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 Hokejová liga ve Mžanech - Zápas mezi sousedy - Dohalice a Mokrovousy. Foto: Věra Kobrová

 Dětský den - některé disciplíny probíhaly na novém hřišti.
Foto: Pavel Pečenka

 Prodejní stánek ZŠ Dohalice na rozsvěcení vánočního stromečku.
Foto: Věra Kobrová

 Na pálení čarodějnic vždy připravujeme program pro děti.
Foto: Pavel Pečenka

 Ukliďme Česko - tuto tradiční akci pravidelně zakončujeme opékáním
buřtů. Foto: Jana Pečenková
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Vážení občané,
s novým rokem se do vašich rukou dostává v pořadí již deváté číslo
mokrovouského zpravodaje. Za rok
2019 se v obci udála spousta věcí.
Dočtete se o vybudování nového víceúčelového hřiště, které bylo prioritou občanů v Dlouhodobém plánu
rozvoje Mokrovousy 2030. Loňský
rok byl pro nás náročným i v oblasti investic. Obec zakoupila prodejnu
potravin a dále ještě nemovitost čp.
61 (1/2 nemovitosti a s ní související
pozemky). Budovy obecního úřadu,
hasičské zbrojnice a klubovny prošly
rekonstrukcí. V prostorách obecního úřadu máme od dubna novou
knihovnu. Kromě knih si můžete
zapůjčit například obecní kroniku,
o jejímž vývoji se dozvíte v článku na
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straně 6. Zprávu z činnosti dobrovolných hasičů najdete na straně 8.
Samozřejmě se těšíme z akcí, které
jsou už v obci zažité. Jedna z opravdu
milých akcí celostátního významu je
Tříkrálová sbírka. V Mokrovousích
se letos konala již potřetí.
Dovolím si ještě zmínit jednu novinku loňského roku, a to příjemné
setkání seniorů v říjnu v sokolovně
v Dohalicích. Sešli se senioři z obcí
Dohalice, Mokrovousy, Mžany a Sadová. Sokolovna byla zaplněná do
posledního místečka. Program byl
velmi bohatý. O zahájení se postaraly děti z Dohalic a Mžan, všichni si
pochutnali na výborných zákuscích,
medovníky Petry Černé šly doslova
na dračku, součástí programu byla
přednáška Policie ČR a nechyběla

 Koledníci v Mokrovousích. Foto: Věra Kobrová

ani muzika. Těšíme se na pokračování tradice, které bude 3. října.
Co nás čeká v roce letošním? První výraznější změnou pro občany je
určení nového místa pro odkládání
větví. Není možné odkládat je již
v prostorách koupaliště a připravit
„čarodějnice“, nebylo by v našich
silách udržet oheň tak, abychom si
nepoškodili nové hřiště. Proto se
větve budou odkládat buď v prostorách lokality „Krausovo“ nebo je
můžete odvézt do Sadové na vymezené místo.
Plánujeme výsadbu zeleně, a to
hned ve třech lokalitách. Bohužel už
od srpna loňského roku čekáme na
vydání stanoviska, zda žádost o dotaci byla úspěšná. Plánujeme také
přístavbu kiosku letního občerstvení,

v přípravné fázi je rekonstrukce veřejného osvětlení a v plném proudu
je také projektová příprava rekonstrukce obecních budov – prodejny
potravin a čp. 61. Čeká nás obnova
komunální techniky.
Máme toho hodně před sebou, ale
troufám si i tvrdit, že zároveň je toho
za námi hodně vidět. Ne všechny
věci se bohužel daří. Nedaří se zapsat
Komplexní pozemkové úpravy, jeden
z občanů je napadl v dubnu 2019
u soudu. Je únor 2020 a ještě nedošlo ani k prvnímu stání u soudu. Je
to velmi nepříjemné, protože některé
z projektů, které v tomto dokumentu
byly zaneseny, nemohou být zatím
bohužel realizovány.
Jana Pečenková, starostka obce

