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VÁNOČNÍ

PROCHÁZKA

po Lesní stezce Kohoutov

LESNÍ STEZKA KOHOUTOV

SLOVO STAROSTY

Už jste navštívili naši novou lesní stezku?
Na vánoční procházku se výborně hodí
a dodržet nutné rozestupy na ní lze snadno. Najdete ji v lesíku kousek nad obcí. Když
půjdete od pekárny směr Nový Kohoutov,
zahnete hned první cestou doprava nahoru.
Cedule vás povedou. Průvodcem vám bude
postava u nás v obci tak „oblíbené“ lištičky.

Milí spoluobčané,

Obec Kohoutov měla vybudování lesní stezky v rozvojovém plánu a tak využila evropské dotace MAS KJH – Neproduktivní investice v lesích - Zvyšování environmentální
a společenské funkce lesa (Program rozvoje venkova 2014 – 2020). Obec se finančně podílela úpravou terénu a chodníčkem
s různobarevným štěrkem z okolních lokalit.
Možná jste se taky účastnili otevření stezky v sobotu 3. října. Krásné počasí přilákalo během odpoledne do lesíku asi 70 dětí
a dospělých, z toho třetinu přespolních.
Členové Rozvojového výboru připravili
pro děti pracovní listy a formou drobných úkolů jim představili 8 naučných

tabulí o zvířatech, stromech i bylinách
lesa i o době rozkladu odpadků. S Kamilou
Švorcovou si děti na skutečných odpadcích vyzkoušeli, co se z cedule naučily. Pro
houbaře Zdeněk Vtípil nachystal poznávání hub s naučnou tabulí jako nápovědou.
Zdeněk Čáp doplnil poznávačku o rozlišování parohů, představil svou krásnou
sbírku. Na pomoc členům Rozvojového
výboru dorazila i OSKA, aby u každého stanoviště někdo stál. Po absolvování celého
400 m dlouhého okruhu děti při otevření
získaly magnetku s lesním zvířátkem.

na jaře zpomalený vlak se nám na podzim
opět rozjel plnou rychlostí a vrátila se nám
doba přísné karantény. Nákaza, se kterou
jsme se na jaře celkem úspěšně vypořádali,
je zpět. V létě jsme si užili několik měsíců
relativního klidu, ovšem místo opatrnosti,
která byla na místě, všichni začali dohánět
to, co jim zřejmě na jaře uteklo, a s následky se teď vypořádáváme. Počet nakažených
a mrtvých dramaticky stoupl. Koronavirus
změnil každodenní život nás všech. Informacemi o jeho děsivosti či naopak o jeho
bagatelizování jsme přehlceni asi všichni. Udělat si vlastní úsudek náleží každému z nás, je na nás nepropadnout panice
z nakažení, ale i dodržovat základní hygienická pravidla jako je mytí rukou.
Různá omezení se nevyhnula ani naší obci,
Lidová řemesla byla zrušena, tento den
jsme uspořádali alespoň taneční zábavu,

která splňovala podmínky pro konání
akcí. Na začátku podzimu jsme ještě stihli
v Kladrubech moštovat a otevřít Naučnou stezku v Novém Kohoutově. Volby
do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů se již ale konaly za přísnějších
podmínek, bylo povinné nošení roušek.
Závěrem bych vám rád popřál krásné
a požehnané vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do nastávajícího roku. Možná by
stálo za úvahu místo nakupování mnohdy
zbytečných dárků věnovat něco opravdu
potřebným - organizacím, které se starají
o těžce nemocné, nebo těm, které pomáhají v zemích sužovaných hladem či zmítaných ve válce. Ale to už je na každém z nás,
jak dalece jsme zahleděni sami do sebe,
nebo jestli máme srdce na pravém místě.
S přáním dobrého zdraví v příštím roce.
Láďa Grega

Stezkou jde procházet opakovaně. Zajímavá je i zimě. Můžete určovat podle
tabulí stopy zvěře, rozlišovat listnaté stromy s opadaným listím, pozorovat ptáčky.
A doskočiště i prohazovadlo funguje také
za každého počasí.
Přeju vám krásnou procházku a mnoho
nových poznatků o životě v našem lese.
Za Rozvojový výbor Jarmila Tyrnerová
Periodický tisk územního samosprávného celku „Kohoutovské listy“, evidenční číslo MK ČR E 22390, vychází
dvakrát ročně v Kohoutově. Vydává Obec Kohoutov, č. p. 65, 54401, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla
6. 12. 2020 a další číslo vyjde v červnu 2021. Fotografie: L. Grega, J. Tyrnerová, Kamila Švorcová

.....2

3.....

