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VÁNOČNÍ PROCHÁZKA
k Wágnerovu kříži

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

Kresba Ing. arch. Lucie Kostková

VODA V KRAJINĚ
Na tomto místě vás seznamujeme s přírodními i kulturními poklady Kohoutova. Cenností se pozvolna stává i voda v krajině.
V létě zarůstá náš potok Drahyně a vlhko
chybí i v lesích, kde pak marně hledáme
houby. Kohoutov má naštěstí dobrou pitnou vodu z vrtu, ale cena do budoucna
poroste.
S Rozvojovým výborem zřízeným zastupitelstvem se proto chceme vodě v roce
2020 víc věnovat.
Na setkání s občany plánujeme pozvat
odborníky z Odboru životního prostředí, aby nás seznámili s možností podpory
využití dešťové vody v rámci dotačního
titulu „Dešťovka“.
Téma převezme i spolek OSKA z.s.
a pozve vás v neděli 12. 4. na Velikonoční

obchůzku s prohlídkou obecních rybníků
v doprovodu odborníka. Vody v krajině se
bude týkat i 10. ročník přednáškového pásma Rozpravy o člověku a krajině konaného
v neděli 10. 5. v kostele.
Aby se mohli zapojit všichni občané, vyhlašujeme také fotosoutěž „Voda
v Kohoutově“. Je to široké téma. Voda může
být tekoucí, stojatá, pršet z nebe, srážet se
jako rosa, chumelit, mrznout, vypařovat
se z lesů…. A pokud by vás napadla další
aktivita, která by pomohla na téma vody
v krajině upozornit, můžete nápad předat
osobně na Setkání občanů se starostou
v pátek 17. 1., nebo mi napište na email:
jarmilatyrnerova@seznam.cz
Za Rozvojový výbor 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 6. 12. 2019 a další číslo vyjde
v červnu 2020. Fotografie: L. Grega a J. Tyrnerová
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rok 2019 nám pomalu končí a chystáme se na uvítání nového roku, roku 2020. Jako každý
rok nám i ten letošní přinesl nějaké ty nezdary a trápení, ale i spoustu úspěchů a radosti. Většina z nás bude bilancovat a nebuďme na sebe příliš přísní, jsme lidé a lidé jsou chybující.
Pro naši obec byl uplynulý rok úspěšný zejména v tom, že jsme zajistili zásobování pitnou vodou
pro osadu Kladruby, opravili Wágnerův kříž, který vybízí k procházce, a také se nám vydařilo
25. výročí Lidových řemesel.
Podzim s jeho příjemnými teplotami je nenávratně za námi a můžeme jenom doufat, že
letošní zima nás obdaruje sněhovou nadílkou a ne deštivým počasím s blátem. Bílé Vánoce by byly odměnou pro nás všechny. Už si ani nevzpomínám, kdy jsme naposledy mohli
uspořádat Silvestrovský běh na běžkách, sníh nepřeje a je škoda, že v této tradici nemůžeme pokračovat. Ale některé nám zůstávají jako například štědrovečerní zpívání v penzionu,
turnaj ve stolním tenise či vánoční koncert. Tímto bych vás rád všechny na tyto akce, které
uzavírají letošní rok, pozval.
Všichni se již těšíme na Ježíška a poklidnou atmosféru vánočních dnů. Na dny plné pohody,
rodinných setkání, dárků, cukroví a sledování pohádek, ty naše české jsou bezesporu ty nejkrásnější na světě. Nikdo by neměl zapomínat na odpočinek, aby mohl načerpat sílu do nadcházejícího roku. Snažme se rozdávat radost a nezapomenout na našeho Ježíška. Bohužel
je Česko vystaveno invazi Santa Clause, který vystřídal Mrazíka. Přestože na nás Santa Claus
se soby čeká téměř na každém rohu, zvládáme mu odolávat. Tradice obdarovávání Ježíškem vznikla na popud německého reformátora Martina Luthera na počátku 16. století. Do té
doby rozdával dětem dárky Mikuláš a to na jeho svátek 6. prosince. Martin Luther se rozhodl v rámci jeho reforem vyměnit Mikuláše
za samotného Krista. A to ne v podobě, v jaké
je nám nejvíce známý, trpící na kříži, ale
v den jeho narození coby miminko Jezulátko.
A právě den jeho narození je i dnem, kdy nás
Ježíšek obdarovává.
Přeji Vám všem poklidné vánoční svátky,
plné pohody a lásky, dny beze spěchu a shonu, dny, kdy se vaše duše zahřeje.
A do nového roku 2020 sílu na překonání překážek a nezdarů, to, abyste se uměli
radovat i z maličkostí, hodně spokojenosti
a nezbytného zdraví.
Láďa Grega
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ZPRÁVY Z OBCE
•• Prvním oznámením je omezení vydávání Kohoutovských listů, od příštího roku
2020 budou vydávány pouze dvakrát
ročně a to k 30. 6. a k 22. 12. Příspěvky
do našeho obecního plátku můžete zasílat průběžně na e-mail obce Kohoutov
nebo přímo Ing. Tyrnerové, která má Listy na starost.

