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Voda neúprosně ubývá i v naší oblasti - šetřeme s vodou!!!
Z různých míst naší republiky i našeho královéhradeckého kraje
se v poslední době objevují zprávy o akutním nedostatku spodních vod. Tento problém se bohužel objevuje i v naší obci.
Nejvíce je v této chvíli postižena část Souvrať. V místní části
Dvořáčky je tento problém již dlouhodobý.
Na vodovodním řadu, který zásobuje části Souvrať, Přední Mostek i Josefskou Výšinu, jsme byli již v minulosti nuceni vyhlásit i
nutnost šetření s pitnou vodou. Bylo zakázáno napouštění bazénů,
zalévání velkých ploch,…
Nedostatek vody se stává velkým problémem, který je nutné
řešit. Proto jsme podnikli kroky, které, jak doufáme, povedou
k vyřešení této situace.
V osadě Dvořáčky již v květnu tohoto roku započaly práce
na výstavbě nového vodovodního řadu z blízkého zdroje.
Na tuto akci obec získala finanční podporu Královéhradeckého kraje ve výši 1,8 mil. Kč. V současné době je ve výstavbě hlavní vodovodní řad včetně vysazení odboček k jednotlivým domům. Poté
bude následovat stavba vodojemu o objemu 30 m³ včetně elektrické
přípojky. Obec Mostek zajistí veškeré potřebné doklady (územní
souhlasy) k jednotlivým vodovodním přípojkám, aby mohli budoucí odběratelé vody co nejdříve vodu začít užívat.
V části Souvrať současný vodovodní zdroj vykazuje v letních
měsících značnou nedostatečnost zdroje i úbytek na vydatnosti.

Pronájem nebytových prostor
Obec Mostek nabízí k pronájmu

PRODEJNÍ PLOCHU v č. p. Mostek 27
(bývalá prodejna obuvi) - 3 místnosti, WC a chodba
s celkovou plochou 67,95m2
Podrobné informace na OÚ Mostek

Hledáme kronikáře
Obec Mostek hledá nového

kronikáře/kronikářku obecní kroniky...
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Budeme rádi i za jakýkoli typ na někoho,
kdo by podle Vás práci kronikáře zvládl. Děkujeme...

Proto byla zpracována dokumentace na náhradní zdroj vody
v této lokalitě. Na základě hydrogeologického průzkumu, který
prokázal, že v hloubce 60 metrů je zřejmě dostatečný zdroj vody,
bylo navrženo provedení průzkumného vrtu. Vrt bude proveden
na pozemku ve vlastnictví obce v blízkosti současného zdroje.
V nejbližší době bude vybrán dodavatele na provedení tohoto
vrtu a věříme, že práce budou provedeny co nejdříve. Na tento vrt
jsme získali finanční příspěvek ve výši 256 044 Kč v rámci Národního programu životního prostředí výzva
č. 8/2016, zdroje pitné vody, vyhlášené
Státním fondem životního prostředí.
Věříme, že se tyto akce podaří a
bude možné zajistit pitnou vodu v těchto v současnosti nejvíce postižených lokalitách.
Je třeba si uvědomit, že extrémní sucha, která se objevují v posledních letech, způsobují akutní nedostatek vody v celé republice.
Apelujeme tedy na všechny občany, chataře a chalupáře
na celém území naší obce, aby se snažili,
co nejvíce s touto drahocennou tekutinou šetřit.
Nejenže ochráníte sebe a své blízké
před nedostatkem vody, ale zároveň i ušetříte...
Obec Mostek

OBEC MOSTEK NABÍZÍ K PRODEJI
STAVEBNÍ POZEMKY
K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ
V LOKALITĚ SLUNEČNÁ
Infrastruktura:
elektřina, obecní vodovod, kanalizace,
veřejné osvětlení, příjezdová komunikace

