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SLUNEČNÍ HODINY
ZASE MĚŘÍ
NÁŠ ČAS

Z POKLADŮ KOHOUTOVA
Buková studánka s léčivou vodou
V našich Kladrubech, které byly do roku
1950 samostatnou obcí, se nachází místo
dříve vyhledávané poutníky z širokého
okolí. Směrem na Vlčkovice, pár set metrů
pod vesnicí, stával od nepaměti na levém
břehu potoku Drahyně mlýn, nad ním
rybník a kus pod ním vyvěral pramen
výborné vody. O mlýnu se kroniky zmiňují už v 16. století a později zde bývala
i vyhlášená výletní hospoda. Začátkem
19. století místo navštívil kupec ze Dvora
Králové s manželkou trpící oční chorobou.
Oplachovala si oči chladnou vodou zdejšího pramene, vyléčila se a zrak se jí navrátil. Brzy se to rozkřiklo a studánku začali
vyhledávat nemocní z celého kraje. Kupec
chtěl z vděčnosti u pramene postavit kapličku, ale nedařilo se mu získat potřebná
povolení. Nechal proto v Karlových Varech
udělat rozbor vody a ten potvrdil léčebné
minerální složení. Po mnohaletém úsilí se
kupci nakonec podařilo malou dřevěnou
kapličku nad studánkou vystavět. Uvnitř
stál oltář a po stranách dřevěné lavice pro
poutníky. Kolem zasadili čtyři buky.
Studánku z kamenů upravil mlynář Josef
Kudernatsch, jehož monogram a letopočet 1884 je dodnes dobře čitelný. Na začátku 20. století přibyla ke staré dřevěné
budově mlýna ještě cihlová s výčepem,
přenosná tančírna a kuželková dráha.
Tam se u piva, chlebů s tvarůžky a klobás
občerstvovali pánové, děti se vždy těšily

kamenného základu kapličky pramenu
stále dodávají léčivou sílu a výbornou
chuť. Jeden spadl, tak bude třeba zase
jeden nasadit, aby měli i budoucí obyvatelé kde hledat útěchu před nemocemi.
Podle vyprávění pana dr. Waltera Kudernatsche a paní Marie Pindlové sepsala
Jarmila Tyrnerová

SLOVO STAROSTY
na žlutou limonádu, bábovku a hrací skříň
- orchestrión, manželky si nabíraly léčivou
vodu ze studánky a obcházely s modlitbou
obrázky Křížové cesty rozmístěné v lese
nad kapličkou. V dobách největší slávy
ke studánce nazývané „Brümla“ po dlážděné cestě přijížděly autobusy plné poutníků. A voda opravdu pomáhala a nejen
na oční nemoci.
Až od Jaroměře sem na trakaři dovezli pětiletého Jindřicha Vika (narozeného 1899)
se zánětem kloubů. Koupali ho a napájeli
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léčivou vodou a hošík se opravdu uzdravil. Když však po padesáti letech chtěl své
malé dceři toto zázračné místo ukázat,
málem ho nepoznal. Kaplička byla rozbořená, mlýn zpustlý, mlynáři Kudernatschovi někde v Německu, jen v kopřivách našel
zbytky hlaviček dřevěné Madonky. Rodina
ji pak půl století uchovávala doma, než se
šťastnou náhodou zase vrátila do kaple Sv.
trojice na kladrubské návsi.
Studánku naštěstí udržovali chalupáři
a tak má výbornou vodu dodnes a ani
na její léčebné účinky se nezapomnělo.
Znala je paní Marie Pindlová i staří obyvatelé Kladrub. Po mlýnu už dnes není
ani památky. Obrovské buky stojící kolem

