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VÝROČÍ 270 LET OD ZALOŽENÍ
Letopočet 1751 uvedený v nápisu nad
slunečními hodinami kostela v Kohoutově datuje výstavbu kaple a dočasné
školní budovy. Máme potvrzeno dendrologickým průzkumem, že smrky použité
na krov byly pokácené v letech 1749 - 1750.
Budova tehdy vypadala jinak než dnes,
menší stavební úpravy byly provedeny už
po roce 1786, kdy po 35 letech školního
provozu začala sloužit jako lokálie (kostel podřízený farnímu kostelu v Choustníkově Hradišti). Věž a sakristie vybíhající
do silnice byly přistavěny až v roce 1822.
V té době to byl již farní kostel zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie.
Podoba budovy krátce po vystavění se
nám dochovala na malované mapě panství Choustníkovo Hradiště z roku 1754.
Stavba měla omítku bílé barvy a výrazně
červenou střešní krytinu. Na severovýchodní straně stála dřevěná sanktusová
vížka, v níž měly viset dva zvony.
V roce 1751 vládla v Habsburské říši Marie
Terezie a bylo krátce po ukončení Války
o rakouské dědictví (1740 až 1748). Lázně
v Kuksu utichly, hrabě František Antonín
Špork už 13 let odpočíval v hrobce pod
Hospitálem a za jeho spásu se tam již šest
let každý den modlili chovanci a Milosrdní řádoví bratři. Ti také hospodářsky řídili
celé panství. Nad školstvím a duchovní správou však měli patronát potomci
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
10. 6. 2021 a další číslo vyjde v prosinci 2021. Fotografie: L. Grega, J. Tyrnerová, K. Švorcová
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hraběte - jeho vzdělaná dcera Anna Kateřina s manželem Františkem Karlem Sweerts
- Šporkem. Impulz k vybudování budovy s pětihrannou kamennou kaplí tedy
vyšel od nich a ve vesnickém prostředí to
byl počin velmi neobvyklý. Předtím děti
z Kohoutova mohly chodit jen do vzdálené dřevěné školy v Choustníkově Hradišti. V roce 1751 byl v obci ustanoven učitel,
v začátku vyučoval v soukromém domě,
až poté v nově vystavěné budově. Ta měla
uvnitř dřevěné patro i kůr pro zpěv. V dalších vesnicích panství (dnešní Kocbeři

a Vlčkovicích) je v této době také doložena
stavba škol s kaplí, ale dřevěných, a ty se
nedochovaly.
Pod slunečními hodinami namalovanými
na zdi bývalé kaple chystáme pro občany
posezení, kde se bude o historii obce příjemně rozjímat. Soudobá plastika Madony
sochařky Jindry Vikové umístěná 24. 6. 2021
do niky plotního sloupku Keramického studia toto srdce Kohoutova dotvoří.
Jarmila Tyrnerová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
s blížícím se létem a prázdninami můžeme
opět volněji dýchat, pandemie je na ústupu a celý život se vrací do normálu. Všem
se bezesporu ulevilo, léto bude skoro jako
dříve a snad to tak už i zůstane a podzim
nám nepřipraví žádné překvapení.
Díky koronaviru se během letošního roku
nekonaly téměř žádné kulturní akce, první vlaštovkou byl dětský den, a pokud se
nic nezmění a vláda bude pokračovat
v rozvolňování, navážeme na něj Lidovými
řemesly. Po loňském výpadku se těší nejen
trhovci, ale i většina z nás.
Kdybychom měli věřit meteorologům,
máme před sebou teplé letní měsíce. Teplotní rekordy sice padat nemají, ale i tak si
ho mnozí z nás bezesporu užijí podle představ. Podmínky pro cestování do zahraničí
se neustále mění, leckdo se v nich určitě i ztrácí a i proto je letošní léto ideální
k cestování po naší republice. Teploty si

nezadají nic s těmi u moře a krásných míst
máme víc než dost.
Závěrem bych rád všem popřál krásné léto
plné slunečných dnů a kouzelných večerů.
Léto plné pohody a zajímavých zážitků,
které nám vynahradí předchozí období,
kdy jsme byli zavření doma. Užívejte si ho
plnými doušky, ale vše v rozumné míře,
ono se nic nemá přehánět.
Láďa Grega

Na krátký čas jsme měli mobilní poštu
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ZPRÁVY Z OBCE
Celkově nevydařený rok 2020 na kulturní,
sportovní a společenské akce pokračoval
ve špatném duchu i počátkem roku 2021.
Jediná akce, která se uskutečnila v prvním
pololetí, byl dětský den na hřišti, který
pro hojný počet natěšených dětí uspořádala Místní skupina spolek Červeného
kříže Kohoutov pod taktovkou paní Švorcové Kamily.

