Slovo starostky
Vážení občané,
už šestým rokem se do vašich schránek dostává obecní zpravodaj.
Najdete v něm přehled toho základního o chodu obecního úřadu,
stručný přehled, co se letos v obci událo a také co nás čeká v nejbližších letech.
Příští rok nás kromě lednových prezidentských voleb čekají také
volby do obecních zastupitelstev. To bude velký prostor pro hodnocení už druhého volebního období a osmi let práce pro obec.
Nyní hodnotíme jen rok letošní, který považujeme za velmi
úspěšný. Komplexní pozemkové úpravy se pomalu uzavírají, naopak
územní plán obce je na svém počátku. Zasedací místnost obecního
úřadu prošla velkou proměnou. Doslova hitem se stalo letní kino,
které do Mokrovous zavítalo v červenci. Zázrakem se podařilo na
sklonku roku odchytit u nás ve vsi čápa, který neodletěl do teplých
krajin a najít mu zimní útočiště v Záchranářské stanici Jaroměř. Připravili jsme několik důležitých projektů pro budoucí roky – například
všesportovní víceúčelové hřiště.
Přeji Vám nejen pěkné čtení, ale především krásné vánoční svátky. Do
nového roku pevné zdraví, spokojenost a spoustu nádherných prožitků
– třeba i na obecních akcích.
Jana Pečenková, starostka obce

Netradiční návštěvník tradiční
akce rozsvěcení vánočního stromu
Nevšední zážitek se stal 3. prosince, kdy se v Mokrovousích konalo rozsvěcení stromečku – pod bedlivým dohledem Marie, Josefa, Ježíška a Tří králů. Na návsi u zvoničky se pohybovalo okolo tříset návštěvníků. Je to tradičně nejvíce navštěvovaná akce
v Mokrovousích. Vystoupily děti ze školy i školky, tým dobrovolníků se staral o pohodu všech návštěvníků – letos kromě tradičního cukroví, svařáku a guláše přibyly ještě
bramboráky a bramborové spirálky. Nákupní horečku uspokojily děti ze ZŠ Dohalice,
které vyráběly vánoční dekorace. A lidi nakupovali a všechny krásné výrobky tak našly své majitele a zdobí jejich domácnosti. Celý výtěžek z prodeje připadl škole – děti
vydělaly přes dva tisíce korun. Věštění budoucnosti z litého olova a dílničky pro ty
nejmenší už také k této akci patří. I přesto se událo něco nečekaného. Jedna návštěva přiletěla až z teplých krajin. Lépe řečeno neodletěla na zimu. Jednalo se
o čápa, který v době vystoupení dětí ze základní školy z Dohalic přiletěl na to úplně nejzvláštnější místo - na silnici. V Mokrovousích
se pohyboval už delší dobu – odchozí hosté z hospůdky u Jonešů
dokonce v sobotu nabyli dojmu, že toho vypili až dost,
když čápa cestou domů viděli na střeše jednoho
z domů pod kostelem v domnění, že jde o keramickou dekoraci, která se z neznámých
důvodů hýbe. Jejich reakce byla správná,
kontaktovali Záchrannou stanici pro
handicapovaná zvířata Jaroměř a chtěli
čápa dostat do bezpečí. Odchyt čápa, se
podařil až v neděli na návsi – před parkem za pomocí starších dětí, které už
navštěvují druhý stupeň ZŠ. Ještě večer
pro čápa přijeli zaměstnanci této jaroměřské neziskové organizace. A protože v neděli 3. prosince měl svátek
Svatoslav, dostal čáp jméno Sváťa.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo
o jeho drobné podpoře – do stanice se tak dostane krmivo a ostatní
potřebné věci.
pokračování na str. 4 ...
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Obecní úřad informuje
Úřední hodiny: Po		 8:00-12:00 17:00-19:00 h.
				Út-Čt 8:00-12:00 h.
Knihovna:			Po 17:00-19:00 h.
Lokalita „Krausovo“:

(kontejnery na železo, plast, sklo, na zelený odad a nově i popelnice na jedlý olej)

Otevírací doba:					St 15:00 - 18:00 hod
							So 09:00 - 18:00 hod.
Kontakty:		 Telefon:
498 773 921, 495 447 035
			E-mail:		ou@mokrovousy.cz
			Web:		 www.mokrovousy.cz

