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na Masopustním veselí   
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Bezplatný informační 
zpravodaj 
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Obecní úřad 
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Vážení občané,  rekreanti, chalupáři a ostatní návštěvníci 
obce Kohoutov, dostává se Vám  do rukou  druhé vydání  
Kohoutovských listů.  Doufám,  že jste  s tímto  čtvrtletníkem 
spokojeni a dáte nám vědět své připomínky,  náměty a 
podněty e-mailem na: obec.kohoutov@seznam.cz nebo 
dopisem do schránky na Obecním úřadě. 
 
Chtěl bych zde poděkovat  všem, kteří se  zúčastňují  akcí 
pořádaných obcí a ostatními složkami v obci.  Za všechny 
akce jmenuji alespoň Masopustní veselí, které se vydařilo. 
Na příští  ročník se vynasnažíme, aby oba  průvody měly 
hudební doprovod.  Dále  děkuji  paní knihovnici za 
uspořádané akce pro děti v knihovně, zejména již tradiční 9. 
ročník akce Noc s Andersenem. Děkuji  také  Českému 
červenému kříži, který jako každoročně pomohl s 
organizováním Dne matek. Škoda jen,  že se této akce 
zúčastnilo méně žen než jiné roky.   
 
 
Co nás čeká v nejbližším období?  
13. srpna 2011 - Lidová  řemesla  Kohoutov  2011  
 
Celou akci organizačně  zajišťuje výbor pro Lidová  řemesla 
při Obci Kohoutov ve složení:  
- HORÁČEK Pavel -  předseda  výboru, hlavní 
organizátor   
- Ing. BUCEK Jan -  zajištění  účastníků  řemesel   

mailto:obec.kohoutov@seznam.cz
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- Mgr. ČERNÁ Hana -  zajištění dopravní obslužnosti a 
parkování  
- Ing. REZEK Radek  -  zajištění  kulturního  programu   
Přijede  nám  zahrát  Vlasta  Redl,  Podzvičinka,  Jan Budař 
a Eliščin Band,  bluesgrassová skupina   Fámy,  Ginerva  a  
další.  Pro  děti  jsou  zajištěny dvě  divadelní  představení,  
projížďka na koních, malování na obličej či velká skluzavka.  
Nesmí chybět jako každoročně rytíři v plné zbroji, letos  i  v 
dětském podání,  sokolníci apod. Doufám, že Vám  touto 
akcí nenarušujeme letní víkend a věřím, že se přijdete 
pobavit.   
 

Závěrem Vám všem přeji mnoho letních slunných dní, 
dobrou sklizeň sena, dětem jedničkový závěr  školní 
docházky a zdařilou dovolenou, kterou přečkáte ve zdraví.   
 

                                                    Ladislav Grega, starosta obce     
 

Hospodářství: 
 

Lesní hospodářství  -  p. Roleček Jiří, bytem Kuks   
- prodej  dřeva  na  průmyslové  zpracování, 
- prodej  dřeva na palivo  -  cena 650,- Kč /m3  v celých  
délkách  bez DPH  a dopravy,  
- nákup   palivového  dřeva  je nutno  nahlásit  na OÚ 
do pořadníku  (dřevo  je převážně  smrkové). 
 

Vodní hospodářství -  Ing. Grega Ladislav    
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- hlášení  o  úniku a poruchách dodávky  vody  v 
Kohoutově   - Ing. Grega  - 499 693 030, 724 224 782 
- hlášení o poruchách dodávky  vody   v Kladrubech:  
p. Honzátko  (pravá část  od kapličky  -  napájení trkačem)   -  
499 392 417, p. Bucek  (levá část od kapličky – napájení  
vodárnou)  -  499 392 412  
          
Žádáme občany Kladrub, aby  vodu z vodovodů  používali 
pouze  pro  domácí a osobní potřeby.  Voda nestačí pro  
zalévání zahrad a  napouštění bazénů.    
  
Odpadové hospodářství - svozová firma Transport Trutnov 

- svoz komunálního odpadu  každou středu   
- svoz  plastů  - (žluté kontejnery)  každý čtvrtek  nebo 

dle  potřeby 
- svoz papíru  -  (modré kontejnery)  dle potřeby   
- svoz skla      -  (zelený a bílý zvon) dle potřeby   
- svoz velkoobjemového odpadu  na konci  srpna  2011 
(nábytek, sedačkové soupravy, sektorky, koberce, linolea, 
matrace, sanitární keramika)  
- svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU -                   
v pátek 3. června  od  13.30  do  17.00 hodin  nebo v sobotu 4. 
června od  9.00 do 11.00 hodin  na úložnou plochu za budovou 
Obecního úřadu.   

