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Z POKLADŮ KOHOUTOVA

SLOVO STAROSTY

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) patří
do stejné čeledi jako např. olivovník nebo
šeřík; najdeme jej ve formě keře, ale častěji stromu, dosahujícího výšky kolem
40 m. Pro někoho to je nádherný strom,
pro jiného houževnatý plevel, vyskytující se na vlhkých a podmáčených místech
od nížin až po nízké horské polohy v Evropě. V celém Kohoutově je bohatě zastoupen, na fotografii vidíte krásný, břečťanem
obrostlý jasan vedle chalupy Kejkrtových
v Kladrubech s obvodem kmene 310 cm.

Vážení a milí občané obce Kohoutov,
přeji vám všem příjemné podzimní dny.
Košíky po houbách zatím jen lační, neb teplé počasí a málo dešťových srážek si vybírají
svou daň.
Dovolte mi ohlédnout se za největší akcí
pořádanou v naší obci, kterou byl 22. ročník Lidových řemesel. Díky ideálnímu počasí
byla vysoká návštěvnost. Na místě je určitě
pochválit všechny organizátory akce, výbor
pro lidová řemesla v čele se zastupiteli
Ing. Buckem a p. Horáčkem P., dále kulturního referenta Ing. Rezka za dobrou volbu
hudebního vystoupení, paní Švorcovou K.
za zajištění výběru vstupného či p. Černého
Kryštofa při zajištění parkování a ostatní
pořadatele, bez kterých by Řemesla nebyla
takto připravena. Na klidném průběhu této
akce, a to nemalou měrou, jste se podíleli
i vy všichni, co v Kohoutově žijete, neboť
jsme nezaznamenali žádný problém - za to
vám všem děkuji. Jen si osobně si myslím,
a nejenom já , že tento den není zakončen
důstojnou tečkou, například koncertem či
zábavou v podvečerních hodinách.

Odkazy na jeho léčivé účinky lze najít už
v řecké mytologii. Jasan byl posvátný pro
národy severní Evropy - považovaly jej
za strom života.
Nálev z listů jasanu se používá jako
močopudná a projímavá droga při chorobách ledvin a revmatismu, neboť podporuje vylučování kyseliny močové. Kůra
kdysi pomáhala při horečkách jako náhražka chininu. Jasanové dřevo vyniká tvrdostí, pružností a ohebností - vyráběl se z něj
nábytek, tkalcovské rámy, oštěpy a luky,
hmoždíře na tlučení zrní, díže na těsto,
později i kočáry a karosérie prvních automobilů, sněžnice i první lyže. Stavěly se
z něj lodě i přístřeší.
Ve středověké Evropě využívali lidé odvar
z listů nebo mízu stromu jako protijed při
hadím uštknutí, z jeho větviček nosili náhrdelníky jako ochranu proti hadům.
Jasan je považován za sluneční strom.
V mnoha typech magií se využívá pro
obnovu energie a jako zdroj zdraví. Podle
těchto stromů se také předpovídalo počasí. Když se olistil nejprve dub, mělo přijít
suché období, pokud jasan, mělo nastat
období vlhké.
Podle tradice vyráběly čarodějnice z jasanu nosnou část létajících košťat. Popel
z jeho dřeva sloužil k ochraně před kouzly
čarodějů.
Eva Valdmanová

V rámci akce Lidová řemesla proběhla
i výstava na téma „Dary z kohoutovské
přírody“, kde byla provedena prezentace
podnikatelských subjektů v obci. Výstupem
této výstavy bude i banner, na kterém bude
umístěna mapa Kohoutova a označeny provozovny podnikatelů. Na tuto výstavu jsme
obdrželi finanční příspěvek od Královéhradeckého kraje.
Vážení spoluobčané, co říci závěrem? Přál
bych si, aby si někteří z vás uvědomili, že
komunikace přes obec není závodní dráha. Nikdo nikdy nevíme, co se může přihodit. Jezděte proto tak, jak vyžadují předpisy o silničním provozu a stav komunikace.
Nebudu muset poté odpovídat na otázky,
kdy a kde a kolik bude retardérů na komunikaci, kolikrát jsem zajišťoval pomoc Policie
ČR při silničních kontrolách a podobně.
Přeji Vám hezké babí léto a doporučuji
označit oblečení reflexními prvky, neb rána
jsou již mlhavá, tak aby byly v bezpečí hlavně děti jdoucí do škol.
Grega Ladislav, starosta obce