V měsících duben a říjen se uskuteční sběr železa (duben), sběr velkoobjemného odpadu, nebezpečné
odpadu, ošacení a papíru pro děti do
ZŠ Dohalice.
Obecní úřad Mokrovousy poskytuje služby Czech Point (výpis z obchodního, živnostenského rejstříku,
z rejstříku trestů, ale i možnost zjistit
si např. bodové hodnocení řidiče, výpis z katastru nemovitostí a list vlastnictví). Dále provádí legalizaci a vidimaci (ověřování podpisů a listin).
Zajišťujeme pro občany kopírování,
půjčujeme obecní žebřík či drtič větví.
V prostorách obecního úřadu je

umístěn kontejner na elektroodpad
(tzv. E-box) a nabízíme zdarma oranžové pytle na nápojové kartóny.
Do Mokrovous se v roce 2017 přihlásilo k trvalému pobytu 16 obyvatel.
Z toho jsou tři narozené děti. Jeden
občan se odstěhoval a dva zemřeli.
Počet obyvatel k 30. 11. 2017 je 379.
V Mokrovousích je k 30. 11. 2017
v evidenci 73 dětí do 14 let, a 245
obyvatel od 15 do 64 let, 61 obyvatel
starších 65 let. Nejstarším občanem je
paní Marie Bejšovcová, která v prosinci oslaví 89. narozeniny.
Ivana Lášová

Jak získat informace o dění v obci a okolí

Dotazníkové šetření prováděné
v roce 2015 ukázalo, že informování
občanů je u nás v obci dostatečné. Jako
námět na ještě větší rozšíření informovanosti bylo zasílání informací formou
sms zpráv z internetových stránek
obce (www.mokrovousy.cz/info-sms).
Tato novinka byla spuštěna v roce
2016. Přihlásit k odběru se můžete vyplněním formuláře a zaškrtnutím příslušné kategorie (štítku), kterou chcete
odebírat. Zprávy Vám následně budou
přicházet zdarma formou SMS na Váš
mobilní telefon. Tuto službu využivá
minimum občanů (pouhých jedenáct,
z toho sedm je zaregistrovaných z roku
2016 a čtyři z roku 2017). Pokud máte

o tuto službu zájem, neváhejte a zaregistrujte se.
Populárnější služba pro občany je
odběr aktualit z www stránek. K tomuto odběru je zaregistrováno padesát
e-mailů. Jedná se o službu, kdy každá
zveřejněná aktualita z internetových
stránek přijde jako zpráva na zaregistrovaný email.
A jaké novinky můžete na internetových stránkách www.mokrovousy.
cz ještě najít? Je to především kalendář akcí, kde najdete přehled o akcích,
které se ve vámi zvolený den konají.
Postačí kliknout na datum a zobrazí se
seznam akcí, které se ten den konají.
Další novinku najdete na mapovém

portálu. K II. vojenskému mapování
přibyla ještě jedna historická mapa
– císařský otisk z roku 1841. Zde najdete zajímavé srovnání, jak se vlastně
změnila za několik stovek let obec, kde
stály budovy, kudy vedla silnice.
Responzivní web, který jsme spustili
v roce 2016, přinesl nejen jednodušší
ovládání webu obce na mobilních telefonech a tabletech, ale také zvýšení
návštěvnosti. Oproti loňskému roku
se zvedla denní návštěvnost z průměrných 60 návštěv na 95. V roce 2016
navštívilo internetové stránky měsíčně
1850 uživatelů, v roce 2017 je to neuvěřitelných 3090.
Ale nejen na internetu se dozvíte,

co je nového v obci. Pravidelně aktualizujeme nejen úřední desku, ale také
vývěsku vedle autobusové zastávky.
Zatím velkou výzvou jsou pro nás sociální média – konkrétně facebook.
Obec Mokrovousy zatím svou stránku
nemá. Zajímavá je ale skupina, kterou
zřídil mikroregion. Skupina se jmenuje Mikroregion Nechanicko – akce
a dění. Jsou do ní vkládány pozvánky od pořadatelů akcí, které se konají
v našem regionu. Internetové stránky
www.nechanicko.cz jsou také nově
zrekonstruovány, denně aktualizovány.
I tady funguje zasílání novinek emailem a kalendář akcí.
Jana Pečenková

