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Zprávy z Mostku...
Tradiční den obce je již za námi a
po krásném, nezvykle teplém podzimu nás
čekají opět „dlouhé“ zimní večery.
Zastupitelstvo obce na svém říjnovém
zasedání vyhlásilo výběrové řízení na vybudování kalové koncovky k čistírně odpadních vod a na propojení průzkumného vrtu
s vodovodním řadem v části Souvrať.
Studie rekonstrukce čp. 83 Mostek
na vybudování bytů byla již zhotovena.
Nyní bude následovat vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci
ve vhodném dotačním programu.
Ve výběrovém řízení na rekonstrukci
komunikace od viaduktu podél trati k čp. 71
Mostek byla vybrána společnost Albrecht a
spol. s r. o., která v současné době již započala stavební práce. Rekonstrukce bude
dokončena během podzimu.
SRPŠ Mostek pro Vás pořádá v sobotu
2. 11. 2019 od 17 hodin akci „Dušičky
v Mostku“ aneb podvečerní procházka
ke hřbitovu s rozsvícením svíček se závěrečným posezením u ohně. Přijďte svátek
Všech svatých uctít letos netradičně. Více
informací naleznete na str. 10 tohoto zpravodaje.
Přeji Vám příjemný zbytek podzimu a
těším se na Vás na rozsvícení vánočního
stromu… 
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

Rozsvícení vánočního stromu v Mostku...

Obec Mostek Vás srdečně zve
1. adventní neděli
dne 1. 12. 2019
od 16,30 hod.
do centra obce na

Program:
vánoční vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ Mostek
Čaj, vánočky
a kuřecí řízečky
zdarma

Děti vezměte si s sebou DOPISY PRO JEŽÍŠKA!!!
Pro napsání Ježíškovi můžete využít
i formulář z našeho zpravodaje (str. 5 a 6)
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2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Osmý skautský rok v Mostku se již rozjel naplno. 7. září 2019 jsme se s některými z vás viděli u našeho stánku na mosteckém koupališti
v rámci Dne obce. Snad se dětem tvoření
u vodovodů“, jak nám říkají naši suchozemští
bráškové a sestřičky, líbilo.
Od 15. září 2019 běží opět pravidelné čtvrteční schůzky jednotlivých družin. Čekali jsme se zahájením
na návrat našeho kapitána, který se plavil společně s dalšími
sedmi skauty - dospěláky podél části pobřeží Norska. Vyzkoušeli si více než sto let starou rybářskou plachetnici. Bude-li se nadále dařit její rekonstrukce, pravděpodobně časem poslouží k
získání zajímavých zkušeností zájemcům především z řad roverského kmene (skauti starší 15ti let).
Z 21. na 22. září 2019 proběhla v klubovně první přespávačka. Její účastníci vyčistili během sobotního dopoledne blízký les
i louku od odpadků, které se tam přes prázdniny zase objevily.
Vše řádně vytřídili, po práci si s pomocí vedoucích uvařili, něco
nového se dozvěděli, hráli si, oprášili lodě a trochu rozhoupali Dvě pramice tohoto typu v oddílu máme. Doufáme, že se nám je
vody koupaliště... Večer nechyběl oheň včetně slavnostního šát- podaří zdárně oplachtit a rozšířit naše aktivity na vodě. V příškování. Bylo to prima setkání za ideálního počasí.
tích letech se snad již regaty zúčastníme jako závodníci nikoli
jen jako pozorovatelé.
12. října 2019 se dvě naše posádky zaregistrovaly na Orlickém pětitratlonu. Jednalo se o 10. ročník královéhradeckého
závodu a na start se dostavilo nejvíce posádek v celé jeho historii. Soutěžili jsme v nejobsazenější kategorii vodních vlčat
(čolků), kde smíšené mužstvo z Mostku (včetně jednoho na pramici naprostého nováčka) dosáhlo nádherného 7. místa. V kategorii „Open“ jsme (také s nováčkem na palubě) vystoupali na 3.
příčku. Závodilo se na pramicích i kánoích, na suchu i na vodě a
vše probíhalo hladce, v pohodě. Těšíme se na příští ročník s pořadovým číslem jedenáct.

