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ROZHLEDNA
NA KAŠPARCE?
Přijďte 19. ledna v 18 hod na OÚ říct svůj názor.
Starosta bude hodnotit akce roku 2018
a společně budeme plánovat další rozvoj obce.

Z POKLADŮ KOHOUTOVA
V Kohoutově se poměrně často setkáme s velmi oblíbeným
stromem - ořešákem královským
(„vlašákem“), (Juglans regia), který je původním stromem našeho
kontinentu, rostoucím od jihovýchodní Evropy až k Himalájím.
V optimálních podmínkách se
může dožít až 300 let a dosáhnout výšky kolem 45 m. Pod
ořešáky se toho moc neurodí.
I jejich listy vylučují látky, které
zabraňují klíčení a růstu spousty
rostlin. Proto je lepší listí spálit
než ho dávat do kompostu, neboť fungicidní
vlastnosti tříslovin zabraňují jeho biologickému rozkladu.
Ořešáky se sázely poblíž hnojišť a chlévů, aby
na dobytek nešli dotěrní ovádi a svazkem listů
nade dveřmi odháněli lidé od svého příbytku
mouchy. Slupky ořechů se používají k přírodnímu barvení látek. Ořechová šťáva z listů i oplodí
obarví pokožku rukou na delší čas typicky a spolehlivě na hnědo. Toho se využívalo i k barvení
vlasů, zvláště světlých nebo šedin. Stačí vařit
po dobu 10 minut asi 100 g oplodí nebo listů
v půllitru vody a po zchlazení vetřít do kštice,
nechat zaschnout na vzduchu a poté omýt.
Ořechy nejsou jen obyčejným zpestřením jídelníčku, ale rovněž obsahují hodně léčivých látek.
Zralé ořechy obsahují až 50 - 70 % tuků, hlavně velmi významné jsou nenasycené mastné
kyseliny, a mají také vysoký obsah důležitých
bílkovin. Nenasycené mastné kyseliny mají další velmi důležitý účinek v našem těle - pomáhají snižovat hladinu tzv. škodlivého cholesterolu
v krvi, jsou tedy dobrou prevencí cévních onemocnění a infarktu. Jsou významným zdrojem
vitaminů skupiny B, které jsou důležité např.
pro správnou činnost mozku, nervového systému, ale i pro kůži a funkci vnitřních orgánů.

Nezralé plody ořešáku se používají k výrobě likérů, ořechových vín a alkoholových tinktur.
V lidovém léčitelství se doporučuje jejich užívání k čistění
a léčení zažívacího traktu.
Čaj proti suchému kašli při-pravíme z pěti rozlousknutých
ořechů i se skořápkou povařených pět minut, deset minut
necháme odstát a scedíme.
Listy ořešáku mají podobné
účinné látky jako nezralé plody ořešáku. Sbírají se nejlépe
v červnu a červenci a suší se pro pozdější
použití. V lidovém léčitelství je doporučováno
jejich využití při léčbě zevních kožních problémů. Používá se odvar z listí nebo oplodí.
Z listí obvykleji, z oplodí účinněji. Stačí obvykle 1 dosti plná lžička nařezaného materiálu
na šálek vody, spařit čtvrt hodiny nebo několik minut povařit. Odvar z listů je účinný jako
koupel proti pocení nohou a kožním plísním
a pleťová voda pro léčbu akné. Je vhodný
i pro pravidelné oplachování vlasové pokožky
jako prevence padání vlasů, zmírňuje projevy
lupenky a pomáhá léčit některé druhy ekzémů. Vnitřně se pil odvar proti katarům žaludku a střev, při nechutenství a špatné činnosti
trávení. Údajně podporuje i růst kostí, také
snižování cukru v krvi a čištění krve. Dětem
se dával namísto rybího tuku proti křivici
a též jako posilující prostředek při malátnosti
a zesláblosti. Vhodný byl i jako kloktadlo při
angínách, zánětu dásní a bolavých zubech, při
problémech s nosohltanem. Zevně se používal na zlomeniny kostí a na opuchlé uzliny.
Drcené ořechy se dají vložit i do vína a učiní tak
z něj víno léčivé při metabolických, zažívacích
a infekčních chorobách.