ZPRÁVY Z OBCE
V říjnu byl dokončen projekt CZ.05.5.18/0
.0/0.0/18_100/0009435 - Snížení energetické náročnosti čp. 65 v Kohoutově. Dotací ve výši 1 095 200,- Kč na tento projekt
přispělo Ministerstvo životního prostředí
z operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto projektu společnost

Vybudovaný vrt u vodojemu má vynikající
kvalitu vody i dostatečnou vydatnost. Vrt
na návsi v Kladrubech bude ještě posouzen,
kvalita vody zde je o něco horší a bude nutné provést nebo navrhnout budoucí čištění
vody. Celkové náklady na vybudování vrtů
dosáhly částky 628 800,- Kč, z toho částka
440 160,- Kč byla dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR. V roce 2021 bude
provedeno propojení těchto vrtů do současné vodovodní soustavy obce.
Lesní stezka Kohoutov byla zrealizována
v září 2020 společností Awocado s.r.o. Hradec Králové a slavnostně otevřena dne 3.
října. Finančně tuto lesní stezku podpořila
Místní akční skupina Království - Jestřebí
hory, ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Celkové náklady jsou
401 768,- Kč, z toho dotace 371 000,- Kč.

STAVHAUS s.r.o. provedla celkové zateplení obvodového pláště budovy z tvrzeného
polystyrenu a celkovou rekonstrukci střechy, včetně nové střešní krytiny v celkové
částce 2 835 585,39 Kč. Pan Brzlínek provedl výměnu topného zdroje, dnes jsou
namontovány dvě jednotky tepelných čerpadel a v návaznosti na to byla vybudována nová topná soustava v celé budově, vše
za celkovou částku 681 604 Kč. Věřím, že
budova obecního úřadu se vám líbí i z hlediska barevnosti fasády.
Od konce července byly se zpožděním, jak
jinak než zaviněnému koronavirem, zahájeny práce na akci „Vybudování nových
hydrogeologických vrtů v obci Kohoutov“.
Společnost VODASERVIS s.r.o. celé zhotovené dílo předala obci dne 30. 11. 2020.
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Nepodařilo se připravit projektovou dokumentaci pro realizaci chodníku od budovy
obecního úřadu k dětskému hřišti. Zastupitelstvo se touto otázkou realizace zabývalo
na několika zasedáních a dospělo k závěru, že nejlepší bude od vytvoření projektové dokumentace odstoupit a chodník

provést jako zatravněnou plochu, která
bude v zatáčce u kostela pouze rozšířena.
S touto myšlenou přišla již na lednovém
setkání s občany paní Kočová, jak vidno
žádná myšlenka není zahozena.
Stále se nedaří dokončit Územní plán obce.
V říjnu byl teprve požehnán dotčenými
orgány Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, snad se jej v roce 2021 již dočkáme.

Co nás čeká po stránce
investic v roce 2021?
Největší investicí bude oprava místní
komunikace do osady Rábiš. Rádi bychom
tuto komunikaci zpevnili asfaltobetonových povrchem anebo asfaltovou penetrací, v současné době je zpracováván návrh
opravy. V rozpočtu obce je na tuto investici
připraveno prozatím 900 000,- Kč.
Další investicí budou protipovodňová opatření, zahrnující vybudování bezdrátového
rozhlasu a digitálního povodňového plánu.
Obec má zpracovaný povodňový plán v listinné podobě z roku 2004, je však zastaralý

