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Mostek (80.-90. léta)

Jaký byl rok 2016 a jaký bude rok 2017 v naší obci?
Rok 2016 je jiţ nenávratně za námi a my
se pouštíme do nových projektů a záměrů.
Velmi významným dokončeným počinem
naší obce bylo vydání publikace o Mostku
s názvem „Mostek - kapitoly z historie obce
aneb od mlýnského kola přes tkalcovský
stav aţ po současnost“. Práce na ní probíhaly téměř 3 roky a
v září 2016 jsme ji mohli společně pokřtít a tzv. „pustit“ do světa.
Pevně doufáme, ţe Vám tato publikace udělala radost a připomněla
a osvětlila Vám naši historii i nedávnou minulost. Podle hlavního
autora se do této publikace bohuţel nevešlo mnoho dalších materiálů, které se podařilo za ty roky nashromáţdit. Kdoví, třeba se ještě
dočkáme v budoucích letech dalšího dílu knihy o Mostku...
V roce 2016 byla také dokončena projektová dokumentace
na komunikaci pro lokalitu Slunečná stráň. Koncem roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele, který stavební práce zahájí
počátkem roku 2017, hned jak to počasí dovolí. Poté se jiţ bude
moci započít s prodejem pozemků v této lokalitě a po dlouhých
letech zde budou moci zájemci postavit své domy.
Koncem loňského roku bylo také vypsáno výběrové řízení na
výstavbu vodovodu na Dvořáčkách a počátkem tohoto roku byl
vybrán dodavatel. Věříme, ţe touto akcí se alespoň částečně vyřeší
dlouhodobý nedostatek vody v této odlehlejší lokalitě.
S nedostatkem vody jsme se jiţ loni potýkali i v části Souvrať.
Proto se nyní pracuje na hledání nového vhodného zdroje vody
a na potřebných dokumentech a povoleních pro nový vrt.

Další akcí, která je ještě ve fázi přípravy projektové dokumentace je také potřebný chodník směrem k benzinové stanici. Rádi
bychom tuto akci započali letos nebo nejpozději v příštím roce.
V roce 2016 byla vystavěna i nová parkovací místa. Nejdříve
bylo vybudováno menší parkoviště u domů čp. 123 - 127. Tím se
částečně vyřešil nedostatek parkovacích míst. Rádi bychom v této
lokalitě vybudovali ještě několik parkovacích stání, jelikoţ zde stále
není tento problém vyřešen.
Dalším místem, kde byl také velký nedostatek parkovacích míst,
je zdravotní středisko. Zde bylo v roce 2016 také vybudováno
parkoviště pro cca 20 automobilů.
V roce 2016 byly přidány i lampy veřejného osvětlení, například
na cestě k základní škole.
Co nás čeká v roce 2017? V plánu je nejen dokončení jiţ započatých prací, ale rádi bychom započali i mnoho nových akcí.
Například jde o další rozšiřování veřejného osvětlení, revitalizaci rybníka na Mosteckých Lázních, vybudování komunikace
na Slunečné stráni, vodovod na Dvořáčkách, vodní zdroj na Souvrati, oprava sprch v autokempu, pořízení studie na odkanalizování
Zadního Mostku, rozšíření kanalizace na Mostecké Lázně,… Velmi
rádi bychom také našli vyuţití budovy staré školy za pomoci dotačních programů, coţ se nám dlouhodobě nedaří.
Děkujeme všem zastupitelům za jejich práci a doufáme, ţe i
letos budeme naplňovat naše plány. Vţdy budeme rádi za jakékoli
podněty od občanů, protoţe je stále co vylepšovat a řešit.

Mostek 2016 v číslech
 v naší obci ţilo k 31. 12. 2016 celkem 1214 občanů,
- z toho v Mostku 885, Zadním Mostku 59, na Souvrati 194
a v Debrném 76 občanů
 v roce 2016 se přistěhovalo 25 a odstěhovalo 41 občanů
 během roku 2016 se narodilo 13 nových občánků, z toho 7 chlapců a 6 děvčat
 v roce 2016 zemřelo 18 našich občanů, z toho 8 muţů a 10 ţen
 v roce 2016 proběhlo v obřadní síni OÚ Mostek uzavření 2 manţelství a mimo síň bylo
na našem matričním území uzavřeno 6 sňatků
 celkem 4 naši občané uzavřeli v roce 2016 manţelství

Přijďte za kulturou do Hankova domu
31. 3. 2017 15. 3 2017 - SWING SE VRACÍ NEBOLI
O ŠTĚSTÍ (Studio Ypsilon Praha) - od 19:00 hodin PODVEČER
S DECHOVKOU
19. 3. 2017 - ČIPERKOVÉ (vstupné 100 Kč) od 10:00 hodin

24. 3. 2017 - DNY R. A. DVORSKÉHO
Big Band Dvorský, Ježkovy stopy, Big Band Hradec
Králové) - od 19:00 hodin

(Podzvičinka, Táboranka) - od 17:00 hod.