Text a foto 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
12. 12. 2017 a další číslo vyjde v březnu 2018. Foto: Eva Valdmanová, Ladislav Grega, Kamila Švorcová, Jarmila
Tyrnerová a František Pecen.
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SLOVO STAROSTY
Mnoho štěstí v kouzlu Vánoc,
v záři světel stromečku,
ať zdraví, láska a klid zavítají,
do Vašeho domečku.
Lásku, radost na Vánoce,
také štěstí v novém roce.
Milí spoluobčané,
máme za sebou náročné léto, kdy se nám
přes vesnici přehnala vichřice, a poprvé v historii jsme byli nuceni zrušit Řemesla. Kdy jsme
se soustředili na opravu všeho, co „derecho“
poškodilo. Po propršeném podzimu, kdy jsme
se snažili uvést naše lesy do pořádku, opravovali rybníky, volili do parlamentu, přichází
zima. A co ta nám přinese? Určitě bychom si
všichni přáli konečně si odpočinout. V lednu
nás čekají dvoje volby. Ale nebudeme předbíhat, nejprve nás čeká advent, Vánoce a silvestrovská oslava.
Advent je doba přípravy na vánoce, doba
čekání na příchod Ježíše Krista, na jeho narození, budeme-li se držet křesťanské víry. Měla
by to být doba půstu, doba kdy si naše duše
odpočine. Ale to se v dnešní době plné shonu
a chaosu asi podaří málokomu. Pro většinu

nastává honění se za dárky, zdobení, pečení cukroví, úklidu domácností a konečně
i maratóny vánočních oslav a večírků. Ale
místo toho všeho bychom se měli zastavit
a poklidit si sami v sobě. On se nám nějak
celý smysl Vánoc vytratil, málokdo už asi ví,
proč se který svátek slaví, jaké tradice jsou
s ním spojené. Hlavní je, aby všeho bylo hodně, víc než hodně.
Snad najdeme trochu klidu, až si zapálíme
adventní svíčku nebo usedneme pod stromečkem. Dříve se děti těšily na příchod Mikuláše, který dárky původně rozdával, Ježíšek
nám je začal nosit až o něco později. Ale tak
to je, tradice se mění, s tím nic nenadělám.
Ale když vidím už v září v obchodech vánoční zboží a na Vánoce už velikonoční zajíčky,
chytá mě spíš vztek. Kouzlo Vánoc se nám
tím vytrácí.
Vánoce jsou vnímány jako svátky pokoje,
rodiny a lásky, které slaví lidé společně bez
ohledu na své náboženské přesvědčení.
Nejsou to svátky, kdy bychom se měli předhánět, kdo bude mít vyšší stromeček, osvětlenější dům nebo největšího kapra. Mějme
se úplně obyčejně jenom rádi, přejme tomu
druhému jen dobro. Ono se nám to vrátí,
někomu dřív, no a někomu později. S tímto
bych se s vámi chtěl v tomto roce rozloučit.
Přeji pokojné, klidné a šťastné svátky vánoční. Dětem přeji sníh, hezké prázdniny a určitě, aby je Ježíšek obdaroval. Nám dospělým
aspoň pár klidných chvil, vypněte televizi, telefon, počítač a rozjímejte. A do nového roku, ať
přijde den, kdy se budou vaše přání plnit.
Grega Ladislav, starosta obce Kohoutov
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ZPRÁVY Z OBCE
Otvírací doby o vánočních svátcích