28. září 2019 pomáhal kapitán Škvarek organizátorům každoroční obří vodácké akce „Napříč Prahou – přes tři jezy“, pořádané Junákem. Zastával funkci jednoho z mnoha potřebných
rozhodčích. V ten samý den se někteří členové 2. oddílu individuálně zúčastnili velké hry u skautského střediska v Hostinném,
která návštěvníkům připomněla, že český skauting letos slaví 30
let svobody. Bylo možné, seznámit se v jejím průběhu s několika vybranými skautskými osobnostmi, jež naopak v dobách nesvobody nasadili a v mnohých případech i položili vlastní život
za to, co slibovali ve skautském slibu. Sloužili, jak dovedli nejlépe, nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnili povinnosti vlastní a zachovávali zákony skautské, duší i tělem byli
připraveni pomáhat vlasti i bližním. Mezi ty nejznámější z nich
patřil například: Václav Havel, Josef Foglar, Veleslav Wahl, Jiří
Navrátil, Bedřiška Synková, ...
5. října 2019 vyrazili kormidelníci a člunaři družinových posádek do Jablonce na Nisou, aby se podívali na závody v
plachtění, Jabloneckou regatu, které proběhly i navzdory dešti a
špatným povětrnostním podmínkám. Na místě převzali dárek od
libereckých skautů, jednalo se o starší stěžeň a poněkud poškozené, každopádně však inspirující, oplachtění k pramici P550.

Přejeme všem čtenářů krásné „indiánské léto“.
za 2. OVS, KAČ Suchá
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DEN OBCE MOSTEK 2019 ANEB 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE (1. část)
Již po desáté jsme se sešli v areálu autokempu v sobotu
7. 9. 2019 na oslavách Dne obce Mostek.
V průběhu deseti let jsme vždy věnovali den obce nějakému tématu. První oslavy v roce 2010 jsme věnovali 450.
výročí od první zmínky o naší obci v Deskách zemských.
Rok na to jsme se sešli při příležitosti udělení dekretu opravňující naši
obec k používání obecních symbolů - znaku a vlajky. Dále jsme si připomněli např. 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Mostku, 130 let existence továrny v Mostku nebo 120 let školství
v Mostku. Také jsme pokřtili publikaci s názvem „Mostek – kapitoly
z historie obce aneb od mlýnského kola přes tkalcovský stav až po současnost“. Loni jsme oslavili 100. výročí vzniku České republiky.
A co jsme slavili letos? Nabízelo se například 30leté výročí od sametové revoluce, 15 let od vstupu do Evropské unie, 50 let od vstupu
prvního člověka na Měsíc nebo třeba 111 let našeho mosteckého továrního komínu. Důvod k oslavě se najde vždy, že?
Ale nakonec jsme oslavili hlavně to, že jsme se na Dni obce Mostek
společně sešli již po desáté. Oslavili jsme to, že jsme opět měli možnost sejít se se svými přáteli, sousedy, známými, přespolními, chataři a
chalupáři a jinými návštěvníky naší obce.
Oslavili jsme Mostek jako místo, kde mnozí žijí od narození, jiní se
sem rádi vrací a jiní zde nalezli svůj nový domov.

Vždyť Mostek není jen tak obyčejné místo, je to krásné
místo zasazené mezi Krkonošemi a Zvičinou obklopené hlubokými lesy.
Mostek není tvořen jen přírodou a budovami. Mostek tvoříme hlavně my všichni. Jaký bude Mostek a jak se nám
v něm bude žít, záleží právě na nás všech.
Děkuji Vám všem za to, že utváříte Mostek, a to například péčí
o svá obydlí a okolí, ale také příjemnými mezilidskými vztahy, sousedskou výpomocí, činnostmi v místních spolcích, a podobně. Náš Mostek
utváříte i úsměvem a dobrým slovem, který věnujete svému okolí a
sousedům.
Nezapomeňte, že tovární komín se nad Mostkem stále tyčí, jako
pomyslný špendlík na mapě, který nám všem ukazuje: Tady žijete, tady
máte domov, tady je to místo, které mějte rádi a chraňte ho!
Přeji si, aby stejně jako „most“ spojuje břehy, aby „Mostek“ spojoval všechny, kteří zde žijí. Přeji si, aby se všem v Mostku žilo pokojně
a šťastně v dobrých mezilidských a sousedských vztazích.
Na závěr děkuji všem, kteří pomohli zorganizovat tyto slavnosti,
děkuji ochotným sponzorům i všem účinkujícím.
Všem návštěvníkům děkuji za účast a za to, že i přes letošní nepřízeň počasí, vydrželi a den naší obce si náležitě užili. Již nyní se začínají
připravovat oslavy na příští rok.
Ing. Dagmar Včeláková, starostka

Hned prvními účinkujícími na hlavním pódiu byla nám dobře
Během dne nás potěšily svými vystoupeními děti ze ZŠ Mostek
známá dechová hudba Podzvičinka, která letos oslavila 65. výročí opět pod vedením paní učitelky Zuzany Pacákové.
od založení.