25. 4. 2017 - FRANTIŠEK NEDVĚD 70 let
od 19:00 hodin

17. 5. 2017 - VĚRA ŠPINAROVÁ a Adam

Dagmar Včeláková, místostarostka

Výběr z obsahu:
 Rok 2016 v naší obci;
Mostek v číslech;
Program Hankova domu (str. 1)
 Vodní skauti Mostek;
Kynologové Mostek;
Dětský karneval; Buďte s námi
V obraze (str. 2)
 Školní zpravodaj ZŠ a MŠ
Mostek - mimořádné vydání
(str. 3 aţ 7)
 Luštěte s námi (str. 8 - 9)
 Karneval na ledě 2017
(str. 10)
 Společenská kronika;
Vzpomínka; Poděkování;
Informace OÚ; Inzerce (str. 11)
 V. obecní ples (str. 12)

Pavlík band - od 19:00 hodin
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2. oddíl vodních skautů Mostek hlásí…
Konečně jsme si uţili
poctivý leden. 6. a 7. dne skutečně ledového měsíce jsme se
s mnohými z Vás osobně setkali během tříkrálové sbírky.
Všichni skautští koledníci z
našich řad, od těch nejmenších aţ po nejstarší, byli téměř k neutahání, (skoro)
mrazuvzdorní a příjemně naladění Vašimi
úsměvy, štědrostí, pátečními hvězdami i
sobotním sluncem. Děkujeme.
Zimního času zatím vyuţíváme
především ke zdokonalování plaveckých
dovedností. Jednotlivé druţiny střídavě
navštěvují trutnovský krytý bazén a intenzivně se tam přátelí s vodním ţivlem.
Druţina Mloků vyrazila také za
kulturou. 29. ledna zhlédli skauti v UFFu
foto z Tříkrálové sbírky 2017
v Trutnově výborné představení královéhradeckého divadla Drak. Jiţní pól byl dobyt. „Amundsen kontra Scott“, hra věnovaná zejména R. F. Scottovi, který na pólu stanul aţ
jako druhý, přičemţ šlo zároveň o jeho cestu na věčnost, tato inscenace na všechny mocně zapůsobila. Vřele doporučujeme.
V brzké době nás čekají střediskové závody, ale o tom zase příště.
KAČ Suchá

Pes z Mostku byl vyhodnocen za nejlepší poslušnost
Naše kynologická organizace měla v minulém roce celkem
13. členů
a několik zájemců, kteří se jako nečlenové zúčastňují výcviku v poslušnosti s různými plemeny psů.
V měsíci dubnu se dva naší členové Dana Haková s boxerem Nathanem a Stanislav Šulc s německým ovčákem Xenou
zúčastnili na Novobydţovském poháru a p. Haková v kategorii
ZM získala první a p Šulc šesté místo. Další závody se konaly
ve Dvoře Králové Podzvičinský pohár na kterém p. Haková
v kategorii ZM obsadila třetí a p Šulc šesté místo.
V měsíci květnu jsme byli ještě na závodu dvojic v Novém
Bydţově v kategorii ZVV1, kde dvojice p. Haková a M.
Rejmont s belgickým ovčákem obsadili sedmé místo. P.
Rejmont se svým psem byli vyhodnoceni za nejlepší poslušnost celého závodu.
Další naše akce byla v měsíci září a to na dni obce, kde
jsme předvedli krátkou ukázku z poslušnosti a obrany. V měsíci říjnu jsme ze zúčastnili závodu v Hořicích a p. Haková byla
první, p. Šulc druhý podle zkoušky ZM. M. Rejmont ve stopařském závodu obsadil třetí místo podle zkoušky ZVV1.
Na podzim sloţili tři naši členové zkoušky z výkonu a to p.
Haková s boxerem ZM, p. Šulc s fenou německého ovčáka ZM
a M. Kvaček s belgickým ovčákem ZVV1.
Mimo těchto akcí provádíme brigády na cvičišti vţdy na
jaře a na podzim na úpravě areálu a přípravy dřeva pro zimní
období. Samozřejmě jako kaţdý rok budeme rádi, kdyţ se objeví nový zájemci jak pro výcvik podle zkušebních řádů nebo
jen tak pro to, aby pejsek poslouchal.
výbor ZKO Mostek

Dětský karneval
SRPŠ při ZŠ a MŠ Mostek Vás zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
Kdy? Sobota 25. 2. 2017 od 14,00 hod.
Kde? Restaurace Za Mostem
Vstupné? Dospělí 20 Kč, v maskách zdarma; Děti v maskách zdarma
Zvány jsou všechny děti a jejich doprovod.
Připraveny jsou hry a soutěţe, sladké odměny,
občerstvení a spousta dalších překvapení...
Po dobu konání akce se v restauraci nekouří - děkujeme za pochopení

Buďte s námi „V OBRAZE“
Stáhněte si
aplikaci
V obraze!
Budete tak mít
nejnovější informace z obce Mostek
na Vašem chytrém
telefonu s operačním systémem Android nebo iOS.
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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Vydání: Mimořádné
Rok: 2017

Měsíc: Únor

(zpracováno z dodaných podkladů Mgr. et Mgr. Miroslavem Lebedou, ředitelem ZŠ a MŠ Mostek)