Léto skončilo, a pokud se nad tím zamyslíme, buďme rádi, že skončilo. Konec léta s sebou
přináší konec veder, už se nespálíme na sluníčku, nemusíme hubnout do plavek, nebudou
nás otravovat vosy ani žádná jiná havěť, děti jdou konečně do školy, začínají vánoční prodeje
a zase můžeme utrácet.
Nastává pohádkový podzim s nostalgickou atmosférou. Je čas pouštění draků, podzim je
ideálním obdobím pro procházky, kdy nám pod nohama šustí kupy krásně barevného spadaného listí. Všude okolo nás neskonalá krása přírody. Nastává čas rovnováhy mezi světlem
a tmou, tuto rovnováhu bychom měli zanést i do běžného života. Nemyslíte, že nám bude líp?
Letošní léto se dá shrnout jedním slovem - teplé. Sluníčka jsme si užili dost, trochu nás potrápil
nedostatek vody, ojediněle slabý déšť, ale nenastalo žádné drama jako v předchozích letech.
Lidová řemesla se vydařila, následující zábava se dá jenom pochválit. I přes velká vedra nikdo
nic nepodpálil, vítr nic neodnesl a voda nikoho nevytopila. Oprava stěžejní komunikace je
v plném proudu, takže asi jenom pozitiva. Pár škarohlídů by asi něco našlo, ale to už je život.
Před námi jsou volby do zastupitelstev obcí. Letos máte na výběr z 9 kandidátů, pouze sedm
z nich se stane zastupiteli. Kteří to budou, je pouze na vás .
Ladislav Grega
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané obce Kohoutov, vážení chalupáři a chataři, prázdniny utekly jako voda,
(letos trochu nepatřičné přirovnání – ale ať), a já se vám opět hlásím v pravidelné rubrice
Kohoutovských listů. Takže co všechno zastupitelstvo obce projednalo:
•• ZO schválilo směny, prodeje a koupě pozemků dle zveřejněných záměrů
•• ZO schválilo přijetí dotace na akci Vodovod Kohoutov – Kladruby a akci Vybudování nových hydrogeologických vrtů v obci Kohoutov.
•• ZO schválilo rozpočtová opatření obce v předložených zněních.
•• ZO schválilo propachtování obecních pozemků dle výsledků výběrového řízení.
•• ZO schválilo smlouvu o dílo na provedení stavby “Veřejné osvětlení – Kladruby
část 2 “.
•• ZO schválilo spolupráci s Úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací a ve veřejné službě.
•• ZO schválilo zprávu a vyhodnocení akce Lidová řemesla Kohoutov 2018
To by bylo to nejzásadnější, co jsme ve dvou posledních zasedáních zastupitelstva obce Kohoutov projednávali. Přeji vám všem krásné babí léto, co nejbarevnější a pohodový podzim, i když
s houbami to letos asi moc neklapne. I tak si následující měsíce užijte dle vašich představ.
Pavel Horáček, místostarosta

ZPRÁVY Z OBCE
Bezesporu největší akcí je oprava povrchu
komunikace III/30014, kterou vlastní Královéhradecký kraj , správcem je Údržba silnic
KHK. Investice bezmála za 47 miliónů se
určitě z hlediska obce vydařila. Za to patří
zejména panu Mgr. Červíčkovi, náměstku
hejtmana pro dopravu, velký DÍK, že sliby
nezůstaly pouze u jednacího stolu. První
výkopové práce započaly dle plánovaného termínu dne 13 .8. 2018. Spolupráce s dodavatelskou firmou - společností
Eurovia CS,a.s., středisko Hradec Králové,
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je zatím bezproblémová. Vše, na čem jsme
se dohodli, bylo v rámci možností provedeno. Když čtete tyto řádky , měl by být
již hotov úsek od křižovatky po Obecní
úřad. Pokládka asfaltobetonového krytu
od Obecního úřadu po otočku autobusu
v Kladrubech by se měla provádět v týdnu od 14. - 20. října 2018, pokud počasí
a technika budou v dobré kondici. Tímto
samozřejmě nastanou problémy obyvatelům Kladrub, ale snad to společnými silami
zvládneme.

Obec se dohodla se společností Eurovia
CS, a.s., že některé pozemky ve vlastnictví
obce se budou také sanovat a dostanou
nový asfaltový povrch. Jedná se zejména o ty komunikace, kde se otáčí autobus
(u Obecního úřadu a otočka Kladruby)
a dále plocha před obchodem a parkoviště
u dětského hřiště. Výše celkových nákladů
převyšuje 300 000,- Kč.
Další velkou investicí je oprava „Dlážděné
cesty v Kladrubech“. Práce byly započaty
dne 27. 8. 2018. Zatím vše probíhá bez problémů a počítá se s dokončením počátkem
druhého týdne v říjnu. Zároveň se vedení
obce rozhodlo podél této dlážděné komunikace vystavět veřejné osvětlení, které
provádí firma Elektro Schejbal o celkových
nákladech 125 540,-Kč .
Výstavba autobusových čekáren (naproti
Maršálkům a na otočce autobusu v Kladrubech) bude dokončena během měsíce října 2018 . Výstavbu provede pan Hák a celková náklady budou 191 680,- Kč.
Akci Vodovod Kladruby, na který jsme
obdrželi finanční dotaci ve výši 3 miliónů,
letos dodavatel pouze zahájí, má plně vytíženou kapacitu. Snahou je, aby ještě letos
položili vodovodní potrubí k čp. 90. Pokračovat by se mělo dle počasí v měsíci únoru
až březnu 2019 a budeme trvat na dokončení ještě téhož roku. Schválení vodovodních přípojek je stále v jednání na stavebním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem.
Územní plán obce je v plném proudu. Přes
letní měsíce bylo shromážděno několik
požadavků a podnětů z řad občanů , ale
i od obce samotné. Vše bylo zasláno zhotoviteli územního plánu. Své připomínky
můžete i nadále zasílat na obecní úřad
nebo vznášet dotazy, které následně architekt zodpoví.