část ve výši 700 000,- Kč bude proinvestována na jaře, kdy bude dílo dokončeno celkovou opravou místních asfaltových komunikací okolo kaple. Částkou
3 milióny Kč přispěl i Královéhradecký
kraj, tato dotace ještě není vyúčtována.
•• Podařilo se opravit další z řady křížků
v obci, a to Wágnerův kříž (viz titulní
strana), ke kterému se dostanete cestou za okálem okolo plotu zahrady
manželů Puhlovských. Opravu provedl
kameník Zdeněk Lenger.
•• Nepodařilo se dokončit veřejné osvětlení u zatáčky autobusu v Kladrubech,
byly provedeny pouze zemní práce
a uložení vedení kabelu do země a připraveny díry pro sloupy. Věřím, že vše
bude dokončeno co nejdříve. Dílo provádí firma Elektro Schejbal. I na tuto
investici nám poskytl finanční dotaci
Královéhradecký kraj.

První vodovodní přípojka v Kladrubech

•• Letošní největší investicí z rozpočtu obce byla výstavba vodovodu
do Kladrub. V současné době jsou zhotoveny všechny vodovodní řády, včetně vodovodních přípojek v celkovém
počtu 40 ks. První vody z Kohoutova
se dočkali majitelé domu čp. 116, a to
dne 31. 10. 2019, a poslední napojení na hlavní řád bylo provedeno dne
20. 11. 2019. Celkem bylo tomto roce
proinvestováno 5,1 miliónu Kč; zbývající
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•• Obec poskytla účelovou dotaci ve výši
240 000,- Kč na opravu kostela občanskému spolku OSKA z.s. - na dokončení
opravy venkovní fasády. Touto cestou
bych chtěl poděkovat předsedkyni
OSKA Ing. Tyrnerové za velkou obětavost při zajištění prací na opravách kulturních památek v obci.
•• Další investicí, kterou jsme v tomto
roce nestihli realizovat, je vybudování
dvou nových vrtů pro dodávku vody
a jejich propojení se současným vodovodním řádem ve vlastnictví obce
Kohoutov. Dodavatel byl již vybrán
ve výběrovém řízení a akce bude realizována během června až srpna 2020.

•• Dále se nepodařilo připravit projektovou dokumentaci pro realizaci chodníku od budovy Obecního úřadu k dětskému hřišti; bude zajištěno v roce 2020.
•• Důležitým dokumentem obce je Územní plán obce, který je v současné době
připomínkován dotčenými orgány.
Předpokládáme, že bude široké veřejnosti představen během jara nastávajícího roku. Konečné schválení proběhne
v září – říjnu 2020.

Co nás čeká po stránce
investic v roce 2020 ?
Největší investicí bude nový kabát budovy obecního úřadu. Předpokládanou
částkou na zateplení venkovní fasády
včetně výměny střechy a některých oken
jsou 3 milióny Kč. Mimo to bude provedena výměna vytápění, bude pořízeno
tepelné čerpadlo a nové rozvody vedení tepla včetně radiátorů v budově, kde
se od 80. let minulého století topí AKU
kamny. Tato investice přijde na necelých
700 000,- Kč. Obě investice jsou spolufinancovány ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Další investicí bude Lesní stezka Kohoutov, která bude realizována za předpokladu získání dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci
neproduktivních investic v lesích přes
Místní akční skupinu Království - Jestřebí
hory, kterou je naše obec součástí. Více
o této organizaci na www.kjh.cz. Stezka
bude umístěna v obecních lesích za čp. 28
a čp. 32; celkové náklady jsou 400 000,-Kč,
z toho dotace 371 000,- Kč. Celý projekt
připravilo OSKA, z.s.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. chystá
rekonstrukci vedení NN ve Vyhnánově.
Budou rekonstruována všechna vedení z trafostanice umístěná u komunikace směrem k Brzicím. Vše bude vedeno kabelem pobetonových opěrných
bodech a vedení od transformátoru
směrem k obci Kohoutov (středovou
částí Vyhnánova - okolo kaple a hasičské zbrojnice) bude umístěno do země.
Bude nutné zadat vypracování projektové dokumentace provedení a umístění
veřejného osvětlení. S návrhy na umístění
jednotlivých osvětlení se můžete obrátit
na zastupitele Zdeňka Čápa.
V osadě Vyhnánov plánujeme v příštím
roce opravit křížek u kaple a osadit zvon
v kapličce.