Vodní hospodářství

Obecní úřad v Kohoutově
bude od 22.12.2017 do 2.1.2018 UZAVŘEN

Od 1.1.2018 bude zvýšena cena vodného
v Kohoutově z 20,- Kč na 22,- Kč za 1m3.
V nejbližších dnech bude provedeno územní řízení na vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem v Kladrubech. Dotace
na výstavbu vodovodu v Kladrubech v tomto roce nedopadla, bude podána nová
v prvních měsících následujícího roku.
Vybudování nových vodních zdrojů bude
provedeno během roku 2018, podána
žádost o dotaci z národních zdrojů Státního fondu životního prostředí.
Malé rybníčky v počtu 7 ks byly dokončeny během podzimu a žádost o kolaudační povolení podána poslední týden
v listopadu. Kontrolní prohlídka proběhla
15. 12. 2017. Celkové náklady se vyšplhaly
na 898 207,- Kč, dotace z Královéhradeckého kraje činila 399 000,- Kč .
Obnova rybníku v Kladrubech není zcela
dokončena. Z důvodu špatného počasí
byla stavba zakončena po stavební stránce (dokončena hráz, odbahnění, statická
zeď, vzdouvání a stavidlo), rybník zůstane vypuštěn (zbývá dokončit stavbu zdi
na sucho v délce 20 bm a veškeré terénní
úpravy včetně ukončení dlážděné cesty
u zdi). Dokončení terénních úprav bude
provedeno v měsíci březnu a dubnu 2018.
Celkové náklady na tuto stavbu budou
3 077 064,- Kč, dotace z Ministerstva
zemědělství jsou 2 000 000,- Kč. Dodavatelská společnost POPR spol.s.r.o. Hradec
Králové poskytla obci finanční dar ve výši
5000,- Kč, který bude přerozdělen občanům Kladrub jako kompenzace za špinavá auta.

Obchod se smíšeným zbožím v čp. 73
- odpovědná osoba Marie KUBINOVÁ
otevřeno
ve všední dny 7.00 – 11.00 15.00 –17.00
v sobotu
8.00 – 12.00
Penzion Kohoutov
provozní dobu nutno sledovat na vývěsce
u vchodu do restaurace. V lednu otevřeno
ve dnech voleb.
Ordinace praktického lékaře
- MUDr. Koumarová, Kohoutov čp. 73
Pondělí

Čtvrtek

Pátek

HAJNICE

7.00 – 10.00

VÍTĚZNÁ

10.30 – 12.30

KOHOUTOV

14.00 – 15.00

KOHOUTOV

7.00 – 9.00

HAJNICE

13.00 – 16.00

VÍTĚZNÁ

7.00 – 9.30

Odběry krve vždy od 7.00 – 7.30 hodin
O vánočních svátcích se ordinuje pouze
ve všedních dnech.

Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu probíhá
ve středu tak i v době Vánočních svátků.
Na obecním úřadě jsou k dispozici zdarma
pytle na plasty (žluté) a pytle na tetra packy (oranžové).
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Lesní hospodářství

Co vše se událo v minulém čtvrtletí

Děkujeme všem, kteří nám pomohli zajistit odkup dřevní hmoty z kalamity. Veškeré
těžby ještě nejsou provedeny. Chybí stále
dodělat kalamitu na Bokouši a na Zelené
cestě ( nad Hradištěm). Skutečnost je horší, nežli byly první odhady. K dnešnímu dni
bylo vlivem větru z 11. 8. 2017 a také vlivem
orkánu Herwart z října vytěženo cca 5000
m3, celkově to bude něco přes 6 000 m3.
Na obnovu zalesnění po kalamitách jsme
požádali o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši cca
900 000,- Kč. V současné době bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Věříme,
že nám s výsadbou pomohou i neziskové
organizace v obci.
Vlivem odvozu dřevní hmoty, zejména
z Kladrub, jsou poničeny účelové komunikace, nejvíce tzv. spojnice mezi Kladrubami
a Vyhnánovem a U Letiště“. Obec ze svého
rozpočtu vynaložila již 200 000,- Kč na opravu této komunikace a nyní již přes měsíc
intenzivně vyjednává se společností LESY
ČR o průběžné udržitelnosti sjízdnosti těchto cest, snad se vše dá po zimě do pořádku.

•• V sobotu 30. září jsme za pěkného počasí ukončili období „Derecha“ venkovní zábavou na hřišti. Pro děti byla připravena pohádka a pro dospělé tanec
za doprovodu hudební skupiny Pohoda.
Za asistence hasičů z obce i z JSDH Hajnice byla spálena dřevní hmota navozená
ze stromů, které byly vyvráceny v intravilánu obce. Věřím, že se všem zúčastněným akce líbila a příště se sejdeme opět
při veselejší události.