a nevyhovuje současným podmínkám pro
vyrozumívání nebezpečí občanům a dotčeným orgánům. Celkové náklady na tuto
investici jsou plánované ve výši 1 055 900,Kč. Akce se uskuteční, pouze pokud bude
schválena dotace z operačního programu
Životního prostředí, která má činit 70%
(739 130,- Kč).
Poslední plánovanou větší investiční akcí
je výstavba veřejného osvětlení v osadě
Vyhnánov v celkové výši cca 1 500 000,Kč. Tato akce je závislá na spolupráci se
společností ČEZ Distribuce a.s., která plánuje v osadě Vyhnánov provést celkovou
rekonstrukci vedení NN.
V obci probíhá investice nad rámec rozpočtu obce, a to vybudování Záhumenní cesty,
která byla prioritou při schválení komplexních pozemkových úprav obce v lednu
2016. V podzimním čase byla vybudována
část asfaltové komunikace od komunikace
III/30014, odbočka na Rábiš, na odbočku
komunikace, která vyúsťuje naproti pekárně. Má délku 500 bm. Práce provádí společnost COLAS CZ, a.s. a v letošním roce byly již
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obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019,
tak i místní poplatky z odpadů. V roce 2021
bude vypracována nová vyhláška k zajištění likvidaci odpadů v obci.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu chystáme na 23. – 24. duben 2021.
V oblasti tříděných odpadů jsme posílili
kontejnery ve Vyhnánově.

Pozvánky na nejbližší akce pořádané obcí
Vážení spoluobčané,
na vánočním turnaji ani štěpánském koncertě v kostele se letos, bohužel, sejít nemůžeme,
RUŠÍ SE.
Ostatní akce, které byly vždy součásti našeho všedního života, jako „Setkání občanů se
zastupiteli“, MASOPUST, oslava MDŽ, budou v závislosti na vývoji pandemie včas oznameny prostřednictvím webu a e-mailů.
Ladislav Grega - starosta obce

práce ukončeny. Budou pokračovat v roce
2021, kdy bude komunikace napojena
za areálem pana Chmelíka na komunikaci
III/29923, vedoucí na Choustníkovo Hradiště. Celková cena za provedení díla vč. DPH
činí 17. 762 800,- Kč, kde investorem je Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního pozemkového úřadu. Po ukončení díla
bude komunikace předána obci Kohoutov
k užívání. Žádáme občany, aby komunikaci
neničili, není ještě předaná, děkuji.

Lesní hospodářství
Prodej palivového dřeva, zejména smrkového dřeva z těžby stromů napadených
kůrovcem, bude probíhat kontinuálně
a cena se bude odvíjet od ceny průmyslového dřeva. V současné době je cena
500,- Kč bez DPH a dopravy za m3 v celých
délkách (délka 2,5 – 4 bm).

Odpadové hospodářství
V tomto odvětví se chystá velká revoluce.
Od roku 2021, následkem schválení novely zákona o odpadech, se zvyšuje rapidně
cena za skládkovné komunálních odpadů.
Obec na rok 2021 ponechává v platnosti
.....6

Vodní hospodářství
V roce 2021 bude cena za vodné navýšena na 25,- Kč včetně DPH za 1 m3. Odpočet vodného se bude konat poslední
týden v červnu a poslední týden v prosinci daného roku. Do 29. prosince 2020
si můžete provést odpočty sami a zaslat
SMS na 724 224 782, anebo na e-mail obec.
kohoutov@seznam.cz se jménem a stavem
vodoměru. Ve dnech 30. a 31. prosince 2020
bude proveden odečet pracovníkem obce.

OTEVÍRACÍ DOBY
o vánočních svátcích:
Obecní úřad v Kohoutově
od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021
BUDE UZAVŘEN
Obchod se smíšeným zbožím v čp. 73
odpovědná osoba Marie KUBINOVÁ
Během ledna 2021 BUDE ZAVŘENO.
Penzion Kohoutov
Otevírací doba proměnlivá, více na
https://pensionkohoutov.webnode.cz/

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané Kohoutova, vážení chalupáři a chataři, dovolte mně, abych vám i já již
tradičně stručně připomenul, co jsme za uplynulý půlrok projednali a schválili na zasedáních
Zastupitelstva obce Kohoutova.
•• ZO schválilo nákupy, prodeje a pronájmy nemovitostí dle zveřejněných
a schválených znění
•• ZO z důvodu koronavirové situace v ČR
odvolalo akci Lidová řemesla Kohoutov
2020
•• ZO schválilo rozpočtová opatření
v předložených zněních
•• ZO schválilo smlouvy o věcných břemenech se společností ČEZ
•• ZO schválilo směrnici obce č. 1/2020
o nakládání s osobními údaji v předloženém znění.