Vodní hospodářství
Odpočet vodného bude proveden
15. – 19. října 2018. Nechoďte prosím hlásit stav vodoměrů dříve, odpočty provede
pověřená osoba obce.

Odpadové hospodářství
Sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne ve dnech
pátek 5. října 2018 od 14–16 hodin
a sobota 6. října 2018 od 9 –11 hodin.
Jaký odpad bude odebírán najdete
na www.kohoutov.info /odpady.
Odpady vzniklé stavební činností a odpady vzniklé podnikatelskou činností nebudou odebrány, výjimku tvoří ty subjekty,
které mají s obcí smlouvu o zajištění odběru a likvidaci odpadů.
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Lesní hospodářství
Přes nepřízeň cen dřevní hmoty jsme
zvládli celou kalamitu ze srpna 2017
odprodat. Další pohromou je kůrovec.
Bohužel nevyhnul se ani obecním lesům,
neboť hospodáři sousedních lesů nebyli až
tak svědomití jako náš pan hajný a nechali
kůrovce se pořádně rozjet.

Nabízíme palivové dřevo v celých délkách
(2,4 a 6 bm), pouze jehličnaté, za cenu 500,Kč / m3 bez DPH a dopravy. Nutno nahlásit
na obecním úřadě.
Na Vánoce chystáme opět prodej vánočních stromků z obecních lesů za příznivé
ceny, jako vždy u obchodu.

Volby
Do voleb zastupitelstva obce, které se konají dne 5. – 6. října 2018, byla v obci Kohoutov
podána jedna kandidátní listina, a to Sdružení nezávislých kandidátů Kohoutov.
Hlasovací lístky vám byly již dodány do schránek ve společné modré obálce. Pokud jste je
neobdrželi nebo ztratili, můžete si nové vyzvednout v době voleb ve volební místnosti.
Poř.
Jména a příjmení, titul Pohlaví Věk
č.

Povolání

Bydliště

1 Ladislav GREGA, Ing.

MUŽ

49 starosta obce

Kohoutov čp.2 - Nový Kohoutov

2

Pavel HORÁČEK

MUŽ

50 mistr výroby

Kohoutov čp.35 - Kohoutov

3

Jarmila TYRNEROVÁ,
Ing.

ŽENA

vedoucí vzdělávaKohoutov čp.112- Kladruby
64
cího střediska

4

Lenka VALÁŠKOVÁ, Bc ŽENA

27 úřednice

Kohoutov čp.158 - Kohoutov

5

Jan BUCEK, Ing.

MUŽ

64 důchodce

Kohoutov čp.106 - Kladruby

6

Štěpán KOUMAR, Mgr.

MUŽ

39 konzultant

Kohoutov čp.72 - Kohoutov

7

Zdeněk ČÁP

MUŽ

36 elektrikář

Kohoutov čp.124 - Vyhnánov

8

Kristýna GREGOVÁ

ŽENA

21

vysokoškolská
studentka

Kohoutov čp.147 - Kohoutov

9

Jaroslava POHLOVÁ

ŽENA

57

administrativní
pracovnice

Kohoutov čp.92 - Kladruby

Letos to bude 100 let, kdy vznikla samostatná Česká republika. I my v obci Kohoutov
si tuto událost připomeneme zasazením lípy velkolisté dne 28. října 2018 v 16 hodin.
Výsadba této symboliky Českého státu bude provedena v malém parčíku naproti okálu.
Bude mi ctí přivítat všechny hrdé Čechy, kteří se nebojí zazpívat si státní hymnu.
Ladislav Grega, starosta obce
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Hodnocení Lidových řemesel z 11. srpna 2018
Nejdříve statistiky:
přihlášených trhovců:		
256
přijato:				198
skutečně přijeli:			184
platících návštěvníků:
6 505
Akce proběhla bez vážnějších problémů,
horké chvilky nám připravili pouze pracovníci firmy, která od pondělí 13. 8. opravuje silnici vedoucí Kohoutovem. Tito
rozmístili svoje značky, uzavírající průjezd Kohoutovem, už v pátek večer místo
až v pondělí ráno a tím přivedli ke kolapsu příjezd od Choustníkova Hradiště
a spodní parkoviště, kam přesměrovali

v podstatě celý provoz. Situaci se podařilo
zvládnout až před polednem.
Jan Bucek