Horké aktuality ze ZŠ a MŠ Mostek(listopad 2016 - leden 2017)
 ţáci 1. stupně ZŠ a děti z MŠ  vynikajícího úspěchu dosáhli naši ţáci na Chemickém vánočukončili plavecký kurz ve sporním turnaji na Střední škole informatiky a sluţeb ve Dvoře
tovním centru v Hořicích
Králové n. L.; tým ve sloţení Pavel Plecháč a Vojtěch Karel
celou soutěţ vyhrál, Adéla Bittermannová, Marcela Svobodová
 ve všech sekcích školy (ZŠ,
a Martin Brynda skončili na místě pátém z 22 týmů
ŠD, MŠ a ŠJ) proběhla komplexní inspekční činnost Králo-  ředitel školy poskytl rozhovor pro Střední školu technickou
véhradeckého inspektorátu Česa řemeslnou Nový Bydţov
ké školní inspekce
 ţák 9. roč. Antonín Lešák úspěšně zvládl talentové zkoušky na
 ţáci 8. - 9. roč. navštívili
Střední škole řemeslné v Jaroměři v oboru umělecký kovář a
v rámci exkurze středisko praktického vyučování SPŠ Trutje prvním ţákem přijatým ke střednímu vzdělávání!
nov v Mladých Bukách
 konečně po několika letech škola díky aktivitě obecního úřadu,
 naši mladší ţáci (2. - 5. tř.) vedení p. uč. Hakovou obsadili na
místních hasičů a několiturnaji
ve
florbalu
v
Hostinném
ka dobrovolníků bruslí!
4. místo z deseti zúčastněných týmů
 uskutečnily se rychlo na hodinu Výchovy k občanství v 8. - 9. roč. zabývající se činbruslařské závody na
ností samosprávy zavítali na pozvání ředitele školy vrcholní
místním kluzišti pro ţáky
představitelé obce, pan starosta a paní místostarostka
1. - 5. tř.

Krátký rozhovor s Mgr. et Mgr. Miroslavem Lebedou, ředitelem školy
Pane řediteli, co vás nejvíc potěšilo
v prvním čtvrtletí školního roku
2016/2017?
Těch věcí bylo víc, vypíchl bych tedy
jen některé. V mateřské škole se nám podařilo
ve spolupráci se zřizovatelem rozšířit kapacitu na 35
dětí. Zároveň s tím se nám podařilo více se zaměřit na naše
předškoláky, kterým se 1,5 h denně věnuje paní učitelka Mgr. Bc.
Radka Honců v budově základní školy, kde mají děti v prostorách
školní druţiny zřízenu vlastní třídičku. Kromě ní vyuţívají i učebnu
pohybové výchovy.
Díky projektu MŠMT jsme získali finanční prostředky na pozici
chůvy, která se v MŠ stará o děti do tří let.
Z tohoto projektu jsme získali také finanční prostředky na vytvoření pozice školní asistentky. Takţe díky dalšímu rozvojovému programu na financování asistentů pedagoga má v současné době naše
škola 5 těchto pracovníků, kteří se starají zpravidla o ţáky se sociálním znevýhodněním a o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. o ţáky s vývojovými poruchami učení a chování a o ţáky
nadané. Bavíme se o částkách kolem miliónu korun.
I přes regres v počtu ţactva si naše škola zachovala svůj vysoký
standard a naši ţáci nás výborně reprezentují na soutěţích, o čemţ
svědčí zejména suverénní vítězství našich ţáků z 8. - 9. tř. na Dnu
jazyků ve Dvoře Králové, kde jsme porazili renomované dvorské
školy (Schulzovy sady, Podharť i Strţ), za coţ jsme byli mimo jiné
odměněni i návštěvou rodilého mluvčího z Keni.
Dalším vynikajícím úspěchem je vítězství ve Vánočním chemickém turnaji ve Dvoře Králové za účasti 22 týmů ze Dvora, Trutno-

