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Vážení občané,
se závěrem roku se do vašich
rukou dostává v pořadí již osmé
číslo mokrovouského zpravodaje. Rok 2018 byl rokem volebním. Určitě je načase trochu
bilancovat. Dle mého názoru
se mají Mokrovousy čím chlubit, obec se rozvíjí, vznikla tady
spousta nových tradic a troufám
si říci, že se nám tu žije dobře.
Takovou menší - větší rubriku
„Zpátky do minulosti“ najdete
na straně 3.
A co nového pro vás chystáme
v tomto volebním období? Několik projektů, které se již buď
realizují nebo nás čekají, najdete
v rubrice „Bude či nebude?“.
Dočtete se také o letošních
keramických kurzech, které proběhly v březnu a v říjnu. V říjnu
dokonce ve dvou turnusech.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků. Do nového roku
pevné zdraví a spokojenost.
Jana Pečenková,
starostka obce
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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 (v zimě): St 09:00 - 16:00 hod
						So 09:00 - 16:00 hod.

Kontakty:		 Telefon:
498 773 921, 495 447 035
			E-mail:		ou@mokrovousy.cz
			Web:		 www.mokrovousy.cz

Jaké služby občanům poskytuje
OÚ Mokrovousy a co si zde
můžete vyřídit?

ny přírody a krajiny (kácení dřevin
a porostů)
• kopírování
• zapůjčení obecního žebříku či dr• poskytování služby Czech Po- tiče větví
int (výpis z obchodního, živnostenského rejstříku, z rejstříku tresZajímavosti z evidence obyvatel
tů, bodové hodnocení řidiče, výpis
z katastru nemovitostí a list vlastnictví). Do Mokrovous se v roce 2018 se přihlá• provádí legalizaci a vidimaci (ově- sili 2 občané k trvalému pobytu. Narořování podpisů a listin)
dily se tu 2 děti. 7 občanů se odstěhova• správní řízení na úseku evidence lo, 2 zemřeli. Počet obyvatel k 12. 12.
obyvatel - rušení údaje o místu o trva- 2018 je 373.
lém pobytu
V Mokrovousích je k 12. 12. 2018
• přihlášení k trvalému pobytu
v evidenci 71 dětí do 14 let, 238 obyvatel
• správní řízení na úseku ochra- od 15 do 64 let, 64 obyvatel starších 65 let.

Odpadové hospodářství v obci
Otevírací doba – lokalita „Krausovo“
mění v zimních měsících svou otevírací dobu. Středa a sobota od 9:00 do
16:00. Občanům jsou zde k dispozici
kontejnery na železo, plast, sklo, na zelený odpad a od loňského roku také na
použité oleje. Větve se zde neodkládají,
nepatří ani do kontejneru na zelený odpad. Vždy v dubnu je možnost odvézt
větve na „koupaliště“. Po zbytek roku je

možné větve odvézt do sběrného dvoru
v Sadové.
I nadále plánujeme tzv. měsíce odpadu – duben a říjen, ve kterých se uskuteční sběr železa (duben), sběr velkoobjemného odpadu, nebezpečné odpadu,
ošacení a papíru.
Malý kontejner na elektroodpad (tzv.
E-box) je občanům k dispozici v prostorách obecního úřadu. Plasty, papír

a sklo jsou sváženy v pravidelných intervalech firmou Hradecké služby. Občané
mohou také vytřídit nápojové kartóny.
Oranžové pytle na tento odpad jsou
zdarma k dispozici na obecním úřadě
a odkládají se ke kontejneru na plasty.
Všechny tyto komodity se odvážejí dále
ke zpracování a dotřídění. Za tento odpad dostává obec finanční odměnu.
Občané mají možnost výběru ze

dvou svozů komunálního odpadu –
čtrnáctidenní a měsíční interval. Každá
domácnost si mezi těmito svozy vybere ten, který nejlépe vyhovuje. Svozový pytel slouží pouze jako doplňkový
svoz k jednomu z vybraných svozů.
Poplatky za svoz komunálního odpadu
budeme na obecním úřadě vybírat od
4. února 2019.
Ivana Lášová