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
od září vám opět knihovna otevírá své
dveře, a to v nezměněných otvíracích
hodinách každé pondělí od 15 do 17hodin.
V listopadu se můžete těšit na další ročník
předvánočního tvoření „nejen“ pro děti
se Šárkou. Termín bude ještě upřesněn.
Během prázdnin přibylo v knihovně několik zajímavých titulů.
Vzhledem k neslavnému padesátiletému
výročí, které jsme si letos v srpnu připomněli, bych rád upozornil na zajímavou
publikaci Pražské jaro od mnichovského
profesora dějin východní Evropy M. S.
Wessela. Rok 1968 patří v českých dějinách
ke zlomovým okamžikům. Profesor Wessel
ve své knize nazírá tento rok v naší zemi
v širokém kontextu evropského roku 1968.
Důraz přitom klade jak na českou jedinečnost, tak i na provázanost a vzájemné

inspirace se západním
hnutím. Díky tomu
předkládá velmi vyvážený a přitom podnětný
pohled na české dějiny 60. let 20. století
a na jejich vyústění v prvních devíti měsících roku 1968. Své líčení končí sovětskou
invazí do Československa v srpnu 68, která
celý obrodný proces zastavila a společenské dění v ekonomické, politické i kulturní
rovině zbavila veškerých demokratizačních tendencí. Na tyto historické události
bychom neměli zapomínat a současně
bychom je měli předávat i dalším generacím! Knihu je možno zapůjčit v naší knihovně, těším se na vaši návštěvu a loučím se
symbolickým citátem: „Vždy je dost lidí,
kteří jsou k moci a výhodám z ní přitahováni jako mušky ke světlu“(G. Husák, 1968…).
Štěpán Koumar
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OČIMA KRONIKÁŘE

SPOLKOVÁ ČINNOST
Český červený kříž
Na výlet „rodičů s dětmi“ jsme letos vyrazili
na chatu Alžběta v Mariánské u Jáchymova.
Ubytování jsme měli moc pěkné, hlavně že
byl u chaty bazén, v těch vedrech to byla
úplná paráda. První den jsme šli na Boží
dar na Ježíškovu cestu. Půlka cesty moc
pěkná, zvířátka, houpačky, kolotoče, ale
druhá půlka hrůza. Hrozná dálka a vůbec
se nám to nelíbilo. Druhý den jsme jeli
do Karlových Varů, prošli jsme se po kolonádě, vyjeli se podívat lanovkou na rozhlednu s moc pěkným výhledem a ještě
u toho byla i malá ZOO. Další náš výlet byl
na koupaliště, protože ten den hlásili 40
stupňů. Šli jsme se podívat i do Jáchymovských dolů a bylo docela poučné zjistit, co
se tam dřív dělo, a v jakých podmínkách
tam vězni žili. Poslední výlet mířil na další rozhlednu a lanový park. V něm nás
zastihl déšť, a tak jsme toho moc nestihli.
Jen některé děti měly tu odvahu jít na velikou houpačku, no, měli pak v sobě malou
dušičku. Jinak se celkově výlet povedl
a všem se tam moc líbilo.