 
Do nebezpečného odpadu  patří:  
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- televizory, obrazovky,  monitory, zářivky, úsporné 
žárovky   
- autobaterie,  pneumatiky – pouze z osobních vozidel, 
monočlánky 
- barvy, obaly  ze zbytků barev,  nádoby na oleje včetně 
olejů, zbytky chemikálií a jejich obalů  
- elektrozařízení – mrazničky, lednice, sporáky, pračky, 
myčky, mikrovlnné trouby apod.  

 
NEBUDE  PŘÍJÍMÁN  VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  A  
STAVEBNÍ ODPAD.  NEBEZPEČNÉ ODPADY  BUDOU 
PŘIJÍMÁNY POUZE OD FYZICKÝCH OSOB TRVALE 
BYDLÍCÍCH  V OBCI KOHOUTOV A  REKREANTŮ, 
KTEŘÍ PROKÁŽÍ VLASTNICTVÍ A PLATBU ZA ODPADY 
K NEMOVITOSTI NA ÚZEMÍ OBCE.   

 
- svoz elektrozařízení  ve dnech  2. - 3. srpna 2011  -  bude 
upřesněno  plakáty a na webových stránkách  obce. 

 
   Rozmístění kontejnerů  v obci Kohoutov  
 

 Druh 
odpadu  

/Umístění 

Komunál 
 1100 l 
černý 

Plast  
1100 l 
žlutý 

Sklo  
1000 l  
zelený    
(zvon) 

Sklo  
1000 l 
bílý 

(zvon ) 

Papír  
1100 l  
modrý   

Nový  1 1   
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Kohoutov –
zastávka  

Valáškova 
pila  

1 1    

Smíšené 
zboží 

 1 1  1 

Kladruby – 
točna busu 

2 1  1 1 

Vyhnánov – 
u hasičské 
zbrojnice  

1 1    

Celkem  4 5 2 1 2 
        

 
Obec  Kohoutov  v letošním roce zakoupí dva kontejnery. 
Obracíme se na Vás s žádostí  o tip, jaký kontejner je třeba a 
kde ho umístit. (Kontejnery  pouze na tříděné odpady  -  ne 
komunální).  
 
Vaše podněty očekáváme do konce června e-mailem na: 
obec.kohoutov@seznam.cz  nebo vhozením dopisu do 
schránky obecního úřadu.   
 

Změny: 
 

mailto:obec.kohoutov@seznam.cz
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Dovolujeme si Vám oznámit některé změny týkající se 
informovanosti  v obci Kohoutov: 

 

-  Webové stránky obce   www.kohoutov.info  - 
administraci nově připravovaných stránek  bude  od 
července 2011  na základě schválení zastupitelstvem 
provádět KLECAROVÁ Pavlína. 
- Čtvrtletník „Kohoutovský zpravodaj“  - příspěvky 
jednotlivých spolků shromažďuje  KLECAROVÁ Pavlína, 
korekturu provádí BUCEK Jan.  
- Kronika obce -  od počátku roku 2011 ji vede Mgr. 
TURKOVÁ Helena,  která  v této činnosti nahradí paní 
Puhlovskou Marii, Kohoutov čp. 51.   
Tímto bych chtěl paní Puhlovské poděkovat za dlouhodové 
vedení kroniky, za její dobrou úroveň a  chtěl bych jí popřát 
mnoho zdraví a radosti do dalších let. 
 

- Autobusové jízdní  řády na lince Kohoutov – Dvůr 
Králové nad Labem od 12. 6. 2011. 
 

Dne 12. 5. 2011 nám společnost OREDO (www.oredo.cz) 
oznámila ukončení spojů „6“ ráno a  „6“ večer z důvodu 
nerentability těchto spojů. Tyto spoje budou funkční  pouze 
pokud je obec bude  spolufinancovat a to ve výši Kč 93 000,-  
ročně za jeden spoj (výpočet byl proveden dle  zaslaných 
podmínek). Dne 16. 5. 2011 jsem odeslal dopis na společnost 
Oredo a Krajský úřad s tím, že  nesouhlasíme s rušením 
spojů do obce, hlavně se spojem  „6“  večer.  V současné 

 KKKOOOHHHOOOUUUTTTOOOVVVSSSKKKÉÉÉ      
   LLLIIISSSTTTYYY   
  

čtvrtletník obce Kohoutov 

 

   

  
  

době jednáme o zavedení spoje Dvůr Králové – Trutnov, 
který by v tuto dobu do Kohoutova zajížděl a obec by se 
podílela na financování trasy Kohoutov křižovatka – 
Kohoutov Obecní úřad.  Výsledky  tohoto jednání do 
uzávěrky čtvrtletníku nebyly známy.    