Název strany

•• V měsíci říjnu proběhly volby do Parlamentu ČR – Poslanecké sněmovny.
Ve volbách byla neúspěšnější strana
ANO, která byla vítězem i v naší obci, ale
ne s tak velkým rozdílem jako celostátně.
Níže uvedené údaje pro Kohoutov byly
převzaty z webových stránek českého
statistického úřadu:
počet voličů v seznamu:
počet vydaných obálek:
počet platných hlasů:
volební účast v %:
celorepubliková účast:

226
147
146
65,04
60,84

Počet získaných
hlasů

Hlasy
v%

STAN

4

2,73

17,80

Rozumní

4

2,73

23

15,75

Realisté

3

2,05

KSČM

19

13,01

Sportovci

2

1,36

SPD

15

10,27

Cesta

1

0,68

Zelení

7

4,79

ČSSD

1

0,68

Svobodní

5

3,42

BPI

1

0,68

TOP 09

5

3,42

KDU-ČSL

1

0,68

Počet získaných
hlasů

Hlasy
v%

Název strany

ANO

29

19,86

ODS

26

Piráti
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Nepodařilo se nám uspořádat přednášku
s praktickou ukázkou, jak sázet ovocné
stromy, bude přesunuta na jaro 2018.
Ostatní akce, které se udály, jsou popsány
dále v jednotlivých sekcích pořadatelů.
Určitě všem patří velké DÍKY za upevňování venkovské pospolitosti.

Jaké investiční akce se plánují
v příštím roce v obci?
Určitě největší novinkou je, že se pohnuly
ledy a Královéhradecký kraj uvažuje pro
komunikaci III/30014 vedoucí obcí o rekonstrukci či opravě (není to ještě zcela potvrzeno). Toto sdělení jsem obdržel od náměstka
pro Údržbu silnic KHK Ing. Koutníka, dokonce i v písemné formě. Po Novém roce by se
měla připravit projektová dokumentace
na zhotovení díla, obec bude určitě usilovat
o vybudování chodníku v centru obce, a to
od obchodu k obecnímu úřadu. Po zhodnocení diagnostiky bude předložena metoda
oprav. Podle určené metody a s tím spojené
ceny se bude opravovat již v roce 2018 nebo
při rozsáhlejší opravě v roce 2019.
Další velkou investicí z prostředků obce
zůstává vybudování vodovodu do Kladrub,
pokud možno za přispění dotace z KHK;
celkové náklady dle výběrového řízení
na dodavatele jsou necelých šest miliónů
bez DPH. Obec vyčlenila z rozpočtu obce
částku necelých 1 200 000,- Kč.
Určitě obec zainvestuje rekonstrukci dlážděné cesty u obnoveného rybníka v Kladrubech. Na tuto rekonstrukci jsme požádali
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Celkové náklady se vyšplhaly na 1 700 000,Kč. Zastupitelé se shodli na tom, že tato
investice se provede i za podmínek, že obci
nebude schválená žádost o dotaci.
Větší obnos finančních prostředků obec
vynaloží na opravu kostela - fasáda.
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V rozpočtu jsme vyčlenili částku 500 000,Kč s tím, že zcela určitě bude požádáno
o dotaci a na této investiční akci se bude
spolupodílet OSKA, z.s.
Z menších akcí stojí za zmínku, že budeme
pokračovat v opravách křížků; v roce 2018
bude započato s opravou Wágnerova kříže (nad okálem). Proběhne i projektová
příprava na multifunkční hřiště . Ve spolupráci s projektantem, který bude projektovat opravu komunikace III/30014,chceme dohodnout umístění autobusových
čekáren v Kladrubech a naproti Maršálkům
a provést jejich realizaci. Celý schválený rozpočet najdete na webových stránkách obce
Kohoutov s popisem jednotlivých akcí.
Důležité oznámení závěrem. Zemědělská
a.s. Výšina se rozhodla na základě demoličního výměru srovnat ze zemí bývalé ruiny
kravínu č.1 a č.2 a přilehlé skladovací stodoly.
Tento počin nelze jinak než chválit. Prosím
dbejte zvýšené opatrnosti při procházení.

