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Kohoutovské léto

Z POKLADŮ KOHOUTOVA

SLOVO STAROSTY

Paví vejce…možná trochu zavádějící
název, ale jedná se o starou lokální odrůdu
slivoně, zřejmě českého původu, kterou již
z větší části nahradily „moderní“ kultivary.
Ještě dnes se několik málo těchto stromů
vyskytuje v Krkonoších a Podkrkonoší.
Zmínka o ní je už ve štěpařském klíči z roku
1848. Nejčastěji je známá jako Pávče, Paví
vejce, Paví vejce žluté, Pávše žluté nebo
Gelbe Eierpflame. Je tolerantní k šarce,
plody jsou velké, vejčité, celé zlatožluté
nebo zlatožluté s výrazným červeným líčkem, sladké, velmi šťavnaté.
Kohoutov se může pochlubit dvěma stromy, sice již tak trochu proschlými, ale stále
ještě rodícími červenožlutá paví vejce.
Peckoviny všeobecně (čerstvé i sušené)
léčí revma, dnu, TK, aterosklerózu, trombózu, zácpu, ledviny, odvodňují, aj. Ale pozor

Červen, to je měsíc v létě, který teplem zahřeje tě.
V červnu rostou jahody, koupeme se u vody,
v červnu také končí škola. Každý školák výská: „Hola!“
Vážení občané a návštěvníci obce,
blíží se čas školních prázdnin a dovolených a tím také čas
odpočinku. Přeji Vám ať se z cest po světě a samozřejmě
i po naší republice ve zdraví zpět vrátíte a řeknete si „Všude
dobře, doma nejlíp“.
V dnešní uspěchané době by se měl člověk trochu zastavit
a poohlédnout za sebe. Tak jako náš obecní bezdomovec Vašek
Řehák, který nás opustil začátkem června. Žil celý svůj život tak
nějak spjat s přírodou bez pravidel a povinností, tak snad mu to
zůstane i tam nahoře.
Grega Ladislav, starosta obce Kohoutov

ZPRÁVY Z OBCE
při nadváze, obsahují hodně cukrů! Jejich
význam v domácnostech i potravinářském
průmyslu jistě není třeba připomínat –
povidla, švestkové koláče či knedlíky nebo
společensky tak významná tekutá forma
těchto chutných plodů, často používaná
jako všelék.
Eva Valdmanová

Periodický tisk územního samosprávného celku „Kohoutovské listy“, evidenční číslo MK ČR E 22390, vychází
čtyřikrát ročně v Kohoutově. Vydává Obec Kohoutov, č. p. 65, 54401, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla
15. 6. 2017 a další číslo vyjde v září 2017.
Titulní foto Pavel Baňka, foto Eva Valdmanová, Ludmila Šenkyříková, Jan Bucek
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V minulém čtvrtletí proběhlo v obci mnoho akcí , které jste měli možnost navštívit
a zúčastnit se osobně. V dubnu proběhl
sběr odpadků podél komunikací - bylo
sebráno cca 500 kg odpadů.
Dále proběhla tradiční obchůzka křížků
pod taktovkou paní Ing. Tyrnerové,
stavění máje a čarodějnice, které měli
na starosti místní hasiči spolu s členkami
Červeného kříže, akce Občanského sdružení OSKA,z.s., „Rozpravy o člověku a krajině“, za tuto akci musím poděkovat Jarmile Tyrnerové, jakým bravurním způsobem
ji zvládla, a „Noc kostelů“, akce, které mají
také již určitou tradici v naší obci. Pro děti
byl uspořádán „Den dětí“, jako již s oblibou na hřišti a za pěkného počasí pod

celým vedením Kamily Švorcové, která je
vždy nedílnou součástí této akce.
Během letních prázdnin mnoho akcí
neplánujeme, za zmínku stojí snad jen již
23. ročník Lidových řemesel, jenž se koná
v sobotu 12.srpna. Jako vždy bude omezen provoz v obci.
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CO NÁS ČEKÁ
v nejbližších dnech v plánovaných investičních akcích
•• Během května bylo zkolaudováno veřejné osvětlení v Kohoutově, během července budou vyhotoveny geometrické
plány pro uzavření smluv o věcném
břemeni s těmi vlastníky pozemků, kteří
nám umožnili využít pozemek pro vedení
elektrického kabelu a umístění stožárů.
•• V červnu byly zahájeny přípravy pro
zpracování projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení „Záhumenní
cesty“; investorem je Státní pozemkový
úřad a v současné době probíhá fyzické
vytyčení této budoucí komunikace.
•• Během července bude zahájena investiční akce podpořená Ministerstvem zemědělství ČR, „Obnova bývalého mlýnského rybníku na parcele KN 933 v k.ú.
Kladruby u Kohoutova“ za celkovou