 Pálením čarodějnic se otevírá i kiosek letního občerstvení.
Foto: Pavel Pečenka

 K poslechu i tanci hrála na setkání seniorů kapela Pepino Band. Foto: Věra Kobrová
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Obecní úřad informuje
Jaké služby občanům poskytuje odpadu a ošacení.
SMS nebo EMAIL z webu
Obecní úřad Mokrovousy a co si zde
můžete vyřídit?
Na internetových stránkách obce
• Poskytování služby Czech Point (vý- www.mokrovousy.cz jsou zřízeny dvě
pis z obchodního, živnostenského užitečné služby pro občany. Tou první
rejstříku, z rejstříku trestů, bodové je registrace emailu k odběru aktualit.
hodnocení řidiče, výpis z katastru Služba spočívá v tom, že jakmile vložíme aktualitu na web, přijde vám tato
nemovitostí a list vlastnictví).
• Provádíme legalizaci a vidimaci zpráva emailem. Druhou službou je
zasílání sms na mobilní telefon. Stačí
(ověřování podpisů a listin)
• Správní řízení na úseku evidence zaregistrovat vaše mobilní číslo a noobyvatel - rušení údaje o místu o tr- vinky vám přijdou přímo na váš telefon. Jsou to velmi pohodlné služby,
valém pobytu
jsou zdarma a občanům tak neunikne
• Přihlášení k trvalému pobytu
• Správní řízení na úseku ochrany žádná důležitá novinka.
přírody a krajiny (kácení dřevin
Evidence obyvatel v roce 2019
a porostů)
• Kopírování
Do Mokrovous se v roce 2019 při• Zapůjčení obecního žebříku či drtihlásili k trvalému pobytu 3 občané.
če větví
Narodil se pro Mokrovousy rekordní
I nadále plánujeme tzv. měsíce od- počet dětí – šest. Zemřel jeden obpadu – duben a říjen, ve kterých se čan. Počet obyvatel k 31. 12. 2019 je
uskuteční sběr železa (duben), sběr 378.
velkoobjemného odpadu, nebezpečné

Úřední hodiny: Po 8:00-12:00 17:00-19:00 h.
				Út-Čt 8:00-12:00 h.
Návštěvní hodiny Knihovna: Po 17:00-19:00 h.
Kontakty: 498 773 921, 495 447 035
		
ou@mokrovousy.cz
		www.mokrovousy.cz
Otevírací doba – lokalita „Krausovo“
V zimních měsících:
V letních měsících:		

St a So 09:00-16:00
St a So 09:00-18:00

Občanům jsou zde k dispozici kontejnery na
železo, plast, sklo, na zelený odpad a na použité
oleje.

V letošním roce poprvé nelze odkládat větve na „koupaliště“. Důvodem je nově vybudované hřiště.
Pálení čarodějnic tak, jak jsme byli zvyklí, je od letošního roku změněno, bude probíhat trochu jinak.
Větve mohou občané buď odvézt do sběrného dvora do Sadové, nebo je možné je v průběhu měsíce dubna odložit na sběrný
dvůr i v Mokrovousích, a to právě do lokality „Krausovo“, kde bude vyznačeno místo k uložení. Větve budou následně seštěpkovány odbornou firmou. Je důležité odkládat opravdu pouze větve, na toto místo nepatří pařezy, zbytky nábytku a ostatní odpad.

Nové víceúčelové hřiště v provozu od 29. června 2019
Nápad vybudovat v Mokrovousích sportoviště mělo zastupitelstvo
už dlouho. O tom, že je o hřiště velký zájem, jsme se mohli přesvědčit
už při zpracování dlouhodobého
plánu rozvoje – Mokrovousy 2030.
Hřiště bylo jasnou prioritou občanů.
Rok se s rokem sešel a od loňských
prázdnin bylo na hřišti plno.
Hřiště mají možnost využít nejen
místní, ale i přespolní. Zahrát si tu

můžete tenis, nohejbal, volejbal, basketbal či malou kopanou. A jak na
to? Stačí navštívit www.mokrovousy.cz/rezervace-hriste a jednoduše si
zarezervovat čas, kdy chcete sportoviště využít. Výhodné je zakoupení
permanentek, které platí celoročně.
Pokud si zakoupíte permanentku,
tak už stačí jen elektronicky rezervovat čas a vyzvednout klíče. Bližší
informace najdete v provozním řádu

