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10. let od znovuotevření hřbitova v Kohoutově

SLOVO STAROSTY

1. listopadu 2009 starosta obce Ladislav
Grega po jedné z etap obnovy slavnostně otevřel kohoutovské hřbitov za přítomnosti početného zástupu občanů.
Po „dušičkovém“ koncertu se všichni v průvodu dětských světýlek na tajuplně osvícený hřbitov vrátili uctít památku zemřelých a zaposlouchat se do barokních písní
v podání pana Karla Vika. Byla tak založena
tradice a letos to bude již po desáté, kdy se
společně na hřbitov vydáme.
Náš hřbitov byl založen už v roce 1786
na příkaz císaře Josefa II. Kamenná zeď
a márnice byly postaveny v roce 1820,
v roce 1860 se plocha rozšířila směrem nad
márnici a začaly se objevovat první kamenné náhrobky. Do té doby byly kříže dřevěné. V roce 1930 nechala Církevní správa
Kohoutova vybudovat studnu, aby mohla být udržována zeleň. Poslední pohřby
zde proběhly začátkem 70. let minulého

Milí spoluobčané,

století, to je už téměř 50 let. Porevoluční
obnovu zahájily v letech 2000 a 2001 skupiny studentů z celého světa pod hlavičkou organizace INEX.

Hřbitov 2009

Po dvou desítkách let postupné rekonstrukce vedené obcí a spolkem OSKA
z.s. s pomoci dalších občanů slouží hřbitov opět původnímu účelu, i když se zde
ukládá pouze popel. Poté,
co vichřice vyvrátila staré
tůje a hřbitov zarostly růže,
stává se prosluněné místo
s kamennými připomínkami historie také častým
cílem procházek. Pojďte
s námi vzpomenout všech
dávno i nedávno odešlých,
letos půjde průvod se
světýlky v neděli 27. října.
Jarmila Tyrnerová

Hřbitov 2019
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. 9. 2019 a další číslo vyjde
v prosinci 2019. Fotografie: L. Grega, J. Tyrnerová
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večery začínají být chladnější, sluníčko
ztrácí svou sílu, rána jsou sychravá - to vše
je neklamnou známkou toho, že přichází
podzim.
Doufám, že jste přes léto načerpali
dostatek energie, abyste překonali studený podzim a mrazivou zimu, sám ve skrytu
duše doufám, že letos bude zima zimou,
na Vánoce hodně sněhu, sem tam pořádný
mráz, který zahubí veškeré parazity, zejména lýkožrouta smrkového, přezdívaného
kůrovec. Bohužel se nevyhnul ani lesům
v okolí obce Kohoutov.
Letošní podzim začal 23. září, dnem podzimní rovnodennosti, kdy paprsky Slunce
dopadají na zemi kolmo k její ose. Na tomto dni nejen staré kultury, ale i Starý zákon
zakládali svůj kalendář, ode dne podzimní
rovnodennosti
odpočítávali začátek nového roku.
Podzim je jedním ze
čtyř ročních období, tvoří přechod
mezi slunným létem
a nevlídnou zimou.
Krása a pestrobarevnost podzimu,
červánkové večery a mlhavá rána
jsou přímo určena pro romantiky.
V Kohoutově máme
velkou výhodu, že
okolí naší obce nabízí nesčetné možnosti na vycházky a již

je opraven kamenný mezník - Wágnerův
kříž. Lesy lákají nejen nás, ale i přespolní
ke sběru hub, jistě jste zaznamenali neprůjezdnost příjezdové cesty od Kocbeře. Ostatní z nás určitě využívají poslední teplejší dny
ke sběru ovoce a k poklízení zahrady a přípravám na zimu. Zašli jste již někteří z Vás
ochutnat plody v alejích? Dlouhé podzimní večery jsou ideální ke čtení knih, hraní
her s dětmi, sportování v tělocvičně, takže
doufám, že stoupne návštěvnost knihovny
a pingpongového stolu.
Vážení čtenáři Kohoutovských listů, příroda pomalu usíná, den se krátí a i my bychom
si měli odpočinout, než nám jako každý rok
nastane vánoční shon. Přeji Vám všem, ať
nepodlehnete stresu a v klidu se dočkáte
dalšího vydání KL.
		