STRÁŇ

cena

326,70
Kč/m²
včetně DPH

Informace na
www.mostek.cz,
tel. 499 691 322,
info@mostek.cz
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2. oddíl vodních skautů Mostek hlásí…
Konečně na vodě. Naše pramice si
přes zimu i časné jaro
odpočinuly dost a my
také. Přišla chvíle
vyplout, sladit posádky, poměřit síly s ostatními.
22. dubna jsme okusili vody
Rozkoše, 30. dubna žabičky a
čolci trénovali na Vřešťově, kam
se vrátili ještě 6. května. Mloci
na chvíli smočili pádla zase v
Labi. Mezitím se 23. dubna společně
s rodiči členů oddílu
slavilo.
Sv. Jiří, náš skautský
patron, se ani letos nedal zahanbit a vyzkoušel naši statečnost.
Vydrželi jsme i navzdory pořádné chumelenici.
10. května se nám během
Českého dne proti rakovině podařilo vybrat krásných 1729,- Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili.
13. května dopoledne jsme se přidali k celorepublikovému happeningu „Férová snídaně Na Zemi“, akci konané na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Odpoledne pak družina Chrostíků
vyrazila vlakem do Nové Paky, a to na výstavu nejslavnějších československých cestovatelů své doby, pánů Hanzelky a Zikmunda.
14. května nastala velká zkouška, jedna posádka složená z našich žabiček: Rutky A., Naty R., Kamči Z. a Pandy V. se Škvarkem
u kormidla, zamířila do Liberce na 35. ročník Kotorského závodu.
Na břehu je podporoval Barel a Ella J. Z konečného vyhlášení odcházely žabky s pohárem za první místo ve svojí kategorii.
3. června jste mohli navštívit naše stanoviště „Surfing“ na Dětském dni v Mostku. Zároveň se onu sobotu pustily žabičky opět do

soutěžního klání. Tentokrát plula Rutka A.,
Naty R., Panda V. a Bandůrek Č. U kormidla
seděl opět Škvarek a na souši vydatně pomáhal
Barel s Míšou K. Na BSB Regatě v Brandýse
nad Labem získala naše posádka opět první
místo.
10. a 11. června došlo na víkendovku
nejmladších členů oddílu. Chrostíci se rozjeli
do Chlumce nad Cidlinou, aby pozdravili tamní Stopaře. Užili si
šipkovanou, připravenou Járou a Veverkou, poznali pohádkové
postavy v zámeckém parku a prohlédli si zámek Karlova Koruna i
zevnitř. Došlo také na návštěvu hraběcí bažantnice, večerní opékání, dovádění a hraní. Sobota byla zážitky naplněná po okraj. V neděli omyli Chrostíci naši pramici i svoje nožky
v řece Cidlině a
vydali se vláčkem zpátky k domovu.
Prázdniny a dny letní se nezadržitelně blíží. Ještě se jistě potkáme na několika akcích, ale pak již nastane čas příprav na oddílový
tábor. Přejeme Vám všem pohodové nadcházející dny, ať už prázdnin či dovolených!
Děkujeme vedení obce Mostek za finanční podporu našeho odKAČ Suchá a 2. OVS Mostek
dílu.

