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MOŠTOVÁNÍ V KLADRUBECH
bude v sobotu 30. září 2017

Z POKLADŮ KOHOUTOVA

Řehtáč soudkovitý je stará německá podzimní odrůda z konce 18. století, odolná
proti chorobám a pro svou značnou odolnost mrazu vhodná i do vyšších poloh.
Chuť plodů je jemná, navinule sladká,
s kořenitou příchutí. Po vyzrání semena
v plodech „řehtají“. Nedostatkem je především krátká doba konzumní zralosti.
Jabloň (Malus domestica) pochází z Evropy. Její plod symbolizuje slunce - žlutý
slunce vycházející a červený zapadající.
Také proto byla jabloň symbolem nesmrtelnosti. Posvátnou jabloň často ochraňoval had nebo drak.

V Británii dodnes existuje přísloví: „Jedno
jablko denně zabrání příchodu lékaře.“ Už
pro Kelty bylo jablko tím nejdůležitějším
ovocem, i když se tenkrát jednalo o plody poměrně trpké a kyselé; vařili z nich
protlak, lisovali mošt, vyráběli ocet, sušili
jako křížaly. V keltských pověstech se opakovaně, stejně jako v našich pohádkách,
objevuje motiv jablek. Jsou zde symbolem
dovršení, moudrosti, nesmrtelnosti. Avalon = Jablečná země bylo označením pro
nadpřirozený svět, zemi blahobytu. Proto
nebylo lehké obracet Kelty na křesťanství,
kde je, podle biblického příběhu Adama
a Evy, jablko symbolem hříchu.
O jablkách se říká, že to jsou „kulaté lékárny“.
Regulují trávení, mají detoxikační a regenerační účinky, zlepšují náladu i vitalitu.
Vedle vysokého obsahu vitaminů mají
jablka schopnost regulovat chod mnohých tělesných orgánů, především posilují
imunitní systém, krevní oběh, srdce, cévy
a stabilizují hladinu cukru v krvi.
Pravidelná konzumace jablek je velmi prospěšná při léčbě revmatismu a dny, jsou
i vynikajícím přírodním detoxikačním prostředkem.
Stará moudrost radí, že sníst jedno jablko před spaním nám pomůže lépe usínat
a zatímco tělo odpočívá, jablko pohlcuje
jedovaté látky.
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. 9. 2017 a další číslo vyjde v prosinci 2017. Foto Aleš Tauchman, Štěpán Koumar, Pavel Hlavsa a Jarmila Tyrnerová
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, v pátek 11. srpna se nad
naší obcí přehnala vichřice s příznačným
názvem „derecho“. Toto slovo španělského
původu znamená „přímo, vpřed“. Derecho se ve výzkumu bouří označuje jako
extrémně silný vítr, který vane právě takovým způsobem – přímo a vpřed. A taková
vichřice se opravdu přehnala přes střední část naší obce. Poničila střechy domů,
vyvrátila stromy a ukončila akci Lidových
řemesel ještě dříve, než začala.
V důsledku vichřice jsme se potýkali
s výpadkem elektrického proudu a nedostatkem pitné vody, zejména ve Vyhnánově. Ve srovnání s hurikány ve světě, škody
v podstatě malé. Ale i přesto se s nimi
vyrovnáváme ještě dodnes. Polomy v lese
se začínají teprve uklízet.
Děkuji všem, kteří neváhali a hned v prvních chvílích pomohli odstranit spadlé
stromy, zprůchodnit neprůjezdné cesty
a uklízet nepořádek, který po „derechu“
zůstal. Je hezké, když jsou ještě někteří

ochotni pomoci „jen z lásky k bližnímu“.
Příroda nám oplácí to, jak s ní zacházíme. Ač bychom rádi, nemůžeme všechno
ovlivnit. A větru ani dešti neporučíme, jak
říká staré české přísloví. Před derechem se
téměř úplně zatmělo, po bouři jsme byli
oslepeni žlutou září a přišlo zděšení, co se
všechno může během deseti minut stát.
Budiž nám to varováním, že se během
minuty všechno může změnit, že nic není
jisté, jak na první pohled vypadá.
Ladislav Grega, starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
Vichřice z pohledu čísel je asi následující. Škody na majetku obce do výše 55 000 Kč (budova čp. 65, 73, kaple Vyhnánov, veřejné osvětlení Kohoutov, Kladruby). Škody na majetku
v rámci Lidových řemesel, zapůjčené stany,
WC, stoly a pódia, v celkové výši 150 000
Kč. Největší škody vznikly v lesích, kde je
na obecních pozemcích odhadem zničeno
cca 4500 m3, ve výměře je to 9 ha lesních
pozemků. Ve škodách nejsou započteny

