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ŽIVÁ VODA
v Běluni

Z POKLADŮ KOHOUTOVA
Vážení a milí občané Kohoutova,
někteří jste možná zaznamenali, že dřívější
Pension Běluň změnil barvu a působí, jak věříme, o hodně přívětivějším dojmem.
V tomto domě se začátkem 19. stol vyráběla vodní kola, koncem 19. stol byl přestavěn
na hostinec. Ten byl po roce 1948 znárodněn
a stal se zázemím Lidových milicí. V 70. letech
20. stol. byl přestavěn na školicí středisko. Přestože byl po r. 1989 řadou střídajících se majitelů objekt využíván jako pension a restaurace,
nakonec stále vzdělávacím střediskem zůstává.
Máme osadu Běluň, kde bydlíme na staré pile
přes 6 let, opravdu velmi rádi a staráme se o ni
s velkou láskou a péčí.
Zanedbaný objekt školicího střediska, který
Běluni skutečně neslušel, jsme získali s tím, že
jsme zcela vážně uvažovali o tom, že nehezký
dům zbouráme a místo něho založíme krásný
ovocný sad. Později nás napadlo, že by se mohl
uplatnit jako zázemí pro různé semináře a kurzy osobního rozvoje, z nichž jsme řadu absolvovali, a považujeme je za velmi přínosné pro
každého, komu záleží v tom nejlepším slova
smyslu na sobě, na lidech kolem sebe i na prostředí, ve kterém žije.
Zrenovovali jsme tedy školicí středisko nejlépe, jak jsme dokázali, nazvali jej Centrum
Živá voda a čekali, zda bude někoho zajímat.
Jsme potěšeni tím, že zájem se objevil, a to i ze
strany vynikajících lektorů, kterých si nesmírně vážíme, a velmi rádi je v Centru Živá voda
přivítáme.
Semináře a kurzy, které budou v Běluni probíhat, vedou zájemce k životním posunům
obvykle kombinací hudby, tance, meditací,

Třeba tím, že Centrum Živá voda je určeno
výhradně lidem dobrým, kteří se chtějí v životě
učit a posouvat se dál ku prospěchu svému i ku
prospěchu ostatních tvořivých lidí a celé naší
nádherné planety.

A také třeba tím, že Centrum Živá voda svým
zaměřením podporuje lidi, kteří mají rádi, nebo
kteří se učí mít rádi ŽIVOT, a tím svojí kapičkou
přispívá ke kráse světa.
Přejeme vám vše dobré.
Eva a Miloš Kovaříkovi z Běluně

SLOVO STAROSTY

různých fyzických cvičení (např. jógy či tai-či),
nebo pomocí dechových a duchovních cvičení,
zpěvu apod.
Bude zde také možnost seznámit se se starými
slovanskými rituály; někteří lektoři zase přiblíží moudrost inspirativních starobylých učení
z různých jiných koutů světa.
Naše Centrum je určeno výhradně pro účastníky seminářů a neposkytujeme zde žádné
gastronomické služby ani nepodáváme alkoholické nápoje. Převažovat u nás budou menší
skupinky okolo 15 účastníků, spíše výjimečně
zde budou i skupiny větší (cca 30-40 osob).
Semináře trvají většinou 3-4 dny a provoz bude
občasný, podle zájmu.
Vzhledem k tomu, že Běluň neleží na žádném
z hlavních evropských silničních tahů, prosíme vás o shovívavost a trpělivost s případnými
návštěvníky hledajícími naše Centrum. Doufáme, že se k nám rádi budou vracet, a proto
oněch bloudících bude postupem času jistě
ubývat.
Věříme, že pozitivní proměna běluňského školicího střediska v Centrum Živá voda potěší i vás,
občany Kohoutova.

Vážení spoluobčané,
od vydání posledních Kohoutovských listů
uběhlo čtvrt roku a je až neuvěřitelné, co
všechno se za tu dobu změnilo. Díky tomu,
že se Země stále více přiklání ke slunci,
máme za sebou první přívaly sluneční
energie. Je konec pošmournému počasí
a depresivním náladám. Sluneční paprsky
nám vnášejí do duše optimismus a životní
elán. Den se prodlužuje a do letního slunovratu se bude stále prodlužovat. Snad
se nám letos naposledy posune čas. Spící
příroda se probouzí, vše roste, kvete, bzučí,
zpívá. Jaro je krásné a čisté.
Za námi máme masopustní oslavu, která se
ani letos neobešla bez řinčení skla a ztrát
na majetku, zejména hudebního tělesa Duo
Kornet. I Den žen jsme již oslavili a doufám,
že si ho všichni přítomní užili. Velikonoční
svátky se letos posunuly až na konec dubna,