va, Jaroměře, Miletína a dalších.
Svoje renomé si udrţujeme také
v soutěţi praktických dovedností
v Hlušicích, kde jsme obsadili shodně
dvě 4. místa - v kategorii Mladý elektrikář (Martin Brynda z 34 konkurentů) a Mladý automechanik
(Antonín Lešák ze 41 konkurentů).
Také mě potěšilo zřízení školního ţákovského parlamentu, jeho
činnost postupně cizelujeme. Líbí se mi i zřízení herny pro nejstarší ţáky školy.
A co vás zklamalo?
Neupřímnost, zášť a moţná i úmysl některých lidí poškodit snahu a profesionalitu našeho sboru a mostecké školství jako takové.
Jen pro příklad - za rok 2016 přišla na podnět (jinými slovy na udání) dvakrát Česká školní inspekce a čtyřikrát kontrola z hygieny.
Ani v jenom případě se nepotvrdily nepodloţené výmysly anonymních pisatelů!?!
Dále mě mrzí fakt, ţe si někteří rodiče myslí, ţe jiné školy jsou
lepší neţ ta naše. Pokud mají nějaký problém, dveře mé kanceláře
jsou stále otevřené, leč za posledních cca dvacet let za mnou bylo
tolik rodičů, ţe bych je spočítal na prstech jedné ruky. Protoţe jiţ
ve školství působím poměrně řadu let, jsem přesvědčen, ţe drtivá
většina škol v ČR pracuje obdobně. Některá je lepší v tom, jiná
zase v něčem jiném. Ale celkově je systém v základních školách
velmi, velmi podobný.
Děkujeme.
ţáci 9. třídy
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Jak si vedou? Potěšilo nás ...
Pravidelně kolem 50 % absolventů naší 9. třídy studuje střední
školu s maturitou. Protože střední školy už nemají povinnost informovat zpětně ZŠ, jak si tam vedou, požádali jsme některé žáky o krátkou
zprávu.
Adam Kocián, Borovnice - Studuji v prvním ročníku Zdravotního
lycea v Trutnově. V říjnu jsem absolvoval olympiádu z matematiky
(která není mojí silnou stránkou), z českého jazyka, kde jsem porazil i
ţáky 4. ročníků a umístil se na 3. místě. Pak z anglického jazyka, kde
píši příběhy a články pro paní učitelku, která je posílá do časopisů.
Ještě budu mít olympiádu z biologie a chemie. Jsem rád, ţe i přes moji
občasnou nechuť učit se, mě učitelé ze ZŠ v Mostku připravili natolik,
ţe si zachovávám svůj dobrý prospěch. Musím určitě zmínit pana učitele Jandu, paní Poţivilovou a Perunovou. Bez jejich pomoci bych

nebyl tam, kde jsem. Nechtěl bych přímo vypisovat jména učitelů, ale veliký dík patří i ostatním kantorům, kteří na tom mají
také obrovský podíl a neměli to s námi jednoduché. Blíţí se
pololetí a s ním plno testů, ale také mé první vysvědčení, které
bych vám chtěl ukázat.
Tereza Čechovičová, Mostek - Jsem studentkou gymnázia ve
Dvoře Králové nad Labem, coţ byla moje první volba při podávání přihlášek na střední školy. Musím říct, ţe první ročník byl
pro mě velice náročný a to hlavně kvůli adaptaci na nové prostředí a nový styl výuky. Nicméně dobré znalosti především v
předmětech jako je matematika a chemie, které jsem si přinesla
ze ZŠ Mostek, mi pomohly zdárně projít do druhého ročníku,
který je pro mě po studijní i společenské stránce mnohem lepší.

Foto měsíce prosince

Vítězové Chemického vánočního turnaje
na Střední škole informatiky a sluţeb
ve Dvoře Králové Vojtěch Karel a Pavel Plecháč

Náš druhý tým ve sloţení
Marcela Svobodová, Martin Brynda
a Adéla Bittermannová
skončil na 5. místě z 22 druţstev

Naši úspěšní reprezentanti ze soutěţe
v praktických činnostech
„Já uţ to znám, já uţ to umím“
v Hlušicích, kde obsadili shodně
4. místa – Martin Brynda v kategorii
Mladý elektrikář a Antonín Lešák
v kategorii Mladý automechanik

Školní projekty
Vedení školy, kromě finančních prostředků ze státního rozpočtu a prostředků na provoz od zřizovatele, shání další finanční prostředky formou projektů.
V letošním školním roce jsme získali několik stovek tisíc z Operačního
programu na personální podporu v MŠ (chůva pro děti do 3 let) a v ZŠ
(školní asistent). Také v tomto školním roce a v letech minulých jsme úspěšní v získávání finančních prostředků z rozvojového programu
MŠMT Financování asistenta pedagoga. Dnes můţeme říci, ţe z tohoto programu jsme získali uţ téměř milión korun. Z projektu Škola
na dotek, ve výši přes půl milionu Kč jsme získali 12 notebooků spolu se školeními jejich uţivatelů - pedagogických pracovníků organizace. Přes 200 tis. Kč přišlo z projektu Technika do škol, ze kterých jsme inovovali vybavení školní dílny. Nezapomínáme ani na MŠ,
kde jsme se zapojili do rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Poděkování našim sponzorům
Naše škola spolupracuje s několika fyzickými a právnickými osobami, které nějakým způsobem napomáhají vylepšovat chod školních zařízení.
Nepeněţními sponzory školy jsou manţelé Kloučkovi, majitelé mostecké
pekárny, kteří pravidelně dodávají sladkosti pro nastupující prvňáky,
KRPA Holding Hostinné zajišťuje dodávky čtvrtek a barevných papírů,
MUDr. Ivan Pařízek sponzorsky provádí vstupní, preventivní a výstupní
zdravotní prohlídky všech zaměstnanců organizace v pozici závodního lékaře.
Finančními prostředky ve výši 10 tis. Kč dotuje činnost turistickoekologického krouţku firma MOSTEK energo s. r. o.
Hezkého Jeţíška dětem ve školní druţině zajistil dárce 5 tis. Kč, který si
však nepřeje být jmenován.
Všem našim sponzorům vyslovujeme veliké poděkování!!!
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Nabídka aktivit a krouţků
PROČ SE VZDĚLÁVAT NA ZŠ MOSTEK
ŠKOLA A PEDAGOGICKÝ SBOR
- moderní bezbariérová budova s bezpečnostním vstupem
- 11 odborných učeben
- osobní výtah pro imobilní ţáky
- součástí školy je MŠ, ŠD a školní jídelna
- k dispozici venkovní hřiště s umělou trávou III. generace
- stálý, zkušený, vysokoškolsky vzdělaný učitelský sbor
- pravidelné zapojování do projektů (logopedie, asistenti pedagoga, ICT, technická gramotnost)
POMOC ŢÁKŮM
- nápravná cvičení pro ţáky s vývojovými poruchami učení školenými dyslektickými asistenty
- logopedická cvičení
- asistenti pedagoga na I. i II. stupni ZŠ
- vzdělávání ţáků podle individuálních vzdělávacích plánů
- příprava ţáků na přijímací zkoušky z M, Čj a Aj