poničené stromy v obci, jejich následné
odklízení a v některých případech ošetření
stromů před případným pádem.
Omlouváme se předem všem občanům,
kterým vichřice způsobila škody, mám
na mysli pád stromů z obecních ploch
na ploty, kůlny a podobně, podle sdělení
pojišťoven tyto škody nebudou hrazeny
z pojištění odpovědnosti, neboť za vším je
termín „vyšší moc“.
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DOVOLENÁ STAROSTY OBCE
od 6. 10. do 14. 10. 2017,
prosím nevolejte.

•• Na konci září se započnou práce na dalCo nás čeká v nejbližších dnech
ší investiční akci a to „Obnova bývalév plánovaných investičních akcích:
•• Omlouvám se všem majitelům pozemků, přes které vede veřejné osvětlení,
neboť ještě nejsou zpracované geometrické plány pro vedení a umístění sloupů.
Vše bude napraveno do konce října 2017.
•• Od začátku září se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení „Záhumenní cesty“;
investorem je Státní pozemkový úřad.
Komunikace bude osázena zelení, škoda
jen že v určitých částech není dostatečný prostor podél cesty. Vybudování této
komunikace se plánuje v roce 2019.
•• Během července byla zahájena investiční akce „Obnova a technické zajištění
stávajících návesních vodních nádrží
v katastru obce Kohoutov“. Až budete
číst tyto Listy, budou již všechny dosavadní rybníčky opraveny a bude podána
žádost o kolaudaci. Zbývá pouze dokončit estetické úpravy okolí těchto nádrží
a to můžete rozhodnout i vy sami, vašimi
náměty či připomínkami.
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ho mlýnského rybníku na parcele KN
933 v k.ú. Kladruby u Kohoutova“. Jen
připomínám, že bude omezen průjezd
do samotného středu obce Kladrub;
tímto se předem omlouvám občanům
za způsobené komplikace, určitě budou
kompenzovány výsledkem.

•• Co se týče další akce „Vodovod Kladruby“ - do poloviny října bude podána
žádost o územní souhlas na jednotlivé
vodovodní přípojky. Zdali obdržíme
dotaci od Královéhradeckého kraje či ne,
není ještě známo.

Odpadové hospodářství

Co napsat závěrem? Blíží se volby do Parlamentu ČR, přesný termín 20. – 21. října
2017. Všichni, kterým není bytí v této zemi
lhostejné, nechť přijdou k volbám, neb ať
máme nad čím diskutovat.

Kontejner na bioodpady je umístěn
u obchodu čp. 73. Vzhledem k tomu, že
se neujalo zapůjčování vaků na rostlinné
zbytky, opouštíme od tohoto záměru.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden dne 20. 10.
(pátek) od 14.oo – 17.oo a 21. října (sobota)
od 9.oo – 12.oo hodin.

Lesní hospodářství

Vodní hospodářství

Vzhledem k rozsáhlé kalamitě v lesních Odpočet vodoměrů v obci Kohoutov
porostech je zvýšená nabídka palivové- proběhne v týdnu od 16. - 20. 10. 2017.
ho dřeva. Obec Kohoutov nabízí palivo
za 500,- Kč za m3 + 15% DPH. Dopravu si
hradí každý odběratel sám. Dřevo bude
v délkách 2,5 a 4 bm. Tato cena je nejnižší možná a byla odsouhlasena zastupi- Děkujeme všem, kteří platí poplatky včas,
telstvem obce dne 12.9.2017. Pokud nám
Lesy veostatním
Vyhnánověbude zaslána výzva k zaplacení
chcete pomoci, odkupte si dřevo již letos se sankcí podle obecně závazné vyhlášky
a předzásobte se, v příštích letech se těžit obce.
bude jen v míře nezbytně nutné. Objednávky na Obecním úřadě v Kohoutově.
Ladislav Grega, starosta obce