to bude problém sehnat čerstvé proutí
na pomlázku, a jestli si dobře vzpomínám
na loňský rok, tak se teploty šplhaly až k 30
stupňům. Snad se nám nevytratí velikonoční atmosféra, která je spojená spíše s tajícím
sněhem a rozkvétajícími bledulemi. Týden
po Velikonocích oslavíme Čarodějnice, snad
letos upálíme tu pravou.
Před námi jsou také volby do Evropského
parlamentu, které mnozí nepovažují za důležité, přesto bych vás rád vyzval, abyste přišli svému kandidátovi dát svůj hlas.
Přeji vám, abyste využili potenciál tohoto
jarního období, které je spojené s novými
začátky, příležitostmi a osobním posunem.
Jednejte pozorně a moudře, protože změny jsou vždy spojeny i se zvětšeným rizikem případných omylů a z toho plynoucích škod.
Láďa Grega

Periodický tisk územního samosprávného celku „Kohoutovské listy“ vychází čtyřikrát ročně v Kohoutově.
Vydává Obec Kohoutov, č. p. 65, 54401, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla 10. 3. 2019 a další číslo vyjde
v červnu 2019. Fotografie: I. Gregová, L. Grega, J. Tyrnerová, Miloš Kovařík, L. Šenkyříková
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ZPRÁVY Z OBCE
Poplatková povinnost v obci Kohoutov v roce 2019
Druh poplatku

Kč
za jednotku

Jednotka

Splatnost

kde bude vytvořena zpevněná plocha
a umístěn kontejner na plast a sklo,
ve Vyhnánově nově kontejner na sklo
a u Koloniálu Hela kontejner na plast
a komunální odpad, zejména pro nemovitosti vedoucí podél komunikace
k Valáškovým. Dále jednáme o možnosti
umístění kontejneru na drobný elektroodpad a sběrných nádob na kov.

Poplatek za psa

100

Pes

30. 4. 2019

Poplatek za odpad – trvale bydlící

400

Občan

31. 7. 2019

Poplatek za odpad dítě 0 – 10 let
a dospělí 70 a výše let - trvale bydlící

250

Dítě, občan

31. 7. 2019

Vodní hospodářství

Poplatek za odpad - rekreant a cizinec
s dlouhodobým pobytem

600

Nemovitost,
cizinec

31. 7. 2019

•• Odpočet vodného v Kohoutově proběhne
dvakrát ročně viz. více v tabulce. Nechoďte prosím hlásit stav vodoměrů dříve,
odpočty provede pověřená osoba obce.

Děti narozené v daném roce, jehož jeden
z rodičů má trvalý pobyt v obci a občané, kteří
mají hlášen úřední trvalý pobyt na Obecním
úřadě v Kohoutově
Vodné Kohoutov - vodoměry
Po odpočtu vodoměru (22. - 30. 4. 2019
Odečet 21. - 30. 10. 2019)

Bez poplatku

24
m3
(od 1. 5. 2019)

15. 5. 2019
15. 11. 2019

Vodné Kohoutov – bez vodoměrů

792

Osoba

10. 5. 2019

Vodné Kladruby – trvale bydlící občan

520

Osoba

31. 7. 2019

Vodné Kladruby – chata, chalupa

850

Nemovitost

31. 7. 2019

Platbu lze provést hotově na obecním úřadě nebo převodem na účty obce následovně:
Poplatek za psa a odpady na č. účtu 10322601/0100
Poplatek za vodné na č. účtu 107-9481210287/0100
Variabilní symbol: číslo popisné, rok např. 652019
			
20 číslo evidenční, rok např. 20652019
Pokud si nejste jisti jakou částku a na který účet, zašlete dotaz
na e-mail: ucetni.OUKohoutov@seznam.cz

Odpadové hospodářství
•• Kontejner na bioodopad bude umístěn u obchodu čp. 73 od 1. 4. 2019.
Na obecním úřadě je možno si vyzvednout pytle na plasty a nápojové kartony
- ZDARMA - a pytle na komunální odpad
za úplatu 6,- Kč/ks.
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•• Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne ve dnech
26. 4. (pátek) od 9.00 – 15.00 hodin
27. 4. (sobota) od 9 .00 – 12. 00 hodin.
•• Chystáme posílení počtu sběrných míst.
Nově bude vytvořeno sběrné místo u autobusové čekárny Kohoutov - křižovatka,

•• Výstavba vodovodu do Kladrub, bude
zahájena 1. 6. 2019, ukončení stavby se
předpokládá do konce října 2019, včetně oprav komunikací po stavbě. Na tuto
akci jsme obdrželi dotaci ve výši 3 miliónů od Královéhradeckého kraje. Setkání
občanů, kterých se stavba dotkne, bude
se zástupci dodavatele dne 20. 5. 2019,
čas bude upřesněn.