Členem okrskové volební komise může
být státní občan České republiky,
dne 29. června 2021 od 19.00 hodin, kde
můžete i Vy vyjádřit svoje názory, podněty či připomínky. Jisté je, že 14. 8. ve večerních hodinách uspořádáme taneční zábavu pod širým nebem, k poslechu a tanci
zahraje hudební skupina Holiday Express, snad ještě nějaký předskokan, úplné
detaily ještě nejsou známy.
Dále obec počítá s konáním anebo podporou akcí jako je Dušičkový koncert v kostele, turnaj ve dvojboji či akce o vánočních
svátcích. Máte-li pocit, že akcí je málo, přiložte ruku k dílu, nápad, chuť a vlastní píli,
finance se najdou skoro vždycky.

Volby do Parlamentu ČR

Co nás čeká na poli
kulturním a společenském
v druhém půlroce?
Určitě za zmínku stojí akce Lidová řemesla, která jsou ve fázi příprav, věříme, že se
vše podaří a akce se uskuteční. Konečné
rozhodnutí, že se tato akce bude konat,
padne na zasedání zastupitelstva obce
... 4

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Vzhledem k tomu, že politické strany
a uskupení nemají zájem do takto malých
volebních okrsků delegovat členy nebo
náhradníky, máte možnost za úplatu stanovenou státem a za podmínek
níže popsaných stát se členem okrskové
volební komise i vy. Pokud máte zájem,
žádám o doručení vašeho zájmu do 31. 8.
2021 na obec.kohoutov@seznam.cz, anebo osobně v kanceláři obecního úřadu
v Kohoutově.
Kdo může být členem okrskové volební
komise podle § 17 zákona číslo 130/2000
sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a obdobně podle § 14 e)
článku 2 zákona č. 247/1995, Sb., o volbách
do Parlamentu ČR

a) který v den složení slibu dosáhl věku
nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu
volebního práva,
c) který není kandidátem pro volby
do Parlamentu České republiky.

Investiční akce v obci
Zahájení prací v pokračování realizace
„Záhumenní cesty“ v letošním roce dle
sdělení Státního pozemkového úřadu
v Trutnově, který je investorem, není ještě
v letošním roce potvrzeno. Daný je pouze termín ukončení prací a tím je listopad
2021, kdy má mít dodavatelská společnost
COLAS a.s. stavbu dokončenou. Tak snad
vše dobře dopadne a v zimě již budeme
mít lyžařskou magistrálu.
Obec zažádala o dotaci na rekonstrukci
komunikace na Rábiš, kde celkové náklady byly vyšší než 1,5 milionu Kč; žádost
byla Královéhradeckým krajem zamítnuta.
Obec provede rekonstrukci této komunikace v omezeném režimu na své náklady,
do výše 1 milionu.

V letošním roce byla zadána technicko-ekonomická studie odkanalizování obce.
V červnu proběhl sběr informací o současném stavu odkanalizování, v červenci
proběhne zhodnocení a technicko- ekonomické řešení variant odkanalizování obce.
Studie bude podkladem k rozhodnutí, jak
do budoucna nakládat s čištěním odpadních vod.
V červnu obec podala žádost o dotaci na akci „Sad na kopci – Kašparka“; rádi
bychom tento kopec osázeli ovocnými
stromy, kde si strom může vysadit každá
rodina v obci. Sázení by mělo být provedeno na podzim tohoto roku, o přesném
termínu budete včas informováni.

Další investiční akcí je projekt Protipovodňová opatření obce Kohoutov. V rámci projektu bude zhotoven bezdrátový
rozhlas v celé obci včetně částí obce
Kladruby a Vyhnánov a dále bude zpracován digitální povodňový plán. Celkové náklady jsou kalkulovány na částku
1 139 921,00 Kč; projekt se uskuteční pouze za předpokladu získání dotace ze Státního fondu Životního prostředí ČR, kde
dotace by měla činit 797 944,70 Kč. Realizace 2021 – 2022.
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Územní plán obce bude veřejnosti představen během měsíců srpen – září 2021. Budete včas informováni na úřední desce obecního úřadu a do e-mailových schránek.

pololetí se bude konat poslední týden
v prosinci od 27. – 31., tento stav můžete
zaslat e-mailem obec. kohoutov@seznam.
cz, anebo SMS zprávou na tel. 724 224 782.