 Hřiště v rekonstrukci. Foto: Jana Pečenková

na internetových stránkách obce.
Vyhlásili jsme tipovací anketu,
kdo se nejvíce přiblíží správnému
číslu. Kolik rezervací našeho nového hřiště bylo zapsáno k datu
26. září 2019 do 9:54h. Pro výherce
byla připravena permanentka na rok
2020. Anketu jsme uzavřeli 6. října. Výherkyněmi byly nakonec dvě
Romany (Romana Scharmová a Romana Strnadová), které byly nejblíž

správné odpovědi. Jejich tipy byla
čísla 128 a 129. K datu 26. září 2019
bylo hřiště rezervováno 127krát. Tipovalo 44 nadšenců.
Stavba byla podpořena dotací
z Královéhradeckého kraje, Programu obnovy venkova, ve výši
720 0000 Kč. Dotace nám při financování velmi pomohla, i když 60%
nákladů bylo z vlastních prostředků
obce.

 Velmi často se zde hraje volejbal. Foto: Věra Kobrová
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Obec zakoupila nové budovy a tři jiné prošly rekonstrukcí
Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotace na rekonstrukci
obecních budov. Rekonstrukce se týkala prvního patra obecního úřadu
(včetně vybudování nové knihovny),
meziskladu, hasičské zbrojnice a hasičské klubovny. V budově obecního
úřadu jsme kompletně zrekonstruovali celé první patro, včetně schodiště.
Dále byl upraven mezisklad, aby zde
bylo více úložného prostoru. Stěny
budovy hasičské zbrojnice začaly
praskat, postupem času hrozilo velké
zhoršení statiky budovy. Tady došlo
ke stavebním úpravám, které tomu
doufejme zamezí. Na hasičské klubovně jsme vyměnili střechu, okna,
budova dostala nový kabát. Vnitřní úpravy nás teprve čekají. Zda to
bude letos, nebo příští rok zatím není
rozhodnuto. Podařil se nám doslova
husarský kousek – s žádostí o dotaci

Mokrovousy uspěly jako jediná obec
okresu Hradec Králové a jedna ze
dvou obcí Královéhradeckého kraje. Z Ministerstva pro místní rozvoj
jsme dostali 550 tis. Kč. Rekonstrukce
všech tří budov stála obec necelých
850 tis Kč.
V loňském roce jsme nejen rekonstruovali obecní budovy, ale také nakupovali. V prvním případě to nebyl
náš záměr, ale na nabídku jsme přistoupili, nebylo jiné řešení. Jednalo se
o nabídku pražské realitní kanceláře,
která vlastnila budovu potravin. Je to
až k neuvěření, že budovu, kterou postavili naši předci v tzv. „Akci Z“, jsme
museli za několik desítek let kupovat.
Zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo o koupi, budova je tedy v majetku
obce. I nadále je zde v pronájmu společnost Hruška, ke spokojenosti občanů. Druhou investicí byla koupě po-

 Hasičská klubovna po rekostrukci. Foto: Jana Pečenková

loviny budovy čp. 61 a pozemků s ní
souvisejících. Obě nemovitosti budeme v budoucnu rekonstruovat, přesné záměry zatím ještě konzultujeme.
Nejprve je třeba připravit projektové
dokumentace, zajistit patřičná povo-

lení, získat nějakou dotační podporu
a pokud to bude možné, pak přijde na
řadu rekonstrukce. Vzhledem k byrokratické zátěži doufáme, že se nám
alespoň jednu z budov podaří zrekonstruovat v tomto volebním období.