Co nás čeká v běžném životě
Zvládněte shon kolem Vánoc a přijměte pozvánku na tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Koná se jako vždy
26. 12. 2017 od 11 hod na obecním úřadě.
Vítáni jsou všichni bez udání pohlaví, příslušnosti a věku. Občerstvení je zajištěno.
Po tomto sportovním vyžití ještě týž den
26. prosince v 18 hodin se koná kulturní
akce v kostele – Vánoční koncert.

V lednu budeme plni očekávání volebních
účastí při volebním maratonu. Vše zahájí
volby do Senátu - a to I. kolo 5. – 6. 1. 2018
a následující týden II. kolo 12. – 13. 1. 2018.
V tomto termínu proběhne i I. kolo prezidentských voleb, a pokud z nich nevzejde
nový prezident, bude se konat i II. kolo
voleb na prezidenta republiky, které proběhne 26. – 27. 1. 2018.

Vážení spoluobčané, dovolte mi pozvat vás závěrem těchto Kohoutovských listů na akci
MASOPUST, která se bude konat dne 17. února 2018. Pokud máte nějaké nápady, připomínky, nebo víte o někom, kdo by chtěl zlepšit organizaci či zajistit hudbu na tuto akci, tak
neváhejte a pište.
Ladislav Grega, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané obce Kohoutov, vážení chalupáři a chataři,
ani v posledním letošním vydání Kohoutovských listů nezůstanete ochuzeni o výňatek z toho,
co zastupitelé obce projednávali na pravidelných zasedáních zastupitelstva obce Kohoutov.
ZO schválilo propachtování a záměry o prodeji pozemků v předloženém znění
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva místního rozvoje
ZO schválilo zpracování dokumentu „Pasport komunikací“ v obci Kohoutov
ZO schválilo finanční dar p. Kudrnáčovi na výstavbu spojů na bezdrátový internet
ZO schválilo návrh nového jízdního řádu od 10.12.2017
ZO schválilo nákup čtyř stanů, poškozených při vichřici v srpnu tohoto roku
ZO schválilo rozpočet obce Kohoutov na rok 2018
ZO schválilo finanční plán pro rok 2018 pro hospodářskou činnost obce
ZO schválilo finanční dar ZŠ a MŠ Kocbeře ve výši 5000,- Kč
To by bylo vše z toho nejzásadnějšího v uplynulém čtvrt roce. Jako jistě všichni ostatní přispěvatelé, i já vám všem přeji co nejpohodovější prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí,
lásky a životní pohody do roku 2018. Mějte se všichni moc hezky a pozor na rybí kosti.
Na shledanou v roce 2018 se těší Pavel Horáček
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OZNÁMENÍ A DISKUZE
Rozvojový výbor zřízený zastupitelstvem obce Kohoutov zve občany na další diskusní
setkání se starostou: ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE - ROČNÍ VYHODNOCENÍ.
Bude se konat v pátek 19. ledna 2018 v 18 hodin na Obecním úřadě v Kohoutově.
Těšíme se na hojnou účast.
Program:
1. Druhý rok realizace Rozvojového plánu obce Kohoutov na léta 2016–2022
Plán a skutečnost s komentářem starosty obce Ing. Ladislava Gregy
2. Seznámení s doplněným plánem akcí pro rozvoj obce na rok 2018–2019
3. Přestávka s občerstvením
4. Postavíme si na Kašparce rozhlednu?
5. Náměty z řad občanů na doplnění
plánu a sousedská diskuse
Občerstvení budou servírovat členové
Rozvojového výboru a v nabídce bude:
káva, čaj, nealko i čepované pivo Krakonoš 12, chlebíčky a něco ke kávě.
Za Rozvojový výbor Jarmila Tyrnerová