Olympijské hry Mostek 2017
V sobotu 3. 6. 2017 jsme uspořádali pro děti i rodiče Olympijské hry
Mostek 2017. Bylo krásné počasí a všichni si mohli vyzkoušet výběr z
několika olympijských disciplín - běh, lukostřelbu, biatlon, stolní tenis,
košíkovou, cyklistiku, přetahování lanem, gymnastiku, skok do dálky a
novou disciplínu (speciálně navrženou pro hry Mostek 2017) surfing.
Někteří dobrovolníci ještě vyzkoušeli skoky do vody a plavání. Věříme,
že všichni sportovci ze sebe vydali maximální výkony. Proto dostali
medaile a diplomy, mohli se posilnit a odpočinout si po opravdu náročném zápolení u ohně.
Měli jsme pro
všechny nachystané
ještě jedno překvapení - naše pozvání
přijala slečna Gabriela Vognarová, která
v roce 2010 získala
stříbro ve vzduchovce na premiérových
olympijských hrách
mládeže v Singapuru.
Tento den by se
nemohl uskutečnit
bez pomoci mnoha lidí, nejen členek SRPŠ a jejich rodin, ale i zástupců
spolků - Lyžařský oddíl TJ Mostek, SDH Mostek, Klub seniorů Mostek,
Myslivecké sdružení Bradlo Mostek, Junák - 2. oddíl Mostek, paní učitelky Pacákové, paní Bryndzové, paní Heleny Albrechtové a zaměstnanců obce Mostek. Děkujeme! Děkování také patří našim sponzorům Obec Mostek, Pension Alkiony - p. Frysová Jarmila, Pekárna Klouček Kloučková, firma Albrecht a spol. s.r.o., p. Renata Petrová - kadeřnictví, U Špeka - manželé Slaninovi.
za SRPŠ Jana Puhlovská
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Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody
Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody. Byl jím vyhlášen již v roce 1959 a jistě
právem. Patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Bují veškerá vegetace, stromy jsou již
olistěny, travní porosty jsou v plném květu,
aby poskytly zvěři a ptactvu dostatek potravy,
ale i krytinu mláďatům přicházejícím na svět.
V našich podmínkách ochranu potřebuje především srnčí zvěř.
Srny již mají, nebo ještě kladou do travin srnčata. V tomto období
jsou nejzranitelnější. Proto by se návštěvníci přírody měli chovat
velmi tiše, pohybovat se po cestách a pěšinách a pouze pozorovat
tuto nádhernou scenérii.
Pokud objevíte, a to zvláště děti, v trávě tzv. “opuštěné srnčátko”, vyhněte se mu. V žádném případě na něj nesahejte a neberte
jej do rukou. Srna je již zpravidla nepřijme a je odsouzeno k úhynu. Není opuštěné, pouze odložené. Srna je buď na pastvě a nebo z
úkrytu pozoruje, aby mládě neprozradila, jak na viděnou, tak svým
pachem před škodnou a toulavými psy.
A zde chceme opět upozornit majitelů psů, pokud s nimi
Takto v zubech místních toulavých psů
procházíte honitbou, musí být pes ze zákona na vodítku. Ani
v Souvrati skončilo další srnče
někteří místní občané nemají psy řádně zabezpečeny, běžně se pohybují po veřejných komunikacích i v lese. Dokonce jsou i tací,
kteří je na noc pravidelně vypouštějí proběhnout, aniž by měli pod
kontrolou, co jejich pes provádí. Žádáme – prosíme, nedělejte to.
Vystavujete tím potrestání nejen sebe, ale i pejska.
V současné době pokračující civilizace přináší stále více negativních jevů poškozujících přírodu a ničí mnohé živočichy a některé druhy zvěře, vytváří nezdravé podmínky pro jejich život v přírodě. Například neustálým záborem kvalitní zemědělské půdy je zvěř
vytlačována z jejich životních prostorů. Mechanizace a stále se
zvyšující chemizace likviduje zejména drobnou zvěř (koroptve,
bažanty, zajíce, srnčata). Pod značným nárůstem silniční dopravy,
která mimo jiné znečišťuje ovzduší, hyne pod koly automobilů
obrovské množství zvěře. Těchto záporných jevů bychom mohli
vyjmenovat ještě více.
Proto je prvořadým úkolem každého dobrého myslivce péče
o zvěř a její dobré a zdravé životní prostředí. Kde je životní prostředí dobré pro zvěř, je dobré i pro další živočišný druh – člověka.
Proto jsem přesvědčen, že neustálé úsilí a práce myslivců
pro zachování všech druhů zvěře pro naši další generaci jsou opodstatněné a nezbytné. Veřejnost by měla být tomuto úkolu nápomocDruhá nejsilnější srnčí trofej za rok 2016 z oblasti Trutnovsko
na, jak rodiče, tak i škola, by měli vychovávat děti k ochraně zvěře
dle mezinárodního bodování CIC obdržela 113,95 bodů – bronzová medaile.
a celé přírody.
(Žel silně nadějný srnec předčasně skončil pod koly auta místního chalupáře.)
Poděkování všem, kteří takto činí.
A druhý nejsilnější kňour 108,96 bodů CIC (délka zbraní – zubů 22 cm)
Vítězslav Kněžourek, člen MS Bradlo
byl uloven v Souvrati “U Potůčku”