Sbor dobrovolných hasičů Mokrovousy – rok 2017

Pro letošní rok jsme měli naplánovaných více věcí, než jsme nakonec
stihli udělat.
Začnu drobnostmi, jako je například dodělání čísla popisného na naší
nově zrekonstruované zbrojnici, nebo
smontování a přidělání pracovního
ponku včetně pomocné skříňky na
nářadí (nářadí dodal náš velitel osobně jako dar).
Z větších akcí se nám povedlo
průběžně během roku vyčistit 2/3
kanalizačních šachtiček v obci. Jedenkrát jsme také vyjeli k odklízení
větví z cesty pod vesnicí směrem na
Suchou.
Pro veřejnost jsme uspořádali letos
dvě akce. Prvního dubna Vynášení
Moreny. Je to v podstatě loučení se
zimou a vítání jara. Sraz byl v různých
převlecích a maskách a s různými nástroji vyvolávajícími hluk. Kdo přišel
bez masky a bez nástrojů, mohl si je
vyrobit v naší dílničce v klubovně.
Sešlo se nás zde přibližně 20 dětí +
dospělí. V čele s Morenou jsme pak
vyrazili průvodem k řece Bystřici.
Zde jsme Morenu zapálili, vhodili do řeky a za pomocí říkadel jsme
zkusili zahnat zimu a přivítat jaro.
Druhou větší akcí byl již desátý ročník Koloběžkiády. Termín jsme zvolili
26. srpna, takže také takové ukončení
prázdnin. Každé děcko do patnácti let

si zde může porovnat své síly s ostatními v rychlosti jízdy a ve zručnosti
při slalomu. Sešlo se nám zde cca 30
dětí + dospělí. Většina dětí má 2-3 závodní stroje (kolo, koloběžky, kolečkové brusle, popřípadě odstrkovala).
Když jsme s Koloběžkiádou začínali,
bylo to velmi náročné. Správně určit
děti do kategorií dle věku a dle stroje, s kterým bude dotyčný závodit,
tak, aby některé nebyly v nevýhodě,
byl skoro nadlidský úkol. Postupem
let jsme systém řazení dětí a strojů
vylepšovali. Letos tedy cca 30 dětí,
takže tedy 50-60 závodních strojů, vše
v rychlostní jízdě i v závodě zručnosti,
jsme zvládli za dvě a půl hodiny včetně vyhlášení výsledků všech dětí ve
všech kategoriích se všemi stroji, což
je super výsledek. Každý kdo závodil,
si odnesl diplom se svým umístěním,
nějakou drobnost podle svého výběru
a ti nejlepší dostali i medaile.
Z další naší činnosti pak můžu
jmenovat například na jaře sběr železa v obci, výpomoc při Dětském dni
a při Čarodějnicích, nebo například
čištění požární nádrže v obci. Začali
jsme také pracovat na opravě stroje
PS12 a máme také v opravně kalové
čerpadlo Heron. Začali jsme se také
scházet pravidelně každý první pátek
v měsíci u zbrojnice a vždy něco uděláme, ať již je to třeba údržba vybave-

ní, úklid, nebo drobné opravy zařízení. Zúčastňujeme se také pravidelně
porad Okrsku č. 9 – Kanonýr Jabůrek,
kam naše SDH patří.
Myslím si, že v letošním roce, i přes
nějaké nedotažené věci, se nám většina věcí povedla.
Na jaře příštího roku také plánujeme přijmutí dalších členů do našeho
sboru, a to děti ve věku od pěti let.
Děkuji všem našim členům, kteří se

 26. 8. 2017 Koloběžkiáda

podílejí na činnosti našeho sboru za
jejich aktivní přístup. Děkuji zástupcům Obecního úřadu Mokrovousy za
podporu v naší činnosti. Děkuji také
všem našim podporovatelům a příznivcům za spolupráci a přeji vám příjemné prožití konce roku 2017 a v novém roce hodně úspěchů v osobním
i profesním životě.
Libor Kolovrátník, Starosta Sboru
dobrovolných hasičů Mokrovousy
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Zasedací místnost obecního úřadu prošla velkou proměnou
Po větších investicích a opravách
probíhajících v loňském roce (dokončení chybějícího úseku chodníku ve
směru na Dohalice před popisnými
čísly 39 a 78, položení nového asfaltového povrchu v uličce naproti obecnímu úřadu a drobné opravy komunikací v obci) nás letos čekaly drobnější
projekty. Za nejvýznamnější považuji
pokračování rekonstrukce v budově
obecního úřadu. Letos přišla na řadu
zasedací místnost. V příštích letech
budeme pokračovat s ordinací MUDr.
Slavíka a rekonstrukcí prvního patra.
Nejen dotazníkové šetření, ale i jeden z výstupů dlouhodobého plánu
rozvoje ukázal, že si občané v obci
přeji nějaké místo k setkávání i mimo
letní měsíce. Stávající zasedačka byla

