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KRÁSNÉ VÁNOCE

SLOVO STAROSTY

KOHOUTOV - PRAHA
vedu skupinu výtvarníků a společně připravujeme výstavy keramické plastiky. Miluju
zdejší kvetoucí louky, houbařské lesy, přírodní rybníky a kamenné krajinné památky.

Rozhovor s Ak. soch. Jindrou Vikovou –
autorkou plastiky Madona
Umístění plastiky Madony s dítětem v nice
plotního sloupku Keramického studia
u kohoutovského kostela vyvolalo v obci
živou diskusi. Jak se k nám dostala plastika mezinárodně známé sochařky, jejíž díla
jsou umístěna na tak prestižních místech
jako jsou Staroměstské náměstí nebo Loretánská ulice v Praze, kde je plastika sv. Jana
Nepomuckého.

Podkrkonoší je krajem mého dětství, můj
otec pochází z Jaroměře, k babičce jsem jezdila do Lhoty u Červeného Kostelce. Hrála
jsem si tam jako malá s panenkou jménem
Marie, balila jsem ji do povijanu… Tato dětská vzpomínka se odrazila i v mém pojetí
keramické plastiky Panny Marie z roku 2007.
Matka a dítě, to je věčné téma. Madonu jsem
vytvářela pro přehlídku „Chebské niky“ a je
v Chebu umístěna ve výklenku starobylého
Špalíčku na náměstí. Kohoutovská plastika
je jednou z variant.“
Na skleněném pozadí Madony u kostela
se zrcadlí zimní Kohoutov a na „Cestě čtyř
staletí“, propojující krajinné prvky naší
obce, máme konečně zastoupeno kromě
18., 19. a 20. i to nynější 21. století.
Jarmila Tyrnerová

Zeptala jsem se autorky na to, jaký má
vztah ke Kohoutovu, a co ji k té zvláštní
podobě madony inspirovalo.
„Do Keramického studia jezdím přednášet
a vyučovat už téměř 20 let“, odpovídá Jindra
Viková. „Každé jaro v Kohoutově dva týdny
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. 2021 a další číslo vyjde v červnu 2022.
Fotografie: L. Grega, J. Tyrnerová, Kamila Švorcová, Zdeňek Vtípil
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Milí spoluobčané,
rok 2021 se neúprosně blíží
ke svému konci. A co nám tento
rok přinesl? Covidové šílenství
je tu stále s námi i přes očkování, které bylo spuštěno v lednu.
Začátek roku jsme prožili v nouzovém stavu a rozvolněné léto se
nám změnilo v podzim s různými
omezeními. Na podzim proběhly
parlamentní volby a na činy nové
vlády teprve čekáme.
A stejně jako my se ani okolní svět
nenudil, připomeňme si bouřlivé
volby prezidenta v USA, problémy s Běloruskem nebo červencové záplavy v Německu, Belgii
a Rakousku. Co nás se světem
spojuje je zvýšení cen elektriky
a plynu a samozřejmě Covid.
Letošní rok vyhlásila Organizace
spojených národů za Mezinárodní
rok eliminace dětské práce, Mezinárodní rok míru a důvěry, Mezinárodní rok kreativní ekonomiky
pro udržitelný rozvoj a Mezinárodní rok
ovoce a zeleniny. Zejména eliminace dětské práce v zemích třetího světa je problém,
který by nás všechny měl trápit, a zejména
oděvní průmysl by se v tomto směru měl
změnit. Co se týče důvěry, tak to záleží
na každém z nás.
Bohužel jsme mnohé společenské akce
v naší obci kvůli již zmiňované epidemii
a kvůli vládním nařízením museli zrušit.
A tak můžeme jenom doufat, že vánoční turnaj ve stolním tenise proběhne.

2. místo v soutěži Voda, foto Pavel Pohl

Vánoční koncert se konat nebude. Pevně
věřím, že příští rok bude líp.
Do příštího roku vám všem přeji hodně
zdraví, spokojenosti, lásky a vzájemného
pochopení. Bylo by mým velkým přáním,
abychom se dokázali navzájem respektovat a vidět i to, co se děje za našimi dveřmi.
Užijte si vánoční svátky a doufám, že bude
i sníh jako na začátku prosince. Ve zdraví
přežijte oslavu konce roku. A v tom nadcházejícím se budu těšit na viděnou.
Ladislav Grega, starosta obce
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ZPRÁVY Z OBCE

V letošním roce byla opravena další Boží
muka v poli (za hřbitovem) o celkových
nákladech 101.400,00 Kč, práce provedl
pan Lenger.