Tuky jsou velký problém pro kanalizace - nesplachujte je!!!
Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně
nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla
v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod
čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci
také částečně rozkládají, vznikají mastné
kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a
potrubí.
V extrémních případech vznikne tuková kra a
dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně
musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace kombinovanými
tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozplaví a zachytí a ten je pak odvezen na skládku.
Tuky působí i problémy v samotném procesu
čištění na čistírně odpadních vod a to tím, že
prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry odpadní vody do recipientu.

Řešení pro domácnosti:
Kanalizační řád povoluje koncentrace tuků ve
vypouštěné splaškové vodě jen na velmi nízké
úrovni. To znamená praktický zákaz vylévání
tuků z domácností do odpadů!!!
V případě nakládání s kuchyňskými odpady
v domácnostech je nutné oleje a tuky přelít do
PET lahví (nikoli do skleněných nebo hůře uzavíratelných nádob) a odevzdat jako tříděný
odpad do hnědé popelnice, která je v naší obci umístěna u kontejnerů na plasty, papír a sklo u prodejny COOP.
Do odpadních vod samozřejmě nepatří ani jiné pevné odpady
(např. vlhčené ubrousky) včetně kuchyňských zbytků, ať ve formě
pevné nebo rozmělněné.
Dále do odpadů samozřejmě nepatří látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky, nebezpečné látky, jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy, organická rozpouštědla, apod.
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Činnost mateřské školy v roce 2016
Rok 2016 začínal sněhovou
nadílkou, která nám umožnila
první školní týden nového kalendářního roku chodit bobovat na
školní zahradu. V měsíci lednu
jsme s dětmi nacvičovali dramatizaci klasické pohádky „O Rukavičce“ a proběhl zápis do 1. třídy
ZŠ.
Ve čtvrtek 4.2.2016 jsme se
vypravili do divadla ve Dvoře
Králové nad Labem, kde hráli
v Hankově domě pohádku „A do
třetice všeho...“ a v úterý 9.2.2016
jsme uspořádali ve školce karneval. Děti si přinesly masky z domu
a za podpory tygra (paní učitelka
Eva) a šaška (paní učitelka Olga)
si karnevalové dopoledne užily
plnými doušky. Jarní prázdniny
jsme si zkrátili s tématem šašci a
klauni.
Po předchozí domluvě jsme v
pátek 4.3.2016 s dětmi navštívili
mosteckou hasičskou zbrojnici. Za
asistence zástupců místních hasičů
p. Filipa Formana a p. Rychtery si
děti částečně vyzkoušely práci
hasiče. Tato „exkurze“ se dětem
velice líbila. V pátek 11.3.2016
jsme se byli podívat na divadlo
v tělocvičně ZŠ na pohádku
s názvem „Pohádka o Africe“.
Další divadelní představení jsme
navštívili ve čtvrtek 17.3.2016 ve
Dvoře Králové nad Labem, kde
hráli v Hankově domě pohádku
„Když jde kůzle spát“. Na velikonoční pondělí (28.3.2016) jsme se
s dětmi připravovali s dostatečným
předstihem. Děti tvořily papírové
proplétané košíky, které si naplnily dalšími výrobky s velikonoční
tématikou.
Po Velikonocích jsme trávili
pobyty venku víceméně na dětském hřišti obce, protože na školní
zahradu jsme nemohli, kvůli nedokončené opravě školky. Duben
začínáme s tématem „Příroda se
probouzí“. S dětmi se probouzíme
rozcvičkou s říkankami o krtečkovi a včelce. Domácí zvířata jsme
letos pozorovali na vycházkách
v obci, při návštěvě Albrechtových
a 29.4. na výstavě chovatelů. Ve
čtvrtek 14.4.2016 přijeli na fotografování z Phota Brno a děti se
fotily s jarním pozadím. V úterý
26.4.2016 jsme jeli do Dvora Králové nad Labem. Byli jsme
v Hankově domě na divadle
„Povídejme si“ a poté jsme se šli
podívat do ZOO na zvířátka. Celou jsme ji samozřejmě nestihli,
ale prošli jsme většinu pavilonů.
Měsíc duben jsme zakončili prohlídkou výstavy výtvarných prací
v tělocvičně ZŠ konané v pátek