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
10. 9. 2016 a další číslo vyjde v prosinci 2016. Foto Eva Valdmanová, Dana Gregová a Jarmila Tyrnerová
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ZPRÁVY Z OBCE
Rozbíhá se poslední čtvrtina tohoto
roku, stavební sezóna vrcholí a nás čeká
ještě dost práce. Máme za sebou vybudování dětského hřiště u obchodu. Byla
zde umístěna dvě pružinová houpadla,
dvojhoupačka, věž se skluzavkou a lavička s rotopedem pro dospělý doprovod
dětí. V poptávce byla vybrána společnost
Tomovy parky, a.s. za celkovou cenu cca
200 000,- Kč. Cena bude ponížena o vybudování dopadových ploch, které vytvořili
pracovníci obce. Do budoucna počítáme
s rozšířením o cvičební prvky pro dospívající mládež. Věřím, že si najdete čas a hřiště
budete se svými ratolestmi hojně využívat.
V současné době vrcholí oprava božích
muk v Kladrubech „Polní kříž“ - byl přemístěn z pole na okraj lesa a v Kohoutově
Richtrova kříže, který bude umístěn v rohu
lesa naproti farní cestě. Finišujeme s vybudováním zpevněných ploch pod kontejnery na odpady a výstavbou autobusových čekáren v Kladrubech a v Kohoutově
(naproti Maršálkovým). Nejvíce pracujeme
na obnově všech vodních nádrží v obci.
Vodní nádrže budou odbahněny, opraveny hráze a osazeny vypouštěcím mechanizmem, tzv. požerákem.
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Volby
Zanedlouho nás opět čekají volby
do zastupitelstev krajů, a to přesně
v pátek 7. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin
a v sobotu 8. 10. 2016 od 8:00 – 14:00
hodin. Věřím, že si většina z vás udělá
čas zajít k volbám a rozhodnout o tom,
kam bude směřovat politika kraje, zda
do zdravotnictví, školství nebo dopravní
infrastruktury či jiného odvětví. Hlasovací
lístky vám budou dodány do poštovních
schránek ( pokud nemáte schránky nebudou lístky dodány ). Pokud je neobdržíte
nebo ztratíte, můžete si nové vyzvednout
v době voleb ve volební místnosti.

Komplexní pozemkové
úpravy
Vážení občané a vlastníci nemovitostí
v katastrálním území Kohoutov, po schválených pozemkových úpravách, kdy se
katastrální mapa změnila v digitální katastrální mapu, nás čeká další krok - a to
schválit digitalizovanou katastrální mapu
(DKM) - zejména v intravilánu samotné
obce Kohoutov, která nebyla součástí
komplexních pozemkových úprav.
Ve dnech 12. 10. 2016 a 19. 10. 2016 od 10
do 14 hodin na Obecním úřadě v Kohoutově bude veřejnému nahlédnutí přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu; v ostatních dnech bude možné po předchozí
dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu
je současně možné po dobu jeho vyložení

(10. - 21. 10. 2016) nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx .
Dále Vám oznamujeme, že v lednu 2017
bude přítomen pracovník finančního úřadu, aby vám pomohl zajistit podání daně
z nemovitosti. O přesném datu budete
včas informování v předvánočním vydání
Kohoutovských listů.

Vodní hospodářství
Druhý odpočet vodného v Kohoutově bude probíhat 10. - 16. října 2016.
Nechoďte prosím hlásit stav vodoměrů
dříve, odpočty provede pověřená osoba
obce. Vyúčtování Vám bude zasláno po
20. říjnu 2016.

Odpadové hospodářství
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne ve dnech 16. října
(pátek) od 9.00 – 15.00 hodin a 17. října
(sobota) od 9.00 – 11.00 hodin. Žádáme
občany, aby skutečně vozili pouze odpad
odpovídající těmto kategoriím, stává se, že
vozíte jednotlivé plasty, polystyrény, stavební odpady, zbytky aut apod. Některé
vyjmenované odpady (odpady ze stavební
činnosti) si podle vyhlášky likvidují stavebníci na své náklady sami nebo prostřednictvím stavební firmy, a odpady z aut likvidují firmy k tomu určené - autovrakoviště.
Pytle na plasty ( žluté) a na tetrapaky (oranžové) si můžete ZDARMA vyzvednout
na obecním úřadě a v místním obchodě.
Pytle na komunální odpad (modré s logem
Marius Pedersen) za úplatu 6,- Kč pouze
na obecním úřadě.