•• ZO schválilo vybudování bezdrátového
rozhlasu jakožto varovného vyrozumívacího systému obce a provedení
digitálního povodňového plánu obce
•• ZO schválilo zadání vypracování
statického posudku a zpracování
technické dokumentace stavby čp. 88
v Kohoutov
•• ZO schválilo prodloužení uložení
finančních prostředků u JT banky
ve výši 2 milionů na 1 rok
•• ZO schválilo věcné břemeno na vedení
kanalizace u čp. 18 a spol. (Valáškovi)

To by bylo v souhrnu vše, co jsme v uplynulém pololetí, silně ovlivněném „Covidovou“ celosvětovou situací, důležitého projednávali na pravidelných zasedáních Zastupitelstva obce
Kohoutova. Přeji vám všem hlavně hodně zdraví, pohodové prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a spokojenosti do snad normálnějšího roku 2021.
Pavel Horáček
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KRONIKA
Milí čtenáři, milí Kohoutovští
jelikož je letošní rok doslova nabitý negativními zprávami, rád bych se s Vámi podělil
o několik dobrých zpráv, protože jak říkaly
naše babičky, vše zlé může být k něčemu
dobré. Dveře knihovny sice zůstaly pro
naše čtenáře téměř celý rok zavřené, ale
díky tomu bylo možno prostor knihovny
oživit novým kobercem a pěkně ji celou
„vypucovat“. Přibylo také množství krásných knih, takže v novém roce zvu všechny do ještě příjemnějšího prostoru, než
byl doposud. Obzvláště povedený dětský
koutek vybízí k návštěvě i ty nejmenší čtenáře. V příštím roce, bude-li to samozřejmě
možné, bude otevřeno počínaje 4. lednem
každé pondělí od 16 do 17,30.
Další dobrou zprávou je otevření Lesní
stezky Kohoutov. Zdejší naučná stanoviště byla prověřena již řadou dětí i doprovázejících dospělých. Takže pokud chcete
pobavit či zabavit děti a zároveň potrápit
vlastní mozkové závity, neváhejte a vyrazte do lesíka nad pekárnou.
Kohoutov se opět rozrostl o novou obyvatelku. Malá slečna starostová se jmenuje
Emička a má se čile k světu. Přejeme hodně
štěstí a zdraví.
Současná „krize“ odhalila schopné
a neschopné. Tím nemyslím zoufalé živnostníky, ale vládnoucí kvazi-elity. Nenechme se mást tím, že za současnou krizi
mohou nezodpovědní občané. Na prvním
místě jsou samozřejmě nezodpovědní
politici. Volby do krajských voleb nám
naznačily možnou změnu myšlení ve společnosti a vůli ukončit staré „pořádky“.
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SPOLKOVÁ ČINNOST
Největší sucho za posledních 500 let se ani
letos, k zármutku mnoha novinářů, nekonalo. Na čtvrtině území hlásí hydrologové
dokonce normální stav podzemních vod
a voda se vrátila i do mělkých vrtů. Stěžujeme si sice na sucho, ale podle českých
vědců je v Evropě nejvíc vody za tisíc let.
Přesněji - posledních 90 let je v Evropě nejvlhčích. Studii ČZÚ vydal prestižní časopis
Nature. Buďme kritičtí ke všemu, co nám
média sdělují!