29.4.2016.
Na začátku května vrcholí nácvik na besídku ke Dni matek. Ve
čtvrtek 5.5. se předškoláci spolu se
ZŠ vydali autobusem na akci ZŠ
Schulzových sadů a to na Den
lesů. Besídka pro maminky proběhla v úterý 10.5.2016. Dopoledne se přišli podívat na krátký program sestavený ke dni maminek
žáci 1. a 2. třídy ZŠ a odpoledne
se sešly v prostorách MŠ maminky. Ve čtvrtek 12.5.2016 přijel do
MŠ Mostek herec pan Peřina zahrát pohádku „O drakovi, který
neuměl říkat R“. Představení společně s dětmi MŠ shlédli i žáci
1. třídy ZŠ. Od pondělí 23. do
pátku 27.5.2016 proběhl v MŠ,
jako již tradičně, sportovní týden.
Děti sportovaly v různých disciplínách s velkým zájmem. V pondělí
23.5.2016 a úterý 24.5.2016 proběhl zápis do MŠ na školní rok
2016/2017, a to od 15:30 do 16:30
hodin. V pondělí 30.5.2016 jsme
s lehkým předstihem oslavili svátek dětí kloboukovým dnem.
Na začátku měsíce června jsme
užívali přízně počasí a pobytů
venku, bohužel nikoliv na rozblácené školní zahradě. V úterý
7.6.2016 jsme se vydali na plánovaný výlet vlakem na nedaleký
hospital Kuks, který je po nedávné
rekonstrukci opět zpřístupněn pro
veřejnost v plném rozsahu. Absolvovali jsme okruh „historie lékáren“ a před odjezdem zpět do MŠ
jsme prošli zámecký park. Ve
čtvrtek 9.6.2016 proběhlo společné skupinové focení na školní
zahradě. Ke konci školního roku
jsme se byli podívat na divadelní
představení 1. a 3. třídy základní
školy pod vedením paní učitelky
Pacákové, konaném ve čtvrtek
23.6.2016 v tělocvičně školy,
s názvem „Máme rádi zvířata“.
V pátek 24.6.2016 jsme byli na
dlouhé vycházce po blízkém okolí.

Obešli jsme Mostecké Lázně a
Penzion a byli jsme se podívat na
Ferdu Mravence a jeho kamarády,
jak si bydlí v lese za Hájenkou. Ve
středu 29.6.2016 jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky. Ve
čtvrtek 30.6.2016 se konala schůzka pro rodiče nově přijmutých dětí
na školní rok 2016/2017.
Od 1.7.2016 do 8.7.2016 trávíme
dopolední prázdninové dny venku,
odpoledne zůstáváme ve školce.
Od pondělí 11.7.2016 je MŠ uzavřena až do pátku 12.8.2016.
Prázdninový provoz školky zahajujeme v pondělí 15.8.2016.
Nový školní rok 2016/2017 jsme
zahájili ve čtvrtek 1.9. Díky navýšené kapacitě bylo do mateřské
školy zapsáno 34 dětí. Z toho 10
dětí 5 - 6 letých, 11 dětí 4 - 5 letých, 7 dětí 3 - 4 letých a 6 dětí
mladších 3 let. S těmito malými
dětmi v době od 7.30 hod. do
11.30 hod. pomáhá chůva Tereza
Nerudová. S nejstaršími dětmi od
8.00 hod. do 10.00 hod. pracuje
v prostorách školní družiny základní školy Radka Honců.
S novou organizací práce s dětmi
byli kromě jiného rodiče seznámeni na třídní schůzce v pondělí 5.9.
Od 12.9. jsme začali s dětmi od 3
let jezdit autobusem se ZŠ na plavání do Hořic. Děti mladší 3 let
mohly být po tuto dobu v MŠ
s chůvou. Plavecký kurz se skládal
z 10 lekcí a probíhal každé pondělí
až do 14.11.
V úterý 13.9. navštívila MŠ firma Prima vizus, která 15 dětem,
jejichž rodiče o to projevili zájem,
provedla vyšetření očí.
Ve středu 12.10. zahrál herec Jiří
Polehňa dětem v MŠ divadelní
pohádky O chaloupce
k nakousnutí a O hubaté Káče.
V úterý 18.10. jsme se jeli podívat
na pohádku Kocour v botách do
Hankova domu ve Dvoře Králové.
Od pondělí 31.10. do čtvrtka