Lesní hospodářství
Stále prodáváme dřevní hmotu na palivo, zejména smrkové dřevo z těžby stromů napadených kůrovcem.Pokud bude
poskytnuta dotace z Ministerstva zemědělství na kůrovce, bude cena palivového
dřeva snížena.V současné době je cena
500,- Kč (včetně DPH, bez dopravy) za m3
v celých délkách (délka 2,5 – 4 bm).

Prohlídka obecních lesů 17. 10. 2019
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Odpadové hospodářství
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu chystáme na 24. – 25. dubna.
V oblasti tříděných odpadů jsme posílili
kontejnery u nové čekárny Kohoutov - křižovatka, kde bylo provedeno zpevnění plochy pro tyto kontejnery. Sazba za poplatky
zůstává stejná jako v roce 2019.

Vážení spoluobčané obce Kohoutov, vážení chataři a chalupáři, v tomto roce se naposledy
hlásím s tradičním souhrnem toho, co jsme v uplynulém čtvrtroce probírali na zasedáních
Zastupitelstva obce Kohoutov. ZO schválilo:

Vodní hospodářství
V roce 2020 cena za vodné činí 24,- Kč včetně DPH za 1 m3. Odpočet vodného se bude
konat poslední týden v červnu a poslední
týden v prosinci daného roku.

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. 2019 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 kulturní akce v kostele - Vánoční
koncert, zazpívají nám členové pěveckého spolku z Lipnice.
Vážení spoluobčané, dovolte mi pozvat
vás závěrem těchto Kohoutovských listů
na „Setkání občanů se zastupiteli“, které se bude konat 17. ledna 2020, a dále na
MASOPUST, který se bude konat 15. února
2020. Nezapomeňte si včas zajistit masky,
aby naše průvody a oslava měly správný
masopustní ráz.
Ladislav Grega - starosta obce

Otevírací doby o vánočních svátcích
Obecní úřad v Kohoutově bude od 19. 12. 2019 do 3. 1. 2020 uzavřen.
Obchod se smíšeným zbožím v čp. 73 - odpovědná osoba Marie KUBINOVÁ
Během ledna 2020 bude zavřeno.
Penzion Kohoutov
Otevřeno: 24. 12. 2019 od 22.00 hodin
		
26. – 28. a 30. 12. 2019
Provozní dobu nutno sledovat na vývěsce u vchodu do restaurace.
Během ledna 2020 bude zavřeno.
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směny, prodeje a pronájmy pozemků dle zveřejněných záměrů
smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
povolení přístavby rekreačního objektu na Rábiši
Dohody o pracovním poměru se zastupiteli obce
Směrnici č. 1/2019 ke zřizování věcných břemen
finanční dar Diakonii ČCE a pro Linku bezpečí
rozpočtová opatření v předložených zněních
podání žádostí o dotace v předloženém znění
záměry o prodeji pozemků v předložených zněních
změnu ve vydávání Kohoutovských listů 2x ročně
Tímto jsme vyčerpali schválená usnesení pro letošní rok a já vám přeji poklidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví do nového roku 2020 a hlavně klid a pohodu.
Pavel Horáček