cenu 3 077 064,- Kč; zakázku ve výběrovém řízení získala firma POPR, spol. s.r.o.
Hradec Králové. V některých dnech bude
omezen průjezd do samotného středu
obce Kladrub - tímto se předem omlouvám občanům za způsobené komplikace, určitě budou kompenzovány výsledkem. Občané, kterých se omezení bude
týkat, budou včas informováni.
•• Výše zmíněná společnost bude také provádět další plánovanou akci „Obnova
a technické zajištění stávajících návesních
vodních nádrží v katastru obce Kohoutov“ za vysoutěženou cenu 773 156,- Kč .
Obnova bude spočívat zejména v tom, že
všechny rybníčky v obci Kohoutov budou
odbahněny, budou opraveny hráze a usazeny vypouštěcí zařízení (požeráky) .

Dovolená na obecním úřadě bude od 10.7. do 21.7.2017 a od 21. - 25.8.2017
•• Co se týče další akce „Vodovod Kladruby“ - byla podána žádost o dotaci
a v současné době byly rozeslány informace o možnosti napojení vodovodních
přípojek k jednotlivým objektům; projektová dokumentace je pro vlastníky
nemovitostí zhotovena zdarma .
•• Pokud bude dotace schválena, předpokládáme zahájení výstavby vodovodu
na podzim tohoto roku.
•• Během července bude nainstalováno
další zařízení na dětském hřišti - workoutové prvky pro mládež a dospělé.
•• Z Královéhradeckého kraje byla poskytnuta dotace na OÚ ve výši 57 500,- Kč
na akci „Výměna hlavních vchodových
dveří - zajištění bezbariérového přístupu, výměna oken na chodbě, WC, skladu, archivu a zázemí pro kotelnu.“ Výměna bude provedena během července.

Odpadové hospodářství
Kontejner na biodopady je umístěn
u obchodu čp. 73. Na obecním úřadě je
možno zapůjčit bezplatně vak na rostlinné
zbytky, které po dohodě odvezeme.

Vodní hospodářství
Žádáme občany jak Kladrub tak Nového
Kohoutova, aby vodu z vodovodů používali pokud možno pouze pro domácí
a osobní potřeby. Voda není pro zalévání zahrad a napouštění bazénů.

Očkování psů
Dle sdělení MVDr. Chroboka proběhne
očkování psů asi v druhém týdnu v červenci, všem vlastníkům psů, kteří jsou nahlášeni na obecním úřadě, bude do schránky
vložena pozvánka na očkování s upřesněním data a času.

Poplatková povinnost vůči obci za rok 2017
•• poplatek za psa - splatnost 30.4.2017, kdo nebude mít zaplaceno do 30.6.2017,
bude mu vyměřen poplatek se sankcí - trojnásobek poplatku
•• poplatek za odpady - splatnost do 31.7.2017, prosíme o dodržení tohoto termínu,
ať se vyhnete možným postihům
•• vodné Kohoutov - kde byl proveden odpočet, žádáme o uhrazení do 30.6.2017
•• vodné Kladruby - byla rozeslána výzva, žádáme o uhrazení do 30.6.2017
Ladislav Grega, starosta obce
4

5

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané Kohoutova, chataři
a chalupáři,
opět se vám v této rubrice hlásím s výčtem
toho nejdůležitějšího, co jsme projednávali
na zasedáních zastupitelstva obce Kohoutov.
Zastupitelstvo obce schválilo:
•• smlouvu o dílo s firmou Stavoka Kosice
a.s. na dodání stavby Vodovod Kohoutov
– Kladruby.
•• prodeje pozemkových parcel dle zveřejněných záměrů.
•• pronájem věže kostela za účelem provozování internetové sítě.
•• závěrečný účet obce Kohoutov za rok
2016.
•• výsledek hospodaření obce Kohoutov
za rok 2016.
•• dohody s obcí Kocbeře a městem Dvůr
Králové nad Labem o spádovosti škol
pro předškolní a školou povinné děti.