 Chodba prvního patra budovy OU. Foto: Jana Pečenková

Co takhle se na chvilku vrátit do starých časů?
Doba je hektická, uspěchaná, plná
starostí a stresu. Všichni jsou v letu,
v poklusu. Na nic není čas. Na posezení s přáteli, u kávy či s dobrou knihou. Rozhodli jsme se tomu jít trochu
naproti. Zastupitelstvu se povedlo
z prostor bývalého archivu vybudovat knihovnu. Takové malé zastavení
v čase. A jak vlastně vznikla? Stará
knihovna se skládala ze čtyř regálů
umístěných v malém skladu naproti
kancelářím obecního úřadu. O důstojném prostoru pro knížky se tady
nedalo vůbec hovořit. Proto se zrodil nápad vyklidit místnost archivu
a ten přestěhovat do malého skladu.
Krásná velká místnost pak byla připravená pro to, aby zde mohla být
nová knihovna. Jak bude vypadat,
o tom měl každý jinou představu. Odrazit jsme se museli od myšlenky, co
vlastně očekáváme. Shodli jsme se, že

chceme vytvořit místo, kde si budou
moci návštěvníci nejen půjčit knížku,
ale také posedět, trochu si popovídat
a cítit se přitom příjemně. Cílovou
skupinou byli dospělí a senioři. Naším přáním bylo využívat v budoucnu prostor i pro jiná setkání. Nechtěli
jsme nic moderního, atmosféra prostoru měla evokovat tak trochu návrat
do minulosti. Vrátili jsme se až do
doby hraběte Harracha. Myslím, že
by se u nás cítil dobře. Slavnostní otevření knihovny 15. dubna přilákalo
mnoho občanů, a to i z okolních obcí.
Jestli jste u nás ještě nebyli, tak neváhejte, jsme tu pro vás každé pondělí
od 17 do 19 hodin. Samozřejmě se
můžete zastavit i v úředních hodinách
obecního úřadu. Klidně přijďte třeba na chvilku posedět nebo si vybrat
pěknou knížku.

 Knihovna se otevírala 15. dubna. Foto: Pavel Pečenka
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I Mokrovousy mají už tři roky hokejový tým
Obecní hokejová liga odstartovala
ve Mžanech 26. prosince 2017. Zázemí po celou dobu poskytuje Pivovar
LINDR Mžany. „Hlavní myšlenkou
akce je zapojit do této hokejové
soutěže obce z blízkého okolí Mžan
a našeho regionu,“ říká Miloš Lindr.
V roce 2017 se zapojilo osm týmů,

včetně Mokrovous. Vítěznému týmu
Dohalic byl předán nejen putovní
pohár, ale také pečený vepřík a sud
piva Mžaňák. V následujícím roce
už o vítězství bojovalo týmů deset.
Zájem veřejnosti v dalším ročníku
výrazně stoupl, na finále Dohalic
a Sadové si našlo cestu zhruba 250

 Kapitán mužstva nastoupil s číslem 19, v bráně Jirka Hradecký.
Foto: Matěj Krátký

fanoušků. Z titulu se opět radovaly
Dohalice. Letos finišuje třetí ročník
ligy. Velmi nás těší, že Mokrovousy nejsou pozadu a vděčíme za to
kapitánovi mužstva a hokejovému
nadšenci Radku Mülerovi. Ochotně skládá tým, půjčuje jim vybavení, organizuje tréninky… Letošní

život zodpovědným členem a předním
funkcionářem zemědělského družstva. Příroda pro něho znamenala vše,
a proto se celý život věnoval současně
i myslivosti, kde byl uznávaným odborníkem. V letech 2008 až 2010 dokumentovala život v obci Bc. Lenka
Bortlíková. Od následujícího roku 2011
převzal kroniku do péče Bc. Jan Vrabec
a pracuje s ní soustavně dodnes. Od počátku svého působení ve funkci kronikáře navrhl zpracovávání historie obce
elektronickou formou, která umožňuje
podrobnější a kvalitnější dokumentaci.
Díky této inovaci byl v loňském roce
uzavřen III. díl kroniky obce z let 2008
až 2017 jako samostatný svazek, který
bude uložen do archivu. Kopie tohoto
elektronicky zpracovaného svazku je
uložena k nahlédnutí pro všechny občany na Obecním úřadě v Mokrovousích.