Odpovědi starosty na dotazy občanů
Špatný signál mobilních sítí
Během měsíce srpna společnost T-Mobile vylepšila signál; dle sdělení je již vysílač
na Liščí hoře na maximum. Mapa s pokrytím je umístěna na webových stránkách
obce. Lepší signál zajistila společnost Vodafone - umístila v měsíci září vysílač na Liščí
hoře. Společnost CETIN posiluje internet po drátě - nové zařízení u okálů - napojení
na optické kabely.
Poskytovatel bezdrátového internetu p. Kudrnáč posiluje internet také přes vysílač
na Liščí hoře.

Špatný stav komunikace III/30014
Krajský radní, náměstek hejtmana Ing. Janeček přislíbil vyhotovení diagnostiky stavu komunikace a vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace
přes Kohoutov.
Grega Ladislav, starosta obce
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OZNÁMENÍ A DISKUZE

Vážení spoluobčané Kohoutova, chataři a chalupáři,
letošní prázdniny jsou už minulostí, i když počasí nám stále ukazuje svou letní sílu, a já se
vám opět z tohoto místa hlásím s výběrem toho, co jsme projednávali na zasedáních zastupitelstva obce Kohoutov.

Večery se prodlužují, ale nevadí, v Kohoutově se stále něco děje:

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• stálým ověřovatelem zápisů ze zasedání paní Jaroslavu Pohlovou.
•• přijetí dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na: pořízení
Územního plánu obce, obnovu stávajících návesních nádrží, vybudování zpevněných ploch pod kontejnery
a dotaci na propagaci venkova Dary
Kohoutovské přírody.

•• Závěrečný účet obce s Účetní závěrku
obce za rok 2015.
•• prodej a směny vybraných pozemkových parcel v k.ú. Kladruby u Kohoutova,
zveřejněných v souvislosti s dokončením komplexních pozemkových úprav.
•• zhodnocení akce Lidová řemesla 2016
a rozpočtové opatření č.5/2016 dle
předloženého návrhu.
To bychom měli v kostce pro tentokrát vše.
Vzhledem k tomu, že letošní houbařská
sezóna je kvůli velkému suchu nejspíš u konce, přeji vám všem alespoň poklidný, barevný podzim a pohodu do časů příštích.
Pavel Horáček

Důležité oznámení pro občany !!!
Na základě sdělení slečny Maryškové vám oznamujeme,
že během měsíce října nebo listopadu
bude ukončen provoz obchodu smíšeného zboží.
Zastupitelstvo obce se bude zabývat na nejbližším zasedání dne 4. října 2016,
jakým způsobem budou prostory po obchodu využity.
Můžete se zúčastnit se svými náměty.

Angličtina v pondělí
Výuka angličtiny pro mírně pokročilé s lektorkou Evou Valdmanovou probíhá každé
pondělí od 17:30 do 18:30 v knihovně
na obecním úřadě. Pořádá ji OSKA pro své
členy a příznivce, ale na zkušební hodinu
zdarma zve všechny zájemce. Pokud se jim
bude výuka líbit, je možno se s paní Valdmanovou domluvit na dalším termínu.

do střední linie a jejímu vytažení vzhůru,
a tak dochází k vysoce efektivní regeneraci meziobratlových plotének. Cvičení
je vhodné pro každého bez omezení věku
a dá se snadno naučit. Kdo by se chtěl přidat, přijďte se kdykoliv nezávazně podívat
a zkusit to s námi.