nedostačující, prostor ubíral zbytečný
stupínek a dřevěná zástěna (za kterou
byl menší sklad). Už loňská rekonstrukce umožnila zřídit skladovací
prostory v chodbě a v prostoru pod
schody, proto došlo k vybourání stupínku a dřevěné zástěny – tím se prostor výrazně zvětšil. Byla provedena
kompletní výměna elektroinstalace,
stará nevyhovující akumulační kamna
jsme vyměnili za přímotopy. Místnost
je doplněna dataprojektorem, plátnem
a kvalitním ozvučením. Dobrým doplňkem je i malá kuchyňská linka, je
tak zajištěn komfort pro návštěvníky.
Nemusíme vařit kávu v prvním patře
v knihovně. V letošním roce se kromě konání zastupitelstva a voleb do
Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR

 Leden 2017 Původní zasedací místnost

(a několika jednáních správní rady
mikroregionu, setkání s vlastníky pozemků v rámci KPÚ) konalo zdobení
perníčků pro děti.
V letošním roce jsme se Mokrovousy poprvé zapojily do celorepublikové
akce Ukliďme Česko. Nikdo nevěřil,
kolik odpadků se na našem katastru
nakonec našlo. Kde se v lidech pořád
bere ta bezohlednost a ničí přírodu?
Když je tolik možností, jak správně
s odpadem naložit…
Dále došlo k instalaci turistického
značení v obci a instalaci směrové tabule k Autodopravě Věchet. Instalovali
jsme dodatkovou tabulku k dopravní značce u obchodu Hruška – zákaz
vjezdu vozidlům nad 3,5 t. Důvodem bylo zamezení vjezdu autobusů

a nákladních aut do prostoru kolem
zvoničky (s čímž byl doposud velký
problém).
Zastupitelstvo obce v letošním roce
schválilo finanční dary na různé účely.
Přispělo částkou 5.000 Kč na provoz
Oblastní charitě Červený Kostelec
(Hospic Anežky České), ZŠ Dohalice
na školu v přírodě částkou 20.930 Kč,
MŠ Třesovice částkou 6.000 Kč (1.000
Kč na dítě z Mokrovous), TJ Sokol Dohalice částkou 20.000 Kč na činnost.
Podpořili jsme také Knihovnu města
Hradec Králové částkou 5.000 Kč, aby
byl v obci zachován systém výměnného fondu knih do obecní knihovny,
který se velmi osvědčil.
zastupitelstvo obce

 Prosinec 2017 Zasedací místnost po rekonstrukci

Všesportovní hřiště i nový územní plán obce – plány příštích let
Zastupitelstvo obce schválilo na svém
červnovém zasedání projekt na víceúčelové všesportovní hřiště, které by
mělo být realizováno v prostoru u kiosku letního občerstvení. Požadavek
na výstavbu tohoto hřiště vzešel z dlouhodobého plánu rozvoje jako priorita.
Zbývá už jen pokusit se získat dotaci
na výstavbu a pokud bude naše žádost
úspěšná, tak nás v příštím roce čeká velká investiční akce.
Celý letošní rok sbíráme informace ohledně možné rekonstrukce veřejného osvětlení, jehož stav je mírně
řečeno neuspokojivý. I toto je velkým
problémem, který dlouhodobě řešíme.
Je třeba rozhodnout, zda uskutečnit
výměnu kompletního osvětlení včetně
kabeláže nebo pouze úseky, které nevyhovují. Výměna lamp je nutná ve všech
případech. Stojíme před rozhodnutím,
zda zvolit ledkové osvětlení či sodíková
světla. V lednu dojde k montáží tří ledkových světel v Mokrovousích - pouze
na zkoušku, abychom mohli porovnat
rozdíl v osvětlení. Bude to na lampách
před popisným číslem 24 a před budovou obecního úřadu. Menší lampa před
popisným číslem 81.
Obec Mokrovousy se zapojila do
mikroregionálního projektu výsadby
zeleně. K jeho realizaci by mělo dojít