Děkujeme i všem hráčům, kteří
rádi za Mokrovousy hrají a věnují
spoustu volného času nejen samotným zápasům, ale i přípravě.

 Utkání mezi Stračovem a naší obci skončilo bohužel prohrou.
Foto: Matěj Krátký

Vývoj obecní kroniky
První písemná zmínka o naší obci je
spojena s rokem 1364, ale první kronika
o vlastním dění v obci je dochována až
z roku 1924. Tehdy první kroniku založil a vedl do roku 1937 rodák z Mokrovous, vážený pan Jan Řebíček. Období
od roku 1938 do roku 1947 zpracoval
v poznámkové podobě František Kozák, ale vlastní zápis do kroniky vytvořil
Josef Kozák. (Uvedení pánové nebyli
v příbuzenském poměru). Ten pokračoval v dalších letech 1948 – 1951 již
vlastní tvorbou kroniky. Od roku 1952
do roku 1961 byl kronikářem Josef Šír.
Následně v roce 1962 převzal kroniku
zpět Josef Kozák, který zaznamenával
dění v obci neuvěřitelných 45 let a to až
do konce roku 2007. Patřil k významným občanům obce. Kromě dlouholetého a zodpovědného výkonu funkce
kronikáře byl po celý svůj produktivní

umístění bohužel nedopadlo podle
představ týmu, snad bude příští rok
lepší.
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Komu se nelení, tomu se zelení…
Mokrovousy se připojily k dalším
devíti obcím mikroregionu ke společnému projektu výsadby zeleně.
Sázet se bude ve třech lokalitách.
První vede podél cesty tzv. do kříže,
za Bystřicí. Některé stromy jsou zde
suché, neperspektivní, ty musí být
odstraněny. Ostatní dřeviny tu zůsta-

nou, bude ale nutné jejich ošetření.
Výsadba je navržena po obou stranách cesty. Sázet se budou především
ovocné stromy (jabloně, jeřáby, třešně, švestky), ale i keře (šípky, brsleny a zimolez). Keře budou vysázeny
hlavně podél jižní strany cesty, a to
z důvodu vedení telekomunikačního

kabelu. Druhou lokalitou pro výsadbu je pozemek podél Klenické svodnice - tam bude stromořadí olší. Olše
projektantka navrhla proto, že tato
oblast bývá podmáčená. Poslední lokalitou je polní cesta k remízku (na
konci uličky „za hospodou“). Tady
vyroste stromořadí švestek a slivoní.

Navržený projekt v této době hodnotí
komise na Operačním programu životního prostředí. Projekt hodnotí už
od loňského srpna, snad se v nejbližších dnech dočkáme rozhodnutí, zda
jsme s žádostí uspěli. Pokud s žádostí
uspějeme, bude výsadba zahájena už
letos na podzim.