V České republice se zvětšuje populace
chráněných rysů ostrovidů. Rys ostrovid
je naše největší volně žijící šelma a patří
k přísně chráněným ohroženým druhům.
Podle informací mezinárodní studie jich
na území česko-rakousko-německého
pomezí na rozloze asi 13 tisíc kilometrů
čtverečních žije momentálně 107. Asi třetinu přitom tvoří čerstvé matky doprovázené mláďaty.
Nastal advent a blíží se čas vánoční, tak si
jej letos užijte v klidu a pohodě se svými
blízkými. Přeji Vám krásné prožití svátků
a úspěšný nový rok 2021 plný dobrých
zpráv.
Štěpán Koumar, knihovník a kronikář

ČČK
Tradiční letní výlet pro děti a rodiče letos
objevoval krásy jihu Moravy. Jelo se
na chalupu do Bořetic. Venku byla trampolína a bazén s přístřeškem na sezení, prostě
supr chata. Na první výlet jsme jeli do přírodní rezervace Turold Bradlo s jeskynním
systémem, pak jsme pokračovali do Mikulova na rozhlednu a kouknout se po městě
Mikulově. Druhý den se šlo do Svobodné
republiky Kraví hora Bořetice. Je možné
tam vstoupit jen s pasem, ale ten si lidi
mohou zakoupit na benzince. Byl to supr
výlet, ukončený výstupem na rozhlednu. Další den jsme jeli parníkem Vlčí mák
do přístavu Pavlov, kde se někteří z nás
koupali. Další šli do Pavlova do muzea
s věstonickou Venuši, prohlídka končila skleničkou dobrého vína (taky supr).
Odpoledne se jelo do domácího Hradního
pivovaru a večer na degustaci vína (opět
supr akce). Chytli jsme krásné počasí, takže

večer koupání v bazénu a opékání na grilu.
Opravdu to stálo za to.
•• V roce 2021 se pojede do Beskyd a to
v termínu od 31. července do 7. srpna.
Kdo by měl zájem, ozvěte se pí Švorcové (739 175 919)
•• 23. ledna 2021 se chystáme do divadla Broadway, máme už lístky na muzikál Láska nebeská. Kdo by měl
zájem, ozvěte se. Sice nevíme, jaká
bude situace, ale lístky musíme mít
zamluvené.
Přeji hodně zdraví a pevných nervů
v novém roce
Kamila Švorcová
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FOTOSOUTĚŽ „Voda v Kohoutově“

OSKA z.s.
Plánovali jsme toho mnohem víc, ale
aspoň něco se letos členům OSKA podařilo uskutečnit.

prodloužena do 31. 3. 2021

Stalo se

•• VODA VE VŠECH SKUPENSTVÍCH A PODOBÁCH
je téma pro vaše fotografování i v roce 2021.

•• V koronavirovém mezičase jsme stihli
uspořádat moštování jablek v hasičárně v Kladrubech. Na stromech i pod
stromy na návsi byla letos ovoce hromada a mošt se povedl krásně sladký.
Julovi Gregovi děkujeme za bezchybnou přípravu akce.

•• Foťte, prosím, v obci Kohoutov.
•• Každý občan (i chalupář) může zaslat jednu fotografii.
•• Fotografie zasílejte až do 31. 3. 2021.
(emailem s předmětem: VODA a vaše jméno, na email obce ve formátu JPG.)
•• Nejlepší fotky vybereme společně a odměníme na Setkání občanů se starostou,
až se nám podaří se v roce 2021 sejít.

zaslechnout z vlastního mobilu zpěv
ptáků vyobrazených na tabuli a Pavel
Hlavsa pomáhal s pexesem.

Připravujeme
•• Členové OSKA pomáhali při otevření lesní stezky. Vlasta Navrátil vítal u úvodní
cedule, Dáša Koubková využila své učitelské praxe při posuzování skoku dalekého, Míla Říhová asistovala při hodu
šiškami, Vláďa Sobotka seznamoval
s lesními stromy, Lenka Valášková radila
dětem, jak po načtení aplikace a Q- kódu
. . . . . 10

•• V neděli 4. dubna se pokusíme uskutečnit Velikonoční obchůzku obce,
na kterou jsme se letos sejít nemohli.
Budeme si všímat našich rybníků, vybereme místa pro lavičky a můžeme
i navrhovat jejich nová jména. Sešli bychom se v Kladrubech. Pokut to dobře dopadne, na akci vás upozorníme
na plakátech a emailem.

11 . . . . .

Výlet ČČK – Rodiče a děti

Otevření Lesní stezky Kohoutov