Láďa Grega
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané obce Kohoutov, vážení chataři a chalupáři.
Prázdniny jsou za námi, takže jsme tu s dalším vydáním Kohoutovských listů a v nich samozřejmě stručný výtah z toho, co jsme probírali na zasedáních Zastupitelstva obce Kohoutov.
ZO schválilo:
•• prodeje a směny pozemků dle zveřejněných záměrů
•• záměr na prodej pozemků dle předložených žádostí
•• odměny organizátorům akce Lidová řemesla Kohoutov 2019

•• dodatek č.1 ke smlouvě na Zpracování
nového územního plánu Obce Kohoutov
•• cenovou nabídku na Zpracování dokumentace požární ochrany obce Kohoutov
•• rozpočtová opatření č. 6/2019 a č. 7/2019
v předložených zněních

To by bylo to nejdůležitější, co jsme přes letošní léto v ZO schválili. Přeji vám všem krásný,
barevný podzim, hojnost houbových úlovků a těším se zase před vánoci, kdy se opět připomenu ve stejné rubrice.
Pavel Horáček

ZPRÁVY Z OBCE
Odpadové hospodářství
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne
v pátek 11. října od 13.00–16.00 hodin,
v sobotu 12. října od 8.00–11.30 hodin.
Odpady můžete vozit během celého
období do výše uvedených dat v pondělí a ve středu od 13.00–16.00 hodin.
Po tomto datu již nebudeme žádné odpady přijímat.
Pneumatiky se přijímají pouze bez disku, jinak Vám bude naúčtován poplatek
30,- Kč za jednu demontáž pneumatiky
z disku. Odpad vzniklý v rámci stavební
činnosti a podnikání se nepřebírá, odvoz
si musí původce odpadu zajistit na vlastní
náklady.
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Vodní hospodářství

Co se událo

Vodovod v Kladrubech je před dokončením. Celá stavba proběhla docela v klidném klimatu, někteří ani nezaznamenali,
že se něco staví. Největší problém nastal
při přechodu potoka u Jiránků, kde bylo
použito bourací kladivo. Musím dodavatelskou firmu STAVOKA Kosice, a.s. pod vedením Ing. Noska a jeho stavbyvedoucího
pana Hanuše pochválit za vstřícný postoj
k celé stavbě a zejména k občanům.
V současné době probíhá výstavba
vodovodních přípojek. Otázkou zůstává co
se starým vodovodním řádem. Co se týká
vodárny, bude uzavřena a zatím ponechána. Druhou otázkou je: Jak využít TRKAČ ten starý dobrý pomocník, který nás nikdy
nezklamal? Pokud máte nějaké nápady,
pište na obec.kohoutov@seznam.cz
Odpočty vodného z vodoměru v obci
Kohoutov proběhnou v týdnu od 21. – 30.
října 2019

•• Období školních prázdnin mnoho nového nepřineslo, za zmínku stojí akce Lidová řemesla, která nám zčásti propršela,
tancovačka byla jako vždy třešničkou
na dortu. Přílohou Kohoutovských listů
je i bulletin 25 let Lidových řemesel v Kohoutově; bulletin byl finančně podpořen
Královéhradeckým krajem.

•• Na poli úředním jsme pomalu pokročili s územním plánem obce.
Dne 10. 9. 2019 byl na stavební úřad
ve Dvoře Králové nad Labem předán
návrh ÚPO ke společnému projednání
s dotčenými orgány. Stále můžete vznášet dotazy či podněty a připomínky.