Milí Kohoutovští,
úvodem si dovolím prohlásit, že „Den
lidových řemesel“ se letos povedl! Obavy
z opakování loňské smršti se nenaplnily,
naopak je celý den rozptylovalo příjemné
počasí, které do Kohoutova přivábilo přes
šest tisícovek návštěvníků a bezmála dvě
stovky trhovců. K vidění byla celá řada
řemeslných výrobků, keramických, kovaných, kožených, dřevěných či skleněných,
snad si každý přišel na své. Hladové a žíznivé návštěvníky pak přitahovaly stánky
s mnohými pochoutkami a nápoji. Jarmareční trhy doplňoval bohatý kulturní program, oko fanynek jistě potěšil pohledný
David Kraus se svou kapelou, ucho fajnšmekrů jistě pohladil Robert Křesťan
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Další naše akce byla Řemesla, kde máme
vždy na starosti pokladny a zdravotnický
dozor. Akce se vydařila hlavně díky zakončení večerní zábavou. Děkujeme starostovi, že se o ni zasloužil a postaral se taky
o občerstvení.
Už plánujeme i příští rok. V lednu se pojede
na muzikál „Muž se železnou maskou“, konkrétně 12. ledna 2019 od 14 hod. Na přesnou cenu ještě čekáme, odhadem to bude
stát asi 400 korun. Kdo máte zájem, volejte
na tel. pí Švorcové: 739 175 919, přihlásit se
můžete do vyprodání lístků. Pojede se zase
autobusem a bude to celodenní výlet.
To jsou tedy naše akce, přeji všem krásné
prožití babího léta a mějte se fajn.
Kamila Švorcová

OSKA z.s.
Oprava našeho kostela zdárně pokračuje a do mrazů by mělo lešení zmizet. Jen
strana k silnici zatím zůstane oprýskaná,
na tu se pokusíme získat peníze příští rok.

s Trapery. Celý dlouhý a náročný den uzavřela velkolepá večerní zábava s kapelou
POHODA, kde se sešel téměř celý Kohoutov a tančilo se až do rána. Nezbývá nám
než doufat, že příští rok budou trhy alespoň tak úspěšné jako ty letošní.
Štěpán Koumar
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Začátkem července se do něj, bohužel,
přes lešení vloupali zloději, ukradli z oltáře dřevěné barokní andělíčky a z víka
křtitelnice, staré dvě stě let, surově ulomili dřevořezbu. Přejme si, aby je policie
dopadla.

Stalo se:
•• Členové OSKA pomohli na hřbitově upravit místo pro vkládání popele
do vsypových jamek. Jako první zde byl
uložen Vašek Řehák. Rozloučil se s ním
starosta obce a dalších 30 občanů.

•• Během Lidových řemesel naše členky
hlídaly otevřený kostel a pokladničku
s veřejnou sbírkou na jeho opravu. Každá koruna pomůže.
•• Pohádkové Kladruby se konaly na návsi
9. září za ideálního počasí. Děti i rodiče
se mohli seznámit se starými řemesly, která dřív obyvatele Kladrub živila.
Ožila i hasičská zbrojnice a to zásluhou
celé rodiny Vtípilů. Děti si vyzkoušely i klasickou venkovskou zábavu jako
hraní kuliček a také Obcí Kohoutov zakoupené kuželky, které je moc bavily.
Na plánku děti zjistily, kudy a kam vedou obecní pěšiny a mohly navrhnout
jejich názvy. Děkujeme všem, co se dětem věnovali, hlavně Pavlíně Klecarové
za zorganizování celé akce a Pekařství
Roland za pohoštění.
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Připravujeme:
•• Moštování v hasičárně v Kladrubech
chystáme na sobotu 29. září od 14 hodin. Jablek je letos spousta, přineste si
i nožík na krájení a prázdné petky. Mužská síla je potřeba na točení kliky lisu
a i pro děti se činnost najde. Zváni jsou
všichni zájemci.
•• Dušičkový koncert připadne letos
na svátek v sobotu 28. října. Po výsadbě obecní památeční lípy v 16 hodin se
přesuneme do kostela na punč a malý
koncert, který začne asi v 17 hodin. Po té
vyrazíme s lucerničkami na slavnostně
osvětlený hřbitov vzpomenout na ty, co
nás předešli.

Hřbitov - místo pro vsypové jamky.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
datum

hodina den

organizátor akce

místo

29. 9.

14 hod sobota

OSKA z.s.

Moštování v hasičárně

Kladruby náves

5.- 6. 10.

14-22
8-14

pátek
sobota

Obec

Volby do Obecního
zastupitelsva

Obecní úřad

28. 10.

16 hod neděle

Obec

Výsadba památeční lípy

Kohoutov proti okálu

28. 10.

17 hod neděle

OSKA

Dušičkový koncert a průvod

Kostel

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
Svatohubertské
slavnosti 2018

Krkonošské pohádky
Divadelní čtyřlístek

Barokní areál
Sobota 6. 10. 2018
10:00 – 20:00

Divadelní zpracování kultovního
večerníčku
Hankův dům, Dvůr Králové n. Lab.
Neděle 21. 10. 2018
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Ukládání Vaška Řeháka

Výlet rodičů s dětmi

Pohádkové Kladruby