pro nadané ţáky moţnost účasti na vzdělávacích, sportovních či uměleckých
soutěţích okrskového, okresního, krajského, celostátního i mezinárodního formátu
- finanční podpora ţáků 1. ročníku ve výši 2 tis. Kč na školní potřeby
- poskytování příspěvku na dopravu v hodnotě 2 500 Kč v hotovosti
- ţákům k dispozici školní ţákovská knihovna
- volný přístup na PC a internet před a po vyučování
ŠKOLNÍ AKTIVITY
- školní vzdělávací, sportovní a umělecké soutěţe
- plavecký kurz pro ţáky 1. – 5. roč.
- branný kurz pro ţáky II. stupně (vysokolanové centrum, paintball, rafting, lukostřelba)
- kulturní aktivity (divadlo, koncerty, třídní a školní akademie)
- průkaz cyklisty pro ţáky 4. – 5. roč.
- vánoční besídky, fotografování ţáků
- veřejná vystoupení (Advent, Den obce, vítání občánků)
- školní exkurze a výlety, Den otevřených dveří
- sběr starého papíru a sušené kůry z citrusových plodů
- klub mladých čtenářů, zubní prohlídky
- charitativní akce (Kytičkový den, FondSidus, CHRPA – hipoterapie, sběr UH víček)
- slavnostní rozloučení se ţáky 9. roč. v obřadní síni OÚ
- zdravý ţivotní styl (akce „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“)
-celoškolní akce (Den Země, Sportovní den, výstava výtvarných prací, celoškolní výlety)
- ocenění ředitele školy „Rytíř věrnosti“ a „Rytíř ctnosti“

školní krouţky (hra na flétnu, hra na piano, sportovní, fotbalový, florbalový, vaření,
ruský jazyk, výtvarné tvoření, turisticko-ekologický, psaní všemi deseti, gymnastika, apod.)

Co nás čeká v prvním půlroce 2017
oláky
ro předšk

1. Akce p

Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov
pořádá pro děti předškolního věku předškolní dílny

Cesty do základní školy
Termíny a témata dílen

30. 1. 2017 Výtvarná dílna
doprovodná akce pro rodiče prohlídka základní školy a beseda s ředitelem školy
27. 2. 2017 Malý badatel (přírodovědné a fyzikální hrátky)
doprovodná akce pro rodiče - beseda s ředitelem
školy a třídní učitelkou 1. třídy
27. 3. 2017 Mladý kuchař (kulinářské hrátky ve školní kuchyňce) - doprovodná akce pro rodiče - konzultace
s ředitelem školy a třídní učitelkou 1. třídy o zápise
do školy

24. 4. 2017 Se zpěvem a pohybem
(pohybové aktivity, zpěv, rytmika)
doprovodná akce pro rodiče informace o pomůckách a školních
potřebách prvňáků s třídní učitelkou
29. 5. 2017 Bavme se (hry a soutěţe)
doprovodná akce pro rodiče hrajte s námi

Dílny pro předškoláky se konají vţdy v pondělí od 15,30 do 17,00 hodin. Prosíme, přezůvky s sebou! Choďte včas!!!
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Co nás čeká v prvním půlroce 2017
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

2. Zápisy

pro školní rok 2017 - 2018

ZÁPIS ŢÁKŮ DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018
K zápisu se dostaví všechny děti narozené v období
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
a ţáci s odkladem školní docházky
Zápis se koná:
v úterý 4. 4. 2017 od 14,00 do 16,00 h
ve středu 5. 4. 2017 od 14,00 do 16,00 h
(v případě, ţe se nemůţete zúčastnit,
lze sjednat zápis individuální)
Vlastní zápis se uskuteční v budově základní školy
v 1. patře vpravo, v učebně 2. třídy.
Vezměte s sebou rodný list a
průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz.
Zápisem je pověřena p. uč. Zuzana Pacáková

Termín:
Čas:

2. - 3. 5. 2017
15,30 - 16,30 h

Zápisem pověřuji p. vedoucí učitelku Evu Kalfusovou a p. uč.
Mgr. Bc. Radku Honců ve spolupráci se školnicí p. Jiřinou Víškovou.
Vlastní přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vnitřní směrnicí organizace určující kritéria pro přijímání dětí do mateřské
školy:
Postup při přijímání dětí do MŠ - kritéria:
1. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, kdy od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, a
to do zahájení povinné školní docházky.
2. Od 1. 9. 2017 se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před
začátkem školního roku čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu do naplnění kapacity.
3. Děti s jiným trvalým pobytem.
Pro školní rok 2017-2018 je zatím k dispozici 10 volných míst.
Vlastnímu zápisu bude předcházet
Den otevřených dveří v MŠ ve dnech
19. - 20. 4. 2017 od 14 - 15,30 hodin.
Kromě samotné prohlídky prostor MŠ si zde noví zájemci
jiţ mohou vyzvednout formuláře potřebné k zápisu!!!

FOTOGALERIE ZE ZŠ A MŠ MOSTEK
DY
KÉ ZÁVO
S
Ř
A
L
S
BRU
RYCHLO
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E
SV. LUCI
A
V
A
L
S
O

ŘSKÉ
Z MATE

ŠKOLY

KA

DÍL
JEJICH
A
I
C
Á
EDŠKOL
NAŠI PŘ

ČÍ
É MLUV
L
I
D
O
R
VA
NÁVŠTĚ

strana 7

Zpravodaj obce Mostek č. 1/2017, vychází v únoru 2017

Zabavte se, luštěte s námi 
Obrázky si, děti,
můţete vybarvit ...

Kdo k nám přišel? …. (dokončení v tajence)
1
1

6

2
3

2

7

4
8

5
3

6
7

4

9

8
5

9
Přišel k nám host, spravil nám most,
bez sekery bez dláta a přece je pevný dost ...

Nápověda k tajence:

Začátečník
1 7 4 8 2
8 7
4 3
2 6
3
7
9
8
8
2 4
7 3
4
2
7 5
1
8
4 8
1 9
3 8 6 9 7

Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr ...

Pokročilý
2
8
4
9
7
2

5

8

8
5 6 9 2
5 8 3
1
6
7 9 2
5
1
7 3 8 9
6

4

Expert

5

3
7
2 7
5
3 1
6

1
6

8
5
7 6

5
7
2

6 8

3
8

1 7
3

4
2
9

5 2
1 4
2

6 3
5
5

3

7
9

1

Člověk je mladý, dokud je ….
(dokončení v tajence)

AGEE, ALVA, ARIÁN,
ATUM, BALANCOVAT,
BOBR, BOLL, BROŢ,
ČESNEK, DEKA, HLTY, IBIS,
KRAB, KRÝT, KVAR, ONAKÝ,
PLNITEL, PLÝTVAT, PŘÍVLAČ,
ŘINA, SPAK, ŠERM, TETA,
TOČE, VDECH, ŢÁBA
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Chodili jsme, chodíme a chceme chodit do …. (dokončení v tajence)

strana 9

Zpravodaj obce Mostek č. 1/2017, vychází v únoru 2017

Hrozny vína, princezny, víly, ţelvy, zeměkoule,… to vše se prohánělo po ledové ploše
V neděli 29. 1. 2017 se nám podařilo zorganizovat opět po letech karneval na ledě. Na skvěle upravené ledové ploše se sešlo
kolem 30 masek. Byli jsme velmi rádi za hojnou účast, a to nejen
z řad dětských, ale dorazily i překrásné masky dospělých.
Všechny masky absolvovaly několik soutěţí - průjezd slalomem, převezení ping-pongového míčku na lţíci, podjezd pod překáţkou a velký úspěch měl curling se starými ţehličkami.
Všechny masky byly odměňovány sladkostmi a došlo i na ceny
za nejlepší masky. A protoţe vyšlo to „nej“ počasí, jaké jsme si
mohli přát, zahřívali jsme se nejen čajem, ale i svařákem a grogem.
V anketě o nejlepší masku vyhrál v kategorii předškolních dětí
bezkonkurenčně „ţelvák Ninja“ v podání Františka Formana.
V kategorii školních to byla pirátka, za kterou se převlékla Tereza
Novotná. A v kategorii dospělých byla udělena jednoznačně jasná
výhra Járy, Denisy a Barbory Červených. Ti představovali „hrozny
vína“. Jelikoţ jejich bobule nebyly naplněny pecičkami, ale bonbonky, sesypaly se na ně na konci akce všechny masky s úmyslem
získat co nejvíce úlovků.