Lesní hospodářství
•• Na jaře tohoto roku se dokončí zalesňování pasek, které zůstaly po vichřici.
Dbejte, prosím, opatrnosti při pohybu
na lesních pozemcích, při jakémkoliv
větším větru vždy několik stromů spadne a stále hrozí pády nahnutých dřevin.
V současné době se v obecních lesích
bude provádět pouze kácení při výskytu
kůrovce, a samozřejmě také údržba lesa.
•• Prodej palivového dřeva zajišťuje starosta obce na základě pořadníku. Cena
za 1 m3 palivového dřeva je od 1. 4. 2019
stanovena na 650 Kč + DPH. Doprava se
hradí zvlášť.

Co se událo
Na druhý svátek vánoční obec uspořádala
vánoční turnaj ve stolním tenise. Za účasti
13 sportovců vzešel po dlouhých letech vítěz
z naší obce a to Áda Jiránek, srdečně blahopřeji. Druhé místo obsadil R. Rezek z Tj Sokol
Žireč a 3. Fr. Spatzier z TJ Dvůr Králové nad
Labem, který i ve svých 79 letech dává příklad, že sportovat se dá v každém věku.

Co nás čeká
•• Dne 30. března 2019 od 14.00 hodin
proběhne sběr odpadů podél komunikací. Sraz bude před obecním úřadem,
rukavice s sebou, občerstvení zajištěno.
•• Jako každý rok proběhne 30. dubna pálení čarodějnic na hřišti, spojené se stavěním májky u obecního úřadu od 18.45
hodin.
•• Dětský den pod taktovkou ČČK Kohoutov
letos vyjde přesně na sobotu 1. června.
5

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

obce. Celkové hodnocení překvapilo
přítomného Ing. arch. K. Novotného
a pochválil vkus kohoutovských občanů.
7. Za nejlepší příspěvky do fotosoutěže
byli drobnými dárky odměněni Josef
Černý a Ludmila Šenkyříková.
8. Neformální diskuse pokračovala až
do pozdních hodin.

Vážení spoluobčané obce Kohoutov, vážení chalupáři a chataři, v letošním roce poprvé 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 Akční plán aktivit obce Kohoutov pro rok 2019
••ZO schválilo rozpočtová opatření obce v předložených zněních
••ZO schválilo inventarizační zprávu obce v předloženém znění
••ZO schválilo finanční dar občanskému sdružení OSKA a TJ Jiskra Kocbeře
••ZO schválilo připojení obce k akci Vlajka pro Tibet
To by bylo to zásadní, co jsme na dvou posledních zasedáních zastupitelstva obce Kohoutov
projednávali. Přeji vám všem jarní pohodu plnou sluníčka i občasného deštíku, zkrátka prožívejte naplno probouzející se a rozkvétající přírodu.
Pavel Horáček

3.

4.

ROZVOJOVÝ VÝBOR
Setkání občanů se starostou a vyhodnocení akčního plánu
rozvoje obce
5.

18. 1. 2019 se na OÚ konalo každoroční
setkání, letos byla účast tak vysoká, že
málem nestačily židle (55 občanů)
1. Projektant Územního plánu obce
Kohoutov - Ing. arch. K. Novotný nás
seznámil s dosavadním průběhem prací
na plánu, předložil první mapu a nastínil
harmonogram další činnosti. Občané
se zajímali hlavně o změny využívání
pozemků. Po dokončení první verze
plánu bude následovat projednávání
s občany i schvalování zastupitelstvem.
2. Odborný dozor nad našimi lesy Ing.
Vendelín Žačok informoval o důsledcích
6

„derecha“ a dalších kalamit v obecních
lesích Kohoutova a o nové výsadbě
(40 % loni zaschlo). Po větrné i kůrovcové
kalamitě musely být poškozené stromy
masivně vytěženy, v dalších letech se
tím pádem bude míň kácet a musí se

6.

