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VVVVelikonoční počteníčkoelikonoční počteníčkoelikonoční počteníčkoelikonoční počteníčko    
    

            Jarní pranostiky            Jarní pranostiky            Jarní pranostiky            Jarní pranostiky    
 
Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude.  
Časné jaro-mnoho vody, jarní deště-mnoho škody.  
Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. 
Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny. 
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas síti. 
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 
Kukačka dříve nezakuká, dokud se nenažere zeleného ovsa. 
Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. 
Prostuzené ranní rosy, ohlašují pěkné časy. 
Slavík začíná zpívat až když se může napít rosy z březového listu. 
 

Velikonoce Velikonoce Velikonoce Velikonoce     
 
Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 
k němuž podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování, k němuž došlo kolem roku 30 či 33 v blízkosti 
významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Hospodinem z egyptského otroctví. 
V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. 
Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. 
K Velikonocům se váží naděje věřících na duchovní obnovu života. Pro mnohého člověka zůstává smysl svátků jara 
s velikonočním tajemstvím skryt anebo stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají dominantu roku. Snad je to tím, že 
se část lidské společnosti po mnoho generací odklání od hledání duchovních hodnot a směřují jinými cestami.  
Věřící slaví Velikonoce jako svátky vykoupení, svátky naděje. Velikonoční slavností Zmrtvýchvstání Páně každoročně 
vrcholí liturgický rok křesťanů. Současně je to období, v němž se koncentroval duchovní základ lidové kultury. Pojetí 
Velikonoc se tedy podle místa, prostředí a času různí.  
Církev dala velikonočním přípravám a oslavám v kostele (cyklus zabírá 40 + 50 dní) řád a reformami napravovala 
odklánění obřadů od biblického času a smyslu Velikonoc. Jejich příprava začíná na Popeleční středu, tj. 40 dní předem, 
které pro křesťana znamenají šest neděl koncentrace, pokání, půstu. O páté neděli postní (Judica, Smrtná či Smrtelná 
neděle) se v katolickém obřadu poprvé připomíná Kristova smrt. Šestá neděle (poslední), postní neděle je Květná 
(Palmarum), jíž počíná velikonoční Svatý týden (Velký, pašijový týden). Jeho obřady určuje liturgie: podle ní spočívá 
těžiště Velikonoc ve třech dnech – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoce i liturgický rok vrcholí 
slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu. 
 
Svatý týden 
Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí ve Svatém týdnu, nazývaném podle biblického 
příběhu umučení Ježíše také Pašijovým nebo Velkým týdnem. 
Začíná Květnou nedělí, graduje třemi dny, tj. Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, končí 
před slavností Vzkříšení. 
Jako příprava ke spoluúčasti člověka na velikonoční obnově je Svatý týden období výlučné. Jsou to dny očisty 
skutečné i symbolické a dny střídmosti, půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění. 
Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara (zvláště obyčeje zaměřené k ochraně budoucího 
živobytí a zdraví rodiny), dává váhu projevení lásky, milosrdenství, spoluúčasti darem. 
Modré pondělí: Na Modré pondělí dětem a studentům začínaly jarní prázdniny.  
Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Ani jeden z těchto dvou dnů nebyl nijak 
výjimečný z hlediska lidových zvyků. Větší roli hrály dny nadcházející. 
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Popelečná středa: Také Škaredá - Jidáš ten den na Ježíše žaloval, Sazometná - vymetávali se saze z komína, Smetná. 
V tento den se nemá podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by mu to mohlo vydržet každou středu v roce. 
Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila onemocnění 
šíje a dalším nemocem. Uklízelo se a smetí se odnášelo na křižovatku cest, aby se nedržely v domech blechy. Aby 
stavení opustil hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. Na Zelený čtvrtek utichaly zvony - "odlétaly do Říma". 
Znovu se rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonů se však ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky a klapačky - "klapání". 
V odpoledních hodinách se scházeli chlapci a dívky a říkali říkanky o  Jidášovi. Dodneška se právě tento den objevuje 
na pultech pečivo - "jidáše", které se i dříve podávalo namazané medem. 
Velký pátek: Toto byl den hlubokého smutku a dodržoval se přísný půst - na památku ukřižovaného Ježíše Krista. 
Také výzdoba kostelů byla tento den chudá a písně se zpívaly bez doprovodu varhan. Někde i na Velký pátek 
nahrazovaly řehtačky hlas zvonů a oznamovaly poledne a ranní i večerní klekání. Chodilo se s velkým hlukem 
po vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše. Nemělo se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo. 
Přesto symbolem Velkého pátku byla voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se chlév a omývala zvířata. Také 
se tento den děly zázraky - zem se otevírala, aby ukázala své poklady.  
Bílá sobota: Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo se novým koštětem. Pekly se 
mazance, beránci a také chléb. Vše se chystalo na Boží hod velikonoční. Chlapci pletli pomlázky z vrbových proutků, 
vázaly se březové větvičky a zdobila se vajíčka.  
Boží hod velikonoční: Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována za "velkou" - 
a odtud název Velikonoce. V neděli se také začala jíst tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec, beránek, víno 
a chleba. Tento den byl také ve znamení pojídání dobrých pokrmů, klobás, nádivek a dalších. Na Boží hod se setkávaly 
jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých. 
Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci 
s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví. 
Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl. 
 
Jarní a velikonoční kuchyně 
Jak pro hospodáře, tak pro hospodyni byli Velikonoce a stejně tak celé jaro ve znamení velké práce. Zatímco hospodář 
byl od slunka do slunka na poli, hospodyně stála před nelehkým úkolem, jak z mála uvařit hodně. Sklep i komora 
po zimních masopustech byli v tuto dobu téměř prázdné a možnosti surovin, ze kterých by se dalo vařit velmi 
omezené. A tak se vařili zejména brambory, pekli bramborové placky, na řadu přicházeli hrách a kroupy. Z toho mála, 
co ještě zbývalo se snažila hospodyně ušetřit co nejvíce na přicházející Velikonoce. 
Symboly velikonoční kuchyně, tedy téměř obřadní pokrmy v tento čas byly především různé druhy pečiva (jidáše, 
mazance, později i beránek), k přípravě nádivky nebo jarní polévky se zas využíval špenát, kopřivy, šťovík a různé 
jarní bylinky.Ovšem nejdůležitější byla vejce, která neměla chybět v žádné jarní kuchyni. 
 
Polední jídelníček, pocházející z doby někdy okolo roku 1900 

 
Zelený čtvrtek 
Hrachová polévka s praženou žemlí

 

 
Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem 
Velký pátek 
Bramborová polévka houbová 
Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem 
Bílá sobota 
Polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice
Drobty z kůzlete s dušenou rýží 
Neděle velikonoční 
Polévka hovězí s vaječným svítkem 
Pečený kozlečí zadek s napodobenými drobnými brambůrky 
Pondělí velikonoční 
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou žemlí 
Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným zelím 
 
Zdroj: internet
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Usnesení zastupitelstvaUsnesení zastupitelstvaUsnesení zastupitelstvaUsnesení zastupitelstva    
 
Zasedání zastupitelstva dne 14.12.2009 
Účast zastupitelů: 5 osob 
Účast obyvatel: žádný 
 
Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje: 

1. Přivítání, přečtení programu, zapisovatel, 
ověřovatelé 

2. Zprávu o finanční kontrole za 3. Q 2009  
3. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010 
4. Rozpočtový výhled na roky 2011-2015 
5. Další část rekonstrukce budovy obecního 

úřadu a žádost o dotaci z Programu obnovy 
venkova -finančního zajištění akce 

6. Dodavatele na rekonstrukci budovy obecního 
úřadu na základě předložených nabídek. 

7. Podmínky žádostí o příspěvek na zájmovou 
činnost obyvatel 

8. Rozpočtové opatření 
9. Diskusi 

 
Zastupitelstvo obce Mokré bere na vědomí: 

1. Kulturu a kroniku v obci – akce, které 
proběhly a které se budou konat 

 
Schváleno. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

***** 
Zasedání zastupitelstva dne 11.2.2010 
Účast zastupitelů: 5 osob 
Účast obyvatel: žádný 
 
Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje: 

1. Přivítání, přečtení programu, zapisovatel, 
ověřovatelé 

2. Nákup pozemku p.č.61/1 cca 832 m2 a p.č. 59 
cca 424 m2 

3. Příspěvek na činnost – pokračování 
z minulého zasedání – 2 000 Kč 

4. Inventarizaci majetku obce za rok 2009 
5. Zhotovení znaku obce Mokré 
6. Diskusi 

 
 
 

Zastupitelstvo obce Mokré se neshodlo na: 
1. Prodej budovy čp. 20 – nebyl potřebný 

nadpoloviční počet zastupitelů při hlasování 
a odsouhlasilo záměr budovu, včetně kůlen, 
pozemků pronajmout stávajícím nájemcům 
manželům Fedorovým 

 
Zastupitelstvo obce Mokré odložilo: 

1. Příspěvek o finanční dar na 2. etapu opravy 
tolerančního kostela v Klášteře nad Dědinou 

 
Zastupitelstvo obce Mokré bere na vědomí: 

2. Kulturu a kroniku v obci – akce, které 
proběhly a které se budou konat 

 
Schváleno. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 
***** 

Zasedání zastupitelstva dne 25.3.2010 
Účast zastupitelů:  5 osob 
Účast obyvatel: žádný 
 
Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje: 

1. Přivítání, přečtení programu, zapisovatel, 
ověřovatelé 

2. Rozpočet DSO Horka Očelice na rok 2010  
3. Dodatek zřizovací listiny knihovny Mokré – 

oficiální název knihovny „Knihovna 
U Mokřinky“ 

4. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce 
Mokré za rok 2009 „Bez výhrad“ 

5. Závěrečný účet s vyjádřením „Souhlas 
s celoročním hospodařením obce Mokré, a to 
bez výhrad“ 

6. Rozpočet obce Mokré na rok 2010  
7. Zpracování dalších návrhů znaku obce Mokré 
8. Pronájem nebytových prostor v domě čp. 20 

a pozemků souvisejících s tímto domem 
dle Záměru obce Mokré č. 1/2010 

9. Diskusi 
 
Schváleno. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 

Různé obecní za rok 2009Různé obecní za rok 2009Různé obecní za rok 2009Různé obecní za rok 2009    
 
Statistika účasti zastupitelstva a občanů na veřejných zasedáních v roce 2009 
Počet zasedání:     8 - 12.2., 26.3., 14.5., 4.6., 20.8., 15.10., 3.12. (rozpuštěno), 14.12.2009 
Účast zastupitelů:   5, 6, 4, 4, 6, 5, 3, 5 
Účast obyvatel:      2, 0, 3, 1, 6, 0, 0, 0 = 12 
Účast zastupitelů na jednáních:   68 % 
Průměrná účast obyvatel:    0,6 osob  
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Jednotlivě 
Kučerová Blanka:  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 = 8   
Čiháková Nataša:  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 = 8 
Čihák Jaroslav:   0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 = 3 
Faltusová Věra:   1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 = 7 
Fedorová Alena:   0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 = 3 
Honsnejman Roman:  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 = 8 
Hrachovina Petr:   1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 = 1 
 
Schválené záměry zastupitelstvem obce v roce 2009 
Nebyl schválen žádný záměr. 
 
