert na oslavu nové omítky. Nenechte si ho ujít. Na letošní etapu
opravy dále přispělo Ministerstvo kultury
200 000,- Kč a Obec Kohoutov 239.677,- Kč.
Sbírka bude pokračovat, rádi bychom
ještě zachránili poškozené nástěnné malby na stěně „vítězného oblouku“ uvnitř
kostela.

•• Noc kostelů se 24. května konala naposledy. Děti si výtvarnou dílnu s Danou
Gregovou užily a vytvořily si koláže
domků, ve kterých by chtěly v Kohoutově bydlet. Jinak byla návštěvnost nízká.
Ani koncertujícím dívkám a slečnám se
nedostalo pozornosti, kterou by si jistě
zasloužily. Náš kostel si mohou občané
prohlédnout i při jiných akcích, tak si
organizátoři budou moci po osmi ročnících konečně oddechnout.
Jarmila Tyrnerová

Stalo se:
•• Tradiční velikonoční vycházka (v neděli 21. dubna.) měla letos rekordní
účast. Historická hodnota a krása našich
Kladrub přilákala i historika Ing. Matěje Kubinu z NPÚ v Josefově, který nám
rovněž přinesl staré mapy. Účastnil se
i Ing. arch. Karel Novotný. Vytváří pro
obec územní plán a při obchůzce získal
nové poznatky.
•• 19. května v kostele proběhlo přednáškové pásmo Rozpravy o člověku a krajině na téma „venkovské zahrady“. Letos
bylo zaměřeno praktičtěji a spojeno
s diskusí. Ing. Ludmila Dušková z Prahy
a Ing. Jiří Pyrner z Kuksu přinesli mnoho
12
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Připravujeme:

Přehled plánovaných akcí

•• 1. 10. 8. během Lidových řemesel členové OSKA zpřístupní kostel, ve kterém
bude probíhat holografická projekce
přednášky Ludmily Duškové z letošních
„Rozprav“.

Oslavíme tak dokončení oprav omítky.
Hrají harfistky orchestru Národního divadla Ivana Pokorná a Barbora Váchalová a jejich skupina ARPADUA je harfové duo, které chce královský nástroj
ukázat nejen v dnešní podobě, ale hraje i hudbu lidovou na háčkové harfy.
Snaží se tím navázat na dlouhou tradici
harfenictví v Čechách. A co na koncertu uslyšíte? Skladby J.S. Bacha, J Baura,
J. Weipperta, A. Vivaldiho, Irské písně
a balady a další díla.

• • Pohádkové Kladruby se na začátku
září konat nebudou. Aktivní členové
OSKA pořádají v podobném termínu
„Den všech“ v parku v Žírči, tak kohoutovské děti tentokrát zveme tam.
Budou si tam již pátým rokem moci
užít velmi bohatého hlavního programu i programu doprovodného včetně kuličkové dráhy, lukostřelby, bosé
turistiky, výtvarných dílen, sportovních kempů, poznávání lesního světa
a mnohého dalšího.
•• V sobotu 21. 9. odpoledne si nenechte ujít Koncert pro dvě harfy v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově.
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•• Na sobotu 28. 9. chystáme ve 14 hodin
tradiční moštování ovoce v hasičárně
v Kladrubech.
Jarmila Tyrnerová

10. 8.

Sobota

Obec

Lidová řemesla - 25. ročník

V obci

21. 9. od 16 hod

Sobota

OSKA

Koncert - harfové duo

V kostele

28. 9. od 14 hod

Sobota

OSKA

Moštování

V hasičárně, náves
v Kladrubech

Pozvánka k sousedům

DEN VŠECH

V PARKU DOMOVA
SVATÉHO JOSEFA V ŽÍRČI
Tato charitativní rodinná akce se letos bude opět konat poslední prázdninovou sobotu – tedy 31. srpna 2019 od 11 hod. Kromě skvělé muziky a tanečních
a sportovních vystoupení na hlavním pódiu si budete po celý den moci užít
i bohatého doprovodného programu – najdete zde divadélko pro děti, výtvarné
dílny, poznávání lesního světa, lukostřelbu, bosou turistiku, květinovou dílnu,
kuličkovou dráhu, malování na obličej, airbrush tetování a mnoho dalšího.
Aktuální informace můžete sledovat na https://www.facebook.com/denvsech/

VINOBRANÍ NA KUKSU
14. září 2019
Tradice opět obnovena! Víno poteče po kaskádovém
schodišti jako za dob hraběte Šporka ve 13 hod.
Dále ochutnávky vín a burčáku, tradiční jarmark,
hudební a dětský doprovodný program
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Velikonoční obchůzka

Sběr odpadků

Rozpravy