počítat s výpadkem příjmů v rozpočtu
obce.
Poskytovatel internetu Zdeněk Kudrnáč
informoval o důsledku úprav internetu
v obci - tok se zvýšil, bude to tak dva
roky dostačovat poptávce. Poruchy
vznikají hlavně růstem zeleně, proto se
bude cíleně prořezávat.
Starosta Ing. Ladislav Grega vyhodnotil
akční plán rozvoje obce za rok 2018
bod po bodu. Očekává názory občanů
k jejich zájmu o ČOV - individuální,
nebo komunální. Občané Kladrub
budou informováni o průběhu stavby
vodovodu a opravy komunikace.
Starosta také obeznámil občany se svou
představou o možné stavbě bytového
domu.
Po přestávce s občerstvením občané
živě diskutovali u 5 velkých zavěšených
papírů s hlavními body rozvojového
plánu. Každý účastník měl k dispozici 10
preferenčních hlasů pro všechny úkoly.
Nejvíc preferenčních hlasů dostal nápad
na vybudování cyklostezky do Dvora
Králové, trvá zájem o záhumenní cestu,
vybudování přírodního koupaliště
a úpravu povrchu hřišť.
Občané hodnotili 5 kladnými a 5
zápornými
hlasy
21
fotografií
venkovských staveb z naší fotosoutěže
(z jiných obcí) a vyjadřovali tak svůj
názor na typy vhodné pro dostavbu

Za Rozvojový výbor Jarmila Tyrnerová
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
v letošním roce jsme zahájili v knihovně
první ze série turnajů ve Scratch wars. Pro
ty, kteří neznají - jedná se o netradiční
sběratelskou karetní hru od české firmy
Notre Game. Dorazila celá řada zkušených hráčů a všichni čtyři podávali opravdu vynikající výkony. Avšak neporazitelný
Viktor Andrš nakonec získal skalpy všech
protivníků a po zásluze vyhrál zahajovací turnaj. Poděkování patří Adélce Patrové, za výrazný podíl na organizaci. Tímto
bych rád pozval všechny zájemce na další
turnaje, a to i začátečníky, kterým jistě ti
zkušenější poradí.

Čtenářům, kteří mají rádi veselou literaturu,
bych ještě rád doporučil knihu „Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět“
Jonase Jonassona. Jde o pokračování knihy
„Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel“,
jež se záhy stala čtenářským hitem a nejprodávanější švédskou knihou let 2010 a 2011.
Jonas Jonasson dlouho odolával naléhání svého hlavního hrdiny na pokračování
životního příběhu, až nakonec podlehl, aby
mohl vyprávět, jak se věci mají, a nepřímo,
jak by se raději měly mít. Tak přeji příjemné
čtení a vězte že: „Je tak jak je a bude tak jak
bude!“ (Stoletý stařík)
Štěpán Koumar, knihovník

OČIMA KRONIKÁŘE
Milí Kohoutovští,
po roce opět nastal v Kohoutově čas
bezuzdného veselí, obžerství a reje masek.
Ale jak lépe vstoupit do 40 denního
období půstu, který jistě většina kohoutovských občanů dodržuje… Koneckonců v Čechách se masopustní lidové
veselice prokazatelně pořádají už od 13.
století, na hradě i v podhradí! „A to tanec
byl veliký, že sám král tancoval s Chlupatú kramářků…,“ píše se o bujaré zábavě Vladislava II. Jagelonského (1465-1516)
na Starém městě pražském. K masopustu
se vážou různé obyčeje, panímámy kupříkladu skáčou během tance a jejich výskok
určí, jak vysoko jim vyroste len či konopí. „Máte-li kde starou pannu škaredou
8

a zvětšelou, pošlete ji do Kolovče, oni vám
ji přemelou“, komentuje Jan Neruda zase
jinou tradici z Domažlicka. Obětování
kohoutů v některých koutech Čech zavání však v našich končinách skutečným
barbarstvím. A tak jsme i letos v Kohoutově, věrni tradicím, nasadili masky a vyrazili do průvodu. S maskou prý bere na sebe
člověk vlastnosti zvířete nebo postavy,
kterou představuje, a disponuje její mocí.
To velmi dobře prokázali Pat a Mat, kteří
cestou opravili, co se dalo. Gepard, který
unikl ze Safari, byl naštěstí mírumilovný a družil se i s plameňáky. Nezvykle se
v zimě urodilo i hroznové víno a nikomu
neublížily ani zombie jeptišky, potulující
se v poklidu po vesnici. Poklidnou atmosféru narušovala pouze individua hnutí
hippies, povalující se po střechách vozů,
a to zřejmě vinou absence příslušníků SNB
v průvodu. Počkejte příští rok, máničky!
A jak jsme také cestou zjistili, Charlie Chaplin byl nejen výborný herec, ale i kuchař!
Po celou cestu kapely vyhrávaly svižně
do kroku a všichni účastníci se sešli k zabijačkovému hodování u obecního úřadu.