V roce 2021 byla největší akcí po stránce
finanční zátěže obce rekonstrukce komunikace do osady Rábiš. Na rekonstrukci
byla podána žádost o dotaci, ale ta nebyla
poskytnuta. Zastupitelstvo obce schválilo
celou rekonstrukci uhradit z rozpočtu obce
a tak se i stalo. Celá akce byla provedena
za celkovou částku 1.282.541,00 Kč bez DPH.
Stavební práce provedla společnost LTM
Krkonoše v období od 16. do 30.sprna 2021,
kdy byla komunikace předána k užívání.

Lesní hospodářství

byla prioritou při schválení komplexních
pozemkových úprav obce v lednu 2016.
Práce provedla stavební společnost COLAS
CZ, a.s., která vše splnila v daných termínech za celkovou částku 17.700.925,83 Kč
včetně DPH. Investorem stavby byl Státní
pozemkový úřad.

Další investicí byla plánovaná protipovodňová opatření, zahrnující vybudování bezdrátového rozhlasu a digitálního povodňového plánu. Byla podána
žádost o dotaci, která byla v listopadu
2021 podpořena, tak ještě zbývá provést výběrové řízení a můžeme budovat.
Snad se vše podaří zrealizovat během
nadcházejícího roku.
Plánovaná investiční akce Výstavba veřejného osvětlení v osadě Vyhnánov nebyla
provedena z důvodu, že společnost ČEZ
ještě nezahájila vlastní rekonstrukci vedení NN.
Dne 2. listopadu byla stavebně dokončena výstavba „Záhumenní cesty“, která
... 4

Zastupitelstvo obce se na základě technicko-ekonomické studie odkanalizování obce rozhodlo pro zadání projektové
dokumentace na kanalizaci v obci Kohoutov. Byla vybrána varianta 4, skupinové
a domovní ČOV. Tato varianta vychází
z ekonomického hlediska jako nejefektivnější a také z hlediska hospodaření vody
v krajině je tato varianta nejschůdnější.

Tato komunikace bude spojovat intravilán
obce po komunikacích ve vlastnictví obce,
a to od fary, od Sejkorů (čp. 54) a od Kubinových. Tyto komunikace se nebudou
opravovat pro sjezdy osobních aut, budou
sloužit pouze pro pěší a cyklisty, vyjma
komunikace okolo Kubinových. Věřím, že
si nového povrchu cesty a osázených dřevin budete vážit, zejména zde působící
„zemědělci“.
Na 1. říjen tohoto roku úřad plánování
a výstavby při Městském úřadě ve Dvoře
Králové nad Labem svolal veřejné projednání územního plánu obce. Děkuji všem
přespolním za hojnou účast. Celkem bylo
vzneseno deset připomínek a námitek,
které byly vypořádány. Po Novém roce
očekáváme opakované veřejné projednání
ÚPO, které bude zacíleno pouze na vznesené připomínky a námitky.

Co nás čeká po stránce
investic v roce 2022?
Největší investicí bude oprava místních
komunikací 3c a 4c. Jedná se o komunikace vedoucí okolo nemovitosti čp. 44
k lesu a zpět ke křížku (Schreiberův kříž).
Rádi bychom tyto komunikace zpevnili
asfaltobetonových povrchem, v současné
době je zpracováván návrh opravy včetně
rozpočtu, který činí celkovou sumu 1 milion korun českých. Byla podána žádost
o dotaci z Ministerstva místního rozvoje.
Další investicí bude rekonstrukce v rámci
akce nazvané „Krucifix na podstavě, osada Vyhnánov“. Bude se provádět celková
rekonstrukce rozpadlého kříže a celková
oprava schodiště včetně zábradlí. Byla
podána žádost o dotaci přes Místní akční
skupinu Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Celkové náklady se po cenovém marketinku vyšplhaly až na 614.700,00 Kč. Celá
stavba se nachází vedle kaple Sv. Anny
ve Vyhnánově.

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 550,Kč bez DPH a dopravy za m3 v celých délkách (délka 2,5 – 4 bm). Obec Kohoutov
zakoupila vyvážečku na dřevo, takže si
sama zajišťuje i rozvoz palivového dřeva.
Na vyvážečku je možné naložit maximálně 5m3, cena dopravy po obci 900,00 Kč
bez DPH.

Vodní hospodářství
V roce 2021 se cena za vodné nebude
navyšovat. Odpočet vodného se bude
konat poslední týden v červnu, kdy bude
proveden fyzický odpočet zaměstnanci
obce. Dále bude proveden samoodečet
a to poslední týden v prosinci daného roku.
V roce 2021 proveďte odpočty prosím
v týdnu 27. - 31. prosince 2021 a zašlete
SMS na 724 224 782, anebo na e-mail obec.
kohoutov@seznam.cz se jménem a stavem vodoměru.