Další důležitá usnesení zastupitelstva obce v roce 2009: 

1. Czech Point a Datové schránky – zřízení pracoviště, žádost o dotaci, spolupráce s městem Dobruška 
2. Projekt na výstavu knihovny ke 120 letům výročí včetně žádosti o dotaci z Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje 
3. Zadání zpracování odhadní ceny budovy obce Mokré čp. 20 
4. Ocenění nářadí v tělocvičně a nabídka k prodeji 
5. Czech Point – Datové schránky – výběr dodavatele a zřízení pracoviště 
6. Elektronickou spisovou službu – spolupráce s městem Dobruška 
7. Vesnice roku 2009 – přihlášení do soutěže 
8. Program obnovy venkova – výběr dodavatele na zhotovení venkovní vodovodní a kanalizační přípojky 

k budově obecního úřadu – Veolia Hradec Králové 
9. Podmínky příspěvku dětem dojíždějících do Mateřské školy v Opočně 
10. Neumístit doporučené dopravní značky do ulice „Habeš“ 
11. Žádost Farního sboru Klášter nad Dědinou – finanční dar na obnovu kostela ve výši 6 000,00 Kč 
12. Pověření starostky obce k jednání o koupi pozemku 
13. Zpracování odhadu na prodej budovy bývalé mateřské školy čp. 20 
14. Povodeň 2009 – dar obci Malenice ve výši 20 000,00 Kč 
15. Rekonstrukce lipové aleje ke hřbitovu – žádost o dotaci na rok 2010 
16. Prodej pozemku p. č. 485/2 
17. Úpravu nájemného v místním obchodě smíšeného zboží 
18. Pokračovat v 2. části rekonstrukce budovy obecního úřadu a podat žádost o dotaci z Programu obnovy 

venkova  
19. Výběr dodavatele na rekonstrukci budovy obecního úřadu na základě předložených nabídek. 
20. Podmínky žádostí o příspěvek na zájmovou činnost obyvatel 

 
Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce Mokré jsou uloženy na obecním úřadě a jsou přístupné k nahlédnutí 
v úředních hodinách. 
 
Finanční a kontrolní výbor v roce 2009 
Finanční výbor ve složení: Fedorová Alena, Hladná Hana, Hrachovinová Jaroslava 
Finanční výbor se sešel dne: 16.4., 13.5., 22.9.2009 
Kontrolní výbor ve složení: Čihák Jaroslav, Hrubá Věra, Richterová Jana 
Kontrolní výbor se sešel dne: 8.4.2009 
Výbory neshledaly žádné nedostatky a doporučily schválit kontroly zastupitelstvem obce s výsledkem „Bez výhrad“. 
 
Statistika obyvatel v roce 2009 
Počet obyvatel v obci Mokré k 31.12.2009 byl 157 osob 
Počet mužů: 80 
Počet žen: 77 
 
V minulých letech: rok 2008 – 154 osob (79 mužů a 75 žen), rok 2007 – 162 osob, rok 2006 – 160 osob, rok 2005 - 
156 osob, rok 2004 - 157 osob, rok 2003 - 166 osob, rok 2002 - 166 osob. 
 
Průměrný věk všech obyvatel k 31.12.2009: 42,00 
Průměrný věk všech obyvatel v roce 2008 – 43,00, 2007 – 42,29, 2006 – 41,10, 2005 - 41,40, v roce 2004 - 41,31, 
v roce 2003 - 40,57 a v roce 2002 - 40,31. 
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Nejstarší občan v obci Mokré je narozen v roce 1921.  
Nejmladší občan v obci Mokré je narozen v roce 2009. 
 
Ženy v roce 2009: 

Stav Počet Průměrný věk 

celkem žen 77 45 

svobodné 23 21 

vdané 38 51 

rozvedené 7 50 

vdovy 9 75 

 
Muži v roce 2009: 

Stav Počet Průměrný věk 

celkem mužů 80 40 

svobodní 33 21 

ženatí 40 53 

rozvedení 5 48 

vdovci 2 76 

 
Změny v roce 2009: 

Změna Počet Průměrný věk 

zemřelí 1 muž 77 

odstěhovaní 3 (2 muži + 1 žena) 57 

přistěhovaní 7 (4 muži + 3 ženy) 21 

 
Statistika narozených dětí od roku 1992: 
1992 – 2 
1993 – 3 
1994 – 1 

1995 – 0 
1996 – 3 
1997 – 2  

1998 – 2 
1999 – 2 
2000 – 1 

2001 – 3 
2002 – 0 
2003 – 1 

2004 – 1 
2005 – 2 
2006 – 3 

2007 – 0 
2008 – 0 
2009 – 3 

 
Zajímavosti z evidence obyvatel v roce 2009: 
Počet jubilantů (70, 75, 80 a více let): 8 osob, z toho 7 osob nad 80 let 
Počet obyvatel nad 70 let: 14 osob 
Počet dětí do 15 let v roce 2009: 20 – 11 chlapců a 9 dívek 
Nejrozšířenější ženské jméno: Hana (7), Věra (5), Marie (4) 
Nejrozšířenější mužské jméno: Jaroslav (6), Pavel (5), Martin (5), Josef (5), 
Karel (5) 
Nejrozšířenější příjmení: Tomek/Tomková (11), Krejčí/Krejčová (10), 
Honsnejman/ová (9), Fedor/ová (7) 
Další statistiky na www.obecmokre.cz/kronika  
 
Inventury za rok 2009 
Inventura veškerého majetku, pohledávek, závazků a zásob obce, byla 
provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě 
Směrnice obce č. 5 k 31.12.2009. Inventurní komisi ve složení Blanka 
Kučerová, Věra Hrubá, Jana Richterová, byly předloženy obecním úřadem 
veškeré podklady, aby mohla být inventura řádně provedena. 
 
Výsledky inventarizace souhlasí s hlavními výkazy obce, které jsou součástí 
závěrečného výsledku hospodaření za rok 2009. 
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Rozvaha k 31.12.2009 
 

  TEXT SÚ Fyzická Účetní 

Dlouhodobý nehmotný majetek 01     
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018   49 634,55 
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019   196 000,00 
Dlouhodobý hmotný majetek 02     
Stavby 021   2 192 350,60 
Sam. movité věci a soubory 022   42 635,00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028   819 446,60 
Pozemky 031   649 157,73 
Umělecká díla a předměty 032   30 000,00 
Nedokončené investice 04x     
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042   228 053,00 
Finanční majetek 069   6 099 000,00 
Aktiva stálá 0xx   10 306 277,48 
Zásoby 1xx     
Materiál na skladě 112   0,00 
Zboží na skladě 132    6 197,00 
Peníze 2xx     
Peněžní prostředky ZBÚ 231 10   219 605,50 
Pokladna 261 00   0,00 
Ceniny 263 00   0,00 
Pohledávky 31x     
Poskytnuté provozní zálohy 314 xx   122 825,00 
Pohledávky za rozpočtové příjmy 315 xx   525,00 
Ostatní 214, 218, 4xx     3 234 815,88 

A
K

T
IV

A
 

Aktiva oběžná     3 583 968,38 

  Aktiva celkem     13 890 245,86 
  Úvěr 951   0,00 
  Závazky       
  Dodavatelé 321 xx   0,00 
  Přijaté provozní zálohy 325 xx   2 070,00 
  Ostatní závazky - zaměstnanci 331 00   26 240,00 
                          SP, ZP  336 xx   12 352,00 
                           zákonné poj. 325 00   312,00 
                                  daně 342 xx   3 343,00 
  Ostatní 901, 211, 215, 217, 933, 964, 965     13 845 928,86 

  Pasiva celkem     13 890 245,86 
PÚ - Horka příspěvky 973 00   2 495 360,90 

PÚ  
PÚ - počítač z KÚ HK 974 00   52 896,00 
PÚ - pohledávka volby kraj 975 00   889,00   

PÚ - drobný majetek 976 xx   282 205,21 

  Celkem podrozvahové účty    2 831 351,11 
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Závěrečný účet obce Mokré za 2009 
Stav účtu 933 – zúčtování příjmů a výdajů z minulých let    

- zůstatek z minulých let         154 296,80 Kč 
- zůstatek z minulého roku (účet 217 – 218) 

účet 217 příjmy   1 831 110,64 KČ 
účet 218 výdaje   1 765 801,94 Kč 

Stav účtu 933 k 31.12.2009                      219 605,50 Kč 
 
Zdroje na běžném účtu po finančním vypořádání k 31.12.2009     219 605,50 Kč 
 
Stav účtu 964 – saldo výdajů a nákladů          86 775,00 Kč 
Stav účtu 965 – saldo příjmů a výdajů          - 1 545,00 Kč 
 
Konečný zůstatek          304 835,50 Kč 
Konečné zůstatky těchto účtů jsou vykázány správně. 
Celý závěrečný účet je v samostatné složce. 
 
Vyvěšeno dne:  04.03.2010  
Sejmuto dne:  19.03.2010  
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2009 
Přezkoumání hospodaření  obce Mokré za rok 2009  bylo provedeno dne 26.2.2010 zaměstnanci Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje – ekonomický odbor, oddělení kontroly a analýz obcí, na základě žádosti starosty obce 
v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je 
určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí. 

Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem č. 250/200 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí, souladu hospodaření s finančními 
prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek 
jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Mokré za rok 2009  je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Mokré. 