Cvičení ve čtvrtek
Zahájili jsme druhý ročník obcí podporovaného cvičení; scházíme se každý
čtvrtek v 18:30 v tělocvičně obecního
úřadu. Vylepšujeme si postavu a držení
těla SM metodou pod vedením cvičitele Zdeňka Všetečky. SM Systém (spirální
stabilizace páteře) je celotělové cvičení
s elastickým lanem, které protahuje napjaté a zkrácené svaly. Zároveň obnovuje
pohyblivost kloubů, zajišťuje stabilitu těla
při pohybu a procvičuje pohybové stereotypy při běhu, chůzi, práci či sportu. Při
každém cviku dochází k vyrovnání páteře

Zpívání v neděli
Kdo bude mít chuť, může se o adventních
nedělích podílet na přípravě Vánočního
koncertu v kohoutovském kostele, který
bude tradičně na Štěpána 26. 12. K dětem,
které nacvičovaly loni pásmo k živému
betlému, se mohou přidat i jejich rodiče
a kdokoli z vás. Školený hlas není třeba, náš
sbormistr- písničkář Filip Pýcha (znáte ho
i jako krále z oslav 600 let) přidělí každému
úlohu, kterou zvládne. Od cinkání, přes
mručení až po sólový zpěv. Nacvičování začne 1. adventní neděli 27. 11. 2016
v 17 hodin na obecní úřadě, dále pak neděle 4. 12. , 11. 12. a 18. 12. 2016.
Za Rozvojový výbor Jarmila Tyrnerová
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MÍSTNÍ KNIHOVNA

OČIMA KRONIKÁŘKY

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
je mi to velice líto, ale ze zdravotních důvodů jsem nucena ubrat ze svých aktivit,
a proto jsem se rozhodla ukončit své působení v knihovně. Se zástupci obce jsme se
dohodli vyhlásit konkurz na knihovníka naší
Místní knihovny.
Prosím tedy ty, co by měli zájem o tuto
práci, aby poslali svůj profesní životopis na
e-mail: obec.kohoutov@seznam.cz nebo ho
zanesli přímo na OÚ nejpozději do 30. 10.
2016 do 20:00 hodin. O vhodném uchazeči bude rozhodovat zastupitelstvo obce
na zasedání obce dne 1. 11. 2016 od 19:00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Z nostalgie jsem se rozhodla uspořádat pro
děti Noc s Andersenem. Proběhla v pátek
9. 9. 2016 a myslím si, že se vyvedla. Spa-

Ani v období dovolených a prázdnin Kohoutov nezahálel.
lo nás dohromady 17 dětí, 2 mladiství a 2
dospělí. Na začátku večera se děti staly
účastníky slavnostního otevření nového
dětského hřiště (vedle smíšeného zboží).
Tento rok se děti trochu blíže seznámily
s K. J. Erbenem, zopakovaly si, co se vše
událo v pohádce o Zlatovlásce, co museli
podstoupit Dlouhý, Široký a Bystrozraký
a jak se dají získat Tři vlasy děda Vševěda.
Četli jsme, soutěžili, tvořili, hráli divadlo,
ale i jsme se prošli temným Kohoutovem
(omlouváme se všem za rušení nočního
klidu). Snad se dětem tento večer líbil
a budu doufat, že knihovna i nadále zůstane
místem, kde se lidé setkávají nejen s mystickým světem knih, ale i s ostatními lidmi.
Přeji vám i nadále slunný podzim
Dana Gregová

Lidová řemesla

Pohádkové Kladruby

13. srpna proběhl již 22. ročník Lidových
řemesel, který navštívilo 6898 platících
návštěvníků, spousta dětí i postižení
na vozících, které přivezli jejich známí nebo
příbuzní. Jedinými nešťastnými návštěvníky asi byli naši čtyřnozí kamarádi, hlavně
ti malí, kteří se často jen těžko proplétali
na horkém asfaltu mezi nohama proudících davů. Počasí zpočátku připomínalo
spíš podzimní ráno, kdy Kohoutov halila
mlha, která však poměrně brzy zmizela,
pak vysvitlo slunce a teplota stoupala.
Lidé mohli navštívit 178 stánků s různými
řemeslnými výrobky, na své si podle svého vkusu a zálib mohl přijít snad skutečně
každý. Komu se už nechtělo nakupovat,
zastavil se u některého z četných stánků s občerstvením nebo v klidu poseděl
a užíval si doprovodných programů pro
dospělé i děti – snad nejvíce návštěvníků si poslechlo skupinu Benjamins Klan.
Velký zájem byl o prohlídku Keramického
studia a pekárny; děti si mohly pohladit
ochočené kozy v ohradě vedle bývalé fary
– venkovní expozice byla součástí výstavky Dary kohoutovské přírody, uspořádané
v prostorách obecního úřadu.