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
čas vánoční bývá tradičně časem klidu
a pohody, ale i bilancování a přemýšlení.
Můj první knihovnický rok mi napověděl,
že dnešní doba vyspělé techniky, počítačů
a elektronických médií tištěné knize příliš nepřeje, stejně tak jako neustálý spěch
a honba za časem, které nám často nedovolí usednout či ulehnout s knihou v ruce.
Snad právě doba adventní Vám poskytne
čas se zamyslet a toto zamyšlení Vás v příštím roce přeci jen do knihovny zavane… Tím
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ale nechci říct, že by kohoutovské knihovně
scházeli notoričtí čtenáři, ba právě naopak.
Všem, kteří v tomto roce zachovali knihovně přízeň, z celého srdce děkuji. Zároveň
chci jmenovitě poděkovat Lidušce, Mařence,
Jeníčkovi a Františkovi Šenkyříkovým, díky
jejichž aktivitě mohla knihovna nakoupit
v tomto roce o několik svazků více. Přijďte se podívat, které to byly. Příjemnou akcí
se ukázalo být také předvánoční tvoření
v úterý 28. 11. 2017. Příchozích dvanáct dětí

si mohlo vytvořit adventní ovečku a další
vánoční ozdoby. Značné úsilí se vyplatilo,
neboť množství výrobků svou kvalitou jistě
nezklamalo. Nevyzvednuté výrobky stále
ještě čekají na své tvůrce v knihovně. Akci
podpořilo i nemálo rodičů, kteří se zúčastnili turnaje dvojic ve stolní kopané a šipkách.
Zcela jistě tuto tradici zachováme, a to nejen
v čase adventu. Na další již zaběhnutou

tradici, tj. Noc s Andersenem, se můžete těšit
v pátek 23. 3. 2018. Jedná se o 18. ročník, tak
si udělejte tečku do kalendáře. Připomínám
ještě, že v příštím roce dojde ke změně otevíracích hodin, tj. otevřeno bude každé pondělí od 15 do 17h. Mějte se krásně a loučím se
vánočním citátem neznámého autora: „Že jsi
dospěl, poznáš tak, že se žádná z věcí, co si
přeješ, nedá koupit v obchodě.“
Štěpán Koumar, knihovník

SPOLKOVÁ ČINNOST
Český červený kříž
Naší největší akcí v končícím roce byl výlet
pro děti a rodiče. Jelo se na místo Česká Lípa - Krásný Buk do chaty U Kačoura.
Zrovna jsme chytli špatné počasí, byla
zima a museli jsme přitápět i v chatě. Každý den jsme seděli venku a něco opékali.
Vzpomněli jsme i na staré časy a házeli
brambory do ohně a jaká to byla dobrota!
Každý den se jezdilo na výlety. Na Pravčickou bránu to byl „pěknej výšlap“, rodiče
s malými dětmi to měli horší, ale nakonec
to ušli a měli krásný výhled na hory a okolí.
Cesty tam jsou hodně úzké, všude okolo

skály, takže jízda naší kolony byla hodně
vzrušující. Jako první auto jel džíp, který
je naštěstí dobře vidět. Provedl nás všemi
zatáčkami, i když jsme potkávali i autobusy, takže všechno dobře dopadlo.
Druhý den jsme chytili bouřku, když jsme
v Hřensku vystupovali z lodiček. Zachránil
nás stánek s občerstvením pod střechou.
Další výlet jsme podnikli do čokoládovny Mona, kde si mohl každý vyrobit svoje lízátko nebo minci. Viděli jsme i výrobu
čokolády a každý si ji mohl koupit v krámku na památku. V prodejně pivovaru Falkenštejn si zájemci koupili značkové pivo
a půllitr. Odpoledne jsme šli pěšky na Rozhlednu Vlčí Hora. Po cestě jsme se mohli
napít z Verunčiny studánky, však jsme
taky měli pěknou žízeň. Někteří z nás se
šli podívat na vytesané trpaslíky ve skále,
ale museli kvůli tomu vylézt na vysokou
skálu, jiní se stavili na bramborákových
specialitách. Ubytování na chatě bylo
pěkné, i když jsme měli méně pokojů než
rodin, ale taky jsme to zvládli. Nebyl tam
sice signál, ale na to jsme někteří stále
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zvyklí z Kohoutova. Jídlo bylo každý den
jiné a všichni jsme si pochutnávali. Se špinavým nádobím nám pomohla myčka,
do ostatní práce na chatě se zapojili všichni, ať už to byl úklid nebo zapalování ohně.
Na cestě zpátky jsme se stavili v Liberci
v Iqlandii, kde jsme se všichni rozprchli
a pak už si jel každý domů, kdy chtěl.
V roce 2018 zase výlet rodin s dětmi zopakujeme, dáme vědět, kdy a kam se pojede.
Zájemci se mohou hlásit na 739175919
telefonu (K. Švorcová)
S pozdravem Kamila Švorcová