Kontrolované písemnosti: 
Pravidla rozpočtového hospodaření, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený rozpočet, návrh rozpočtu, 

závěrečný účet, bankovní výpisy, evidence majetku, evidence poplatků, inventurní soupisy majetku a závazků, 
kniha pohledávek a závazků, mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva, pokladní doklady květen a listopad 
2009, rozvaha 12/2009, účetní doklady květen a listopad 2009, zápisy z jednání zastupitelstva, smlouvy a další 
materiály k přijatým účelovým dotacím, nájemní smlouvy, ostatní smlouvy – úvěr, nájmy nemovitostí, vyhlášky 
obce. 

                  
Výsledek přezkoumání: 

1. Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
2. Při přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
3. Při přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2009 se neuvádí žádná rizika. 
4. Při přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2009 byly zjištěny následující vybrané ukazatele: 

a) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % 
Závěr 
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Ověřovatelé doporučují předložit výkaz hospodaření a roční uzávěrku obce za rok 2009 zastupitelstvu obce 
ke schválení „Bez výhrad“. 
Starosta obce se tímto zavazuje seznámit s uvedenou zprávou nejbližší zasedání zastupitelstva obce. 
 
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce zastupitelstvo schvaluje, a to nejdéle do 30. června následujícího 
roku, tato zpráva byla řádně vyvěšena na úřední desce (i elektronické) obecního úřadu. 
 
Vyvěšeno dne:  04.03.2010    
Sejmuto dne:  19.03.2010  
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Zpráva dle zákona 106 o poskytování informací 
Výroční zpráva za rok 2009 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejňuje 
povinný subjekt obec Mokré výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací: 
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádné 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na svém 
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

žádné 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence žádné  
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné  
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné 

 
Vyvěšeno:   07.01.2010   
Sejmuto:  22.01.2010 
 
Přehled grantů a dotací schválených obci Mokré do roku 2009 
Celkem dotace od roku 2007, které podléhají finančnímu 
vypořádání: 
Rok 2007:   86 371,00 Kč 
Rok 2008:   24 400,00 Kč 
Rok 2009: 226 300,00 Kč 
Celkem:  337 071,00 Kč 
 
Dotace podle jednotlivých roků: 
Rok 2009 
Czech POINT 
Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence 
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR  
Program: Integrovaný operační program 
Název projektu: Typový projekt – Czech POINT – Kontaktní místo (Plná verze) 
Číslo projektu: CZ.06./2.1.00/02.0201 
Dotace ve výši 61 797 Kč – 85 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 72 703,30 Kč 
Podíl obce 15 % - 10 906,30 Kč 
Dotace byla použita na vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení 
kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště Czech POINT. Jedná se o pořízení technického 
a technologického vybavení místního pracoviště – nákup HW a SW. 
 
Obnova venkova 
Rekonstrukce budovy obecního úřadu Mokré 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj 
Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti 
Investiční dotace ve výši: 68 000 Kč 
Dotace byla použita na zhotovení venkovní přípojky vodovodu a kanalizace do budovy obecního úřadu Mokré – 
1. část realizace projektu. 
Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s.  
Celkový náklad zhotovených prací činil 136 051 Kč.  
 
Kulturní a zájmová činnost 
Činnost výtvarného klubu dětí v Knihovně U Mokřinky  
Poskytovatel: Královéhradecký kraj 
Program: SMR022009 Volnočasové aktivity - Akce pro děti a mládež ve volném čase 
Finanční dar ve výši: 14 000 Kč 
Finanční dar byl použit na nákup materiálu, knih a cen do soutěží. 
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Knihovna  
Knihovna v Mokrém – výročí 120 let 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj 
Program: KPG012009 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit 
Dotace ve výši: 30 000 Kč 
Finanční prostředky byly použity na výstavu k výročí knihovny a na akce v průběhu roku, které se konaly u příležitosti 
této akce. Hlavními výdaji byl nákup materiálu na výstavu, prezentaci, tisk publikace „Večerní vyprávění bludičky 
Mokřinky“, dřevěný reliéf od dřevořezbářky Jarmily Haldové. 
 
Knihovna Královéhradeckého kraje 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj 
Finanční dar ve výši: 30 000 Kč 
Finanční dar obdržela knihovna v Mokrém za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 – cena hejtmana 
kraje za Podíl knihovny na kulturním životě v obci. 
Finanční dar byl použit na vybavení knihovny novým nábytkem a na nákup drobného majetku k výročí 120 let 
knihovny. 
 
Knihovna v Mokrém – Tradice 120 let 
Poskytovatel: Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu o. s.  
Příspěvek ve výši: 5 000 Kč 
Finanční částka byla použita na výdaje spojené s konáním výstavy k výročí vzniku knihovny.  
 
       Rok 2009 v tabulce 

UZ Položka 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost 
čerpáno 

  4112 - neinvestiční přijaté transf. SR 7 400,00  7 400,00 

 4222 – invest.přijaté transf. od krajů   68 000,00 68 000,00 

 4111 – neinv.přijaté transf.z VPS SR  15 100,00 15 100,00 

 4116 – ost.neinv.stransf. ze SR  61 800,00 61 800,00 

 4122 – neinv.přijaté transfery od krajů  74 000,00 74 000,00 

 Celkem   226 300,00 
 
Rok 2008 
Územní plánování 
Pořízení územního plánu obce Mokré 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj 
Program: PRK – RRD 200803 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel 
Dotace ve výši: 24 400 Kč 
Dotace byla použita na 2. část pořízení územního plánu obce Mokré. 
Náklad na zpracování 2. části územního plánu činil 61 000 Kč. 
Celkový náklad byl 196 000 Kč. 
 

Rok 2007   
Územní plánování 
Pořízení územního plánu obce Mokré 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj 
Program: PRK – SPD 200703 Pořízení, aktualizace a digitalizace 
územních plánů obcí do 2000 obyvatel 
Dotace ve výši: 54 000 Kč 
Dotace byla použita na 1. část pořízení územního plánu obce 
Mokré. 
Náklad na zpracování 1. části územního plánu činil 135 000 Kč. 
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Knihovna 
Zahájení automatizace knihovnických činností v Místní knihovně Mokré 
Poskytovatel: Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven 
Program: Veřejné informační služby knihoven – VISK3 v roce 2007 
Dotace ve výši: 12 000 Kč 
Finanční prostředky byly použity na nákup knihovního systému Clavius, licence pro malé knihovny do 5000 svazků – 
katalogizace knih, vyhledávání a rešerše, výpůjční protokol, čárový kód a dále modu ISHARE Sdílenou katalogizaci. 
 
Kulturní a zájmová činnost 
Výtvarné akce Knihovny U Mokřiny v roce 2007 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj 
Program: SMR200702 Volnočasové aktivity -  Akce pro děti a mládež ve volném čase 
Finanční dar ve výši: 10 000 Kč 
Finanční dar byl použit na nákup materiálu, drobného majetku, cen do soutěží a na prezentaci výtvarného klubu 
při knihovně v Mokrém. 
 
Finanční dar na pořízení cen pro děti v rámci 4. ročníku prázdninového malování na téma sci-fi 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj 
Finanční dar ve výši: 5 000 Kč 
Finanční dar byl použit na nákup cen v soutěži. 
 
Ceny do výtvarné soutěže dětí 
Poskytovatel: EUROMEDIA GROUP k. s. 
Věcný dar ve výši: 5 371 Kč 
Společnost poskytla jako ceny do výtvarné soutěže dětí knihy. 
 
Statistika vyvezeného odpadu 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Statistika vyvezeného odpadu v roce 2009 v obci Mokré 
Poř. Kód druhu Název druhu odpadu Množství 
číslo odpadu   (tuny) 

1 200127 barva, lepidla, pryskyřice 0,150 
2 160103 pneumatiky 0,410 
3 200119 postřiky a pesticidy   
4 200114 kyselina   
5 200129 detergenty   
6 200133 olověné akumulátory   
7 200301 směsný komunální odpad 23,910 
8 200102 sklo 2,020 
9 200126 ostatní motorové a mazací oleje 0,005 

10 200139 plasty 2,626 
11 200135 vyřazená  el.zařízení-TV,obrazovky   
12 200136 vyřazená el.zařízení-radia 0,085 
13 200123 zařízení s obsahem chluoruhlovodíku   
14 200132 léčiva   
15 200101 papír a lepenka 0,150 
16 170604 izolační materiály 0,050 
17 011270 železný šrot 1,540 
18 200301 objemný odpad - obec 1,030 

19 200307 objemný odpad - hřbitov   

  Celkem v tunách 31,976 
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Celkové výdaje na vývoz odpadů v obci Mokré v roce 2009 Zpětný odběr 

 (v korunách)  (v korunách) 

3722 5169 svoz plastů a skla, papíru 26 143,00 13 960,50 
3723 5169 objemný odpad - obec  3 400,00 1 250,00 
3723 5169 objemný odpad ze hřbitova      
6171 2310 železný šrot   2 235,00 

3721 5169 nebezpečný odpad 7 702,25 850,00 

 Celkem v korunách 37 245,25 18 295,50 

 
Statistika:    
Rok 2005   tuny 22,271 
Rok 2006   tuny 22,950 
Rok 2007   tuny 25,201 
Rok 2008   tuny 21,579 

Rok 2009   tuny 31,976 

    

Rok 2005   Kč 18 694,00 
Rok 2006   Kč 22 444,00 
Rok 2007   Kč 30 486,00 
Rok 2008   Kč 32 669,00 

Rok 2009   Kč 18 949,75 

    

Rok 2007 162 obyvatel odpad činil v Kč/1 obyvatele 188,19 
Rok 2008 154 obyvatel odpad činil v Kč/1 obyvatele 212,14 

Rok 2009 157 obyvatel odpad činil v Kč/1 obyvatele 120,70 

 
 

Různé obecní na rok 2010Různé obecní na rok 2010Různé obecní na rok 2010Různé obecní na rok 2010    
 
Dotace  
Zastupitelstvo schválilo dne 14.12.2009 další postup rekonstrukce budovy obecního úřadu, a to výstavbu sociálního 
zařízení a archivu z části skladových prostor budovy obecního úřadu, dle projektu a stavebního povolení. 
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na tuto výstavbu z Programu obnovy venkova na rok 2010. 
 
Výběr dodavatele 
Druhá část rekonstrukce spočívá ve výstavbě sociálního zařízení a zhotovení zateplených vrat. 
 
Výstavba sociálního zařízení – nabídky firem: 

1. Pavel Vonásek, instalatérství Kostelec nad Orlicí  523 200,00 Kč 
2. Žap-Vak-VODOVOD Opočno, s. r. o.   493 494,02 Kč 
3. STAVOKA Hradec Králové, a. s.    530 916,00 Kč 
 

Zastupitelé schválili firmu: Žap-Vak-VODOVOD Opočno, s. r. o. 
 