Poplatková povinnost
vůči obci za rok 2017

A co nás čeká v běžném životě:
•• 30. září přijďte na hřiště, ukončíme téma
vichřice u pohádky, tanečku a pořádného ohně. V měsíci říjnu se bude konat
přednáška s praktickou ukázkou jak
sázet ovocné stromy, bude se konat
v rámci projektu „Plán ošetření zeleně
v obci Kohoutov – Alejové cesty“, který
finančně podpořil Královéhradecký kraj.
Přesný termín bude oznámen mailem
a na vývěskách.
Lesy ve Vyhnánově
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané Kohoutova, vážení chalupáři a chataři,
s koncem léta se vám opět hlásím z oblíbené rubriky se stručným výpisem toho,
co jsme za poslední čtvrtrok na zasedáních zastupitelstva obce Kohoutov projednávali.
••
••
••
••
••
••
••

ZO schválilo prodeje a pronájmy pozemků dle zveřejněných záměrů
ZO schválilo žádost pana Josefa Švorce o přístavbu skladu vlečné zemědělské techniky
ZO schválilo spolufinancování vodovodních přípojek vodovodu Kladruby
ZO schválilo rozsah zpoplatnění věcného břemene u veřejného osvětlení
ZO schválilo koupi cesty k bývalé cukrárně a p. Pištovi
ZO schválilo vícepráce na obnově návesních rybníků č. 3 a č. 6
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku o spádovosti škol, naší spádovou školou bude
Kocbeř a Šulcovy sady ve Dvoře Králové nad Labem
•• ZO schválilo Střednědobý výhled obce Kohoutov na roky 2018 až 2022
Ode mě tentokráte vše, užijte si pohodový barevný podzim, bohatou houbařskou sezónu
a těším se znovu před Vánoci na obvyklém místě Kohoutovských listů.
Pavel Horáček, místostarosta

OZNÁMENÍ A DISKUZE
Poděkování

Jak často řádí vichr u nás?

Chceme touto cestou poděkovat všem
kamarádům, kteří nám v pátek 11. 8. 2017
bez zaváhání přišli na pomoc, když větrná bouře derecho strhla střechu našeho
domu. Jejich okamžité pomoci si velice
vážíme. Pindlovi

Obecní kronika Kohoutova se nedochovala, ale nahlédnout do minulých rozmarů
počasí v tomto kraji nám umožní kronikářské zápisky z Běluně, jejíž část dnes do naší
obce přináleží. Můžeme tak sledovat
posledních 150 let:

Ve žních roku 1859 zuřila neslýchaná
vichřice, která stromy a příbytk y skácela
a na tisíce škody nadělala. Obilí na polích
v mandelích postavených bouře rozmetala.
A k tomu malá poznámka z kohoutovské
farní kroniky o hřbitově: „Kříž byl v r. 1859
26. července za velké bouře zcela zničen.
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Dne 14. července roku 1883 kolem 9.hod.
odpol. byla krajina naše postižena
strašlivou vichřicí, která od jihozápadu
rozvztekleně se valila. V naší osadě byly
staleté duby vyvráceny, stromoví lesní
i ovocné polámáno, ovoce sraženo. Také
stodola p. Františka Šála ve Vyhnánově,
ze základů vyvrácena. Podobnou vichřicí
nebyla Běluň již 17.r. postižena.
Ve středu dne 2. června 1888 v 5 hodin
odpoledne. Strhla se nad obcí naší a okolím divá bouře, provázena krupobitím
a lijákem. Vichrem byly stromy na četných
místech přelámány a s kořeny vyvráceny.
Kroupy značné velikosti zdejší krajinu
směrem k Úpici citelně poškodili. Též
mnoha tabul okenních padlo za oběť.
Řádění bouře trvalo asi 15 minut.
D ivoká bouře řádila u nás i jinde dne
19. března 1897. (na sv. Josefa). Po odpoledním tichém dešti spustil se k 7. hodině
večerní prudk ý liják , provázený blýskáním a hřměním a pak vichřicí, jaké dávno
není pamětníka.
V roce 1929 vichřice řádila ve zdejších lesích,
postižených kalamitou mnišky. Jak to tady
mohlo vypadat, si můžeme představit
ze zápisu z kroniky Velkých Svatoňovic:

Vichřice: V den 4. července 1929 bylo
nesnesitelné parno. K večeru přihnal se
černý mrak a po půl osmé hodině strhl se
takový vichr, že se stromy ohýbaly k zemi,
slyšeti jen praskot větví stromů, hukot
burácejícího vichru a v to hrozná bouře
a blesk y se křižovaly, až oči přecházely.