4. září si děti mohly vyzkoušet své dovednosti i znalosti v Pohádkových Kladrubech, kde pro ně bylo připraveno celkem
10 zastavení – společným tématem byly
tradiční české pohádky. A bylo vidět, že
kohoutovské děti většinou skutečně znají
nejen pokémony apod., ale i ty klasické,
často už opomíjené pohádky.

Slavnostní otevření obchůdku
9. září proběhlo slavnostní otevření
obchůdku Dobrou Chuť u Skramlíkových,
kde na návštěvníky a kupující čekaly nově
upravené, krásně vyřešené a příjemné
prostory se spoustou lahůdek k jídlu i pití
a bohatým uvítacím pohoštěním.

Září nám zatím vynahrazuje spoustu červencových a srpnových dní, kdy přes den bylo sice
teplo až horko, ale noci často studené. Ale to sucho…
Eva Valdmanová
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SPOLKOVÁ ČINNOST
■■ OSKA z.s.
Karta stromu, ovoce
OSKA se připravuje na dvouletý projekt
ARBO, ve kterém obrátíme pozornost
na staré ovocné stromy v obci i okolní
krajině. Lze nalézt i letité jedince původních odrůd, mají chutné plody, jsou zvyklé na podnebí, a netrpí tak nemocemi.
Některé staré kusy již dožívají a je nevyšší
čas pomocí roubů tento historický poklad
zachránit. Informace o zajímavých stromech vyvěšujeme do výlohy Smíšeného
zboží na přehledných kartách a velmi uvítáme, když nás na další stromy upozorníte
a připojíte se k našemu projektu.

Stalo se:
Během Lidových řemesel 13. 8. naši členové zajišťovali holografický program
v kostele a spokojení návštěvníci pořádně
obohatili veřejnou sbírku, kam střádáme
finance k opravě omítky.
10

V neděli 4. 9. se v krásném počasí povedly „Pohádkové Kladruby“. Děkujeme všem
členům i dalším pomáhajícím. Děti si mohly jako odměnu za dvouhodinové plnění
pohádkových úkolů opéct a sníst kouzelného hada. Začaly rozumět řečí zvířat?

Připravujeme:
•• V sobotu 1. října od 13 hodin zveme všechny sousedy na „Moštování
v Kladrubech“. Ve staré hasičárně
na návsi mohou pilné ženy krájet, silní
muži točit lisem a děti si hrát s jablky.
Také můžete přinést ukázat chutné ovoce ze starých stromů ve vašich zahradách. Pokud si budete chtít odnést čerstvý mošt, je třeba si přinést jablka, nebo
hrušky, čisté „petky“ a nožík.
•• V neděli 30. října v 16:30 hodin uctíme
Dušičky. V kostele zazpívá skupina
CANTUS spirituály, zahřejeme se punčem
a se světly dětských lucerniček dojdeme
na náš hřbitov. Děti se pak tmou vydají
alejí pro sladkou prémii. Akci pořádáme
ve spolupráci s Obcí.
•• V neděli 27. listopadu v 17. hodin
zahájíme adventní období nacvičováním koled na obecním úřadě. Zveme
všechny dětské i dospělé zájemce k společné přípravě vánočního koncertu. Hru,
zpěv i živý betlém letos chceme zkusit
„po sousedsku“, jen s pomocí písničkáře
Filipa Pýchy.
Jarmila Tyrnerová

Přehled plánovaných akcí
1. října

sobota

OSKA

Moštování

náves Kladruby

30. října

neděle

Obec a OSKA Dušičkový koncert

26. prosince

pondělí

Obec a OSKA Živý betlém a koncert kostel

kostel a hřbitov

Pozvánka k sousedům
HOSPITAL KUKS
ti
Svatohubertské slavnos
1. 10. 2016
12 –19 hodin

Vánoční trhy

19. 11. 2016 – 20. 11. 2016
9 –16 hodin

SÁDHANA STUDIO
v Trutnově
Večery pro ženy
23.9., 14.10., 11.11., 9.12.
vždy 18 – 21 hod.
ditaSetkání v kruhu žen s me
i,
ním
iče
cv
i
ým
ov
cemi, dech
ího
vn
ne
pá
ním
iče
tancem, cv
i duše.
dna – harmonizace těla
na vás
se
í
těš
a
de
ve
Večer y po
Eva Kovaříková.
Více informací na http:
-a//sadhanastudio.cz /akce
y/
zen
roy-p
cer
/ve
workshopy
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