Zhotovení zateplených vrat – nabídky firem: 

1. Roman Šubrt Zámečnictví, Dobruška    58 097,00 Kč 
2. Školník s. r. o. Opočno     54 440,00 Kč 
3. Kovářství – Zámečnictví Jan Rohlena Houdkovice  61 813,00 Kč 

 
Zastupitelé schválili firmu: Školník s. r. o. Opočno 
 
Tento projekt se uskuteční pouze za předpokladu, že obec dotaci obdrží. 
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Schválený rozpočet na rok 2010  
 

TEXT SU AU UZ ORG PAR POL KČ 

PŘÍJMY               

Daňové příjmy 231 10         1 500 000,00 

Nedaňové příjmy 231 10         97 700,00 

Kapitálové příjmy 231 10         200 000,00 

Dotace 231 10         79 800,00 

Doplatek volby 2009 231 10         889,00 

CELKEM PŘÍJMY             1 878 389,00 

                

VÝDAJE               

silnice 231 10     2212   10 000,00 

pozemní komunikace 231 10     2219   10 000,00 

ostatní služby v silniční dopravě 231 10     2229   10 000,00 

odpadní vody 231 10     2321   10 000,00 

úpravy drobných toků 231 10     2333   20 000,00 

vodní díla v krajině 231 10     2341   10 000,00 

příspěvek MŠ ČM 231 10   0223 3111   2 600,00 

příspěvek ZŠ Opočno 231 10   0104 3113   64 080,00 

knihovna, zpravodaj, klub dětí 231 10     3314   198 000,00 

kultura 231 10     3319   69 400,00 

rozhlas 231 10     3341   10 000,00 

zpravodaj 231 10   3349  16 000,00 

dary obyvatelstvu, znak obce 231 10     3399   40 000,00 

hřiště 231 10     3421   25 000,00 

dům čp. 20 bytové hospodářství 231 10     3612   35 700,00 

dům čp. 88 obchod a klub 231 10     3613   115 000,00 

veřejné osvětlení 231 10     3631   118 000,00 

hřbitov 231 10     3632   30 000,00 

územní rozvoj obce 231 10     3639   10 000,00 

nebezpečný odpad 231 10     3721   10 000,00 

komunální odpad 231 10     3722   30 000,00 

objemný odpad 231 10     3723   10 000,00 

chráněné části přírody - aleje 231 10     3742   10 000,00 

údržba obce 231 10     3745   70 000,00 

zastupitelstvo obce 231 10     6112   97 000,00 

správa obce včetně rekonstrukce oú 231 10     6171   837 609,00 

poplatky bance 231 10     6310   10 000,00 

CELKEM VÝDAJE             1 878 389,00 
v korunách 
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Platné obecně závazné vyhlášky obce Mokré 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích (poplatky ze psů), účinnost od 1.1.2004.  
Obecně závazná vyhláška obce Mokré č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Mokré, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem, účinnost od 1.12.2008. 
 
Platby a poplatky v roce 2010  
Poplatky ze psů  
Vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Poplatek ze psů platí 
držitel psa. Držitelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. 
Předmětem této vyhlášky je místní poplatek ze psů. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. 
1. Poplatek za psa činí za kalendářní rok a jednoho psa: 
 a) za prvního psa    120 Kč 
 b) za druhého a každého dalšího psa 180 Kč 
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši. 
Poplatek je splatný bez vyměření v jedné splátce, vždy nejpozději do 30.9. příslušného  kalendářního roku. 
 
Upozornění! 
Upozorňujeme majitele všech psů, aby si své miláčky zabezpečili u svých domů, aby nepobíhali po obci!  
Na obecním úřadě se opět hromadí stížnosti na časté pobíhání psů! 
 
Poplatky v knihovně 
Dospělý čtenář  100 Kč/rok 
Dětský čtenář    50 Kč/rok 
Rodinná průkazka 100 Kč/rok  
 
 
Ověřování listin a podpisů 

-         platby za tuto službu se řídí příslušným zákonem 
-         ověření 1 podpisu 30 Kč 
-         ověření listiny – za každou započatou stránku 30 Kč 

 
Czech Point 
Na obecním úřadě Mokré je zprovozněna služba Czech POINT. Poplatky spojené s touto službou jsou k dispozici 
na obecním úřadě, ve zpravodaji č. 5/2009 a na elektronických stránkách zpravodaje 
www.obecmokre.cz/nepravidelny_zpravodaj.  
 
Půjčovné v obci pro místní obyvatele 

-         vojenský stan  100 Kč 
-         stoly a židle  100 Kč a dle dohody 
-         drtič větví  100 Kč 
-         výsuvný žebřík  100 Kč 
-     ostatní subjekty dle dohody 
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Odpady 
Cena za odpadový pytel je 65 Kč. 
 
Kalendář svozu komunálního odpadu na rok 2010 

  Měsíční svoz Dvouměsíční svoz 

Měsíc 13 x odvoz v roce  7 x odvoz v roce 
  označení červené označení modré 

1. 3 3 
2. 7   
3. 11 11 
4. 15   
5. 19 19 
6. 23   
7. 27 27 
8. 31, 35 35 
9. 35, 39 35 

10. 39, 43 43 
11. 47   
12. 51 51 

Den svozu odpadu je nezměněn – pátek. 
 
Třídění odpadů v obci 
Komunální odpad - popel, znečištěné obaly od potravin, alobalové odpady apod. - do popelnic nebo odpadových pytlů 
(kromě popela) - odváží firma Rund dle svozového kalendáře. 
Plastové láhve - do kontejneru přistavěného u budovy obecního úřadu.  Plastové láhve je nutné sešlapávat !!! 
Plasty - čisté plasty, igelit, kelímky od potravin, plastové nádoby, plastové hračky apod. – do kontejneru přistavěného 
u budovy obecního úřadu. Větší kusy je nutné rozlámat !!!  
Sklo - čisté sklo, láhve bez obsahu - do kontejneru přistavěného u budovy obecního úřadu.  
Papír - kontejner u budovy obecního úřadu 
Krabice Tetrapack - tyto pytle jsou k vyzvednutí na obecním úřadě a pro občany jsou zdarma! 
Jedinou podmínkou je, že zavázaný pytel se musí položit vedle kontejneru na plasty, jinak nebude vyvezen! Krabice je 
nutné sešlapávat! Odvoz pytlů hradí obec Mokré! 
Drobné elektrozařízení - E-box  je určen pro sběr drobného elektrozařízení – kalkulačky, počítačové myši, klávesnice 
MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače….NEPATŘÍ SEM!   baterie, úsporné žárovky 
a zářivky, akumulátory. Box je umístěn na obecním úřadě, nefunkční výrobky se předávají pouze pracovníkovi 
obecního úřadu. Sběr je pro občany zcela zdarma! 
Sběr tonerů do tiskáren - na obecním úřadě je umístěn box, do kterého občané mohou nosit prázdné tiskové kazety  - 
tonery, které jsou určené k další recyklaci. Podmínkou je přinést prázdné kazety uložené do igelitového původního 
obalu a krabice nebo tomu podobného obalu. Seznam recyklovatelných tonerů je zde k nahlédnutí  nebo je možné si jej 
stáhnout na www.sbirej-toner.cz . Zde jsou podrobné informace o celém projektu. 2. sběrný rok končí 31.10.2010 
Kovový šrot - kontejner u kravína. 
Starší oblečení - humanitární sbírka Diakonie Broumov 
Nebezpečný odpad - nutno schraňovat doma - obec zajišťuje sběr a odvoz 2x ročně (jaro a podzim)  
Hřbitovní odpad – kontejner u hřbitova  
Rostlinný odpad - tráva, seno, zbytky rostlin, listí ze stromů - vše lze kompostovat, případně spálit za příznivého větru 
a počasí, vždy v malém množství, aby nedošlo k požáru. Nepálit ve večerních a nočních hodinách!!! Dbejte na své 
sousedy! 
Větve ze stromů, dřevěný materiál - lze rozdrtit a dát do kompostu, také možné za příznivého větru a počasí spálit, 
za dodržení výše uvedených podmínek. Drtič na větve lze zapůjčit na obecním úřadu. 
Občané, kteří si nevědí rady s ořezanými větvemi, mohou je vozit na hřiště, na tradiční místo pro čarodějnický oheň. 
VŽDY po předchozí domluvě s obecním úřadem!!! 
 
Nebezpečný odpad 
Termín svozu nebezpečného odpadu je 1.5.2010 
U staré hospody: 16.30 – 16.45 hodin, V Lípách: 16.50 – 17.00 hodin 
Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré 
léky, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje, pneumatiky, televizory, lednice apod. 
Odpad se předává pouze osobně obsluze sběrny! 
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Velkoobjemový odpad 
Obecní úřad žádá obyvatele, aby neodkládali např. sedačky od aut ke kontejneru na plasty. Sedačka nepatří ani 
do kategorie plastů, skla ani papíru! Patří do kategorie velkoobjemového odpadu.  
Obecní úřad dále žádá občany, kteří mají zájem o zajištění odvozu velkoobjemových odpadů, aby se přihlásili 
na obecním úřadě. V případě dostatečného zájmu občanů, obec tento svoz zajistí za stejných podmínek jako v loňském 
roce! 
 
Prodej tenisový stůl 
Obec nabízí k prodeji pingpongový stůl. Stůl je vhodný do vnitřních prostor, je téměř nový. Původní cena – 5 000 Kč. 
Podrobné informace na obecním úřadě. 
 
Humanitární sbírka 
I v roce 2010 obecní úřad bude zajišťovat sbírku humanitární pomoci pro potřebné ve spolupráci s Diakonií Broumov. 
Předběžný termín sběru je v týdnu od 24.5. do 28.5.2010. na obecním úřadě. Vše bude včas vyvěšeno, sledujte 
vývěsku a web obce! 
 