Lesní hospodářství

Informace o poplatcích

Od 1. 4. 2021 prodáváme dřevní hmotu
na palivo, zejména smrkové dřevo z těžby
stromů napadených kůrovcem za cenu
500,- Kč včetně 15 % DPH bez dopravy
za m3 v celých délkách (délka 2,5 – 4 bm).
Za listnaté dřevo (bříza, buk) cena 600,- Kč
za m3; pokud dřevo je, je namícháno s jehličnatým dřevem.

ODPADY 2021
Dluhy k 31. 5. 2021 jsou ve výši 16.750,-Kč
Z toho trvale bydlící 8.950,- a chalupáři
7.800,-Kč
Počet majitelů domů 20, z toho 10 trvale
bydlících a 10 chalupářů…

Odpadové hospodářství

Dluhy k 31. 5. 2021 jsou ve výši 1.100,-Kč
od pěti majitelů

POPLATEK ZA PSY 2021

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu chystáme na 15. a 16. října. Odpady nám během roku nevozte. Chystá se
nová obecně závazná vyhláška o odpadech, která bude řešit dopady nového
zákona o odpadech, zejména navýšení
ceny skládkovného za komunální odpad.

Dluhy k 31. 5.2021 jsou ve výši 11.400,- Kč
za rok 2020 jarní odečet 3.984,-Kč a poslední odečet 7.416,-Kč

Vodní hospodářství

Dluhy k 31. 5. 2021 jsou ve výši 500,- Kč
za rok 2020 500,-Kč

V roce 2021 cena za vodné činí 25,- Kč včetně DPH za 1 m3. Odpočet vodného se bude
konat fyzickou pochůzkou ve dnech 26. 6.
až 3. 7. 2021. Odpočet vodného za druhé

VODNÉ KOHOUTOV

•• smlouvy o věcném břemeni se společností ČEZ
•• směny, prodeje a pronájmy pozemků
dle zveřejněných záměrů
•• stop stav pro prodej pozemků ve vlastnictví obce až do schválení Územního
plánu obce Kohoutov
•• Závěrečný účet obce a Účetní závěrku
obce Kohoutov za rok 2020
•• převod peněžních prostředků ze zisku
z hospodářské činnosti mezi účty obce
•• Inventarizační zprávu obce v předloženém znění

•• úhradu ztráty z provozování dopravní
obslužnosti autobusovou dopravou
•• cenovou nabídku na vypracování studie na likvidaci odpadních vod v obci
•• finanční dary Farní charitě Dvůr Králové n.L., TJ Jiskra Kocbeře, spolku NaŽďár a pro Linku bezpečí
•• stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v místní části Vyhnánov
•• přijetí dotace z KHK na provoz Smíšeného zboží v obci Kohoutov
•• rozpočtová opatření obce v předložených zněních

Tak to bychom měli ve stručnosti vše podstatné, co jsme na zasedáních zastupitelstva obce
Kohoutov projednávali od začátku roku 2021. Za sebe vám přeji krásné léto plné sluníčka,
na podzim hojnost hub a v dalším čísle Kohoutovských listů opět na shledanou.

KNIHOVNA

Pavel Horáček

VODNÉ KLADRUBY

Žádáme dlužníky o urychlenou platbu,
splatnost byla k 30. 4. 2021

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané Kohoutova, vážení chalupáři a chataři, opět po půlroce se vám hlásím
z obvyklého místa se stručnou zprávou z toho, co v uplynulém čase projednávalo zastupitelstvo obce Kohoutov.
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Zastupitelstvo obce schválilo:

Milí čtenáři, milí kohoutovští,
zažili jsme velmi „krušné“ časy a doufejme,
že to horší z nich již máme za sebou. Po více
než roce byly opět otevřeny dveře knihovny
a i v naší obci proběhly první společenské
akce. Když k tomu připočteme teplé slunečné počasí posledních dní, vypadá ten náš
svět zase o něco růžověji. Otázka je, zda to
vypadá růžověji i s knihovnou. Návštěvnost knihovny byla již v době „předcovidové“ tristní a dlouhá pauza logicky tomuto
trendu nepomohla. Proto jako knihovník
stojím před skličující otázkou, zda udržování tohoto stavu má či nemá smysl a zda ještě existuje cesta zpět k plně funkční obecní
knihovně. Obracím se tedy na vás všechny,