Odpadové hospodářství
Byla schválena nová obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového
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hospodářství. Cena za poplatníka zůstává
stejná ve výši 600,00 Kč za trvale bydlící osobu nebo vlastníka chalupy či chaty.
Splatnost tohoto poplatku, stejně jako
poplatku ze psů, je k 30. dubnu daného
roku. Níže výňatek z OZV.

Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena osoba, které
poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je
1. poplatníkem poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité
věci v jiné obci a má v této jiné obci
bydliště,
a) umístěna do dětského domova pro
děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení
pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení,
nebo
d) na základě zákona omezena
na osobní svobodě s výjimkou
osoby vykonávající trest domácího
vězení.
2. Od poplatku se osvobozuje osoba,
které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a
... 6

a) má místo pobytu v sídle ohlašovny1,
b) v průběhu celého kalendářního roku
se zdržuje mimo území obce,
c) je narozena v příslušném
kalendářním roce za podmínky, že
alespoň jeden z rodičů je osobou
přihlášenou v obci.
3. Úleva se poskytuje osobě, které
poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která
a) v příslušném kalendářním roce
dovrší nejvýše 18 let věku, a to
ve výši 300,00 Kč,
b) v příslušném kalendářním roce
dovrší 65 a více let, a to ve výši
300,00 Kč.
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
chystáme na 22. – 23. duben 2022

Vodní hospodářství
V roce 2021 se cena za vodné nebude
navyšovat. Odpočet vodného se bude
konat poslední týden v červnu, kdy bude
proveden fyzický odpočet zaměstnanci
obce. Dále bude proveden samoodečet
a to poslední týden v prosinci daného
roku. V roce 2021 proveďte odpočty
prosím v týdnu 27. - 31. prosince 2021
a zašlete SMS na 724 224 782, anebo
na e-mail obec.kohoutov@seznam.cz se
jménem a stavem vodoměru.

Ordinace praktické lékařky
Jak jistě již všichni víte, MUDr. Koumarová ukončuje od 1. ledna 2022 z osobních
1 § 10 odst. 5 a § 12 zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech,
ve znění pozdějších předpisů

důvodů provoz ordinací v Kohoutově
a ve Vítězné. Všichni stávající pacienti u ní
zůstávají registrováni a mohou jí za účelem
lékařského vyšetření navštěvovat v Hajnici
v době: pondělí 7.30 – 11.30 hodin
středa 13.00 – 16.00 hodin

knihy si je možné půjčovat dále a to vždy
v pondělí od 15.00 – 16.00 hodin; budete obslouženi zaměstnanci obce (starosta,
místostarosta, účetní). Knihovnu je možné
navštívit i po dohodě se starostou obce
v jiný den.

Místní knihovna

Pozvánka na akci

V září se s námi rozloučil knihovník
Mgr. Štěpán Koumar. K oživení a záchraně
knihovny se snažil využít všemožné způsoby. Posledním bylo svolání potenciálních
knihomolů do knihovny. Z jednání vyplynulo, že máme v obci čtyři věrné čtenáře,
s rozvojem internetu děti do knihovny
přestaly chodit a tvoření pro děti je pro
knihovníka časově náročné. Po dohodě
s vedením obce se knihovna rušit nebude,

Vánoční koncert v kostele letos nebude.

Pokud budete mít chuť a čas, tak přijměte
pozvánku na tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ
ve stolním tenise - jako vždy 26. 12. 2021
na obecním úřadě od 11.00 hodin. Vítáni
jsou všichni bez udání pohlaví, příslušnosti a věku. Občerstvení zajištěno. Budeme
dbát zvýšené opatrnosti, koná se pouze,
pokud bude v rámci restrikcí umožněno;
bude oznámeno na webu obce.

Vážení spoluobčané, ostatní akce, které byly vždy součásti našeho všedního života jako
„Setkání občanů se zastupiteli“, MASOPUST či oslava MDŽ, budou včas oznamovány prostřednictvím webu a e-mailů.
Ladislav Grega, starosta obce