•• vyhlášku obce č. 1/2017 o rušení nočního
klidu.
•• směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, Směrnici o zřízení fondu
oprav a investic majetku obce Kohoutov a Směrnici o sociálním fondu obce
Kohoutov.
•• smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Tak to bychom měli souhrn toho nejzásadnějšího, co se v obci od minulého vydání
Listů projednávalo. Přeji vám všem příjemné léto plné slunce, dětem krásné prázdniny, nám všem bohatší houbovou sezónu
a vůbec co nejlepší pohodu. A nezapomeňte
se namazat!

OZNÁMENÍ A DISKUZE
Lidová řemesla
v Kohoutově 2017
Jako každý rok se i letos konají druhou
sobotu v srpnu, tj. 12. 8. 2017, „Slavnosti
lidových řemesel v Kohoutově“; pravidla
a časový rozvrh akce zůstávají již po několik let beze změny. Návštěvníci se mohou
těšit na předvádění většinou tradičních
řemesel všeho druhu, na prodej řemeslných výrobků i na bohatý doprovodný
program. Budou to mimo jiné Robert
Křesťan a Druhá Tráva, Klapeto, Quennie,
Podzvičinka, Phobos, Fámy, Ivan Hlas Trio
a další. Budou hrát malá divadla pro děti
i dospělé a budou přítomny různé zábavní atrakce pro děti.

Ačkoliv jsme obsadili všechna volná místa
přihlášenými trhovci, obavy do budoucnosti
u nás vyvolává výrazně snížený počet
přihlášených trhovců, např. proti roku 2015
jich je o více než o sto méně. Jednoznačným
důvodem je podle našeho průzkumu
zavedení EET, které letos dopadlo zatím
na obchodníky. Mnoha příležitostným
trhovcům se prostě celá kalvárie
s provozováním EET nevyplatí a zůstanou
doma. Příští rok bude EET povinné i pro
výrobce a tudíž je dobře možné, že letošní
Lidová řemesla budou i posledními, protože
jednoduše neseženeme trhovce. Ale buďme
realisty a utěšujme se tím, že ačkoliv je zle,
vždycky může být i hůř.
Jan Bucek

Pavel Horáček, místostarosta

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
za knihovnu vám přeji hezké léto a připomínám, že i během prázdnin můžete knihovnu
navštěvovat každé úterý od 15 do 17 hodin. Od začátku roku máme několik zajímavých
knižních přírůstků, tak určitě dorazte. Dílničky s Lenkou Folkovou začnou opět v září, během
léta se konat nebudou. Děkuji mladším čtenářům za účast na Noci s Andersenem, vzhledem k zájmu i kladnému ohlasu budeme zcela jistě tuto tradici udržovat i do budoucna.
Těším se na setkání a loučím se slovy J.A. Komenského: „Kdyby knih nebylo, hrubí bychom
byli a neučení ...“
knihovnický email: knihovna@kohoutov.cz,
web: www.knihovnakohoutov.webk.cz a knihovnu naleznete i na facebooku.
Štěpán Koumar, knihovník
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OČIMA KRONIKÁŘKY
Uplynulé čtvrtletí bylo, alespoň co se
počasí týče, opravdu bohaté na změny –
sníh v dubnu, pozdní jarní mrazíky v půlce května, které zničily květy většiny v té
době rozkvetlých stromů (třešně, višně,
ořešáky), a obratem zas téměř tropická
horka, kdy se rtuť teploměru blížila třicítce,
prudké vichry a Kohoutovu se nevyhnuly
ani kroupy, i když naštěstí ne moc velké.
8. dubna proběhl sběr odpadků – letos
shodně ubylo účastníků i nepořádku
podél komunikací.
O velikonoční neděli (16. 4.) se 12 účastníků vydalo na již tradiční obchůzku křížků
s Jarmilou Tyrnerovou. Tentokrát od kostela k Richtrovu kříži, obloukem kolem
Božích muk u lipek a Justova kříže až ke kříži Wágnerovu.