Informace o firmě Diakonie Broumov 
Základní údaje o organizaci:  
Název: Diakonie Broumov 
Adresa: Husova 319, 550 01 Broumov 

Telefon: 491 524 342 
e-mail: diakonie@diakoniebroumov.org  
webové stránky: www.diakoniebroumov.org  

 
Jaké věci je možné darovat: 

 letní a zimní oblečení /dámské, 
pánské,dětské/ 

 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony,  

 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek) 

 domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 
skleničky- vše nepoškozené 

 peří, péřových a vatovaných přikrývek, 
polštářů a dek 

 obuv – veškerou nepoškozenou 
  

 Věci, které vzít nemůžeme: 
 ledničky, televize, počítače a jinou 

elektroniku, matrace,koberce– z ekologických 
důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 
transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 
  

Věci je nutné zabalit do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem! 
Svoz na Rychnovsku se bude konat v období od 31.5.- 
4.6.2010.  Přesný termín ke sběru v obci bude včas 
vyvěšen! 

 
Rady pro občany aneb časopis Test 
Informace o výrobcích, jejichž kvalita je ověřena nezávislými a objektivními testy  
Chcete ušetřit peníze při výběru nového televizoru, pračky, vysavače a mnoha dalších výrobků? Chcete být varováni 
před nebezpečnými výrobky? To vše a mnohem více se dozvíte na www.dtest.cz a v časopisu TEST. Přesvědčte se 
sami o tom, jak výsledky nezávislých a objektivních testů můžete využívat ve svůj prospěch. 
Výsledky hovoří za nás: Odhalili jsme více než 450 nebezpečných výrobků, které ohrožovaly zdraví dětí i dospělých. 
Detailním testům jsme podrobili již více než 8000 výrobků, jejichž výsledky ukazují úplně jinou pravdu, než jakou se 
spotřebitel dozví z reklamy. 
 
Občanské sdružení spotřebitelů TEST je neziskovou organizací, která se zabývá testováním výrobků a služeb. 
Výsledky testů jsou zveřejňovány v časopisu TEST a na webových stránkách www.dtest.cz. Kromě realizace 
a publikace nezávislých a objektivních testů výrobků a služeb, upozorňujeme na výrobky nebezpečné či zdravotně 
závadné, poskytujeme informace o právech, které chrání spotřebitele.  
Mezi oblasti testování patří výrobky pro děti, elektronika, domácnost, potraviny, sport, právo, finance a další.  
 
V současnosti je úspěšně rozšiřován systém označování kvalitních výrobků štítkem TEST pro výrobek (službu) 
s úspěšným hodnocením v časopisu TEST. Tento systém je již dlouhodobě realizován v zahraničí a věříme, že pomůže 
i českému spotřebiteli ve snazší orientaci a k větší transparentnosti spotřebitelského trhu. 
 
Volby 2010  
Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 28.5. a v sobotu 29.5.2010.  
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Jak předcházet vloupání do majetku nejen obce 

V roce 2009 došlo ke čtyřem vloupáním do majetku 
obce a dále k drobným krádežím a poškozování cizí 
věci.  

1. vloupání do budovy obecního úřadu 
bylo noci z 5.7. na 6.7.2009 

2. vloupání do budovy obecního úřadu bylo  
26.8.2009 

3. vloupání do společenského klubu v budově 
místního obchodu v noci z 27.9. 
na 28.9.2009 

4. vloupání do budovy obecního úřadu bylo  
30.10.2009 

Dále během roku došlo k drobným krádežím, např. 
odcizení květinové výzdoby u autobusové čekárny 
v obci, ničení květinové výzdoby na veřejném 
prostranství před obecním úřadem. Obec Mokré byla 
nucena zničené věci dát do původního stavu 

a vynaložila tak nemalé prostředky na ochranu majetku obce.  
V současné době je Policií ČR, oddělení Opočno zajištěno častější projíždění obcí. Přesto však žádáme občany, kteří 
uvidí něco podezřelého, co by vedlo k ničení a poškozování majetku, okamžitě volat číslo 158 !!! Policie opravdu  
nemůže hlídkovat pouze v Mokrém! Záleží i na občanech, jestli jim je lhostejné, co se v obci děje! 
 
Poděkování! 
Děkujeme všem občanům, kteří se v letošní zimě starali o úklid sněhu v obci! 
 
Zubní pohotovost 
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou ve 2. čtvrtletí 2010 – 
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin. 
 

03.04. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
04.04. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694 
05.04. MUDr. Dušková Helena Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102 
10.04. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955 
11.04. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225 
17.04. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
18.04. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330 
24.04. MUDr. Ježková Marie Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 511 
25.04. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448 , Opočno  494 667 123 
01.05. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145   494 596 174 
02.05. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk  602 514 715 
08.05. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711 
09.05. MUDr. Laubová Jana          poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 783 
15.05. MUDr. Loukota Jan  Komenského 127 , Opočno  494 621 665 
16.05. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696 

22.05. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška  494 623 775 
23.05. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou 494 534 841 
29.05. MUDr. Pokorná Jaroslava Potštejn 317   494 546 544 
30.05. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448 , Opočno  494 667 628 
05.06. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209 , Častolovice  494 322 706 
06.06. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
12.06. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17  494 598 205 
13.06. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695 
19.06. MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
20.06. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 031 
26.06. MUDr. Světlík Filip              Tyršova 515 , Opočno  494 667 553 
27.06. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 
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03.07. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693 
04.07. MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor. 494 595 292 
05.07. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151 
06.07. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 542 102 

 
Lékařská pohotovostní služba 
Oblastní nemocnice Rychnov n.K. a. s. 
Jiráskova 506 
Ordinační hodiny: 
SO, NE, svátek: 8.00-20.00 hod. 
 
Oblastní nemocnice Rychnov n.K. a. s. 
Jiráskova 506 
Dětské oddělení 
Ordinační hodiny: 
Všední den: od 16.00 hod. 
SO, NE, svátek: 8.00 - 20.00 hod. 

 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
Purkyňova 446 
Ordinační hodiny:  
SO, NE, svátek: 8.00-20.00 hod. 
 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
Purkyňova 446 
Ordinační hodiny pro děti: 
Všední den:  16.00 - 22.00 hod. 
SO, NE, svátek: 8.00 - 20.00 hod 

 

Knihovna 2009Knihovna 2009Knihovna 2009Knihovna 2009    
 
Oficiální název knihovny 
Knihovna v Mokrém je registrovaná u Ministerstva kultury ČR ze dne 5.4.2004. V souvislosti s výročím knihovny 
byla na ministerstvu podaná žádost na změnu názvu. Od 4.12.2009 nese knihovna v Mokrém název: „Knihovna 
U Mokřinky Mokré“.  
 
Vánoční besídka 
Vánoční besídka se konala 19.12.2009 v místním 
společenském klubu. Sešlo se 29 dětí a dospělých. 
Besídku zahájila paní starostka Blanka Kučerová 
a koledu na uvítanou zahrál na flétnu Daniel 
Krejčí.  
Součástí vánočního odpoledne bylo i vyhodnocení 
6. ročníku prázdninového malování dětí na téma 
"Daruj úsměv".  
Děti si samy ustrojily vánoční stromeček, vyrobily 
vánoční dekorace - svícny a hvězdičky na stůl 
a také si připravily svůj program. Hrálo se 
na flétny, zpívalo se, hrály hry, venku si děti 
zapalovaly prskavky a k pobavení hrál na kytaru 
pan Pavel Vávra nebo se pouštěly vánoční koledy. 
Občerstvení zajistila obec, paní Renata Senková 
z místního obchodu dětem věnovala ovoce 
a maminky a babičky přinesly cukroví a jiné 
dobroty. Všem patří velké poděkování. 
Nechyběl také společný přípitek šampaňským (dětským) s přáním zdraví, štěstí pro všechny a také, abychom se zde 
zase příští rok všichni sešli. 
 
Vyhodnocení soutěže Daruj úsměv 
V roce 2009 se konal již 6. ročník prázdninového malování. Celkem bylo sečteno 418 hlasů, jak hlasováním 
v knihovně, tak i po internetu. 
 
1. kategorie – do 5 let 
1. místo - s počtem 39 hlasů – Franc Šimon 
2. místo 
Franc Adam 
Lelková Natálka 
Pavlíčková Nicol 
 

2. kategorie – 7 – 9 let 
1. místo - s počtem 56 hlasů – Horáková Maruška 
2. místo 
Fedor Michal 
Žabenská Sára 
Jánoš Jakub 
Krejčová Adriana
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3. kategorie - 10 – 11 let 
1. místo  - s počtem 21 hlasů – Krejčí Daniel 
2. místo 
Hubáčková Vanesa 
Tomková Andrea 
Vávra Pavel 
Hroch Michal 
Hrubá Monika 
Dubská Veronika 
 
4. kategorie – od 12 let  
1. místo - s počtem 38 hlasů – Tomková Lucie 
2. místo 
Fedorová Denisa 
Honsnejmanová Markéta 
Mikačová Andrea 
Samková Lucie
Absolutním vítězem s počtem 56 hlasů se stala Maruška Horáková. 
 
Ceny do soutěže věnovali: Obec Mokré, Nakladatelství Fragment Praha, Komerční banka a. s. Dobruška, Obchodní 
dům Opočno, Somipo Opočno - specializované papírnictví, Český rozhlas Hradec Králové.Tento projekt podpořil 
Královéhradecký kraj. Všem sponzorům děkujeme. 
 
Vánoční přáníčka 
Děti ve výtvarném klubu opět vyrobily vánoční přáníčka pro všechny obyvatele Mokrého, která 20. prosince roznesli 
Patrik Pfeifer a Pavel Honsnejman.  
 
Statistika návštěvnosti a výpůjček v roce 2009 pro Ministerstvo kultury ČR 
Knihovna v Mokrém je podle knihovního zákona povinna zpracovat veškerou svoji činnost do statistického výkazu. 
 
Statistika návštěvnosti v roce 2009 

ROK Počet čtenářů Návštěvnost dospělých Návštěvnost dětí Internet dospělí Internet děti Celkem 

2009 70 323  211 179  519 1 232 
 
Statistika výpůjček v roce 2009 
ROK Naučná 

dospělí 
Krásná 
dospělí 

Naučná 
děti 

Krásná 
děti 

Časopisy Ostatní 
dokumenty 

CD Kronika Celkem 

2009 63 671 96 129 139 13 306 6 1 423 
 
Statistika akcí pořádaných v roce 2009 

ROK Počet akcí Děti Dospělí Nezjištěno Celkem  

2009 20 225 257 275 757 
 
Statistika návštěvnosti výtvarného klubu v roce 2009 

ROK Evid. děti Evid. dospělí Evid. celkem  Účast děti Účast dospělí Celkem  

2009 23 7  30 212 51 263  
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Čtenář roku 2009 

Čtenářem roku 2009 v kategorii dětí se stala Andrea 
Mikáčová – 37 dokumentů. Na druhém místě se umístila 
Monika Hrubá – 30 dokumentů a na třetím místě Michal 
Hroch – 17 dokumentů. 
V kategorii dospělých nejvíce četla paní Hana Novotná 
z Očelic – 82 dokumentů. 
Nejčastějším návštěvníkem na PC aneb „Mistr Internet“ se 
stal Jakub Jánoš. Na druhém místě se umístil Patrik Pfeifer 
a na třetím místě Vanesa Hubáčková. 
Nejaktivnějším návštěvníkem v klubu dětí se stala Denisa 
Fedorová. 
Zvláštní cenu za literární příspěvky do zpravodaje obce – 
Lucie Tomková. 
Ceny pro vyhodnocené čtenáře věnovala obec Mokré 
a Rychnovský deník. 