Otevírací doby o vánočních svátcích
Obecní úřad v Kohoutově
bude UZAVŘEN od 21. 12. 2021 do 2. 1. 2022
Obchod se smíšeným zbožím v čp. 73, odpovědná osoba Marie KUBINOVÁ
bude UZAVŘEN od 24. 12. 2021 až do konce ledna 2022
Penzion Kohoutov
otevírací doba proměnlivá, v lednu 2022 ZAVŘENO
více na https://pensionkohoutov.webnode.cz/
Ordinace MUDr. Koumarové
od 23. – 31. 12 dovolená
10. 1. 2022 přítomna pouze sestra
12. 1. 2022 dovolená
V případě potřeby zaslat požadavek na SMS 737 120 667.
Vakcíny na chřipku a 3. dávka Covid jsou pro zájemce k dispozici.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané obce Kohoutova, vážení chalupáři a chataři,
jako obvykle se vám v této oblíbené rubrice hlásím s informacemi o důležitých skutečnostech,
které jsme od minulého vydání Kohoutovských listů projednávali na zasedáních Zastupitelstva obce Kohoutov.
Zastupitelstvo obce schválilo:
•• koupě, prodeje a směny pozemků
podle zveřejněných záměrů,
•• finanční dar ve výši 50 000,- Kč obci
Hrušky, postižené tornádem,
•• každoroční zvýšení nájmu ve výši
5% z bytových prostor,
•• provedení kamerového systému
v obci podle návrhu f. N-SYS,
•• propachtování pozemků obce
dle výsledku dle vyhodnocených
nabídek,
•• prodloužení uložení finančních
prostředků u JT banky,
•• celkovou repasi trkače v Kladrubech,

•• vypracování projektové dokumentace na likvidaci odpadních vod v obci
Kohoutov, Nový Kohoutov, Kladruby
firmou ŠINDLAR s.r.o – varianta skupinové ČOV + domovní ČOV,
•• souhrn podání žádostí o dotace
v roce 2022 dle předložené přílohy,
•• finanční dar Pečovatelské službě
Dvůr Králové nad Labem – nepokryté
náklady za poskytované služby občanům obce Kohoutov za rok 2021,
•• rozpočtová opatření obce v předložených zněních.

Alespoň v to tedy doufám. Když si ještě
přimyslíme sluníčko, mohla by nová cesta
vytáhnout z brlohů nejen sportovce, ale
většinu kohoutovských občanů. A ještě
jedna veselá - čas klidu a pohody se nám
opět přiblížil. Užijte si jej pokud možno
ve zdraví a s lidmi, které máte rádi. Pusťte

Milí Kohoutovští,
přesně před rokem jsem začínal adventní článek do KL větou, že uplynulý rok se
příliš nepovedl. Nevím, zda se mám letos
opakovat anebo doslova „vypotit“ to nejveselejší z uplynulého roku. Pokusím se
o druhou, náročnější variantu. V prvé řadě
máme za sebou v letošním roce důležité volby. Nevím jak vám, ale mě radost
udělaly. Jsem rád, že se k vládě po letech
... 8

nalhávání si jak jsme skvělí, opět dostaneme rozum a snad i trochu poctivosti. Ne
všichni se mnou budou asi souhlasit, ale
jak říká klasik: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to
říkat.“ Ale již raději z jiného soudku… V listopadu byla podél Kohoutova dokončena
záhumenní cesta. Konečně se projdeme či
projedeme odshora až dolů a nebudeme
muset uskakovat před projíždějícími auty.

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku!
Štěpán Koumar, kronikář

TVOŘENÍ V KOHOUTOVĚ
Jak někteří víte, v obci jsem začala spoluorganizovat tvořivé dílničky pro děti.
Máme úspěšně za sebou jedno sobotní
odpoledne podzimního tvoření. Několik
dětí si spolu s rodiči vyrobili lucerničky
a vydlabali dýně. Účast byla hojná a akce
měla jen samé kladné ohlasy. Tvoření
je vždy pod taktovou dvou milých dam,

které jsou zkušené
učitelky z mateřských
škol. Mají vysokoškolské vzdělání v oboru
speciální
pedagogiky. Program vymýšlejí, dětem a rodičům s výrobky pomáhají. Veškeré výdaje
na materiál je financován obcí Kohoutov
a tímto také děkuji, že můžeme tyto akce
uspořádat. Doufám, že zájem potrvá
a tyto tvořivé dílničky se stanou pravidelnou akcí i v nadcházejícím roce 2022.
Osobně bych Vám chtěla popřát prožití
krásných Vánočních svátků a do nového
roku hlavně hodně zdraví, pohody a lidské
tolerance.

Milí přátelé, toto by mělo být v kostce vše důležité, co jsme za uplynulý půlrok projednávali. Přeji vám pokojné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a nám všem hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do příštího roku 2022.
Pavel Horáček, místostarosta

KRONIKA

z hlavy všechny starosti a do svých duší co
nejvíce optimismu, vypadá to, že jej budeme opět v příštím roce potřebovat.