16.11. zastupovala při pracovní neschopnosti
vedoucí učitelky v MŠ paní
učitelka Hana
Harcubová. Od
8.11. do 10.11.
probíhala v MŠ
školní inspekce.
V úterý 22.11.
jsme jeli do
Dvora Králové.
V
Han ko vě
domě
jsme
shlédli
pořad
zaměřený
na
třídění odpadu
nazvaný O Balynce a dobrém štěněti. Pobyt venku jsme strávili
v ZOO.
Ve čtvrtek 24.11. přijel do MŠ
fotograf z Phota Brno. Děti vyfotografoval s pozadím vánočního
schodiště.
Od 21.11. jsme se začali těšit na
Vánoce a připravovat se na vystoupení u adventního stromu.
Tanec na píseň Kolik dnů je do
Vánoc si děti zamilovaly. Jako
andělé jsme vystoupili nejen
o 1. adventní neděli v obci při
slavnostním rozsvícení vánočního
stromu, ale i v pátek 9.12. na mikulášské besídce Klubu seniorů
v hospodě U Špeka, ale i ve středu
14.12. dopoledne pro třídu paní
učitelky Pacákové a odpoledne od
15.30 hod. v MŠ na předvánoční
besídce pro rodiče. Kromě vystoupení dětí a tradičního zdobení perníčků zde rodiče pod vedením paní
učitelky Škrabánkové Kloudové
vyráběli společně se svými dětmi
anděla. Advent je čas příprav a
čekání na Vánoce. Každý den
jsme počítali, kolikrát ještě půjdeme do školky než přijde Ježíšek a
na přání dětí jsme denně tančili
Kolik dnů je do Vánoc. V úterý
6.12. navštívil MŠ Mikuláš se
svými pomocníky - andělem a
čerty. V úterý 13.12. vymetly naše
duše Lucie - děti ZŠ ze třídy paní
učitelky Pacákové.
Umělý vánoční stromeček jsme
si společně ozdobili již v úterý
29.11., ale Štědrý den jsme v MŠ
drželi ve čtvrtek 22.12. Děti se
radovaly z nových hraček, zejména z velkých dopravních značek,
kočárku, nosítka a postýlky pro
panenky.
Mezi vánočními svátky od 27.12
do 30.12. byla MŠ po dohodě se
zřizovatelem a rodiči uzavřena.
Eva Kalfusová,
vedoucí učitelka MŠ
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Zabavte se, luštěte s námi a vyhrajte... 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky ze str. 6 a zároveň tajenku švédské křížovky ze str. 7 do neděle 9. 7. 2017
na e-mail mistostarosta@mostek.cz nebo osobně na OÚ Mostek. V mailu uveďte své jméno, adresu a telefonní kontakt.
Hrajeme o 2 permanentky do areálu autokempu Mostek na celou sezonu 2017 dle vlastního výběru.
Výhercem z minulého čísla se stala paní Ludmila Krkonošková, Souvrať. Gratulujeme k výhře 2 vstupenek Na stojáka.