Nově vystoupily i děti pod vedením paní učitelky Jany FischeroPoté se celý areál rozezvučel bluegrassem v podání Roberta vé, které nám předvedly vystoupení z Pomády.
Křesťana a jeho Druhé trávy. Areálem zněly překrásné písně jako
Děkujeme dětem i oběma paním učitelkám za secvičení a předvenapř. Ještě jedno kafe, Odpočiň si, Sáro, Pojďme se napít nebo Tele- dení krásných programů. 
graph road…

Jako tradičně uváděla oslavy naše skvělá moderátorka Marcela
Robková a nechyběl ani proslov starostky obce Dagmar Včelákové,
která přítomným představila novou ředitelku ZŠ a MŠ Mostek paní
Mgr. Hanu Černou. Starostka zároveň poděkovala i panu Mgr.
Miroslavu Lebedovi za jeho dosavadní dlouholetou práci v pozici
ředitele školy.

Své umění nám ukázaly i mažoretky z Nové
Paky, které jsou velmi
úspěšné i v mezinárodních
soutěžích.
Do oblasti folku a
country nás naladila známá kapela FEŠÁCI, která hrála od roku 1967 pod názvem Greenes,
poté jako Bluegrass Hoppers a od roku 1972 již jako Fešáci. Tato

(pokračování na stránce 4)
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DEN OBCE MOSTEK 2019 ANEB 30 LET SAMETOVÉ REVOLUCE (2. část)
umožnili občanům prohlédnout si a seznámit se s vybavením a činkapela nám zahrála mnoho známých hitů a i ty, které s nimi zpíval ností hasičů a předvedli i práci s novým defibrilátorem.
zpěvák Michal Tučný.
Se dvěma pohádkami nás opět přijel potěšit divadelní souNež na pódium nastoupila poslední kapela, mohli jsme se pobavit
STAND UP - FOLK - SHOW v podání Arnošta Frauenberga (Na
stojáka), Nely Berg (Na stojáka), Jiřího Jakima (Stand-up-factory) a
Reného Součka (folk).
Vyvrcholením programu na hlavním pódiu byla nám všem dobře
známá kapela z minulých let, a to kapela HAMLETI ve složení
Aleš Háma, Jakub Wehrenberg, Hardy Marzuki a Míra Kejmar. Opět
dokázali skvěle pobavit všechny přítomné známými písněmi.
(Pokračování ze stránky 3)

Na závěr jsme shlédli tradiční ohňostroj s hudbou, který připravila společnost Sound Service ze Dvora Králové. Ta i celou akci
výborně nazvučila a dodala i technické vybavení (pódium).
Po celý den bylo možné se pobavit v celém areálu autokempu.
Společnost POINTNET CZ připravila pro návštěvníky soutěže a
skákací hrad pro děti.
Skvělou zábavu pro
děti připravil i místní
oddíl vodních skautů
pod vedením vedoucí
Kateřiny Suché. Jejich
stanoviště
navštívilo
během dne mnoho dětí,
které si mohly vyzkoušet některé skautské
činnosti.
Na oslavy také opět zavítal pan Václav Lokvenc s koňmi. Děkujeme všem. 
Poučnou a zajímavou vsuvkou v programu byla i návštěva
zástupců Policie ČR, kteří přítomným osvětlili jejich činnost
a ukázali potřebné vybavení
pro zásahy.
Po celý den bylo také
možné opět navštívit Den otevřených dveří v blízké hasičské zbrojnici. Děkujeme členům výjezdové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů, kteří