Mokrovousy se zapojily do mikroregionálního projektu výsadby zeleně
Společně s dalšími osmi obcemi z částku 226 446 Kč. Mokrovouský roz- pokračování projektu. Věřím, že se za- věc. A také že budeme úspěšní při pomikroregionu se Mokrovousy zapojily počet tato výsadba zatíží minimálně, stupitelstvu podaří vytipovat vhodnou dání žádosti o dotaci.
lokalitu k dalším výsadbám. Budeme
do výsadby zeleně v našem katastru. přispějeme částkou 45 000 Kč.
V příštím roce mikroregion zvažuje doufat, že se obce opět spojí pro dobrou
Jana Pečenková
První výraznější část výsadby byla provedena podél Klenické svodnice. Složení stromů projektantka navrhla tak, aby
vyhovovalo extrémnějším podmínkám
– dochází zde k pravidelným záplavám.
Najdete tu proto vlhkomilné dřeviny –
olši lepkavou, jasan ztepilý a dub letní.
Keřové patro je složeno také z vlhkomilných druhů snášejících krátkodobé
zaplavení. Je to vrba košíkářská a popelavá, krušina olšová a svída krvavá.
Sázelo se ještě za obcí Mokrovousy
směrem na Třesovice. Podél vodního
toku (hlavní odvodňovací kanál) směrem k remízku jsme vysázeli také vlhkomilné stromořadí z vrb košíkářských,
které budou tvarované tzv. „na hlavu“.
Rozpočet celého projektu (po výběrovém řízení) je 2 201 620 Kč. Dotace
z Operačního programu životního prostředí je ve výši 80%. Pro obec Mokro Výsadba podél Klenické svodnice. Foto Lenka Hladíková
vousy se jednalo o výsadbu za celkovou

Jednotka požární ochrany Mokrovousy
Hasiči je pro mnohé z vás jeden pojem, ale není to tak. Je třeba vnímat
rozdíl mezi sborem a jednotkou. První
část je Sbor dobrovolných hasičů (dále
SDH). To je nezisková organizace, jejíž
chod se řídí stanovami a má svá pravidla. Právě tento SDH oslavil v roce
2015 své významné výročí od založení. Druhou částí je Jednotka požární
ochrany (dále JPO), jejíž činnost je
daná zákonem a metodikou Hasičské-

ho záchranného sboru. V naší obci je to
JPO V., což je nejnižší stupeň. Aby tato
jednotka byla tzv. akceschopná, musí
mít určité složení. Musí mít velitele,
strojníka, řidiče a členy. Velitele jmenuje starosta obce, obec musí při kontrole
předložit i zřizovací listinu JPO. Velitelé a strojníci mají povinná školení,
která musí každé dva roky obnovovat.
Všichni členové musí absolvovat zdravotní prohlídky, mají předepsaná ško-

lení jednotky, aktivní činnost. Bohužel
naše jednotka je sice sestavená, ale není
nějakou dobu funkční. Proto vyzýváme
občany, kteří mají chuť v tomto pomoci, ať se nebojí zeptat, ozvat a přidat se.
Je jasné, že JPO V. není a pravděpodobně ani nebude neustále využívána
a svolávána k požárům Hasičských
záchranným sborem HK. Ale když
se tak stane, je nutné, aby jeden, dva
z nich věděli přesné postupy – jak za-

hlásit výjezd, kam se ohlásit, co vlastně
u požáru dělat, aby byli ku prospěchu
záchranné akce. Zastupitelstvo vnímá
JPO především jako partu, která je
schopná pomoci občanům například
při živelných pohromách, pořezat
spadlý strom, vyčerpat vodu ze sklepa,
poskytnout pomoc v nouzi. Ale její tzv.
akceschopnost je také nezbytná.
Milan Holubec
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Zpátky do minulosti (2014 - 2018)
• Od roku 2014 zdobí náves v době
adventu originální slámové postavy.
Nejprve to byl jen Josef, Marie a Ježíšek,
rok na to ještě Tři králové a velbloud.
Pro projíždějící návštěvníky je to opravdu velká atrakce. Podotýkám, že výroba
i každoroční úprava je pod taktovkou
místních občanů.
• V roce 2015 se v Mokrovousích
poprvé uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Sbírku zorganizovala rodina Maříkova
z Dohalic. V roce 2016 se jí účastnily
i některé děti z Mokrovous. V loňském
roce jste mohli potkat Tři krále v zastoupení skautských členek. Velmi nás těší,
že tato tradice pokračuje. Tři krále můžeme očekávat 6. ledna 2019, kde tentokrát v kostýmech potkáte opravdu samé
mokrovoušáky.
• V roce 2015 odstartovala další akce,
o které se dá říct, že už je tradiční –
obecní ples. Mokrovousy byly průkopníkem v požadavku na zákaz kouření.
V tu dobu to byl první nekuřácký ples
v sokolovně v Dohalicích. Do roka se
tu nekouřilo už na žádném z plesů. Po
celou dobu naše plesy doprovází kapela
Svižná těla. 9. března 2019 nás čeká ju-