Užijte si v létě hodně …. (dokončení v tajence)

1

1
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2

2

3
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4

3

5
6

4

7

8

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

7
8
3
6
2
9

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

Pokročilý

2

4

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

9 6
4
8
8
2
1
1 3

Expert

1
3
2
6
5

4
1

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

6
1
7 4
1
8 3
5
4

OSMISMĚRKA
Přijďte si odpočinout … (tajenka)
AGNÁT, AKTIN, ARTEFAKT,
ASTRA, ATAŠÉ, ATLET,
BACHOR, INCEST, KAKAO,
KLOKAN, KULKA,
KULTURISTA, MAMINA,
METÁL, MILOŠ, NÁDOR,
ODLIŠNOST, OSOBA,
PAMLSEK, PARATYFUS,
PERLA, SLAST, STOIK,
ŠNECI, TETRA, TLOUK,
TRAMP, TRDLO, TRIKA,
TVRZENÍ, ULITY,
ÚSEKY, ZRADA
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
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Společenská kronika

Vítání občánků

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

15.4.
18.4.
22.4.
24.4.
24.4.
25.4.
27.4.
30.4.
1.5.
1.5.
7.5.
7.5.
8.5.
8.5.
10.5.
20.5.
22.5.
25.5.
26.5.
30.5.
3.6.
9.6.
12.6.
18.6.

Jaroslav Pleskač, Debrné
Zuza Zubová, Mostek
Hana Rouhová, Mostek
Bohumil Šolc, Mostek
Jiří Novotný, Mostek
Stanislava Chaloupková, Souvrať
Růžena Havránková, Mostek
Wanda Kalendová, Mostek
Magdalena Arbeitová, Mostek
Vladimír Svoboda, Mostek
Libuše Jirásková, Souvrať
Jana Drtinová, Souvrať
Anna Raisnerová, Mostek
Vlastimil Kubíček, Debrné
Erna Pavlíčková, Debrné
Božena Hájková, Debrné
Olga Burešová, Mostek
Břetislav Raisner, Mostek
Marie Rychterová, Mostek
Zdenka Sommerová, Mostek
Josef Novák, Debrné
Blažena Vacková, Mostek
Josef Oliva, Mostek
Eva Erbenová, Mostek

70 let
75 let
76 let
76 let
70 let
83 let
80 let
76 let
85 let
76 let
83 let
70 let
85 let
85 let
82 let
75 let
82 let
85 let
86 let
84 let
76 let
70 let
85 let
84 let

Dne 17. 6. 2017 jsme v obřadní síni Obecního úřadu Mostek
slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti….

14. 1. 2017 Aleš Rouha

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.

Navždy odešli…
28. 4. 2017
7. 5. 2017

Jozef Gabriško, Debrné
73 let
Miloslava Kociánová, Mostek 84 let

Vzpomínka

23. 2. 2017 Anna Kvapilová

Dne 20. 7. 2017 vzpomeneme na 10. výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, syna, tatínka,
dědečka a kamaráda, pana Josefa Kříže.
Stále vzpomínají
manželka, maminka, bratr
a dcery s rodinami

Poděkování
FK Mostek děkuje všem sponzorům tradičního ohňostroje
při pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti, kterými byli:
Obec Mostek; Tomáš Štěrba; Optika Sova - Jiří Brádle ml.; Michal Havran HM Stav; Ladislav Rejmont - zemní a výkopové
práce; Albrecht a spol. s. r. o.; pekárna Klouček & Kloučková;
Restaurace & Penzion Za Mostem; Hostinec U Špeka; A & M
Borovnička; Radek Síbr; Bořek Pač a Jan Vondrouš.
Dále děkujeme členům FK Mostek a Janu Honců za pomoc
při stavění hranice a žákům ZŠ Mostek za výrobu čarodějnice
na hranici.
výbor FK Mostek
Základní kynologická organizace touto cestou děkuje firmě
pana Ladislava Rejmonta - zemní a bourací práce - za poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení nové sekačky.