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
především bych vám chtěl za knihovnu
popřát vše nejlepší do nového roku. V tom
uplynulém se knihovna rozrostla o řadu
titulů, které by vám mohly zpříjemnit
vánoční pohodu. Rád bych se zmínil o dvou
z nich. Kniha Hod mrtvou labutí od Ondřeje
Hübla je souborem satirických povídek ze
současného „moderního“ světa, ve kterých
není nouze o neotřelé situace a originální
humor. Kniha nabízí zábavné, ale i drsné
čtení, protože autor disponuje „originálním“ smyslem pro humor. Součástí knižní
předlohy je i povídka Divotvorné hrnce,
která se stala inspirací pro vznik televizního

seriálu Zkáza Dejvického divadla. Kniha
získala v letošním roce cenu Magnesia litera. Stejně tak jako kniha Prašina Vojtěcha
Matochy. Tu bych doporučil o něco menším
čtenářům, kteří mají rádi napínavé a tajuplné vyprávění.
Dále je mi ctí, že mohu opět vyhlásit čtenáře roku, nicméně žádné překvapení se
nekonalo a cenu i letos získala paní Soudková, na kterou bude v knihovně čekat dárkový šek na nákup knih.
Další tradicí knihovny se stal adventní
turnaj v šipkách a stolním fotbálku. Věrni
této tradici jsme zůstali i letos. Ve spolupráci
s SDH Kohoutov proběhl turnaj za účasti 18
dospělých a 9 dětí.
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Napínavé zápasy nenechaly nikoho v klidu a z vítězství se nakonec stal kombinovaný tým „Fara“.
Hlavním vrcholem večera však bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu u kostela, při němž příchozí nesměle zapěli i vánoční koledy. Čas Vánoc se tím opět přiblížil
a nezbývá než všem popřát klid a pohodu
a hodně zdraví do nového roku!
Štěpán Koumar, knihovník

v oblasti vojenského průzkumu, a to
na počátku 90. let 20. století. Nejznámějším bezpilotním systémem z této doby je
bezpochyby RQ-1 Predator, který byl provozován Letectvem Spojených států.
Díky možnosti příjmu GPS signálu
v civilní sféře (Global Positioning System globální polohový systém), dále miniaturizaci řídících jednotek, motorů a baterií
začaly na začátku druhé dekády 21. století
na trh přicházet i tzv. komerční bezpilotní
systémy.

K čemu je to dobré?

OZNÁMENÍ A DISKUZE
Bezpilotní létající stroje
Dron nebo bezpilotní letecký
prostředek?
Každý z nás již slyšel a viděl různé typy
bezpilotních leteckých prostředků, pro
které se vžil název „DRON“ nebo „UAS“.
DRON je odvozen z anglického slova drone (bzučení, hukot), což je charakteristický
zvuk pro multikoptéry (motorový vrtulový
bezpilotní prostředek se svislou osou rotace nosných pohonných jednotek). UAS
(Unmanned aircraft system - bezpilotní
letadlový systém) je ucelený komplet skládající se z bezpilotního letadla, řídící stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu (např. vypouštěcího
nebo návratového zařízení).

Počátky bezpilotních letadel
Historie bezpilotních systémů sahá do roku
1898, kdy si Nikola Tesla nechal patentovat
tzv. teleautomatizaci, jež představovala
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Bezpilotní letecký systém je především
technické zařízení, umožňující nést řadu
senzorů (kamery pro viditelné světlo, termovizní kamery, detektory znečištění
ovzduší atd.). Této schopnosti lze využít
v celé řadě oblastí průmyslu, zemědělství
a lesnictví.

Létání podle pravidel
Pohyb letadel a tedy i bezpilotních leteckých systémů ve vzdušném prostoru České
republiky je upraven zákonem č. 49/1997
Sb. o civilním letectví, kde jsou stanovena
pravidla pro létání s bezpilotními systémy tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
ve vzdušném prostoru.

Naše obec z ptačí perspektivy
Jednou z oblastí využití bezpilotních
leteckých systémů jsou kamerové a fotografické záznamy, které poskytují unikátní možnost zachytit objekty a lokality
z ptačí perspektivy. Příležitost shlédnout
na Kohoutov z výšky budou mít i naši
občané, a to již v následujícím roce, v němž
se budou pořizovat záznamy pro propagační video obce.
Mgr. Richard Turek, Dronwork.cz

SPOLKOVÁ ČINNOST
Jeden z prvních bezpilotních létajících strojů The
Kettering „Bugů“, foto: The United States Air Force

dálkové ovládání motorové loďky. Při studiu Teslových poznámek vyplynulo, že Tesla se zabýval i myšlenkou na sestrojení bezpilotního leteckého systému.
První opravdový bezpilotní letoun
sestrojil v roce 1916 anglický inženýr
Archibald Montggomery. V roce 1918
byl úspěšně otestován bezpilotní letoun
Kettering Bug, který byl schopen zasáhnout cíl na vzdálenost 64 km. K rozšíření
bezpilotních systémů došlo především

ČČK
Začátek nového roku bude na akce Českého červeného kříže bohatý:

Naše členky předaly na říjnovém vítání
na obecním úřadě dárky novým kohoutovským občánkům.
Kamila Švorcová

•• Na sobotu 11. ledna chystáme výroční
schůzi. Sejdeme se v 16 hodin na obecním úřadě
•• V sobotu 18. ledna jedeme do Prahy
do divadla na muzikál. Sraz v 9 hodin
u obecního úřadu.
•• V sobotu 7. března pro vás budeme
na obecním úřadě při MDŽ připravovat
pohoštění.
9

OSKA z.s.