bilejní pátý ročník. Při této příležitosti
připravujeme pro účastníky plesu malé
překvapení.
• Rok 2015 byl pro Mokrovousy rokem oslav – slavilo se výročí 650 let od
první písemné zmínky o obci a 120 let
od založení Sboru dobrovolných hasičů.
Při této příležitosti jsme pozvali i rodáky
z Mokrovous. Z této akce je vyhotovena
fotokronika i video – vše k zapůjčení.
• V roce 2015 byla zrekonstruována technická památka – Harrachovská
studna. Po dobu pěti let se lípy u studny
pěkně zazelenaly a tento koutek bývá
často cílem procházek nejen našich
občanů.
• Další novinkou v životě obce bylo
zapojení se do celostátní akce Ukliďme
Česko. První ročník pro Mokrovousy
odstartoval 8. dubna 2017. 7. dubna
letošního roku jsme si úklid zopakovali. Našlo se opravdu hodně odpadků
a nezbývá než se zeptat – kdo v dnešní
době vyhodí odpadky do příkopu, do
přírody? Najít u lesa tašku plnou kompotů, pneumatiky, záchodovou mísu,
oblečení… Je to až neuvěřitelné, že někdo dokáže vymyslet tak trnitou cestu –

 Tříkrálová sbírka v roce 2016. Foto Jana Pečenková

KERAMIKA
v Mokrovousích

Pokud jste během listopadu potkali
na trase Mokrovousy - Popovice auto
jedoucí maximálně třicítkou, byli jste
svědky převozu našich keramických
děl. Ta často cestovala z pece nebo do
pece. A protože tvořivých nadšenců se
sešlo opravdu hodně, i kombík měl co
dělat, aby výrobky pojmul. Tácky, hrnečky, misky, andílci a mnoho dalšího
už zdobí naše domovy anebo se těší na
obdarované pod vánoční stromeček.
Listopadový kurz keramiky byl už dru-

hý v pořadí. Ten první se konal na jaře.
Oba kurzy tvořila čtyři setkání zakončená slavnostní vernisáží, která byla
pomyslnou tečkou za naším tvořením.
Zúčastnit se jí mohli nejen kurzisté, ale
i návštěvníci z obce a okolí.
Královna Dílny U DUBU a lektorka
kurzů Veronika Volejníková byla naší
inspirací ve světě hlíny a předala nám
své zkušenosti i zápal pro tvoření.
Iveta Malá

 Záchranná stanice JARO Jaroměř na dětském dnu 2018. Foto Pavel Pečenka
naložit odpad, odvézt po většinou polní
cestě někam k lesu a tam odpad odložit. Jednodušší varianta dát odpad do
popelnice není asi pro každého. Nebo
že bychom byli příjemně překvapení?
Přijďte příští rok v dubnu na tuto akci
a uvidíte, kolik toho posbíráme…
• Rok 2018 přinesl i jednu prvotinu –
vepřové hody. V areálu koupaliště jste
mohli 17. listopadu ochutnat zabíjačkové speciality.
• Zbývá také připomenout akce stavební, investiční, rozvojové. Bezesporu
nejvýznamnější je dokončení chodníku před popisnými čísly 39 a 76. Dále
položení nového asfaltového povrchu
v uličce naproti budově obecního úřadu,
rekonstrukce sociálního zařízení a zasedací místnosti budovy obecního úřadu.
• V roce 2016 jsme dokončili Dlouhodobý plán rozvoje 2030, s jehož výstupy zastupitelstvo pracuje.
• Po celé volební období probíhá proces Komplexních pozemkových úprav
(dále jen KPÚ). Oproti původnímu plánu (plánované dokončení v roce 2017)
je tento proces v časovém skluzu, a to
díky stěžovateli, který podává neustá-