 

Knihovna 2010Knihovna 2010Knihovna 2010Knihovna 2010    
 
Vítání občánků 
Poslední lednový víkend se v obci Mokré konalo slavnostní 
vítání občánků. V malé obci se 150 obyvateli je tato událost 
jednou z nejkrásnějších. A tentokrát paní starostka do života 
v obci přivítala tři nové občánky – Sáru Lelkovou, Davídka 
Krejčího a Denise Kolence.  
Tuto akci zajišťují členové knihovny U Mokřinky a tak již 
tradičně zazněly nádherné tóny flétny Daniela Krejčího a svoji 
první básničku přednesl pětiletý Šimon Franc.  
Rodiče i děti obdrželi od obce Mokré drobné dárky a pamětní 
listinu, která jim bude připomínat tento slavnostní den. 
 
 

 
Přednáška Japonsko 
Dne 13.2.2010 se konala v místním společenském klubu již druhá 
cestovatelská přednáška pana Jiřího Máry a jeho manželky Aleny Márové. 
Tentokrát pod názvem „Japonskem s otevřenou pusou“. Přednáška byla 
velmi zajímavá a přišlo 30 návštěvníků. V knihovně si mohou zájemci 
prohlédnout DVD a knihy z cest manželů Márových. 
Více o jejich cestování na www.jirkamara.cz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přednáška Vyprávění o přírodě a krajině Orlických hor 
Dne 19.3.2010 se konala v místním společenském klubu 
zajímavá přednáška o přírodě a krajině Orlických hor. 
Přednášku si připravil David Rešl z CHKO Orlické hory. 
Na přednášku přišlo 21 návštěvníků. 
Více o CHKO Orlické hory na http://www.orlickehory.ochranaprirody.cz/.   
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Velikonoční potlach  

Sobota 27.3.2010 patřila dětem a velikonočnímu vyrábění. 
Partnerem této akce se stal Rodný kraj Františka Kupky , jehož 
autorem je občanské sdružení ABAKUS Opočno. Děti obdržely 
drobné velikonoční dárky – kouzelné obilí ze zámecké zahrady ☺ 
Obec zajistila občerstvení a při přípravě pomáhaly i maminky 
a babičky, za což jim moc děkujeme. Hlavně za pomoc při přípravě 
vizovického těsta, protože ho „uhňácat“ není vůbec žádná legrace. 
Součástí velikonočního odpoledne bylo i zdobení velikonočního 
stromu před obecním úřadem.  
Výrobky budou opět děti prezentovat v dalším ročníku velikonoční 
soutěže u Zlatky elektro Opočno. Děti z Mokrého se této soutěže 
účastní již potřetí. Téma roku 2010 byl „Beránek a ovečka“. Téma to 
nebylo jednoduché, ale děti se ho zhostily na výbornou. Po ukončení 

soutěže si všichni mohou výrobky prohlédnout na obecním úřadě a také při květnových volbách v místním klubu. Celé 
akce se zúčastnilo celkem 9 dospělých a 9 dětí. 
 
Přednáška Egypt 
Tato přednáška s největším českým egyptologem a archeologem panem prof. PhDr. Miroslavem Vernerem, DrSc. se 
bude předběžně konat 23.5.2010. Sledujte vývěsku a web obce! 
 
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., (* 31. října 1941, Brno) je významný český archeolog a egyptolog, v letech 1975 - 
2000 byl ředitelem Československého, resp. Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze a Káhiře. Specializuje se 
na archeologii doby stavitelů pyramid zejména v období 5. dynastie, pod jeho vedením probíhal český výzkum 
v Abúsíru. 
 
Miroslav Verner je především archeolog, egyptolog a epigraf s dlouholetou archeologickou praxí v Egyptě. Zabývá se 
archeologií, historií a paleografií Egypta v období 3. tis. př. Kr. Specializuje se především na archeologii doby stavitelů 
pyramid. Na archeologických pracích v EAR se podílí již od r. 1964. Je členem komise UNESCO pro památky starého 
Egypta a Núbie, členem řídícího výboru Mezinárodní asociace egyptologů a čestným členem Německého 
archeologického ústavu a Rakouského archeologického ústavu. 
 
Cestování a razítkování 
V roce 2009 se uskutečnila první prázdninová cesta za sběrem razítek. Celkem všichni účastníci nasbírali 673 razítek, 
z toho vítěz 116 razítek. Tato akce měla velký úspěch a tak v ní budeme letos pokračovat. Děti opět obdrží cestovní 
knížky a celé léto mohou na cestách sbírat razítka. Vyhodnocení se bude konat opět na podzim. 
 
Nové knihy v knihovně - výběr 

Značka Spisovatel Název knihy 

Drsoň Wolf Serno Synové ďábla 

DK Richelle Mead Vampýrská akademie 

K Eva Hudečková Bratříček Golem 

CE Henri Stierlin Starověká Persie 

V kolektiv Pomazánky od A do Z pro Vás 

DON Rosemary Wilkinson Patchwork pro šikovné ruce 

C  Leigh Toselli Kompletní průvodce manikůrou a pedikůrou 

Orient Henry Rider Haggard Doly krále Šalamouna 

Orient Doris Lessing Tráva zpívá 

Orient Gary Gabelhouse Souboj šamanů 

Orient Tucker Malarkey Strážci víry 

K Alexander McCall Smith Žirafí slzy 

K Tasmina Perry Tatínkovy holčičky 

DK Miroslav Buberle Panic je nanic 

Divy Claudia R. Dillaire Egyptská magie lásky 
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KronikaKronikaKronikaKronika    
Jubilea  
Na konci roku 2009 oslavil své narozeniny pan Jiří Čtvrtečka a hned v lednu 2010 paní Věra Špačková. Všem 
jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody! 
 
Mokré v tisku a webových portálech - pokračování 
16.10.2009 – Rychnovský deník  – Rychnovsko/Deník 
píše: 

 Knihovna v Mokrém stojí už 120 let – přijďte 
ji poblahopřát 

5.11.2009 – Čtenář: měsíčník pro knihovny č. 11/2009 
píše: 

 Cena ministerstva kultury – Knihovna roku 
2009 – Kategorie základní knihovna 

7.12.2009 - Rychnovský deník č. 284/2009 píše: 
 Ani na Mokré letos Mikuláš nezapomněl 

15.12.2009 - Knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje U nás píše: 

 Knihovna U Mokřinky oslavila 120 let 
od založení 

 „Už zase Mokré“ 
 Šest akcí k šedesátému výročí vzniku SVK 

v Hradci Králové 
 Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 

2009 
U nás v kraji - čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého 
kraje č. 4/2009 píše: 

 Knihovna v Mokrém na Rychnovsku oslavila 
120. výročí 

Senátorský zpravodaj JUDr. Miroslava Antla – 
ohlédnutí za rokem 2009 píše: 

 Beseda v Mokrém 
 Nebyli jsme všude, ale není všem dnům 

konec…. 
4.2.2010, 5.2.2010, 9.2.2010 - Rychnovský deník  - 
Rychnovsko/Servis píše: 

 Pozvánka na přednášku – Japonsko 
s otevřenou pusou 

5.2.2010  Rychnovský deník č. 30 - Rychnovsko/U nás 
doma píše: 

 V malé obci nezapomínají na nové obyvatele 
 
 

9.2.2010 Rychnovský deník č. 33 Rychnovsko/Deník  
píše: 

 Japonskem s otevřenou pusou a na vozíku 
12.2.2010 Orlický týdeník č. 11/2010 píše 

 Vítání v Mokrém 
4.3.2010 Rychnovský deník č. 53 Rychnovsko/Deník 
píše: 

 Čtete rádi s bludičkou Mokřinkou? Můžete ji 
podpořit v hlasování o nejhezčí web. 

8.3.2010 Královéhradecký kraj - webové stránky: 
 Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 

soutěže Zlatý erb v Královéhradeckém kraji 
9.3.2010 Orlický týdeník č. 17/2010 píše: 

 Mokré 
10.3.2010 Rychnovský deník č. 58/Královéhradecký 
kraj píše: 

 Obecní weby: Proč asi vesnice „strkají 
do kapsy“ města? 

10.3.2010 Rychnovský deník č. 58 píše: 
 Dobrovolník: žádný snílek, ale tvrdý pracant 

13.3.2010 Rychnovský deník č. 61 Rychnovsko/Servis  
píše: 

 Povídání  (pozvánka na přednášku o přírodě 
Orlických hor) 

16.3.2010 Rychnovský deník č. 63 píše 
 Kam s druhým andělem? Vedle prvního… 

16.3.2010 Pardubický deník č. 64 píše:  
 Šestnáct dobrovolníků dostalo v divadle 

během Dne D sošku anděla 
17.3.2010 Rychnovský deník č. 64/2010 píše: 

 Dobrodružné cestování s knihou v ruce 
24.3.2010 Rychnovský deník č. 70/2010 píše: 

 Mokré bez erbu? Nepravděpodobné 
25.3.2010 Opočenské noviny píší: 

 „DEN D“ 2010 – šestnáct andělů rozděleno 
27.3.2010 Rychnovský deník č. 73 píše: 

 V Mokrém frčí web i elektronické zprávy
Články jsou uloženy v kronice a na webových stránkách obce a knihovny. 
 