Zastavení s keramikou a hlínou
Keramické tvoření se tak trochu natrvalo usadilo na obecním
úřadě v zasedačce. Vánoční tvoření dokonce probíhalo ve dvou
turnusech, najednou bychom se opravdu nevešli. Podařilo se vytvořit spoustu nádherných výrobků. Některé dámy na začátku
neměly úplně představu, co si vyrobí a co si odnesou. Od toho
tu byla lektorka Veronika Volejníková z Dílny U DUBU. Přišla
s inspirativními nápady a pomohla každé výtvarnici dovést celý
proces ke zdárnému konci. Veronika zůstala Mokrovousům věrná
a otevírá i jarní velikonoční kurz. Budeme se potkávat od 8. března do 3. dubna (neděle) v termínech od 13 do 16 hodin a od 16 do
19 hodin, tzn. ve dvou skupinách.
Začínáme v neděli 8. března 2020 a kurz potrvá do 3. dubna.
Ještě jsou poslední volná místa. Je trochu škoda, že kurz byl původně organizován hlavně pro místní dámy, aby se zastavily, odpočinuly si, načerpaly síly a nechaly své myšlenky plynout a ruce
tvořit jen tak… Zájem je ale především ze sousedních vesnic, dojíždí k nám kurzistky dokonce i z Chlumce nad Cidlinou.
„Všechna Zastavení s keramikou a hlínou jsou soukromou akcí
uzavřené skupiny nadšených zájemců o tvoření s hlínou a poznávání keramického světa. Do tohoto světa vás velmi ráda vezmu
nahlédnout já i moji další přátelé a zároveň lektoři keramiky“, píše
na svých internetových stránkách www.dilnaudubu.cz keramička
Veronika Volejníková.
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SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokrovousy - rok 2019
Vážení spoluobčané a příznivci hasičů, již poněkolikáté bych rád napsal
pár řádků o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Mokrovousích.
V lednu jsme měli výroční poradu
sboru. Zde jsme si, kromě hodnocení
loňského roku, naplánovali i činnost
v průběhu letoška.
V únoru jsme pozvali představitele
naší obce na přednášky o výjezdových
jednotkách v obcích. Přednášky byly
dvě a připravili si je kolegové z Lochenic a Mžan. Určeny byly pro všechny představitele sborů a obcí našeho
Okrsku č.9-Kanonýr Jabůrek. Přednášky se konaly v Lochenicích v nově
zrekonstruované zbrojnici. V první
přednášce jsme si vyslechli, jakou bychom měli mít ve zbrojnicích výbavu,
ve druhé pak vše ohledně administrativy, pojištění členů, povinností a práv
jak hasičů, tak i obecních úřadů. Přišli nám poradit a předat zkušenosti
i z vedení HZS okresu Hradec Králové
a z OSHHK. Po přednáškách následovaly praktické ukázky vybavení a dokumentace v SDH Lochenice. Sešlo se
nás vždy kolem třiceti z většiny vesnic
našeho Okrsku. Cílem těchto přednášek bylo, abychom udržovali výjezdové jednotky v provozuschopných
stavech s kvalitním vybavením a aby
v obcích měli dokumentaci podle nynějších požadavků a nemuseli se bát
případných kontrol ze strany úřadů.
Z další naší činnosti jsme letos chtěli provést rekonstrukci naší klubovny
a ve zbrojnici opravit praskliny ve
stěnách. Z klubovny jsme vystěhovali
veškeré vnitřní vybavení a převezli ho

do zbrojnice. Opravy klubovny začaly
hned na jaře. Opravu prováděla firma
a my jsme prováděli některé práce
v okolí klubovny. Na pomoc nám přišli i místní mlaďáci, kteří si často klubovnu pronajímají. Nyní je klubovna
zateplená z venkovní strany, máme
hotovou novou fasádu, vyměněná
okna, zakopali jsme nový septik. Dříve přistavěný záchod je přikotven ke
stěně budovy a jsou dodatečně opraveny základy. U venkovního sezení
je zčásti proveden obklad palubkami. Okolo klubovny jsou obrubníky
a meziprostor jsme vyplnili kačírkem.
Za klubovnou směrem ke koupališti
jsme upravili svah. Pokud se týká naší
zbrojnice, vloni se objevily praskliny
ve stěnách. Postupně jsme je všechny
vyplnili různými tmely. Bohužel po
zimě se praskliny začaly znovu objevovat a rozšiřovat. Na obci vymysleli
plán stažení stěn výztuhami. Stahování výztuhami dělala firma. Poté
provedla opětovné vyplnění prasklin
tmely a pak následně osadila strop kazetami a vše vymalovala. My jsme zde
jen přenášeli vybavení z jedné místnosti do druhé a zpět a vše uklízeli
a čistili. U jedné stěny jsme vykopali
šachtu pro kontrolu hloubky základů,
přijede se podívat statik. Snad nám
poradí, co vylepšit, aby nám budova
nepraskala. To je ohledně údržby budov v kostce vše.
Údržbu strojního vybavení se snažíme dělat pravidelně. Pravidelné
protáčení motorů je nejlepší prevencí
mikrokoroze na vložkách válců. Pak
stroje mají samozřejmě lepší výkon