le námitky proti výsledku KPÚ. Díky
němu je teď celý proces pozastavený
(minimálně na 3 měsíce, než proběhnou příslušné kontroly nadřízenými
orgány).
• Mokrovousy se v roce 2017 zapojily
do mikroregionálního projektu výsadby
zeleně. Sázelo se ve dvou lokalitách. První podél Klenické svodnice (v části směrem na Suchou) a druhá podél hlavního
odvodňovacího kanálu za obcí (směrem
na Třesovice).
• Společenský život v obci je opravdu
pestrý, a to ne jen v uplynulém volebním období. Obecní ples, čarodějnice,
velikonoční tvoření, dětský den, letní
kino, grilování u kiosku, vítání občánků,
den naruby, koloběžkiáda, sousedské
či posvícenské posezení, dýňobraní,
keramický kurz, zdobení perníčků, posezení se seniory, rozsvěcení vánočního
stromu, vítání nového roku… Za těmito
akcemi se skrývá hodně práce. Všem,
kdo přiloží ruku k dílu a pomohou zastupitelům akce připravit, patří velké
poděkování.
Jana Pečenková
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Bude či nebude - vše, co v obci připravujeme nebo dokončujeme
• V roce 2018 odstartoval v naší obci
proces tzv. mapování, jehož se účastní
všichni vlastníci nemovitostí v intravilánu obce. Mapování bude ukončeno
až po přesném geodetickém zaměření
všech pozemků a nemovitostí, předpokládá se v roce 2020.
• V roce 2021 by měl být dokončen
jeden z nejdůležitějších dokumentů
obce - nový územní plán obce. Nyní začínáme s jeho přípravou, byl vybrán dodavatel. Územní plán bude zpracovávat
firma Regio z Hradce Králové, při jeho
realizaci přebíráme výsledky komplex-

ních pozemkových úprav.
• Rok 2019 přinese občanům to, co
bylo jejich prioritou při realizaci Dlouhodobého plánu rozvoje. Je to všesportovní hřiště na míčové hry o rozměrech
16 x 34 m. Vybudováno bude u kiosku
letního občerstvení. Obec získala na
realizaci dotaci od Královéhradeckého
kraje ve výši 720 000 Kč. Veřejnou zakázku vyhrála firma Linhart z Brandýsu
nad Labem.
• Připravujeme rekonstrukci prvního patra budovy obecního úřadu.
• Připravujeme rekonstrukci veřejné-

ho osvětlení, konkrétní datum realizace
ještě není stanoveno.
• Po uzavření Komplexních pozemkových úprav čeká obec výstavba
komunikace u lokality Pod hřbitovem (směrem od klubovny hasičů ke
koupališti).
• Začátkem roku 2019 dojde k vyčištění mlýnského náhonu, a to z rozpočtu
obce. Dlouhodobé zjišťování dotačních
titulů je bohužel pro Mokrovousy neúspěšné. Náhon v části Dohalic je na tom
lépe, tam je dotace dostupná. Pokud
toho obec využije, dojde pravděpodob-

ně v roce 2020 ještě k realizaci několika
tůněk na louce za koupalištěm (v katastrálním území Dohalic).
• Poslední budova obce, která neprošla rozsáhlejší rekonstrukcí, je budova
hasičské klubovny. Doufejme, že se rekonstrukce podaří v roce 2019.
• Připravujeme přemístění kontejnerů na sklo, plasty a papír od budovy
obchodu Hruška do jiné lokality.
• Připravujeme obnovu zeleně v intravilánu obce – konkrétně u pomníku
obětem 1. světové války.
Zastupitelstvo

Sbor dobrovolných hasičů Mokrovousy 2018
Vážení spoluobčané, dovolte, abych
vám zde napsal několik řádků o činnosti sboru v letošním roce.
V rámci každoročního plánu jsme si
na letošní rok připravili: na jaře uspořádat vynášení Moreny, zorganizovat
sběr železa a na konci prázdnin tradiční Koloběžkiádu s večerním opékání
buřtů.
Morena vycházela podle pranostik
na 17. března, což je velmi brzo na
jaře a počasí bylo velmi špatné. Oproti loňskému roku jsme měli malou
účast. 24. března jsme zorganizovali
sběr železa v obci. Tento sběr je určen
především pro drobné železo, které
vždy z domácností zbývá. Občanům
pomůžeme vynosit staré železo, například nějaké těžší kusy, které člověk sám
nezvedne. Podařilo se nám naplnit celý
náklaďák. V čase uvedeném na plakátě
vždy projedeme (nebo projdeme) celou vesnici včetně všech uliček.
Již dvanáctý ročník Koloběžkiády
proběhl 1. září. Počasí nebylo zrovna
příznivé, ale děti přesto dorazily. Zazávodily si ve dvou disciplínách: Rychlostní závod a jízda zručnosti. Časy se
sečetly a po určení pořadí závodníků
si každý odnesl malý dárek, diplom