bor LoutKatka. Děti
shlédly
pohádku
Zlatovláska a pohádku Tři zlaté vlasy
Děda Vševěda.
V areálu kempu
byla také připravena
pro
návštěvníky
výstava věnovaná
výročí 10 let našich
oslav s videoprojekcí. Výstava také
stručně připomněla vývoj českého národa a českého státu od prvopočátku až do současnosti. Bylo zde možné zakoupit i historickou publikaci o Mostku, pohledy naší obce a upomínkové předměty se znakem obce.
Celým dnem nás již po desáté provázela moderátorka Marcela Robková. Děkuji jí za „věrnost“ a přízeň
naší obci, neuvěřitelnou profesionalitu a ochotu pomoci
i s přípravami oslav.
Všechny stánky s občerstvením během dne zvládly návštěvníky
skvěle nejen nasytit, ale i napojit ☺.
Obrovský dík patří všem ochotným sponzorům (viz. Níže), bez
kterých bychom tuto akci jen těžko zvládli.
Děkuji členům Klubu seniorů, dále členům výjezdové jednotky
SDH Mostek pod vedením Filipa Formana za zorganizování dne
otevřených dveří a také za technickou pomoc při ohňostroji. Děkuji
p. Milanu Červenému a p. Pavlu Víškovi za pomoc při parkování
vozidel. Děkuji společnosti POINTNET.CZ a SDH Vrchovina za zapůjčení partystanu. Za přípravu zábavy pro děti děkuji našim vodním
skautům Mostek. Dík patří také Petru Bíbovi, Marku Albrechtovi,
Rostislavu Rychterovi, manželům Čedíkovým, manželům Tázlarovým,
Ladislavě Kozákové, Jaromíru Červenému, členům FK Mostek a
všem, kteří pomáhali nebo účinkovali na letošním Dni obce.
I když nám poprvé počasí moc nepřálo, přesto Vás, co jste se
přišli pobavit, bylo hodně. Jsem velmi potěšena, že jste se nenechali
odradit a přišli na den obce. Již teď se těším na příští rok.
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

Děkujeme sponzorům za podporu akce Den obce Mostek 2019:
MOSTEK energo s. r. o.
ALGAMO s. r. o.
AM GNOL s. r. o.
Albrecht a spol. s. r. o.
Rejmont Ladislav - zemní práce
MUDr. Jan Měšťák
VM - DENT
TERAKON s. r. o., Souvrať
GEODÉZIE Trutnov - Jakub Polonský
TRANSPORT Trutnov
Ing. Zdeněk Borůvka
Geodézie Vrchlabí - Stanislav Nosek
STAFI spol. s r.o.

POINTNET.CZ
NADOZ s. r. o.
Pension Alkiony - Jarmila Frysová
A & M Borovnička - bazény
Bazény Jiří Rouha
Kuchyně VALENTA
Ivan Pač - zemní práce
TOPinstal - Václav Bark
Optika SOVA s. r. o. - Jiří Brádle
Petr Kozák - podlahářství
Penzion & Restaurace Za Mostem s.r.o.
Lubomír Petr
- zednické a obkladačské práce
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Arnošt Bouška - pokrývačství
JIPOFA s. r. o. - Jiří Portík
Jacek Piwko - výroba a servis bazénů
Renata Petrová - kadeřnictví
Klouček & Kloučková s. r. o.
- pekárna Mostek
MUDr. Zuzana Petrtýlová
- dětská lékařka
Ing. Václav Petrtýl - zámečnictví
Studio Oriflame Mgr. Iljana Durecová
Elektra Mostek - Stanislav Vaverka