OSKA z.s.
Jako každý rok o adventu pomáhají členové OSKA a jejich děti obci připravit Vánoční koncert. Letos hodně dětí z Kohoutova
navštěvuje školu v Kocbeři, poprosili jsme
paní učitelku Sofii Hladíkovou, aby nám
školní děti na koncertě zazpívali pár koled,
které mají hezky nacvičené. Připravují se
i naši muzikanti z rodiny Jirousků a pan
Bláha. Vánoční atmosféru naladí živý betlém, výzdoba kostela i vonný punč, který
pro vás připraví sám starosta.
Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy,
občerstvit se punčem a popřát sousedům
hezké svátky.

Stalo se:
•• 30. září 2017 se sešla další sestava
na „Moštování v Kladrubech“. Mužnou
sílu pro točení obecním lisem dodali
hlavně chlapi Hlavsovi a i jablek nakonec
bylo dost. Akci vedl Julius Grega.

Veselé vánoční hody
Štědrej večer nastal
My tři králové jdeme k vám
Byla cesta ušlapaná

•• Dušičky 29. října byly letos větrné, ale
na hřbitov průvod po koncertě v kostele
dorazil a nebojácnost děti prokázaly alespoň oběhnutím hřbitova. Svíčky nám
nezhasly, potěšili jsme dušičky minutou
ticha a skupina CEDR nám i na hřbitově zahrála a zazpívala. Dospělým zima
nebylo, ty hřál silný punč, který pro akci
uvařila i nalévala Jana Gregová, za což ji
patří velké díky.

Hore, bratři
Dej bůh štěstí tomu domu
Pásli ovce valaši
Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Narodil se Kristuspán

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
datum

Připravujeme:
V únoru 2018 plánujeme praktickou ukázku roubování podnoží ovocných stromů.
Až se to naučíme, odebereme rouby z vytipovaných starých jabloní a hrušní a snad
zachráníme naše krajové odrůdy pro další
generaci. Datum ukázky vyhlásíme v závislosti na počasí a pozveme všechny zájemce. Pořádáme ji v rámci našeho evropského projektu ARBO.
Jarmila Tyrnerová
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V úterý 26. prosince si zazpíváme dohromady
na Vánočním koncertě v kostele tyto koledy:

čas

organizátor

akce

místo

26. prosince

úterý v 11 hod.

Obec
a TJ Sokol

Turnaj ve stolním tenisu

Obecní úřad

26. prosince

úterý v 18 hod.

Obec
a OSKA

Vánoční koncert
Živý betlém a koledy

Kostel

5. – 6. ledna

pátek 14 – 22
sobota 8 – 14

Senátní volby, 1. kolo

Obecní úřad

12. – 13. ledna

pátek 14 – 22
sobota 8 – 14

Obec

Prezidentské volby, 1. kolo
Případně Senátní volby,
2. kolo

Obecní úřad

19. ledna

pátek v 18 hod.

Obec

Roční vyhodnocení
rozvojového plánu obce

Obecní úřad

26. – 27. ledna

pátek 14 – 22
sobota 8 – 14

Obec

Prezidentské volby, 2. kolo,
bude li potřebné

Obecní úřad

17. února

sobota od 14 hod. Obec

Masopust

Obec Kohoutov

10. března

sobota od 15 hod. ČČK

Oslava MDŽ

Obecní úřad

23. března

pátek

Noc s Andersenem

Obecní úřad
- knihovna

Knihovna
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Výlet rodin s ČČK

Výlet rodin s ČČK

Opravený rybník

Tvoření v knihovně

Koncert Dušičky CEDR