Lenka Valášková, zastupitelka obce

SPOLKOVÁ ČINNOST
ČČK
Tradiční výlet rodičů s dětmi se letos uskutečnil 31. 7. - 7. 8. Zamířili jsme do Beskyd.
Ubytovaní jsme byli v Pensionu Amos Dolní Bečva. První den se jelo do skanzenu
Rožnov pod Radhoštěm. Zrovna tam byly
trhy a soutěže pro děti. Pak se šlo na Jurkovičovu rozhlednu, teda pěkný výšlap!

Ráno jsme měli připraveno asi sto lívanců - to jsme si pochutnali. Ten den se jelo
do výrobny svíček UNIPA. Všechny děti si
mohly vyrobit svíčku zadarmo, to se jen
tak nevidí. Měli tam i prodejnu, no něco se
tam pak utratilo. Pokračovali jsme na naučnou stezku Beskydské nebe, na jejímž konci nás čekal opět výšlap, tentokrát na skokanský můstek. Nakonec se jelo do Tropic
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OSKA z.s.
Naštěstí se spolkové akce pořádané pro
vás, občany, odehrávají převážně venku
a bylo je možné uskutečnit.

Hukvaldy, měli tam malou čínskou zahradu s motýly a zvířátky.
Další den se vyrazilo na Radhošť a na Pustevny do hospody Libušín, která před pár
lety úplně vyhořela a pak byla opravena.
Opravdu se jim to povedlo. Každý jsme si
tam dali nějakou domácí specialitu a moc
jsme si pochutnali. Navštívili jsme výstavu
soch a domů někteří z nás jeli na koloběžkách. Příští den se konal výlet do Hranického dolu a Hranické propasti s naučnou stezka kolem dokola. Další výlet mířil na hrad
Helfštýn. Doporučuji! Viděli jsme práci
kovářů, byla tam krásná vyhlídka a supr průvodce. Pak jsme navštívili moc hezké muzeum v Kopřivnici a výstavu drahých kamenů.
Tam se hned utrácelo, děti za truhlu s pokladem a dámy za náušnice a náramky. Další
den se jelo na Soláň, jen pidi výlet, bylo
špatné počasí. Následující cíl byl Pivovar
Rožnov. Doporučuji se tam stavit. Dostali
jsme půllitr na památku a průvodce opět
supr. V tom samém objektu se dala navštívit čokoládovna. Prodávali vynikající dobroty a v pizzerii taky dobrůtky. S dětmi se
šlo na pohádkovou stezku, ta byla ale hrozná. Cestou domů jsme se stavovali v ZOO
Zlín, tam to zase bylo supr.

STALO SE:
• Moštování v Kladrubech mělo opět hojnou účast. Společná práce na čerstvém
vzduchu se sladkým výsledkem se ukázala jako nejlepší lék na letošní chmury.
Dík patří Julovi Gregovi za organizaci
i Apolence Valáškové za velkou pomoc.

PŘIPRAVUJEME:

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ:

V neděli 17. dubna už by mohlo být to
pravé počasí na Velikonoční obchůzku obce. Letos Obec opravila Boží muka
v poli, vyrazíme tedy od kostela na malý
okruh, který je na památky obzvlášť bohatý. Akci vám na jaře připomeneme na plakátech a emailem.

Abychom to zase nezakřikli, budeme
termíny akcí oznamovat na plakátech
a emailem.
Jarmila Tyrnerová, předsedkyně OSKA z.s.

FOTOSOUTĚŽ „Voda v Kohoutově“
VYHODNOCENÍ
Bohužel nemohlo proběhnout avizované hlasování občanů o nejlepší fotku naší
soutěže, tak vybírali zastupitelé. Bodově to
bylo velmi vyrovnané, zaujala všechna sku-

penství vody, ale nakonec zvítězila klasika:
Mokřad - fotografie Václava Valáška jr.
Děkujeme všem 12 autorům, kteří se soutěže zúčastnili.

• Dušičkový koncert se letos netradičně konal před kostelem. Naštěstí bylo
krásné počasí, a tak mohla část hudební produkce Ing. Karla Vika a jeho
doprovodu pokračovat i u hlavního
kříže na hřbitově a děti se
světýlky se
mohly vydat
až k Urbanovu kříži.

Celkově se výlet moc povedl, jen jsme se
nemohli koupat, na to byla zima. Všem přeji pěkný další rok a ať se sejdeme na všech
příštích akcích.
S pozdravem Kamila Švorcová
. . . 10

11 . . .

Sousedské setkání v Kladrubech 7. 8. 2021

ČČK srpnový výlet do Beskyd

Dušičky 31.10.2021

Zábava 14. 8. 2021

Advent v Kladrubech