30. 4. vyrazil čarodějnický průvod na hřiště,
kde všichni čekali na přítmí a zapálení hranice místním hasičským sborem. Když plameny začaly olizovat „čarodějnici“ na kříži,
naskytl se divákům poněkud morbidní
obraz hořící lidské postavy…snad z toho
děti pak neměly noční můru. Ale počasí
bylo hezké, k dobré náladě přispělo i občerstvení, zábava se úspěšně rozproudila.
Rozpravy o člověku a krajině, které se každoročně konají v kohoutovském kostele
(letos 14. května), byly svým způsobem
8

Během celostátní akce Noc kostelů se
otevřel 9. 6. i ten náš. Malí výtvarníci letos
kreslili s Liduškou Šenkyříkovou voskovými pastely, pak zahrály děti z Kohoutova:
Štěpánka Klecarová na housle, Marie Šenkyříková na flétnu a Jan Šenkyřík na klarinet. Několik krásných skladeb předvedl
Tomáš Jirousek na klávesy.
Jarmila Tyrnerová seznamovala přítomné
se zajímavostmi z historie kostela i jeho
inventáře. Pásmo varhanních skladeb se
zpěvem si připravil Petr Bláha a mimo
program jsme vyslechli i improvizovanou

přednášku o slunečních hodinách od přítomného odborníka pana Noska z Hradce
Králové. Já jsem si pro tuto noc shromáždila
zajímavá fakta o léčivé síle ovocných stromů – „Ovoce pro zdraví“ a seznámila jsem
s nimi zájemce o správný životní styl. Večer
končil při svíčkách varhanní hrou návštěvníka kostela a opět i Tomáše Jirouska.
Během večera přicházeli místní i přespolní,
prohlíželi si maketu slunečních hodin se
jmény 220 přispěvatelů na jejich restaurování a mohli se občerstvit teplými nápoji
a moučníky, které připravila OSKA.
Eva Valdmanová, kronikářka

netradiční: pouze 2 účastníci - především
osobnost Jaroslava Duška, známého divadelního i filmového herce, autora a moderátora, zaujala svým svérázným vystoupením,
humorem a netradičním pojetím daného
tématu snad všechny návštěvníky plně
obsazeného kostela. Po krátké přestávce
následovalo hudební vystoupení Jaroslava
Svobody s doprovodem Fandy Holého.
3. 6. si děti užily svůj svátek na hřišti; spoustu soutěží a závodů i s pěknými odměnami a cenami připravil ČČK. V dovádění jim
nezabránilo ani značné horko, které by asi
mnozí doprovázející dospělí trávili raději
někde v chládku.

SPOLKOVÁ ČINNOST
Český červený kříž
Zdravím všechny čtenáře. Na jaře jsme
uklízeli odpad po kraji cest. Měli jsme na to
pěknou zimu, ale to nás stejně neodradilo
od toho, abychom si šli po úklidu sednout
na hřišti a za odměnu opéct párky.
Další akcí byly „Čarodějnice“. Ocenili jsme
5 nejlepších masek, oceněné děti dostaly
dárky a ostatní za účast bonbony. Připravili jsme také Dětský den. Moc děkuji všem
sponzorům za příspěvek na dárky a taky
všem, co při konání dětského dne pomáhali. Měli jsme krásné počasí a zúčastnilo
se 38 dětí. Nejdříve děti hledaly poklad
a pak se soutěžilo v mnoha disciplínách.
Po ukončení soutěží se kousalo do koláčů, ve kterých byly ukryty padesátikoruny,
a na závěr se tradičně opékalo. Ještě jednou všem děkuji za příspěvky.
Červencový výlet pro děti a rodiče je již
plně obsazen. S předstihem plánujeme

akce už i na příští rok. 13. ledna 2018 jedeme na muzikál „Romeo a Julie“. Bude to
v sobotu od 14 hod a cena vstupenky je
přibližně 400 Kč. Kdo by chtěl jet, ať se
přihlásí co nejdříve u pí Švorcové na tel.
739 175 919, počet vstupenek je omezen.
Přeji všem krásné léto.
S pozdravem Kamila Švorcová
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OSKA z.s.
Zveme všechny z Kohoutova, aby spolu
se členy OSKA pomohli zachránit původní
odrůdy ovocných stromů, které prospívají
v naší obci dlouhá léta. Ochutnávejte přes
léto, prosím, ovoce starých stromů, poznamenejte si, ze kterého stromu jste trhali,
a pár plodů uložte v lednici. Na začátek
října, kdy dozrává nejvíce jablek a hrušek,
chystáme určování odrůd a ochutnávku
s odborníkem - ovocnářem. Začátkem
roku 2018 vás pozveme také na praktickou ukázku odběru roubů a jejich přenos
na podnože. Společně tak zachráníme
původní odrůdy.
Materiály o starých odrůdách i stromech
v Kohoutově OSKA vyvěšuje do výlohy
smíšeného zboží, stejně jako pozvánky
na akce. V květnu se členové OSKA vzdělávali ve fotografování, aby se naše fotky
zlepšily. V září, 27. - 28. 9., budete moci
v Kohoutově potkat partnery tohoto projektu - Arboreal Futures . Jsou z Velké Británie, Itálie, Rumunska a Litvy a vyměňujeme si s nimi zkušenosti.
Děkujeme všem přispěvatelům do veřejné sbírky na restaurování slunečních
hodin, ať už vložili peníze na portál Hithit,
nebo přímo do pokladničky sbírky v kostele. Na Hithitu se nám podařilo vybrat