K zábavě nám hrál DJ Miroslav Berger, jehoţ pomoci a ochoty
si velice váţíme a děkujeme mu. Upřímně děkuji i dalším pořadatelům - Lence a Michalovi Čedíkovým, Pavlíně a Dušanovi Duchkovým, Filipu Formanovi, Milanu Červenému, Rudolfu Kučerovi, Jiřímu Belákovi a Petru Bryndovi. Samozřejmě děkujeme i
všem maskám, které byly opravdu skvělé a dokázaly, ţe mají smysl
pro humor.
Doufáme, ţe se i příští rok podaří takovouto akci uskutečnit.
Dagmar Včeláková, místostarostka

Obec Mostek tímto děkuje členům SDH Mostek a dobrovolníkům za jejich ohromné úsilí,
ochotu, snahu a vynaloţení času a práce s tvorbou
velmi pěkné ledové plochy.
Konkrétně děkujeme panu Filipu Formanovi, Jiřímu Belákovi, Milanu Červenému, Rudolfu Kučerovi, Petru Bryndovi, Petru Rychterovi a Lukáši Belákovi.
Díky nim jsme si mohli dosyta uţít zimních
radovánek a uspořádat i karneval na ledě.
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Poděkování

Společenská kronika

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kteří se přišli společně s námi rozloučit s naším milovaným Jaroslavem Dufkem.
Zároveň děkujeme za projevená slova útěchy a soustrasti v tomto smutném čase.

Ţivotní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k jejich ţivotním výročím
a přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti…

manţelka Jiřina Dufková s rodinou

17.12.
18.12.
6.1.
8.1.
9.1.
16.1.
21.1.
27.1.
28.1.
29.1.
31.1.
3.2.
3.2.
5.2.
6.2.
6.2.
6.2.
10.2.
10.2.
11.2.
13.2.

Augustin Dobrovolný, Mostek
Oldřich Jarkovský, Mostek
Boţena Kučerová, Mostek
Ludmila Flögelová, Mostek
Emilie Dobrovolná, Mostek
Helena Masiariková, Mostek
Josef Jiřička, Mostek
Anna Štěrbová, Mostek
Jaroslav Krkonoška, Souvrať
Vlasta Turková, Mostek
Zdeněk Gofroj, Mostek
Lidmila Daňková, Mostek
Marie Adamová, Debrné
Milena Tremerová, Zadní Mostek
Jiřina Švecová, Debrné
Marie Rejmontová, Mostek
Josef Balatka, Souvrať
Boţena Vaisová, Mostek
Zdeněk Petr, Mostek
Vlastislav Janata, Mostek
Pavel Chalupník, Mostek

86 let
82 let
75 let
70 let
87 let
87 let
70 let
79 let
77 let
70 let
85 let
77 let
83 let
76 let
75 let
70 let
78 let
86 let
76 let
70 let
70 let

Vzpomínky
Dne 17. 1. 2017 jsme vzpomněli smutného 4. výročí,
co nás navţdy opustil náš drahý manţel, tatínek, dědeček
a tchán, pan Pavel Svoboda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi ...
rodina Svobodova

V neznámý svět jsi odešla spát,
zaplakal kaţdý, kdo Tě měl rád.
Pro nás jsi pracovala, pro nás jsi ţila,
za vše Ti děkujeme, hodná jsi byla.
Umřela si tiše, jako kdyţ hvězda padá,
vzpomínka na Tebe nikdy neuvadá ...

Dne 4. 3. 2017 vzpomeneme smutného 1. výročí
úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky, paní
Hany Purtíkové.
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomenou ...
syn Standa a děti s rodinami

Navţdy odešli…
14. 12. 2016
15. 1. 2017

Údaje jsou zveřejněny dle platných předpisů a se souhlasem
dotčených osob v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,
Zákona o ochraně osobních údajů.

Jaroslav Dufek, Mostek
Zdeněk Šeps, Zadní Mostek

77 let
69 let

Informace obecního úřadu
POPLATKY ZA ODPADY 2017
Oznamujeme občanům, ţe poplatky
za svoz komunálního odpadu na rok 2017
se budou vybírat na pokladně OÚ Mostek
ve dnech 27. a 29. března 2017 v pokladně
Obce Mostek vţdy v době od 8 do 13 hodin
a od 14 do 17 hodin.
Pro rok 2017 zůstává výše poplatků opět zachována. Pro občany s trvalým pobytem v obci jsou poplatky stanoveny ve výši 410 Kč na osobu a za rekreační objekt 500 Kč. Osvobozeno
od poplatku je kaţdé 3. a další dítě do 15 let v domácnosti. Úlevu ve
výši 50 % od tohoto poplatku mají občané od následujícího roku po 80.
narozeninách. Pokud činí výše poplatku více jak 1.200 Kč na domácnost, je moţné rozloţit platbu těchto poplatků tak, ţe jednu polovinu je
moţné uhradit do konce dubna 2017 a druhou polovinu pak nejpozději
do konce měsíce června 2017.
Pro rok 2017 jsou vydány nové samolepky platné
od 1. 5. 2017, které obdrţíte při zaplacení poplatku. V případě zaplacení sloţenkou nebo přes bankovní účet je nutné si samolepky vyzvednout na obecním úřadě včas.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ
 splatnost vodného a stočného za VI - XII/2016
do konce února 2017
 splatnost poplatků za psy na rok 2017
do konce března 2017
 splatnost poplatků za komunální odpad 2017
do konce dubna 2017