Petice 
V první polovině března iniciovalo město Opočno „Petici za zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v nemocnici 
Opočno“. Obec Mokré se připojila k této výzvě a jen v Mokrém tuto petici podepsalo 76 osob. Někteří ji podepsali 
u svého lékaře či na jiném místě, to není podstatné. Důležité je, že lidé spojili své síly za dobrou věc. Dne 15.3.2010 se 
konalo v Opočně mimořádné veřejné zasedání. Petici organizovanou městem Opočno podepsalo 8 049 osob z 250 obcí 
a měst, a petici organizovanou občany 2 360 osob. Obě petice byly předány do rukou hejtmana kraje Lubomíra France. 
Podrobnosti můžete sledovat na www.opocno.cz a v médiích. 
 
Symboly obce 
Do roku 1990 bylo umožněno užívání svých znaků téměř výhradně lokalitám se statutem města či městečka, zákon 
o obcích zpřístupnil tento symbol samosprávy všem obcím. Zmíněný zákon vyhradil udělování obecních znaků a nově 
i praporů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V rámci poslanecké sněmovny dnes pracuje komise pro heraldiku, 
která návrhy obcí posuzuje, schvaluje a stanoví jejich oficiální popis. Konečné rozhodnutí o udělení práva používat  
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obecní symboly vydává předseda poslanecké sněmovny. Obnovením práva užívat obecní symboly se v českém státě 
obnovila staletá tradice v minulosti přerušená. 
Za symboly obce je dnes považován znak a prapor. Znak a prapor jako symboly obce jsou významným atributem 
samostatnosti a samosprávnosti obce a také pocitu sounáležitosti jejich obyvatel. 
O právo používat své obecní symboly požádalo od nabytí platnosti zákona o obcích několik set obcí v celé ČR. Také 
naše obec tohoto práva využila. Zastupitelstvo obce Mokré na svém zasedání 11.2.2010 schválilo zhotovení znaku naší 
obce. Tak se i Mokré dočká svého symbolu! Na Dobrušsku jsme již téměř poslední obcí, která nemá svůj znak.  
Čtyři návrhy znaku obce zpracoval pan Jan F. Křivohlávek, archivář z Rovně a pan Petr Doležal z Brandýsa n. O. 
Zastupitelé dne 25.3.2010 na svém zasedání odsouhlasili zpracování dalších návrhů znaku, aby byl větší výběr tohoto 
symbolu obce. 
Pan Jan F. Křivohlávek se již mnoho let zabývá vyhledáváním a studiem městských a obecních znaků, pečetí a razítek. 
Podařilo se mu nashromáždit velké množství informací o řadě míst v okrese Ústí n.O. a Rychnov n.K. V roce 2005 
vydal první knihu. V současné době pracuje na vydání druhé knihy, kde budou zahrnuty znaky, vlajky a pečetě obcí 
okresu Rychnov n. K.  
Díky panu Křivohlávkovi kronika obce získala kopie starých pečetí a razítek obce Mokré a unikátní kopii listiny 
o vzniku obce, která potvrzuje první zmínku o obci Mokré z roku 1390, jehož originál je uložen na Pražském hradu. 
 
Nezapomínáme na druhé 
Obec Mokré i v letošním roce podpořila cenou do tomboly 3. nadační ples obchodníků Opočno, který se konal dne 
13.2.2010. Tentokrát se tým pořadatelů rozhodl pomoci rodině Benešových z Ústí nad Orlicí. Jejich dvouletým 
dvojčátkům, Jakubovi a Matýskovi, v šesti měsících lékaři zjistili, že obě děti mají mozkovou obrnu. Život rodiny se 
změnil. Výtěžek plesu činil 37 985 Kč a pomůže dětem zajistit speciální léčbu v Piešťanech a zakoupit potřebné 
pomůcky. Podrobnosti se dozvíte na http://www.opocno.cz  
 
I malý dárek potěší 
Obec Mokré oslovili i naši přátelé „Hasiči“ z Čánky o věnování cen do tomboly na dětský karneval 21.2.2010 
a Hasičský maškarní ples, který se konal 20.2.2010. Doufáme, že drobné dárky se líbily a udělaly radost především 
dětem. Sbor dobrovolných hasičů v Čánce  má i své webové stránky, které si můžete prohlédnout 
na http://www.sdhcanka.estranky.cz  
Prezentační cenu do tomboly jsme na požádání věnovali i Střední škole elektrotechnické v Dobrušce. 
 

Webové stránky obceWebové stránky obceWebové stránky obceWebové stránky obce    
 
Návštěvnost na jednotlivých stránkách v roce 2009: 
www.obecmokre.cz – 13 972 návštěvníků – 16 662 prohlédnutých listů stránek. 
Od vzniku v roce  2003 si stránky prohlédlo 117 157 návštěvníků a prolistovali 479 616 listů. 
www.obecmokre.cz/knihovna - 6 406 návštěvníků – 70 442 prohlédnutých listů stránek. 
Od vzniku v roce 2006 si stránky prohlédlo 17 000 návštěvníků a prolistovali 161 343 listů. 
www.obecmokre.cz/kronika - 2 532 návštěvníků – 23 173 prohlédnutých listů stránek. 
Od vzniku v roce 2007 si stránky prohlédlo 5 952 návštěvníků a prolistovali 45 914 listů. 
www.obecmokre.cz/nepravidelny_zpravodaj  
Od vzniku v roce 2009 si stránky prohlédlo 1 059 návštěvníků a prolistovali 2 843 listů. 
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Zlatý erbZlatý erbZlatý erbZlatý erb    
 
Obec Mokré se v letošním roce přihlásila opět do soutěže webových 
stránek obcí. Tentokrát se neúčastnila kategorie „Hlasování veřejnosti“. 
Vyhodnocení se konalo dne 23.3.2010 na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje a zúčastnily se ho Blanka Kučerová, starostka 
obce a Dagmar Honsnejmanová, webmaster. 
 
Obec Mokré obdržela cenu za 2. místo v kategorii Nejlepší elektronická 
služba Královéhradeckého kraje. 
 
Podrobnosti o této soutěži, výsledky všech ročníků najdete na stránkách 
obce a na http://zlatyerb.obce.cz  
 

Dobrovolník východních Čech 2010Dobrovolník východních Čech 2010Dobrovolník východních Čech 2010Dobrovolník východních Čech 2010    
 
V roce 2010 se konal již 6. ročník této akce. V neděli 14.3.2010 byli 
vyhodnoceni nejlepší dobrovolníci Východních Čech, kteří byli 
nominováni v rámci Dne D 2010. Letošní ročník galavečera se uskutečnil 
ve Východočeském divadle v Pardubicích. Návštěvníci galavečera strávili 
podvečer ve společnosti východočeských dobrovolníků a jejich rodin, 

moderátory Českého rozhlasu Pardubice Jitkou Slezákovou a Martinem Stratílkem, poslechli si hodinové vystoupení 
českého folkového písničkáře Pavla Dobeše s Milošem Dvořáčkem. 
 
V roce 2010 bylo nominováno 52 dobrovolníků. Jedním z nominovaných byla paní Dagmar Honsnejmanová 
z Mokrého, kterou nominovala paní Věra Faltusová, za činnost v kultuře a práci s dětmi a mládeží.  
 
Hlasování o cenu veřejnosti se v týdnu od 8. do 14.3.2010 na stránkách www.den-d.eu zúčastnilo 1024 hlasujících, 
kteří měli možnost dát svůj hlas některému z nominovaných dobrovolníků. Vítězkou se stala Dagmar Honsnejmanová, 
která získala 145 hlasů. 
 
Galavečer Den D pořádala Terra nostra - malebný kraj, o.p.s., pod záštitou hejtmanů Královéhradeckého 
a Pardubického kraje, primátora Statutárního města Pardubice a poslanců Parlamentu České republiky Miloslava 
Souška a Hany Orgoníkové.  
 

PozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánky    
 
Hvězdárna Pardubice 
Nabídka akcí Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích na období duben – prosinec 2010: 
Duben - Apollo 13 - Pozorování 4 planet (mimořádná 
akce) 
Květen - V zajetí večerních planet - Pozorování našich 
planetárních sousedů. 
Červen - Kolik tváří má Slunce? - Že znáte jen jednu 
tvář slunce? Přesvědčíme Vás, že naše nejbližší hvězda 
má hned několik tváří. 
Září - Pohledy do hlubokého vesmíru - Mlhoviny 
a galaxie. Vzdálení kosmičtí sousedé. 
Říjen - Hvězdná ZOO - Ukážeme si souhvězdí, která 
na obloze nesou názvy některých zvířat. 
Listopad – Po stopách ISS - Jak se žije a pracuje 
kosmonautům na Mezinárodní kosmické stanici ISS? 
A můžeme ISS někdy spatřit ze Země? 
Prosinec - Měsíc pro Měsíc - V čem je zajímavý 
a proč je pro život na zemi tak důležitý?  

 
Přednášky  
30. 4. Zatmění Slunce aneb expedice SAROS – 
Přednášejí: Petr Komárek a Petr  
          Horálek 
28. 5. Měření času – Přednáší: Jan Mocek 
25. 6. Chile – Přednáší: Pavel Štys 
24. 9. Evropská noc vědců + přednáška (spolupráce 
s universitou Pardubice) 
29. 10. Zvířecí kosmonauté – Přednáší: Milan 
Halousek 
26. 11.  !Téma přednášky bude upřesněno! 
17. 12. Betlémská hvězda – Přednáší: Martin Slezák 
 
Podrobnosti o akcích na http://www.astropardubice.cz/  
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Čarodějnice 2010Čarodějnice 2010Čarodějnice 2010Čarodějnice 2010    
 
Poslední den v dubnu se každoročně koná v Mokrém „Slet čarodějnic“. I letos obecní úřad tuto akci plánuje. Žádáme 
obyvatele, kteří mají doma nějaké starší oblečení (halenky, sukně, šátky), které by mohli darovat na výrobu 
čarodějnice. Tyto věci můžete přinést na obecní úřad. Nejedná se však o žádnou sbírku! Věci, které nebudou vhodné, 
si majitel odnese zpět domů. 
Dále žádáme, především rodiče dětí, pokud mají nějaký zajímavý nápad na čarodějnické odpoledne (soutěž, 
hru…apod.), přijďte nám ho říct! 
 

RozhovorRozhovorRozhovorRozhovor    
 
V Nepravidelném zpravodaji obce Mokré č. 5/2009 jsme Vám představili knihu Ve stínu minaretů od cestovatele pana 
Martina Lejsala.  
Tato kniha se umístila na druhém místě v anketě TOP 30 nejlepších česky psaných cestopisů. Slavnostní vyhlášení této 
ankety se konalo na veletrhu Holiday World dne 7.2.2009. 
 