Přehled plánovaných akcí

Opravu kostela se již podařilo zcela dokončit a vyúčtovat. Letošní etapa za zhruba
490 000,- Kč byla financovaná 200 000,- Kč
z Havarijního fondu Ministerstva kultury,
240 000,- Kč poukázala Obec Kohoutov
a 50 000,- Kč bylo doplněno z veřejné sbírky
– peněz, které se v kostele o všech akcích
střádají do průhledné pokladničky. Sbírka
bude pokračovat, aby bylo možné provést
i nejnutnější opravy v interiéru kostela.

DATUM

Stalo se
Na zářijovém moštování ovoce v hasičárně v Kladrubech se opět sešlo dost pracovníků i ovoce. Technicky vše dokonale
klapalo v režii July Gregy a krásným kohoutovským slečnám šla práce pěkně od ruky.

ČAS

PŘIPRAVUJE AKCE

MÍSTO

26. prosince čtvrtek v 11hod.

Obec

Turnaj ve stolním tenisu

obecní úřad

26. prosince čtvrtek v 18 hod.

Obec

Vánoční koncert

kostel
obecní úřad

17. ledna

pátek v 18 hod.

Obec

Setkání občanů se starostou
– Roční vyhodnocení
rozvojového plánu obce

15. února

sobota od 14 hod.

Obec

Masopust

obec

7. března

sobota od 15 hod

ČČK

Oslava MDŽ

obecní úřad

12. dubna

neděle od 14 hod.

OSKA z.s.

Obchůzka obecních rybníků

16. dubna

sobota od 14 hod.

Obec, ČČK

Sběr odpadků v obci

30. dubna

čtvrtek od 18:30 hod Obec,SDH

Čarodějnice

10. května

neděle od 17 hod.

OSKA z.s.

Rozpravy o člověku a krajině kostel

30. května

sobota od 15 hod

ČČK

Den dětí

start Kladruby
náves
od obecního
úřadu
od obecního
úřadu
hřiště

FOTOSOUTĚŽ
„Voda v Kohoutově“
Říjnový „Dušičkový podvečer“ s oslavou 10. ročníku akce nabídl koncert písničkáře Filipa Pýchy a jeho synů. Překvapením byla zhudebněná kohoutovská pověst
o stavitelích podzemní chodby, kterou
nám Filip Pýcha zahrál přímo na hřbitově,
tajuplně osvětleném svíčkami.
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•• Foťte v obci Kohoutov
•• Každý občan (i chalupář) může zaslat
jednu fotografii
•• Fotografie zasílejte po celý rok až
do 31. 12. 2020

Připravujeme
V neděli 12. dubna zveme občany
na VELIKONOČNÍ OBCHŮZKU OBCE,
tentokráte si budeme všímat našich
rybníků a můžeme i navrhovat jejich
nová jména. Sejdeme se v Kladrubech
na návsi.

Voda ve všech skupenstvích a podobách je
téma pro vaše fotografování v roce 2020.

V neděli 10. května se téma vody stane
námětem 10. ročníku akce ROZPRAVY
O ČLOVĚKU A KRAJINĚ. V opraveném
kostele Nanebevzetí Panny Marie mezi
přednáškami zahraje známý rockový
houslista Jan Hrubý.

•• (emailem s předmětem: VODA a vaše
jméno, na email obce ve formátu JPG.)
•• První příspěvky vystavíme už na setkání
v lednu 2020
•• Nejlepší fotky vybereme společně
na Setkání občanů se starostou v lednu
2021 a odměníme.

Výlov rybníka Rabiš, foto Ladislav Grega
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Moštování 28. září 2019

Prohlídka obecních lesů 17. října 2019

Mikuláš a cvičenci

Na hřbitově 27. října 2019

Vítání občánků 2019