(pokud bude úspěšná žádost o dotaci)
na podzim roku 2018. Výsadba vrb proběhne podél hlavního odvodňovacího
kanálu za obcí (směrem na Třesovice).
Druhá lokalita pro výsadbu je podél
Klenické svodnice (v části směrem na
Suchou).
V roce 2018 nás čeká zpracování
územního plánu obce, který bohužel
nevyhovuje stávající legislativě. To je
jediný důvod, proč zahajujeme zpracování nového územního plánu. Tento
proces bude trvat přibližně dva roky.
Proces komplexních pozemkových
úprav by měl být v roce 2018 ukončen.
To je pro obec impuls k zahájení plnění
realizace tzv. Plánu společných zařízení,
který obsahuje navržené komunikace,
polní cesty, vedlejší cesty, výsadby zeleně, biokoridory, biocentra. Mezi tato
zařízení patří mimo jiné i částečná výstavba komunikace u lokality Pod hřbitovem (směrem od klubovny hasičů
ke koupališti), která je pro zastupitele
prioritou především kvůli problematickému přístupu na obecní pozemky
u koupaliště.
Aktivně se také zabýváme problematikou zanášení mlýnského náhonu.
Náhon je nutný vyčistit po celé délce
– nejen v Mokrovousích, ale také v Dohalicích – což je bez dotační podpory

téměř nerealizovatelné.
V zrekonstruované zasedačce už
máme konkrétní plány na první čtvrtletí. Kromě toho, že bude v lednu sloužit jako volební místnost a bude se zde
konat zastupitelstvo, nás 21. ledna čeká
setkání se seniory. Pozvali jsme cestovatele, pana Dršatu, který se s námi podělí

o zážitky z cest do Patagonie. V prvním
čtvrtletí se také sejdeme s podnikateli
obce, březnové neděle jsou věnovány
kurzu keramiky a plánujeme také pohádku pro děti.
Stále je co dělat a hodně práce toto
zastupitelstvo také čeká.
zastupitelstvo obce
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Promítání filmů bylo hitem letošního léta
Obec Mokrovousy se zapojila do mikroregionálního
projektu produkce letních kin. 22. července se u kiosku letního občerstvení promítal rodinný film Špunti
na vodě. Promítání se uskutečnilo pod záštitou pana
Lubomíra Lukeše - Putovní kino (www.putovnikino.
cz). Nebyli jsme ale sami. 5. června se promítal Anděl
Páně 2 v Hněvčevsi, 21. července Bezva ženská na krku
ve Stračově a několik produkcí proběhlo i ve Stěžerách
a ostatních obcích za hranicí našeho mikroregionu.
Spolupráce s panem Lukešem byla bezproblémová, nejednalo se o nijak drahou záležitost a vzhledem k velké
účasti ji pokrylo vstupné (i když nebylo nijak vysoké).
V Mokrovousích jsme měli štěstí na počasí (vyšlo
skvěle), na výběr filmu (rodinná komedie oslovila děti
i dospělé). Možná i proto, že se letní promítání konalo
poprvé, jsme měli z našeho okolí nejpočetnější účast
místních i přespolních. Určitě promítání příští rok znovu zopakujeme.
Jana Klempárová, knihovnice

 22. 7. 2017 Projekce rodinného filmu Špunti na vodě

Netradiční návštěvník tradiční akce rozsvěcení vánočního stromu
... pokračování ze str. 1
Se zaměstnanci je dohodnuto,
že na jaře čápa vypustí právě tady
v Mokrovousích. Budeme tak moci

sledovat jeho osud i nadále. Takovou sladkou tečkou za nedělním
večerem byla reportáž České televize (Severovýchod) o této nenadálé

události. Reportáž najdete v aktu- i vy – více informací najdete na jealitách na internetových stránkách jich internetových stránkách www.
www.mokrovousy.cz. Záchrannou jarojaromer.cz.
stanici v Jaroměři můžete podpořit
Michaela Langrová, zastupitelka obce

 3. 12. 2017 Zapálené prskavky rozzářily dětské oči

 3. 12. 2017 Michala Lášová a Anežka Strnadová v prodejním stánku ZŠ

 3. 12. 2017 Netradiční návštěvník tradiční akce
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