Elektrické vedení přetrháno, sloupy
vedení vyvráceny, jetel z kup rozmetán až
na stromech, vůz s krmením převrhnut.
A z meziválečné doby ještě dvě poznámky ze vzpomínkové knihy kohoutovského
rodáka profesora Freda Braunnwera – Můj
život:

V srpnu 1943 byla ošklivá bouře s vichřicí, která v lesích natropila hrozné škody.
Velké smrk y byly polámány a ležely křížem krážem. Vývraty byly pro nás chlapce
dobrá příležitost ke hrám a stavění
úkrytů. Zbývající část prázdnin jsme byli
hodně v lese. Odklízení škod trvalo velmi
dlouho, neboť pracovníci chyběli.
Tak intenzivní řádění vichřice v obci, jako
bylo 11. srpna 2017, místní pamětníci
(například paní učitelka Marie Puhlovská)
nepamatují. Prorocky ho však předznamenal v minulém čísle Kohoutovských
listů Jan Bucek na konci článku o Lidových
řemeslech: „Nikdy není tak zle, aby nemohlo
být ještě hůř“.
Tak tedy na závěr ještě jeden pozoruhodný
citát z kroniky z Běluně:

1891 dne 10. ledna ve 3 hodiny 40 minut
ráno, událo se v osadě naší a širém okolí
zemětřesení trvající 6 – 7 vteřin a podobající se nákladnímu vlaku, tak že lid ze
spánku se probouzel. Slabší otřes podobný
bouřce se opakoval opět o 4. hodině.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
během prázdnin se nám knihovna rozrostla o několik nových titulů, tak doufám, že si v novém
školním roce najdete čas a zavítáte. Otevřeno bude i nadále každé úterý od 15 do 17 hodin.
knihovnický email: knihovna@kohoutov.cz, web: www.knihovnakohoutov.webk.cz
a knihovnu naleznete i na facebooku.
Štěpán Koumar, knihovník

OČIMA KRONIKÁŘE
Zatímco v knihovnickém životě se toho
během prázdnin příliš neudálo, událostí v naší obci bylo požehnaně. Na konci
června oslavilo Keramické studio Jarmily Tyrnerové 25 let života. Na počest této
události se do Kohoutova sjela elita cechu
keramického spolu se svými oddanými
žáky. Setkání bylo milé a inspirativní.

V červenci zavítala do kohoutovského kostela svatba, své ano si zde vzájemně pod
taktovkou pana starosty vyměnili Petr
a Zuzka. Přejme jim hodně lásky a štěstí
v jejich společném životě.
Zatímco červnové „oslavy keramiky“
a svatba byly bezchybné, srpnové oslavy
tj. Den lidových řemesel nám ukázaly sílu

přírody a malichernost lidského bytí. Silný
vítr zvaný „derecho“ v předvečer tradičních slavností rozmetal veškeré přípravy
a akce byla následně zrušena. Zatímco
materiální škody byly značné, tak se
naštěstí tato událost obešla bez ztrát
na zdraví a životech, což je jistě to nejdůležitější. Krajina v okolí Kohoutova
nám však bude ještě dlouho sílu přírodního živlu připomínat. Ještě si dovolím
poznámku směrem k budoucnosti. Blíží
se nám volby, které mohou výrazně ovlivnit naše životy, možná mnohem více než
derecho. Zamyslete se, prosím, hluboce
nad tím, zda nesvěříte svůj hlas dravci,
který si Vás odnese do svého hnízda...
Již v 16. století italský politik a spisovatel
Niccolo Machiavelli prohlásil: „Základní

lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá
bouři, když je pěkné počasí.“
Štěpán Koumar, kronikář

SPOLKOVÁ ČINNOST
OSKA z.s.
OSKA se připravuje na návštěvu partnerů evropského projektu ARBO, přicestují 27. a 28. září z Velké Británie, Itálie, Litvy
a Rumunska. V dvouletém projektu společně hledáme cesty, jak propojit místní obyvatele při péči o staré stromy, hlavně krajové
ovocné odrůdy. Ochutnávka odrůd a piknik
v Kladrubech na návsi na konci jejich pobytu je otevřen pro všechny zájemce.
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Stalo se:
•• 30. srpna natáčela v Kladrubech Česká
televize pořad Polopatě. Zajímaly je naše
staré krajové odrůdy jablek a společné
moštování ve staré hasičárně. Ovocnář
Vítězslav Haupt představoval plody starých odrůd. Záběry byly vysílány v neděli 17. září a najdete je v archívu ČT. Jablka
a hrušky z pořadu i s názvy odrůd jsme
umístili do kohoutovského krámu se
smíšeným zbožím.
•• V neděli 10. září 2017 naštěstí ustal déšť
a 15 dětí si krásně užilo „Pohádkové
Kladruby“. Pavlína Klecarová připravila zábavné úkoly s tématem poznávání
ovocných stromů a další ovocné víly
a elfové jí pomáhali. Odměnou dětem
byl mošt z místních jablek a ovocné
buchtičky - dárek z Pekárny Roland.