Ohlasy občanů: 
 

28. 2. 2011 došel od občanů Kladrub dopis  Zastupitelstvu 
obce, adresovaný dne 25. 2. 2011.  
 
 
Dne 23. 2. 2011 došlo v místní části Kohoutova – Kladruby k 
přerušení dodávky pitné vody – vlivem mrazů nad  10 st. C.  
Díky akci pana Ladislava Jirouska, pracovníka Obecního úřadu 
Kohoutov, který všem postiženým dovezl pitnou vodu a dále během 
dne objevil starou stoletou šachtu, kde bylo zamrzlé šroubení a 
dodávku pitné vody i při trvajících mrazech obnovil, děkujeme.   
Žádáme proto my, níže podepsaní, aby obecní zastupitelstvo tuto 
mimořádnou akci ocenilo a udělilo panu Jirouskovi mimořádnou 
odměnu. Věříme, že  Vaše rozhodnutí si přečteme v dalších 
čtvrtletních zprávách obce.   
 
                       Za Kohoutov – Kladruby  podepsáno 13 občanů   
 
 

http://www.kohoutov.info
http://www.oredo.cz
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Starosta  obce tento dopis  předal Zastupitelstvu obce  dne  
29. 3. 2011, které  rozhodlo, že  odpověď má napsat starosta 
obce tak, jak  ji přednesl ústně na zastupitelstvu.   
 
Děkuji občanům Kladrub za dopis.  Předně musím konstatovat, že 
pan Jirousek je zaměstnancem společnosti KOASS spol.s r.o.  
Kohoutov, vlastníkem této společnosti je Obec Kohoutov.  O 
mimořádné odměně neuvažuji a to zejména z důvodu, že pan  
Jirousek tyto práce  plnil během svých pracovních povinností, v 
pracovní době a na pokyn starosty obce.   
               
                                                     starosta obce, Grega Ladislav 
 
 
Anketa: 

 
Líbí se Vám upravené prostranství v zatáčce naproti telefonní 
budce? Hlasovat můžete  na  www.kohoutov.info. 
Před úpravou: 

 KKKOOOHHHOOOUUUTTTOOOVVVSSSKKKÉÉÉ      
   LLLIIISSSTTTYYY   
  

čtvrtletník obce Kohoutov 

 

   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po úpravě: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kohoutov.info
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   Zveme vás: 
 

- Každý pátek od 18 hodin se scházíme na hřišti a hrajeme 
volejbal. Uvítáme každého nového nadšence. 

 
- V pátek 3. června od 16.30 hodin je brigáda na hřišti. 
 
Volejbalový turnaj šestičlenných (nejlépe rodinných) 
družstev se koná 2. července 2011 od 9 hodin.  Podmínkou 
jsou minimálně dvě ženy na hřišti. 
 
 

 
 

- 27. 5. – Noc kostelů (ve DK) – www.nockostelu.cz  
- 28. 5. – Folkový večer v Hajnici 
- 12. 6. a 25. 6. – Hudební léto Kuks 
- 18. 6. – Farmářské slavnosti u Dašků v Náchodě 
- 9. 7. od 9 hodin Slavnosti koní, historie a řemesel 
- 9. 7. – Hajnickej potlach 

Farmářské a řemeslné trhy – pravidelně ve městech: 

TJ SOKOL 
 

Ze sousedství 
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Jaroměř  - každé sudé úterý  

Trutnov Poříčí - každou sobotu od 7 do 11 hodin  

Česká Skalice  - každou 2. sobotu, poprvé 16.4. 

Dvůr Králové  - každý čtvrtek u Šindelářské věže od 9.00   
do 17.30 hodin. 

 
 
 
 

Celé jaro pokračovalo „tvoření pro děti“. Od června až do 
září je toto organizované tvoření přerušeno, ale i přesto jsou 
zde děti vítány. Mohou využít své vlastní fantazie, materiál 
jim bude poskytnut.  Ze zkušeností vím, že pokud je venku 
hezky, chtějí si děti i dospělí užívat přírody a pohybu a 
návštěvnost knihovny poněkud klesá. 