čtenáře a občany Kohoutova a zvu vás
na zářijové setkání všech přátel knihovny. To se uskuteční v pondělí 6. 9. 2021
od 17 hod v prostorech obecního úřadu.
Toto nezávazné setkání by mohlo posloužit jako odrazový můstek k oživení chodu
knihovny, budu tedy vděčen za jakékoliv
podněty či připomínky. Podotýkám ještě,
že během prázdnin bude knihovna uzavřena a od 30.8. by měl být zahájen opět
pravidelný celoroční provoz každé pondělí od 17-18h. Samozřejmě pokud to dovolí
okolnosti, včetně zájmu veřejnosti. Budu se
tedy těšit na další setkávání s vámi a všem
přeji krásné a pohodové léto.
Štěpán Koumar, knihovník
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OZNÁMENÍ A DISKUZE
Byli jsme požádáni, zda bychom mohli naše
občany informovat o těchto možnostech:

Kdo mi pomůže?
Život bez bariér, z. ú. sídlí v Nové Pace
a nabízí několik sociálních služeb pro handicapované, seniory, osoby v krizi nebo
pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Stačí vyhledat na www.zbb.
cz potřebné informace a kontakty, zavolat, napsat, nebo se osobně přijít podívat
do Centra Klášter.

Příkladem dobré praxe je Odborné sociální poradenství, kde sociální pracovník
bezplatně pomůže odpovědět na mnoho
neznámých otázek. U většiny volajících se
jedná o podobné problémy například:
•• Nevím si rady, jsem senior, nemocný, asi
mám nárok na příspěvek od státu, ale
kam se obrátit, kdo mi pomůže?
•• Mám zdravotní problémy, pohybové
potíže, potřebuji pomůcku ke zlepšení
zdravotního stavu a imobility. Kde si ji
mohu zapůjčit nebo mám na ně nárok?
•• Jsem doma sama, je mi smutno, chtěla
bych si povídat, být mezi lidmi, dělat
i malé užitečné věci.
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•• Nejsem doma sám, ale kolem mě je tolik
nových věcí, kterým nerozumím, internet, mobily, facebook, bojím se, abych
někomu „nenaletěl“
Denní stacionář
je sociální službou za úhradu, která zajistí
lidem s různým typem zdravotního postižení denní činnost a jistotu dobře prožitého
dne pod dohledem vzdělaných pracovníků sociální péče. V době, kdy jsou někteří
zavřeni za svými dveřmi, všem blízkým
vzdálení, mnohdy v samotě tráví spoustu
dní a čekají, než se život zase rozední, máme
k dispozici Gentleman a Lady club. Místo,
kde každý najde příležitost strávit den tak,
aby již neměl pocit, že je osamocen. Určený
pracovník připraví program, který je mnohdy na přání klienta. Rodina bude vědět, že
je o jeho blízkého profesionálně postaráno.

kteří finančně podporují určité sociální
služby a jejich programové aktivity. Příkladem je finanční dar od Nadace ČEZ, nebo
od Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, díky kterým jsou služby atraktivnější,
zajímavější pro všechny účastníky. Proč?
Protože lze díky těmto financím zakoupit

další pomůcky pro činnosti, více nastavit
ucelenost některých kurzů, mnozí klienti
navštíví místa, kam by se za normálních
okolností nepodívali a naši pracovníci
v sociálních službách se mohou vzdělávat
nad rámec povinného vzdělávání.
Jitka Fučíková

SPOLKOVÁ ČINNOST
ČČK
V sobotu 29. 5. jsme pořádali dětský den.
Letos se sešlo 44 dětí. Počasí nám docela přálo, byla jen trochu zima, ale jinak
fajn. Nejdříve děti hledaly poklad a pak
se soutěžilo v 15 disciplínách. Tradičně