Připravujeme:
•• Ve čtvrtek 28. září v 16 hodin (svátek Sv. Václava) zveme všechny občany zajímající se o naše krajové odrůdy
stromů na setkání s ovocnářem Vítězslavem Hauptem. Přineste plody ze
svých zahrad a pravděpodobně se
dozvíte, jakou pěstujete odrůdu a budete moci ochutnat i další plody. Ovocné

datum, hodina

moučníky vítány, káva bude, uděláme si
piknik na návsi v Kladrubech. Při nepřízni
počasí se schováme v hasičárně a pak se
přesuneme do penzionu. Akce se účastní i partneři našeho projektu ARBO.
•• V sobotu 30. září od 13 hodin zveme všechny sousedy na „Moštování
v Kladrubech“. Přivezte jablka, letos jich
moc na návsi neposbíráme. A vezměte
si svůj oblíbený nožík na krájení a čisté „petky“ na mošt. Také potřebujeme
chlapskou sílu pro točení obecním lisem.
Sejdeme se u staré hasičárny nad kapličkou na kladrubské návsi.
•• V neděli 29. října v 17 hodin uctíme
Dušičky. V kostele zahrají naše muzikální
děti z Kohoutova a poté skupina CEDR
zazpívá a zahraje Truvérskou mši Petra
Ebena. Zahřejeme se punčem a se světly dětských lucerniček dojdeme na náš
hřbitov. Děti pak čeká tradiční cesta
tmou ke křížku pro sladkou prémii. Akci
pořádáme ve spolupráci s Obcí.
Za spolek OSKA z.s. Jarmila Tyrnerová
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den

organizátor

akce

místo

28. 9. 16 hod

čtvrtek

OSKA .z.s.

Určování
a ochutnávka ovoce

Kladruby náves

30. 9. 13 – 15 hod

sobota

OSKA .z.s.

Moštování

Kladruby náves

30. 9. na plakátech

sobota

Obec

Oheň, hudba, tanec

Hřiště

20. 10. 14 – 22 hod
21. 10. 8 – 14 hod

pátek
sobota

Obec

Volby do parlamentu

Obecní úřad

29. 10. 17 hod

neděle

OSKA .z.s.

Dušičkový koncert

Kostel

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
VÝSTAVA HUB VE DVOŘE KRÁLOVÉ
29. - 30. září od 8 do 17 hodin se koná
v prostorách Staré radnice na náměstí
Dvora Králové výstava hub. Čeká na vás
odborný komentář k vystaveným exponátům, mykologická poradna i ochutnávka
výrobků z léčivých hub a rostlin. Pořádá
Mykologický kroužek Trutnov ve spolupráci s Městským muzeem Dvůr Králové n. L.

SVATOHUBERTSKÁ SLAVNOST NA KUKSU
7. října od 12 hodin v Hospitálu; akci doprovázejí zkoušky a ukázky loveckých psů, hra
na lesní roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější Trojice, tematická
výstava, stánky s mysliveckými potřebami. Celý den završí ohňostroj nad areálem barokního hospitálu.

TÝDEN DUCHŮ V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ N. L.
21. - 29. října bude Zoo vyzdobena dýněmi, které se večer rozsvěcí a zpříjemňují tak
podzimní atmosféru. K dispozici budou dýně i pro návštěvníky, kteří si mohou vyřezat
vlastního „ducha“, a přispět tak sami ke strašidelné atmosféře v zoo. Dýně dostávají celý
týden i zvířata. Některá na hraní, některá k jídlu.
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Následky vichřice 11. 8. 2017

Svatba v kostele v červenci 2017 		

Pohádkové Kladruby 10. 9. 2017

Česká televize v Kladrubech 30. 8. 2017