PROSBA K OBČANŮM:
Omlouvám se občanům, že jsou někdy
kontejnery na tříděné odpady, zejména sklo a plast přeplněné, nejvíce
u obchodu. Využívejte prosím další
kontejnery v obci, které jsou leckdy
téměř prázdné. Osobně si myslím, že
v obci Kohoutov je nádob na odpady
dost, jenom je potřebujeme využívat
efektivněji. Není od věci použít selský
rozum.
Od 1. 10. 2019 bude u obchodu
čp. 73 umístěna nádoba na sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností.
Oleje a tuky se vkládají v uzavřených
PET lahvích do označeného kontejneru.

•• Bylo opraveno kamenné schodiště vedoucí do obchodu.

Co nás čeká

Lesní hospodářství
Obec stále nabízí palivové dřevo (většinou
smrkové) za cenu 500,- Kč + 15 % DPH.

Obec bude na podzimních zasedáních
schvalovat nové vyhlášky o odpadech,
dále se budeme určitě zabývat aktuálním
tématem zavádění čipování psů a kontinuity platnosti jejich očkování. Budeme
připravovat rozpočet obce na rok 2020;
z investičních akcí máme jasno v tom, že
budeme zateplovat budovu Obecního
úřadu včetně výměny vytápění.
Ladislav Grega - starosta obce
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Poplatková povinnost v obci Kohoutov
Bytové hospodářství a pronájem ordinace
Obec pronajímá dva byty a jednu ordinaci pro praktickou lékařku. Děkuji a chválím
obě nájemnice a paní doktorku za včasné
a pravidelné měsíční platby.
U místních poplatků a platby za vodné je
to však jinak. Děkuji všem, kteří bez upozornění včas zaplatili poplatky za psy a odpady. Velká většina poplatníků na písemné upozornění čekají a někteří dokonce
na písemné připomenutí nereagují...
Připomínám proto, že podle Obecně závazných vyhlášek se na území obce Kohoutov
vybírají následující místní poplatky:

za odpady a psy, aby tak učinili co možná
nejdříve. Poplatky je možné uhradit hotově na obecním úřadě nebo bankovním
převodem na účet obce 10322601/0100.
Při bankovním převodu používejte
následující variabilní symboly:
OBJEKT S ČÍSLEM POPISNÝM
číslo popisné a daný rok
(příklad 652019 – 65 je č.p., 2019 je rok)
OBJEKT S ČÍSLEM EVIDENČNÍM
20 symbol pro rozlišení čísla evidenčního
od popisného, číslo evidenční a daný rok
(příklad 2012019 – 20 symbol, 1 je číslo
evidenční, 2019 je rok)

Místní poplatek ze psů
Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2013
- poplatek ve výši 100 Kč za každého psa
- splatnost poplatku za psy je do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
k 31. 8. 2019 dlužná částka celkem 200 Kč

Vodné Kladruby, paušál 2019
k 31. srpnu 2019 není zaplaceno za jednu
domácnost trvale bydlících a za jednu chalupu dlužná částka: 2.930,- Kč

Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012
- poplatek ve výši 400 Kč:
trvale bydlící občan ve věku 10 – 69 let
- poplatek ve výši 250 Kč:
trvale bydlící občan do věku 10 let a nad
70 let
- poplatek ve výši 600 Kč:
vlastník nemovitosti využité k rekreaci
- splatnost poplatku za odpady je do 31.
července příslušného kalendářního roku.
k 31. srpnu 2019 dlužná částka celkem jen
za rok 2019 13.679 Kč
Prosím všechny občany trvale bydlící
i chalupáře, kteří zatím nezaplatili poplatky
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OZNÁMENÍ A DISKUZE
Lidová řemesla KOHOUTOV 2019
V obci Kohoutov se 10. 8. 2019 uskutečnil
již 25. ročník akce Lidová řemesla Kohoutov 2019.
Tradičního řemeslného jarmarku se
letos zúčastnilo 174 trhovců, kteří nabízeli v naprosté většině vlastnoručně
vyrobené zboží od keramiky, skla, dřeva, slámy, přírodních kamenů, přes kov,
drátěné dekorace, textil, živé rostliny až
po ručně a tradičně vyráběné pochutiny,