 Čištění náhonu pod obecními mostky. Foto: archiv

a vydrží dlouhou dobu běžet v zátěži.
Když se vrátím zpět na začátek
roku, tak jsme v březnu pro veřejnost
uspořádali vynášení Moreny. Tuto
akci budeme ještě probírat na poradě a pravděpodobně ji v příštím roce
už pořádat nebudeme. Bohužel i přes
pěkné počasí na tuto akci již poněkolikáté přišlo málo lidí, budeme tedy
uvažovat o jejím zrušení.
6. 4. se zástupci našeho sboru zúčastnili celorepublikové akce Uklízíme Česko.
27. 4. jsme pro občany organizovali
sběr železa. Objednali jsme avii z Kovošrotu, projeli vesnici a odvezli jsme
železný šrot do sběrny. Kdo potřeboval, tak jsme mu šrot vynosili třeba ze
sklepa, nebo z kolny. Celkem se nasbíralo 910 kg železa. Sběrna šrotu je docela daleko od Mokrovous a, pokud si
poveze každý těch pár plechovek 30
kilometrů sám, dá většinou za benzín
více, než dostane za železo.
Na čarodějnicích jsme se starali
o oheň. Na nás bylo zapálení, hlídání
ohně, aby nepřeskočil na okolní stromy, a pak postupné zmenšování zbylé
hromady popela.
Na jaře jsme také stihli vybrat
některé kanálové šachty od Peterovy uličky dolů až pod obecní úřad.
U naší klubovny jsme provedli vyčištění nánosů pod mostem a propláchli jsme kanálovou trubku v uličce ke
klubovně.
29. 6. obec pořádala Dětský den,
takže jsme se také účastnili. Po výpomoci při atrakcích jsme na závěr dětského dne vytvořili hustou pěnu na

hraní pro děti.
31. 8. jsme uspořádali koloběžkiádu pro děti. Účastnilo se 22 mladých
závodníků + jejich doprovod. Většina
z nich měla 2-3 závodní stroje. Nápor
jsme zvládli a ve dvou disciplínách
jsme vše odjezdili bez zranění. Každý závodník si odnesl nějaký dárek
podle svého výběru. Pro každého byl
diplom a vítězové si odnesli zlaté, stříbrné nebo bronzové medaile.
Co se týká porad ve sboru, tak jsme
kromě výročky, měli 3x výborovou
poradu a zúčastnili jsme se okresního shromáždění za Hradec Králové.
Bohužel se nám nepodařilo vyjet na
soutěž.
O svěřený majetek se snažíme dobře starat, a tak jsme měli v letošním
roce 4x úklid kolem zbrojnice.
25.11 byla v naší obci provedena
prověrka připravenosti výjezdové
jednotky k zásahu, a to za účasti naší
paní starostky. Po vyhlášení poplachu
se nás sešlo u zbrojnice 5 do sedmi
minut od vyhlášení poplachu (limit
je 10 minut) Všichni jsme byli řádně
ustrojeni dle předpisu včetně přileb,
nastoupeni s vyjetou avií před zbrojnicí a zahlášeni na operačním středisku. Před komisí jsme obstáli.
V novém roce 2020 vám přeji hodně spokojenosti a pohody. Členům
našeho sboru děkuji za vykonanou
činnost, kterou každý dělá ve svém
volném čase bez nároku na ocenění.
Děkuji také obecnímu úřadu za podporu sboru a za spolupráci.
Libor Kolovrátník, starosta sboru

 Čištění náhonu pod obecními mostky. Foto: archiv
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