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
datum

68 tisíc korun a k tomu několik dalších tisíc
do pokladničky. Přispělo kolem 240 dárců a moc jim děkujeme. 220 se jich stalo
patrony minut našich slunečních hodin
a jejich jména jsou zapsána na maketě
v kostele. Budete si ji moci prohlédnout
12. srpna o Lidových řemeslech.

Stalo se
16. dubna 2017 poutníci při velikonoční
obchůzce křížků vyznačili novou obecní
stezku od fary k Richtrovu kříži.
14. května během akce Rozpravy o člověku a krajině byl pořízen záznam vystoupení herce Jaroslava Duška.
9. 6. se již po páté konala Noc kostelů.

Připravujeme
•• V sobotu 12. srpna od 12 do 17 hod. bude
v kostele formou holografické projekce
promítán záznam z vystoupení Jaroslava
Duška ze 4. 5. 2017 a vystavena maketa
slunečních hodin se jmény patronů.
•• V neděni 10. 9. zveme všechny děti
na zábavné herní odpoledne - Pohádkové Kladruby. Začátek ve 14 hodin
na kladrubské návsi.
•• V sobotu 30. 9. V době od 13 – 15 hod
otevíráme moštovnu v „hasičárně“
v Kladrubech. Přineste si ovoce, nožík
a čisté petky. Kdo by měl jablek málo,
nasbírá si na návsi.
Za OSKA z.s. Jarmila Tyrnerová
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den

organizátor

akce

místo

12. 8. 9 – 17 hod

sobota

Obec

Lidová řemesla

V obci

10. 9. od 14 hod

neděle

OSKA .z.s.

Pohádkové Kladruby

Kladruby náves

30. 9. 13 – 15 hod

sobota

OSKA .z.s.

Moštování

Kladruby náves

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
DEN OBCE VÍTĚZNÁ

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ nad Labem

Organizátoři vás srdečně zvou na tradiční akci
do Vítězné v sobotu 1. července. Pořadatelé
slibují pouťové atrakce, traktoriádu, vyhlídkové lety nad obcí a okolím a ohňostroj.
K poslechu i tanci zahrají Koletova hornická
hudba, Vítězňáček, Gabriela Goldová, COP,
Tereza Kerndlová, Martin Maxa, Děda Mládek Illegal Band a Koneckonců. Součástí
programu je zpřístupnění větrné elektrárny
veřejnosti (s odborným výkladem).

22. – 30. 7. Africký festival
Festival Africa Live plný hudebních
a tanečních vystoupení, poutavého
vyprávění, afrických specialit, a afrického umění.
Hvězdou festivalu bude oblíbená taneční
a hudební skupina IYASA a zimbabwské
trio vokalistů INSINGIZI. Na své si během
festivalu však přijdou i děti díky hravým
soutěžím. Každý den bude pro návštěvníky rovněž připraveno africké tržiště, africký gril, malby keňských kmenů
či výstava soch se Zimbabwe; v zoo bude
dokonce i sochařka přímo ze Zimbabwe.
Po setmění se vám bude tajit dech
při představení ohňové show a milovníci
filmů se mohou těšit na promítání v letním kině.

KUKS
9. září 2017 od 9:00 – 19:00
Požehnání úrodě z obnoveného vinohradu hraběte Šporka, otevření léčivých
pramenů na kaskádovém schodišti, kdy
na místo léčivé vody teče víno tak, jako
za dob hraběte Šporka.
11

Sběr odpadků 8. dubna

Obchůzka křížků 16. dubna

Dětský den 3. června

Čarodějnice 30. dubna

Noc kostelů 9.června