a první tři místa samozřejmě medaili. Atmosféra byla dobrá a myslím, že
všichni odcházeli s pocitem dobře stráveného dopoledne. Odpoledne jsme
pak ještě pokračovali opékáním buřtů.
Z další činnosti mohu zmínit požární dozor při Čarodějnicích, mytí
koupaliště.
Z hlediska údržby techniky a svěřeného zařízení byla letos naplánována oprava prasklých stěn ve zbrojnici, oprava hasičské klubovny, repase
čerpacího stroje PS12 a zajištění STK
požárního automobilu Avie. Oprava
prasklin ve zbrojnici se podařila, bohužel se praskliny znovu objevily. Konečně řešení se tak přesouvá do příštího roku. Na hasičské klubovně práce
začaly položením nové střechy a okapů, kterou zajistila firma pana Pražáka
z Mokrovous. Pro podbití venkovních
štítů a pohledů jsme připravili nátěrem
palubky. Dále práce nepokročily. Finanční prostředky na opravu obec přesune do dalšího roku. Jsme připraveni
jako výpomoc.
Z techniky máme opravené kalové
čerpadlo Heron a repasovanou přenosnou motorovou stříkačku PS12.
U PS12-tky byla nutná celková oprava

 Koloběžkiáda 2018
včetně výbrusu válců motoru a klikové
hřídele.
Abychom prošli technickou prohlídkou Avie, bylo nutné vyměnit některé díly „plechařiny“. Opravu včetně
STK zajistila firma Němeček z Břízy.
V letošním roce jsme se ve ztenčeném stavu zúčastnili Okrskového zaměstnání. Bohužel se nám nepovedlo
dát dohromady družstvo a zúčastnit se

hasičské soutěže v okolí.
Závěrem vám přeji klidný konec
roku a v novém roce 2019 hodně spokojenosti. Členům našeho sboru děkuji za činnost a aktivní přístup. Obecnímu úřadu děkuji za nejen finanční
podporu sboru a za spolupráci.
Libor Kolovrátník,
starosta sboru

Co s načatým večerem….
„Jsou knihy, které je třeba jen ochutnat, jiné je třeba zhltnout, a konečně
jsou takové, které je nutné takříkajíc
přežvýkat a pomalu trávit.“ Bacon
Nadcházející zimní období třeba někoho z vás inspiruje k tomu, aby sáhl po
knížce. Možná ve vaší knihovně nenajdete nic, co by se vám zrovna hodilo.
Zkuste navštívit naši mokrovouskou
knihovnu. Kromě knih, které pro čtenáře pravidelně dovážíme a obměňujeme tak knižní fond (z Knihovny města
Hradec Králové), nabízíme k zapůjčení
také dvě zajímavé nové publikace z našeho stálého fondu.
První z nich se jmenuje České stopy na Ukrajině – Dějiny české vesnice

Malá Zubovščina. Jejího autora, pana
Vladimíra Turka, jsme měli možnost
poznat na oslavách obce v roce 2015.
Pro místní zde právě o Malé Zubovščině připravil krásné povídání. Příběh
této knížky začal před 149 lety. Dne
8. 11. 1869 nasedlo 26 rodin na vlak
v Pardubicích a vydaly se za hledáním
lepšího života do Ruska. Byly to rodiny z Nechanic, Třesovic, Mokrovous,
Lubna. Později se k nim přidali i další
rodiny z Nechanicka. Kniha pojednává
o dějinách vesnice, kterou tyto rodiny
založily. V knize je celá řada vzpomínek
pamětníků, dobové dokumenty a fotodokumenty, výsledky sčítání obyvatel
v roce 1897, velký zpěvník.
Tou druhou, kterou bychom vám

rádi nabídli k zapůjčení, je
kniha pana Václava Pražáka Obrázky ze života
a historie města (pokračování knihy Nechanice – obrázky z historie
a života města, která vyšla
před patnácti lety). Netýká se přímo Mokrovous, ale
nedalekého města Nechanice.
Tento díl je více věnován životu města, osudům významných
obyvatel, spolkům nebo místním
institucím.
V roce 2018 došlo k digitalizaci
první obecní kroniky. Kroniku nabízíme občanům k zapůjčení na CD nosiči.
Jana Klempárová
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