Mezi nejlepšími se umístily tyto: 
1.       Eva Palátová a Tomáš Paleček - Ata Mua  
2.       Martin Lejsal - Ve stínu minaretů 
3.       Pavla Jazairová - Izrael a Palestina, Palestina a Izrael  
4.       Martin Mykiska - Afghánistán, prach a růže  
5.       Pavla Jazairová - Afrikou v protisměru  
6.       Petr Horký, Miroslav Náplava - Cuba Libre  
7.       Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund - Afrika snů a skutečnosti  
8.       Jiří Svoboda - Autostopem kolem světa  
9.       Vladimír Plešinger - Kniha Konga  
10.     Martin a Barbora Mykiskovi - Pět měsíců v Himaláji aneb Ladak očima české rodiny 
 
Cestovatelský blog Martina Lejsala: http://www.cestovatel.cz/blog/pribehy-cest/  
 
Pan Martin Lejsal při svých cestách nedávno zavítal i do Mokrého a tak jsme mohli pro čtenáře nejen naší knihovny 
připravit  tento rozhovor: 
 

Víc než před rokem jste zaslal do naší knihovny nabídku na 
Vaši knihu o cestě do Íránu – Ve stínu minaretů.  Jak jste 
takovou malou knihovnu vůbec objevil? Byla to náhoda 
nebo jste ji prostě poslal do všech knihoven v Čechách jen 
tak bez nějakého výběru a čekal kdo se ozve? 
Náhoda to rozhodně nebyla. Ačkoliv jsem mohl spoléhat 
na marketingovou propagaci nakladatelství Mladá Fronta, přesto 
jsem raději podle seznamu knihoven v ČR obeslal všechny, 
které v něm byly. Práce to byla úmorná, ale jak je vidět, ne 
zbytečná. 
 
V únoru 2009 proběhlo na veletrhu Holiday World 
slavnostní vyhlášení TOP 30 nejlepších česky psaných 
cestopisů. Vaše kniha Ve stínu Minaretů se umístila 
na 2. místě. Přeběhl jste třeba oblíbenou Pavlu Jazairovou 
nebo Hanzelku se Zikmundem. To je skvělé, určitě Vás to 
moc potěšilo! 
Umístění mne potěšilo, to je pravda, ale způsob, jakým jsem se 
to dozvěděl, mi vyrazil dech. Obyčejným mailem přišla 
informace, že jakási soutěž proběhla a jak jsem se umístil. Snad 

nejsem příliš ješitný, když řeknu, že soutěž takových rozměrů si dle mého soudu zasloužila trochu větší propagaci 
a snad i účast těch, kteří se umístili na veletrhu. Ale radost jsem měl, to ano. 
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Je to Vaše první kniha nebo jste jich napsal už víc? Jak Vás  vůbec napadlo napsat knihu a cestopis obzvlášť? 
Musí to být hodně náročné. 
Je to moje první kniha. Ale protože píšu nesmírně rád, nijak zvlášť přesvědčovat jsem se k jejímu napsání nemusel. 
Nápad to byl okamžitý. A těžké to nebylo. Prostě jen zavřete oči a promítáte si film, který pak popíšete. Horší to mají 
romanopisci, ti musí celý děj vymyslet.  
 
Knihu Ve stínu minaretů křtil i zpěvák Ali Amiri, znáte se z dřívějška nebo jste si ho vybral, protože pochází 
z této země? 
Nikdy předtím jsem ho neviděl, ale protože mi nakladatelství dalo volnou ruku ve výběru kmotra, jal jsem se usilovně 
přemýšlet. A jednou v noci, kdy jsem bolestí zubů tloukl hlavou o zeď, mne napadlo jméno Aliho. A jsem moc rád, že 
mne tenkrát ty zuby bolely. Je to velmi příjemný člověk, kterého jsem rád poznal. 
 
Proč zrovna Írán? Co Vás na téhle zemi zaujalo? 
Proč? Protože se mi líbí jezdit tam, kam ostatní nejezdí, nebo se bojí tam jezdit. Zásadně jsem přitahován zeměmi, 
které jsou v médiích očerňovány. Nikdo si nebude dělat názor místo mne. A potvrzuji, že médiím se věřit nedá. Obraz 
zemí, tak jak jej vykreslují je v naprostém rozporu s tím, jakou realitu tam potkáte. A co mne zaujalo? Nejvíce ze 
všeho mírumilovnost a pohostinnost místních lidí. Na tu jsem prostě nebyl připraven. Byl to obrovský šok, ze kterého 
jsem se po příletu bohužel velmi rychle vzpamatoval. 
 
Íránem jste cestoval měsíc. Které místo Vás nejvíce oslovilo? 
Nejvíce? V každém městě jsem prožil nějakou příhodu, díky které na ono místo nemohu zapomenout. Ale asi 
nejkrásnější prožitky jsem měl ve městech Mašad a Jazd. Pokud si přečtete moji knihu, sami zjistíte proč. 
 
Každá cesta se musí předem pečlivě naplánovat, zajímá mě, zda vyšel plánovaný rozpočet na cestu (ve výši 
20 040 Kč) ? 
Myslím, že jsem ho asi o tisíc korun překročil. Ale i tak to bylo oproti cenám v cestovních kancelářích velmi, velmi 
levné. Do celkového rozpočtu pochopitelně počítám nejen náklady na dopravu, ubytování a stravu, ale veškeré vstupy 
i dárky. Dokonce jsem si přivezl i poměrně velký perský koberec. 
 
Neměl jste přeci jen strach cestovat úplně sám do islámské země? 
Ne. Cestovat sám mne baví a strach nemám. Jsem příjemně vzrušen myšlenkou jaké dobrodružství mne čeká. Nikde 
neočekávám zlo a tak se mi nestává. Zatím. 
 
Na co jste myslel, když Vás zatkla náboženská policie za focení historických památek ve městě Qom? 
Že už je to hodně dlouho, co jsem dostal pěkně na zadek. A taky, že jsem doma nechal polštářek, který jsem si vždy 
dával do kalhot. 
 
Které země jste ještě procestoval? Co Vás vůbec na cestování láká? Určitě nejste plážový typ? 
Také si rád pohovím na pláži, ale nevydržím to dlouho. Pak se zase potřebuji zvednout a někam jít. Na cestování mne 
láká objevování mne samotného, jiný rytmus, který cesta přináší. 
 
Určitě také přednášíte, byl byste ochotný přijet i do Mokrého a udělat přednášku pro naše obyvatele?  
Určitě by nebyl problém takové setkání domluvit. Rád přijedu. 
 
Který dopravní prostředek na svých cestách máte nejradši, kromě letadla ovšem? Letadlo je spíš nutnost. 
Tak to nevím. Ale asi nejraději autobusem. 
 
Umíte připravit nějaké dobré orientální jídlo? A vůbec, co strava? Z cestopisných filmů je vidět, že orientální 
kuchyně je hodně pestrá a hodně zvláštní? Ale na své cestě jste hodně zhubnul, takže? 
Zhubnul a už zase nabral. Jídlo nějak neřeším. Rád se najím, kuchyně mi chutná všude kam přijedu. A pravda, v Íránu 
jsem si docela pochutnal. Ale uvařit to neumím. 
 
Píšete také články do Českého rozhlasu, o čem? 
Od 1.1.2010 už ne. Prý nejsou peníze. Bylo to o maloplošných chráněných územích. Ale forma, kterou požadovali mi 
nebyla příliš blízká. Nebyl prostor popsat emoce, které člověk prožíval na místě, o kterém psal.  
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Kam se chystáte v dohledné době? Slyšela jsem, že opět do islámské země, tentokrát do Íráku? Proč zrovna 
tam? Omrzel Vás život? 
Není to jisté. Stejnou měrou mne láká i Afrika. Ale pravda, jihovýchod Turecka a severní Irák by byl bezesporu velmi 
zajímavý. 
 
Napíšete opět ze své cesty knihu? Jednu si předem zamlouváme ☺☺☺☺ 
Nejsem si jist. V současné době se snažím psát spíš svoje věci, příběhy, které mne napadají a zajímají. Ale je dost 
možné, že zážitky z cesty budou natolik zajímavé, že neodolám. 
 
Jak se domlouváte? Kolik jazyků umíte? 
Opravdu dobře umím jen česky. Ale domluvit se, jsem schopen kdekoliv na světě. Anglicky to jde asi nejlépe. 
 
Cestujete nejraději sám a rád poznáváte nové lidi nebo máte nějaký sehraný tým cestovatelů? 
Ne, raději sám. Ale i to se postupně mění. 
 
Nemyslíte, že člověk by měl nejdříve procestovat svoji rodnou zem? Byl jste například někdy u nás 
na Rychnovsku? Pokud jde o šlechtická sídla a jejich historický vývoj, víte, že patří tento okres k nejbohatším 
v České republice? 
Tak to opravdu nevím. Určitě je dobré znát svoji rodnou zem, ale nikdy v ní neprožijete to, co v cizích zemích. Každá 
země poskytne něco.  
 
A poslední otázka. Jak se Vám líbí Mokré? Sice je teď s ubývající zimou  hodně šedivé, ale v létě je zde 
nádherně. V okolí byste mohl zahlédnout i nějakou tu bludičku…. 
Je tu hezký klid. To je něco, co už dnes na mnoha místech chybí. Nádherný výhled na vzdálené Orlické hory člověku 
dává pocit, jako by byl téměř v Alpách…. 
 
Poznámka: 
Persie, dnešní Írán, je šíítský muslimský stát v Přední Asii. Na západě sousedí s Irákem, na severozápadě s Tureckem, 
Arménií a Ázerbajdžánem, na severu s Turkmenistánem, na východě s Afghánistánem a Pákistánem. Na jihozápadě ho 
omývají vody Perského zálivu a Arabského moře, na severu je to moře Kaspické. Počtem obyvatel (71 milionů) 
a rozlohou cca 1,6 milionu km² náleží Írán mezi 20 nejlidnatějších a největších zemí světa. Hlavní město je Teherán, 
úřední jazyk je perština (zdroj internet). 
 
Další číslo zpravodaje vyjde v červnu 2010. Zájemci o zveřejnění reklam, inzerátů se mohou přihlásit u paní Dagmar 
Honsnejmanové. Pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Mokrém jsou ceny symbolické, pro ostatní občany 
a podnikatele dle dohody podle velikosti inzerátu. 
Příspěvky do zpravodaje se přijímají elektroniky na adrese: kronika.mokre@seznam.cz.  
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