Sociální rehabilitace
je další sociální službou bezplatnou, která
je útočištěm pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
Díky cíleně připravovaným aktivitám připravuje uživatele služby pro budoucí plnohodnotný život. Získat poznatky, jak se
postarat o vlastní domácnost, umět spravovat finance, najít si pracovní uplatnění,
nové přátele, nebo jen mít pocit, že je součástí kolektivu, je pro mnohé handicapované velkým přínosem.
Aby veškeré činnosti byly opravdu na dobré
úrovni, za to je potřeba poděkovat dárcům,

děti kousaly do koláčů, v kterých byla
schovaná padesátikoruna. Na začátku
děti dostaly tašku s kartičkou atrakcí, aby
věděly, kde a jak mohou soutěžit. V taškách si pak odnášely ceny ze soutěží.
Akci jsme zakončili opékáním špekáčků
a párků. Hlavně děkuji všem sponzorům,
bez kterých by se nemohl dětský den
uskutečnit, a také všem lidičkám, moc mi
pomohli na stanovištích.
S pozdravem Kamila Švorcová
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POZVÁNKA K SOUSEDŮM

OSKA z.s.
Minulý půlrok spolkovým aktivitám nepřál,
ale podařilo se nám nahradit ukradenou
plastiku z křtitelnice v kostele její volnou
kopií. Zhotovil ji řezbář Jan Ježek a zaplacena byla z veřejné sbírky na opravu kostela. Dřevořezba zachovává původní velikost i námět - Křest Krista Janem Křtitelem.
Janův praporec je původní, zlodějům se
ulomil a zůstal ležet na podlaze. Na křtitelnici z počátku 19. století byla plastika instalována na svátek Jana Křtitele 24. 6. 2021.

Hrad Vízmburk

Připravujeme:
V sobotu 25. 9. ve 14 hodin se otevře tradiční MOŠTOVÁNÍ v „hasičárně“ v Kladrubech. Všichni jsou vítaní, ti s bednami
jablek a hrušek i ti, co pomohou se sbíráním ovoce na návsi. Pro krájení ovoce si,
prosím, přineste vlastní nožík a také čisté
petky na mošt. Organizaci zajišťuje Julius
Grega.

Na neděli 30. 10. v 17 hodin plánujeme
DUŠIČKOVÝ PODVEČER. Pokud na tu
dobu něco neplánuje také koronavirus,
sejdeme se v kostele na poslech krátkého koncertu, posilníme se horkými nápoji
a vydáme se s hořícími světýlky na hřbitov.
Děti si ve tmě vyzkouší svou odvahu.
Jarmila Tyrnerová

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
6. září

pondělí 17 hod.

knihovna

Setkání přátel knihovny

Obecní úřad

25. září

sobota 14 hod.

OSKA

Moštování

Náves Kladruby

30. října

neděle 17 hod.

OSKA z.s.

Dušičkový koncert a průvod

kostel

26. prosince

sobota v 11 hod.

Obec

Turnaj ve stolním tenisu

Obecní úřad

26. prosince

sobota v 18 hod. Obec

Vánoční koncert

kostel
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V Podkrkonoší vstaly z popela „východočeské Pompeje“, jak se přezdívá hradu
Vízmburk. „Rekonstrukci středověké zříceniny jsme pomáhali nastartovat hned
několika dotacemi. Podařilo se nám sehnat
peníze třeba na zastřešení západní části
hradu,“ prozrazuje ředitel MAS Království – Jestřebí hory Jan Balcar. Jeho bratr
Jaroslav dokonce ručil vlastním domem,
aby získal úvěr na další část obnovy státní
památky. Aktuálně se pracuje na velkém

TATO ROMANTICKÁ ZŘÍCENINA
je od Kohoutova vzdálena jen 18 km.
Prohlídka probíhá
o sobotách a nedělích
od 10 do 18 hodin.

hradním 3D modelu, nové expozici a dalších novinkách.
Při obnově památek v Královéhradeckém
kraji hrají důležitou roli místní akční skupiny (MAS). Díky společnostem zaměřeným
na rozvoj venkova se podařilo v regionu
podpořit péči o památkové objekty bezmála 32 miliony korun. Tyto dotační peníze od roku 2008 umožnily realizaci desítek
projektů, mezi nimiž jsou například opravy
hradů, zámků nebo kostelů.
Petr Záliš
MAS Království – Jestřebí hory

FOTOSOUTĚŽ „Voda v Kohoutově“
Do soutěže vypsané v Kohoutovských listech v prosinci 2019 se přihlásilo se svými
snímky deset účastníků. Vítěze budete moci vybrat sami na letním veřejném projednávání územního plánu obce. Datum setkání bude včas zveřejněno. Zatím se
v letním vedru ochlaďte několika ze zaslaných fotografií. Autoři budou zveřejněni až
po vyhodnocení.
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