Ještě než se příchozí pustili hodování,
byly vyhlášeny nejlepší masky. Absolutní
vítězství právem obhájila Jana Pivoňková
alias Písnička. A pak se tančilo a veselilo
v rytmu hudebního tělesa Duo Kornet.
Dobrou náladu masopustníků nepokazila
ani tradice z minulého roku – „ půlnoční
vysklívaní“. Všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu veselice, patří dík
a příští rok na viděnou v průvodu!
Štěpán Koumar, kronikář
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SPOLKOVÁ ČINNOST

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

OSKA z.s.
OSKA s Obcí Kohoutov letos dokončí opravu omítky kostela. Podařilo se opět získat
dotaci 200 000,- Kč z Ministerstva kultury.
Do léta by mělo být vše hotovo.

Stalo se:
V OSKA z.s. na závěr projektu Arboreal
Futures vydala pro všechny občany brožurku o vhodných odrůdách ovocných
stromků pro výsadbu v Kohoutově. Publikaci zdobily fotografie keramických podložek pod hrnce, které vyrobily kohoutovské
děti pod vedením Dany Gregové. Jistě vám
doma dobře slouží.

Připravujeme:
•• O velikonoční neděli 21. 4. Zveme občany na tradiční OBCHŮZKU OBCE. Sejdeme se v 15 hodin na konečné autobusu
v Kladrubech. Procházka bude doplněna
výkladem o historii jednotlivých objektů. Odradit by nás mohla jen vichřice
a průtrž mračen, jarní deštík nevadí.
•• V neděli 19. května v 18 hod zahájíme
v kostele další ročník přednáškového pásma ROZPRAVY O ČLOVĚKU A KRAJINĚ,

letos na téma „venkovské zahrady“. O kráse zelenin přednáší Ing. Ludmila Dušková
z televizního pořadu Polopatě a o bylinkových zahrádkách Ing. Jiří Pyrner, správce bylinné zahrady na Kuksu. O tematické hudební vstupy jsme požádali dětskou
hudební skupinu „ Na Źďárek“.
•• V pátek 24. května 2019 můžete navštívit od 18 hodin do noci náš kostel
Nanebevzetí Panny Marie v rámci akce
NOC KOSTELŮ. Začneme tvůrčí dílnou
pro děti, zařadíme přednášku o historii našeho hřbitova a dvou desetiletích
jeho obnovy. Vítáme aktivitu všech, kteří
ovládají nějaký hudební nástroj a chtějí
potěšit své spoluobčany ve vlastním příspěvku, nebo v rámci „Serendipity koncertu“, kde si může zahrát každý, kdo se
dostaví. Končit budeme v 23 hodin. Program upřesníme na plakátech a k dispozici bude i na www.nockostelu.cz .

30. 3. od 14 hod

sobota

Obec, ČČK

Sběr odpadků v obci

od obecního úřadu

21. 4. od 15 hod

neděle

OSKA .z.s.

Obchůzka Kladrub

od konečné autobusu
v Kladrubech

26. 4. od 9 do 15 hod

pátek

Obec

Svoz odpadu

velkoobjemového
a nebezpečného

27. 4. od 9 do 12 hod

sobota

Obec

Svoz odpadu

velkoobjemového
a nebezpečného

30. 4. od 18 45 hod

úterý

ČČK, Obec

Čarodějnice

od obecního úřadu

19. 5. od 17 hod

neděle

OSKA .z.s.

Rozpravy o člověku
a krajině

kostel

24. 5. od 18 hod

pátek

OSKA .z.s.

Noc kostelů

kostel

1. 6. od 15 hod

sobota

ČČK

Den dětí

hřiště

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
RATIBOŘICE
příběh zámku a zámek příběhů
oživlá vyprávění příběhů a osudů obyvatel zámku a jejich příbuzenstva
RATIBOŘICE - ZÁMEK
13. 4. 2019 v 16 hodin
Vstupenky nutno rezervovat předem.

ZAHRADNICKÉ TRHY V KUKSU
široký sortiment balkónových
i zahradních rostlin, ovocných stromků, skalniček, kaktusů a doplňkového
zboží, přednášky odborníků
BAROKNÍ AREÁL, KUKS
26. 4. 12:00 – 28. 4. 2019 16:00

BAROKO NAOKO 2019
Živé obrazy ze Šporkovy doby.
Hudba a tanec, divadlo a loutky, barokní jarmark.
BAROKNÍ AREÁL, KUKS 15. 6. 2019 9:00 – 17:00

Jarmila Tyrnerová
10

11

Dušičkový koncert v kostele

Vánoční koncert skupiny Na Žďár 26. 12. 2018

Masopustní veselí v Kohoutově 16. 2. 2019

Pohádka a muzika s Filipem Pýchou