šťávy, a jiné výrobky, které jsou spojeny
s původní rukodělnou výrobou našich
předků.
Letos jsme v Kohoutově přivítali přes
6300 platících návštěvníků, tj. návštěvníků mezi 15 až 70 lety. I přes poměrně
deštivé počasí v odpoledních hodinách
jsme tedy zaznamenali v podstatě stejnou účast, na kterou jsme v posledních
letech zvyklí i za pěkného počasí. Vypadá

Vodné Kohoutov, platby od roku 2015
k 31. srpnu 2019 je dlužná částka: 21.756 Kč
Prosím všechny občany trvale bydlící
i chalupáře, kteří zatím nezaplatili za vodné, aby tak učinili co možná nejdříve.
Vodné je možné uhradit hotově
na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet hospodářské činnosti obce
107-9481210287/0100.
Při bankovním převodu používejte
následující variabilní symboly:
OBJEKT S ČÍSLEM POPISNÝM
číslo popisné a daný rok
(příklad 652019 – 65 je č.p., 2019 je rok)
OBJEKT S ČÍSLEM EVIDENČNÍM
20 symbol pro rozlišení č.evidenčního
od popisného, číslo evidenční a daný rok
(příklad 2012019 – 20 symbol, 1 je číslo
evidenční, 2019 je rok)
Jitka Albrechtová, účetní obce
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to tedy, že návštěvníci si
k nám cestu najdou i v ne
zrovna ideálních povětrnostních podmínkách.
Tradiční trhy jako každoročně doplnil bohatý
doprovodný
program,
jako jsou představení loutkových divadel, ukázky
historického šermu, jízda
na koních, kolotoč, houpačky, nafukovací atrakce,
atd. V doprovodné hudební
produkci jsme si letos mohli
poslechnout např. Podzvifoto Jan Bucek
činku, Benjaming´s clan,
UDG, Queenie, Řemdih, Paya May a další.
Celkově můžeme tedy konstatovat,
že letošní ročník se vydařil a všichni se

SPOLKOVÁ ČINNOST
ČČK

můžeme těšit na další, už šestadvacátý
ročník, který se uskuteční 9. srpna 2020.

Tradiční výlet rodičů s dětmi letos zamířil
na chatu Šuměnka - Lobkovice v krásném
prostředí Šumavy. Chata byla veliká tak akorát, avšak při příjezdu nám bylo oznámeno,
že nemáme chodit do vysoké trávy, protože
tam jsou hadi. Takové nemilé překvapení!
Místo aby tu trávu posekali! A to nám ještě
venku běhala fůra myší, holky byly pěkně
vypasený. Vybalily se zásoby, uvařila rychle
večeře a připravilo večerní posezení.
Hned druhý den se šlo do Boubínského pralesa s tím, že to bude jen malá

procházka, pokračovalo se však dál až
na rozhlednu a to byl s kočárem mazec. Ale
výhled za to plahočení do kopce stál.
Další den se šlo na další rozhlednu
a do lanového parku, to se nám moc líbilo.
V úterý jsme si prošli Kvildu, zajeli na vlčí
stezku a dorazili do pivovaru Modrava.
Ve středu bylo hezky, tak se sjížděla řeka
a vracelo se vlakem do Lenory.
Další den si někteří z nás zajeli do Německa na nákupy a projížďku lodí. Zbytek
bandy se rozjel do Hoštic, kde mají muzeum, jako kdybyste byli ve filmu. Odpoledne jsme se šli vykoupat do řeky a pak

Pavel Horáček

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
prázdniny utekly, jistě jste si volné chvíle zpříjemňovali četbou zajímavých knih.
Od září je vám opět k dispozici knihovna,
a to každé pondělí od 16 do 18 hodin.
Během prázdnin byla řada starších knih
vyřazena a bude vám nabídnuta v rámci
říjnového bazaru. Ten se uskuteční v prvním říjnovém týdnu, tj. 30. 9. – 4. 10.
na obecním úřadě v rámci úředních hodin.
Přijďte si vybrat, příspěvek na vybrané knihy bude dobrovolný dle vlastního uvážení.