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
V naší obci Mostek se v letošním roce opět konala Tříkrálová sbírka.
Jako kaţdý
rok se ukázalo, ţe naši
občané jsou
ochotni pomáhat, přispívat na dobrou věc a ţe mají svá srdce na správném místě.
Vybraná částka v naší obci je opět rekordní, letos se vybralo
krásných 29 812 Kč. Celkem bylo Farní charitou Dvůr Králové vybráno 292 255 Kč. Vybrané prostředky Charita rozděluje na jednotlivé
projekty a na pomoc potřebným.
Děkujeme všem, kteří přispěli, dále pak mosteckým skautům, dětem a dobrovolníkům za jejich ochotu sbírku uskutečnit. Obec Mostek
INZERCE - NABÍDKA BRIGÁDY, PRONÁJEM BYTU
Restaurace Za Mostem přijme brigádnici/
brigádníka od 16 let. Jedná se o práci během roku o
víkendech a v letních měsících i během týdne.
Podrobnosti u p. Janeby na tel. 777 18 44 92 nebo
osobně v restauraci.
Nabízím k dlouhodobému pronájmu
podkrovní byt 2+1 ve 3. NP bytového
domu v Mostku.
Volejte na tel. 776 698 075.
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V. OBECNÍ PLES MOSTEK - sestry v akci i „tanec na tyči“
V pátek 27. 1. 2017 se uskutečnil v Restauraci Za Mostem v pořadí
jiţ 5. obecní ples Obce Mostek.
K poslechu a tanci hrálo JARI-KURRI-BAND.
Ples započal ve 20 hodin. Hned na začátku vystoupilo uskupení Ladies
z taneční skupiny Paul Dance Jilemnice se svým „malinovým“ valčíkem.
Tyto ţeny
se nám také
předvedly
jako „Sestry
v akci“, a tak
trochu rozparádily hned na
začátku účastníky plesu.

Ještě více však nás
rozparádila a udivila
svým vystoupením
Lucka Macková ze
Dvora Králové, která
nám předvedla své
neuvěřitelné akrobatické kousky na
„tyči“ - tzv. pole
dance.

Děkujeme všem níţe uvedeným sponzorům
obecního plesu za jejich podporu:

MOSTEK energo s. r. o.
ALGAMO s. r. o., Mostek
Obec Mostek
ALBRECHT a spol., s. r. o.
TERAKON s. r. o., Souvrať
MODELA Trutnov - čerpací stanice Mostek
TRANSPORT Trutnov
OBIS s. r. o., Nová Paka
AM Gnol s. r. o.
Pension Alkiony - Jarmila Frysová
Optika Sova - Jiří Brádle ml.
Penzion & Restaurace Za Mostem
Hostinec U Špeka Mostek
Hobby - dům - zahrada Kozovi, B. Třemešná
Kadeřnictví - Renata Petrová
Keramika Rudovi - Zadní Mostek
Klouček & Kloučková, s. r. o. - pekárna Mostek
Ladislav Rejmont - zemní a výkopové práce
Studio Mostek - Mgr. Iljana Durecová
Oriflame Mostek - Ivana Jirásková
Ladislava Sýkorová - Oriflame studio D. Králové
Martin Včelák - zámečnictví
MUDr. Zuzana Petrtýlová - dětská lékařka
Ing. Václav Petrtýl - zámečnictví
Elektra Mostek - Stanislav Vaverka
PNEUSERVIS Mostek čp. 4
Antonín Rolf - soukromý zemědělec
Bořek Pač - prodej paliv Mostek

Byla opět připravena bohatá tombola, ve které byl tentokrát hlavní
cenou notebook Lenovo. Dále bylo moţné vyhrát například pressovač,
vysavač na podlahy a na okna, akuvrtačku, digitální váhu kuchyňskou,
rychlovarnou konvici, ponorný mixér, topinkovač, sendvičovač, ţehličku,
kulmofén, fén, poukázky na večeři do Restaurace Za Mostem, poukázky
do kadeřnictví, poukázky na vibrační plošinu a do solária, víkendový pobyt v Pensionu Alkiony, permanentky do autokempu, kosmetické balíčky, čistící prostředky, elektropotřeby, nářadí, sady vín a piv, keramiku,
potravinové balíčky a mnoho dalších cen. Za kaţdé 3 nevýherní losy si
bylo moţné dát na baru cenu útěchy - „panáka“ zdarma.
Děkuji všem sponzorům za podporu obecního plesu. Děkuji všem,
kteří pomohli při organizaci plesu, zvláště pak Lence a Michalovi
Čedíkovým, Jaroslavu Chalupníkovi, Daně Jiranové, Radku Borůvkovi, Jaromíru Tázlarovi a Milanu Petrovi.
Děkuji také Ladislavu Krebsovi, Lucii Endrlové a Marku
Janebovi za jejich skvělou obsluhu.
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka

Zpravodaj obce Mostek
Zpravodaj obce Mostek vydává Obec Mostek
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází jako dvouměsíčník v nákladu 750 výtisků.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 12852.
Obec Mostek, 544 75 Mostek 34, IČ: 00278157,
tel.: 499 691 322, fax: 499 691 344, www.mostek.cz, info@mostek.cz
Grafická úprava OÚ Mostek - šéfredaktor: Ing. Dagmar Včeláková
Tiskárna ARPA Dvůr Králové nad Labem, uzávěrka čísla 9. 2. 2017
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