 

 Stalo se… 
 

V pátek 2. 4. 2011 proběhla již v minulém čísle zmiňovaná 
celostátní akce „Noc s Andersenem“. Dětí se sešlo 23, 
dospělých 8, z toho 3 děti a 3 dospělí spali doma. Letos 
poprvé začínala tato noc v 16 hodin a končila kolem 10 
hodin ráno. Celý večer byl věnován spisovateli Václavu 

Místní knihovna 

http://www.nockostelu.cz
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Čtvrtkovi. Hned v úvodu jsme při krátké vycházce hledali 
poklad. Když jsme se nadýchali čerstvého vzduchu, vrhli 
jsme se  na vyrábění triček a stínítek (bludičky). Bludičky 
měly těm nejmenším v noci osvětlovat schodiště.  
 
Děti se rozdělily na tři skupiny Rumcajsové, Manky a 
Cipísci. V soutěžích vyhráli nakonec Cipísci. Ve stejném 
složení skupin si pak každá z nich vylosovala  jeden 
pohádkový příběh od Václava Čtvrtka a snažila se jej 
ztvárnit jako loutkové divadlo. Všem patří velká poklona za 
snahu. 
 
Po shlédnutí jednotlivých představení (asi po 22. hodině) 
jsme se vydali na stezku odvahy. U kostela jsme dětem 
rozdali kartičky s pohádkovými postavami , děti pak šly 
podél loučí na hřbitov do márnice, kde měly nalézt druhou  
kartičku se stejnou pohádkovou postavičkou. Pokud chtěly, 
mohly jít ve skupinkách. Vycházku nám zakončil malý 
ohňostroj, který jsme získali jako dar. Pro některé děti touto 
vycházkou noc končila (kolem půlnoci), šly do hajan a 
usínaly při příbězích O hajném Robátkovi. 
 
Ty starší a odolnější ještě pokračovaly hrát různé tiché hry v 
tělocvičně a nakonec kolem 3. hodiny šly také spát a usínaly 
u Pověstí Královédvorska. Na chatování [četování] na 
počítači jsme letos bohužel poněkud pozapomněli. 
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V sobotu jsme se probudili  kolem 8. hodiny, nasnídali jsme 
se, trochu rozpohybovali v tělocvičně, rozdali jsme si 
pohledy z Noci s Andersenem a byl tady konec celé noci. 
Rozcházeli jsme se kolem 10.00 hodin. 
 
Doufám, že se Všem zúčastněným Noc s Andersenem líbila, 
a že už teď se těší na příští rok. Pokud máte někdo nějaké 
připomínky nebo návrhy, ráda si je vyslechnu. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se se 
mnou podíleli na organizaci. Děkuji také Obecnímu Úřadu, 
že jsme mohli využít všechny jeho prostory, protože pouze 
do knihovny bychom se opravdu nevešli. 
 
 

Zveme vás: 
 
Knihovna je otevřena i v létě. Přijďte se podívat, že i mezi 
knihami je v době teplého počasí příjemně. 
 
Za knihovnu Dana Gregová. 
 
 
 

 
 
 

    

Občanské sdružení Kohoutov 
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Občanské sdružení přebírá od obce do pronájmu kostel, aby 
pomohlo zachovat tento památkově chráněný objekt pro další 
generace obyvatel Kohoutova.   
Obec Kohoutov jako majitel a OSK jako nájemce mají v plánu 
kostel využívat pro koncerty a obřady, pokusit se znovu 
zprovoznit varhany, zajistit kostel staticky a vypracovat 
projekt na získání financí pro opravu omítky i restaurování 
vzácných slunečních hodin. V květnu proběhne prohlídka 
dřevěného inventáře kostela restaurátorem, který navrhne 
údržbu.  

 
 Stalo se: 

 
Přednáška “Staré místní odrůdy ovocných stromů“  se 
uskutečnila ve čtvrtek 17. února. Navštívilo ji 16 občanů. 
Dendrolog Vítězslav Haupt, DiS nám připravil promítání a 
přednášku hlavně o jabloních, starých i nových odrůdách. 
Posluchači mohli porovnat chutě asi 20 odrůd jablek a zeptat 
se na vhodnost pěstování v naší obci.  
Pan Haupt nám doporučil podnože ovocných stromů vhodné 
k výsadbě připravované aleje na cestě kolem lip 
k Ferdinandovu. Na některé podnože plánujeme naroubovat 
původní staré odrůdy pěstované dříve v Kohoutově.  
Pokud máte ve vaší zahradě starý strom s chutným ovocem, 
který by bylo dobré zachovat, dejte nám vědět a můžeme se 
podívat, zda z něj půjdou vzít rouby. 
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Své tipy můžete předat třeba v obchodě se smíšeným zbožím  
Jitce Maryškové.  
Dne 21. 4. 2011 se konala brigáda na květinové výsadbě 
hřbitova. Děkujeme všem 12 účastníkům. 
 