1. 3. 2017 Matouš Dobrovolný a Štěpán Dobrovolný

výbor ZKO Mostek
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DEN OBCE MOSTEK 2017 aneb 120 let školství v Mostku
Doprovodný program:
 stánek Vodních skautů Mostek,

kreativní dílna SRPŠ Mostek

Hlavní program:

 Loutkové divadlo Smiřice

- pohádka Pejsek a kočička a Kašpárkovo varieté

zahájení slavnosti v autokempu Mostek
již ve 13,00 hodin
 vystoupení dětí ZŠ Mostek; mažoretky ZUŠ D. Králové
 country skupina NÁHODA (Pecka)
 MOSSOCKI (Mostek)
 CREEDENCE REVIVAL

CZECH (Dvůr Králové)


BÁRA BASIKOVÁ
& BasicBand

 kapela EGO RETRO Hořice
 závěrečný ohňostroj s hudbou

Lyžařský areál „Desítka“ - 2016/2017
Po čtyřech suchých letech
nás letos zima obdařila na naše
podmínky nevídaným množstvím sněhu. Na jednu stranu to
pro náš lyžařský oddíl znamenalo výhled na parádní sezonu,
ale na stranu druhou také obavy, jestli se nám podaří roztočit
chod oddílu do starých otáček.
Čtyři roky bez sněhu se trochu
záporně podepsaly nejen na naší
finanční situaci, ale také na aktivitě členů oddílu. V letním období se
prováděly pouze udržovací práce, protože na větší investice nebyly
prostředky, a nebýt podpory našeho mosteckého obecního úřadu, těžko
bychom hledali finance na pokrytí běžných nákladů, jako je například
pojištění areálu, pravidelné revize apod.
V polovině ledna 2017 se nám povedlo Desítku připravit, roztočit a
tím zahájit letošní lyžařskou sezonu. Měli jsme trošku obavy, jestli na
nás naši příznivci po tak dlouhé pauze nezanevřeli. Kromě vleku, relativně dobře upraveného svahu a vytápěného zázemí pro lyžaře, nenabízíme žádné další služby, na které je dnešní široká lyžařská veřejnost
zvyklá z většiny středisek. A proto jsme byli mile překvapeni návštěvností. Naši skalní se k nám vrátili a objevila se i spousta nových návštěvníků. Největší radost nám dělalo to, že víc než polovina lyžařů
byli caparti, protože právě jim je náš areál určen.
Během šesti prolyžovaných víkendů jsme od našich návštěvníků
postupně dozvídali, že většina z nich dává přednost osobnímu přístupu
a domácímu prostředí, které u nás vládne, před přehršlí služeb.
Největší poděkování za úspěšnou sezonu patří zhruba šestici členů,
kteří v podstatě každý víkend zajišťovali provoz, ale i dalším členům,
kteří dle možností přiložili ruku k dílu.
Samozřejmě děkujeme také všem, kteří naše dobrovolné úsilí podpořili tím, že se k nám přišli sklouznout a budeme doufat, že další zimy
budou v podobném duchu.
Petr Bíba

 atrakce pro děti
 občerstvení, vinotéka, stánky...

Dny otevřených dveří plánované na tento den:
 ALGAMO Mostek
- jde o jedno z mála míst na světě, kde se vlastní metodou kultivace řas vyrábí přírodní astaxanthin - nejsilnější
známý antioxidant s mnohostranným využitím ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu



ZŠ a MŠ Mostek

- budete mít jedinečnou možnost podívat se do prostor současné mateřské a základní školy
Podrobnosti budou upřesněny, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu

Na Stojáka Za Mostem ☺
V sobotu 27. 5. 2017 jsme pro Vás opět
pořádali zábavný pořad Na Stojáka.
Účinkující (na obrázku zleva Jakub Žáček, Petr Vydra a Marek Daniel) pobavili na osmdesát diváků.
Děkujeme Penzionu & Restauraci Za Mostem za možnost uskutečnění této akce a obsluhu
diváků.
D. Včeláková

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 10. 6. 2017
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