Zbylé knihy budou umístěny v regálech
na autobusových zastávkách a budou
k zapůjčení zdarma, abyste si mohli ukrátit
čekání na autobus a následnou jízdu.
Náhradou za vyřazené knihy byl
v knihovně navýšen počet knih z doplňovacího souboru MK Trutnov a čekají
na vás... „Staré dřevo k spálení, stará kniha
ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění.“ (Alfons Aragonský princ z Galilea
a biskup z Chieti 1460–1510)
Štěpán Koumar, knihovník
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i do bazénu, který byl u chalupy, ale voda
byla moc studená.
V pátek se jelo na Lipno. Vyvezli jsme
se lanovkou nahoru, tam se procházeli
Stezkou korunami stromů a tobogánem
šupem dolů. Starší mládež pak sjížděla
na koloběžkách a ostatní šli dolů pěšky.
Moc pěkný výlet! V sobotu už jen velké
balení a úklid a alou domů. Celý týden se
vydařil, počasí horší, ale „supr“ parta.

Plánujeme výlet do Prahy na muzikál
Kleopatra. Bude to 18. ledna 2020 - zase
na celý den.
Místa jsou omezena počtem vstupenek. Kdo má zájem, volejte: pí Švorcová
739 175 919.

Přehled plánovaných akcí
28. 9. od 14 hod

Sobota

OSKA

Moštování

V hasičárně, náves
v Kladrubech

27. 10. od 17 hod

Neděle

OSKA

Dušičkový koncert
a průvod

Kostel a hřbitov

Mějte se fajn a zase příště..
Kamila Švorcová

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
OSKA z.s.
Oprava omítky našeho kostela je zdárně
dovršena, doufám, že jste navštívili slavnostní harfový koncert. Nyní bychom rádi
upravili okolí kostela a po malých krůčcích
začali opravovat interiér. Pokračujeme proto ve veřejné sbírce do pokladničky.

Stalo se:
21. 9. odpoledne zavítalo do Kohoutova
Národní divadlo v Praze - tedy alespoň dvě
členky orchestru - harfistky Ivana Pokorná
a Barbora Váchalová a zahrály v kostele.

Připravujeme:
•• V sobotu 28. 9. ve 14 hodin chystáme
tradiční moštování ovoce v hasičárně
v Kladrubech. Jste vítáni. Přineste, prosím, ovoce, kbelíky, nožíky na krájení
a čisté petky na mošt. I děti se uplatní,
mohou sbírat jablka na návsi. Máte-li
na zahradě zajímavou chutnou odrůdu
jablek, či hrušek, přineste na ochutnání.
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•• V neděli 27. 10. v 17 hodin vás zveme
na tradiční Dušičkový podvečer. Znovu
otevření hřbitova proběhlo v roce 2009,
je to tedy již 10. ročník. Zahájíme v kostele krátkým koncertem, posilníme se čajem a punčem a pak s hořícími světýlky
vyrazíme za dušičkami na hřbitov. Děti
mohou zase vyzkoušet odvahu na ztemnělé cestě ke křížku.
Jarmila Tyrnerová

VÁNOČNÍ TRHY

Barokní areál, KUKS
sobota 16. 11. – 17. 11. 2019
sobota 23. 11.– 24. 11. 2019
vždy 9-16 hodin

KONCERT - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Hospitál KUKS, kostel Nejsvětější Trojice, KUKS
sobota 14. 12. 2019 v 17 hodin
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Výlet rodičů a dětí 2019

Výlet rodičů a dětí 2019

Montáž požárního hydrantu v Kladrubech

Harfový koncert ARPADUO 21. 9. 2019

Koncert na oslavu opravy kostela se skladbou pro akci „Týden pro klima“.