  Zveme vás:  
 
Brigáda v kostele: Stop červotoči 
7. června 2011 - úterý od 17 hodin 
S sebou ochranné rukavice, hadry, případně brýle a baterku. 
 
Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově 
11. června 2011 – sobota v 17 hodin 
Koná se k připomenutí 260. výročí od vzniku vzácných 
slunečních hodin na stěně kostela (1751). V úvodu koncertu 
vám Lenka Nečasová, studentka Akademie staré hudby 
prozradí, co vše bylo nalezeno na kůru našeho kostela. Lenka 
Nečasová prohlédla, utřídila a popsala sbírku původních 
opisů skladeb objevených v kostele. Nejstarší opisy byly 
datovány rokem 1800. V rámci své bakalářské práce založila 
z kohoutovských nálezů odborně vedenou archivní sbírku, 
jejíž hodnotu ocenili již i v Muzeu české hudby v Praze. Pro 
červnový koncert vybrala tři skladby, které budou zahrány a 
zazpívány přímo z fotokopií původních partitur. V kostele 
bude během koncertu instalovaná výstava nálezů z kůru. 
 
Musica Cum Gaudio zahraje skladby:  
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Dreyer, Johann Melchior (1747 – 1824): Offertorium in B dur 
Anonym: Alma Redemtois 
Haydn, Michael (1737 -1806) : Salve in C et B 
Obsazení: 
Zpěv: soprán, tenor, alt, bas 
Housle I., housle II., violoncello, cembalo 
Vezměte s sebou i své známé, bude to stát za to! Vstupné 
bude dobrovolné, budeme přijímat příspěvky na honorář 
pro muzikanty. 

 
 
 

Kontakt:  
 
Jiří Drbohlav   
- důvěrník pro Kohoutov od roku 1988 
- svolává schůze ve Dvoře Králové,  
- informuje o zájezdech, výborech 
- provádí léčení a dbá o zdraví včelstev 
- tel. 774 159 997 
 
V Kohoutově máme 6  včelařů, kteří patří do spolku 
Českého svazu včelařů, k územní organizaci ve Dvoře 
Králové. Díky poloze obce, která je obklopena hlubokými 
lesy, se jedná o uzavřenou komunitu včel. Toto specifikum 
nás již 2x ochránilo před morovou nákazou včel, která 
během posledních 10 let hrozila.  

Český Svaz Včelařů 
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Kohoutov se dále může chlubit nejlepšími snůškovými 
podmínkami v celém Královédvorsku. Od března začínají 
kvést bledule, olše, pak sasanky, ovocné stromy a v létě v 
lese maliníky, borůvčí, ostružiny, maliny,…   
 
A proč se u nás vlastně tolik daří bledulím? Úžlabinou, 
okolo které je obec rozložena, stéká přirozenou cestou 
Kladrubský potok, kde se koncentruje vyšší vlhkost. 
Mokřiny, které zatím nebyly meliorací zničeny, tak vytváří 
výjimečné prostředí, jakých je v České republice jen několik.  
 
Ale zpět k našim včelám…  V Kohoutově, který je dlouhý 2,5 
km, máme 50 včelstev. Jelikož se doporučuje 25 včelstev na 
každý 1 kilometr, jedná se o ideální stav. 

 
 
 
 

Stalo se: 
 
Jaro probíhalo ve znamení brigád.  
Druhou dubnovou sobotu jsme se sešli v hojném počtu a 
zajistili sběr odpadků v Kohoutově a okolí. Akci jsme 
zakončili jako tradičně  na hřišti opékáním buřtů. Velké díky 

Český Červený Kříž 
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patří všem, kteří dorazili  16. dubna na brigádu sázení 
stromků.  
 
Pro děti jsme ve spolupráci s OÚ a Sokolem přichystali 
program na Pálení čarodějnic, kde nechyběla soutěž o 
nejčarodějnější masku. 7. květen patřil maminkám a dětem – 
na Den matek se děti pochlubily se svým kulturním 
pásmem, které nacvičily v knihovně s Danou Gregovou a 
pak si všichni užily taneční zábavu v tělocvičně a výborné 
občerstvení.  
 

Zveme vás: 
 
- 28. května – Dětský den 

Již tuto sobotu ve 14 hodin vypukne na hřišti 
v Kohoutově Dětský den.  
 

- 22. – 24. červenec – Výlet Kohouťáků 
Chata Vejpálka v Krkonoších 

Bližší informace podá Kamila Švorcová 
 
 
 