FK MOSTEK - NOVÁČEK OKRESNÍHO PŘEBORU
OKUPUJE PO 10. KOLE STŘED TABULKY ☺
Po jednom vítězném a jednom prohraném utkání jsme se usadili
zhruba ve středu tabulky, a toto umístění si v podstatě udržujeme i
po desátém odehraném kole.
Ve třetím soutěžním utkání jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů na skvělém pažitu v Libči podepřený střeleckým koncertem
Saši Lashchuka. Výsledek 6:1 byl plně zasloužený. Ale jak už to
bývá, po posvícení většinou přichází půst. V následujícím utkání
jsme na domácím hřišti prohospodařili šance v úvodu utkání a hosté
z Volanova nás za to potrestali jediným, zcela zbytečným gólem
dvě minuty před koncem zápasu. Za týden jsme tradičně neuspěli
v Poříčí. Výsledek 3:1 nevypadá nikterak tragicky, ale výkon týmu
byl zklamáním. Navíc se v průběhu zápasu fatálně zranil brankář
Lebeda, který utkání obětavě dochytal, ale může to být i jeho konečná v našem dresu.
Tým se však postupně konsolidoval a ustalovala se i jeho základní sestava. Žel, postupně se začalo nedostávat na hráče přišedší
po zrušení mužstva z Borovnice, čímž nastává problém, který bude
muset výkonný výbor FK co nejdříve vyřešit. Výsledkově nejlepší
období přišlo mezi 6. – 9. soutěžním kolem. Nejprve jsme remizovali 2:2 v Hajnici a v nekonečném penaltovém rozstřelu (9:10) jsme
konečně získali 2 body. Nevím, jestli to lze úplně považovat za
úspěch, ale domácí se za celý zápas dostali 2x k naší brance, ve
které stál hráč, který nás příliš nepodržel (všichni tři naši brankáři
nebyli k dispozici!?!). Ale budiž. Poté jsme si na domácím trávníku
poradili s týmem Strážného 5:2 a čekala nás cesta do „jámy lvové“
do Kocbeře. Vlastně mezi námi byl před sezónou rozdíl dvou soutěží – my postupovali z III. třídy, oni sestupovali z I. B třídy. Navíc
se v jejich kádru nacházejí borci se zkušenostmi z mnohem vyšších
pater soutěží. Podali jsme výkon na hranici možností, plný sebeobětování a ukopali jsme remízu 2:2 a na penalty prohráli 3:4. Zlatý
bod!!! Další bodový zisk jsme si připsali na domácím hřišti
s týmem z Janských Lázní. Po dvanácti minutách jsme vedli 2:0
a tam se začal náš fotbal postupně vytrácet. A protože hosté nepředvedli nic progresivního a ani jedenkrát řádně neprověřili našeho
promrzlého gólmana, výsledek se již nezměnil.

V posledním zatím odehraném soutěžním utkání jsme po dlouhé
době zavítali na hřiště Hostinného. Jeho dosavadní domácí výsledky strašily, průměr skoro čtyři branky na zápas. Náš výkon
v prvním poločase byl takticky vyspělý. Domácí jsme k ničemu
nepustili, naopak jsme šli do jednobrankového vedení. Prvních 20
minut druhého poločasu jsme si však sami devalvovali náš jinak
poctivý výkon. Dostali jsme tři kusy. Svou druhou brankou nás
„ukrajinský snajpr“ dostal do zápasu a snažili jsme se o vyrovnání.
Protože jsme v posledních třech minutách zápasu neproměnili dvě
tutovky, odjeli jsme po porážce 3:2 s prázdnou.
Nyní nás čekají ještě 3 – 4 mistrovské zápasy. Doma Rudník,
venku Vítězná a doma Rtyně. Bude-li příhodné klima 9. 11., tak
ještě domácí předehrávka s Podhůřím.
za FK Mostek Mgr. Miroslav Lebeda

Sezóna 2019/2020 - okresní přebor muži (ke dni 24. 10. 2019)
Zápasy

V

R

P

Skóre

Body

1

Jiskra Kocbeře

Tým

10

8

1

1

47 : 17

26

2

TJ Rudník

11

8

1

2

45 : 27

25

3

FK Volanov

10

7

2

1

31 : 17

24

4

FC Mladé Buky

11

6

2

3

38 : 28

22

5

Tatran Hostinné

10

7

0

3

33 : 18

21

6

FK Poříčí u Trutnova

11

7

0

4

28 : 21

21

7

So Vítězná

11

5

1

5

28 : 33

16

8

Baník Rtyně v Podk.

11

5

0

6

38 : 30

15

9

FK Mostek

11

4

2

5

27 : 22

15

10

FK Strážné

11

3

2

6

17 : 30

12

11

Spartak Hajnice

11

2

4

5

20 : 34

10

12

SK Janské Lázně

11

2

2

7

19 : 41

9

13

Jiskra Libeč

10

0

2

8

18 : 36

4

14

Jiskra Podhůří

11

1

1

9

14 : 49

4

Poř.

Více o mosteckém fotbale se dozvíte na www.fkmostek.cz,
na facebooku FK Mostek nebo www.ofstrutnov.com

Napiš Ježíškovi a vezmi tento dopis na rozsvícení stromu, kde jej předáš Nebeské poště
Odesílatel
JEŽÍŠEK - VÁNOČNÍ POŠTA
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar
Adresát
_______________________________________________
Jméno a příjmení dítěte

_______________________________________________
Ulice, část obce, č. p.
___________________________________________________________
Město, obec

PSČ
vybarvi obrázek pro Ježíška
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O SLOVO SE HLÁSÍ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY V MOSTKU
Na začátku měsíce září se sešly zástupkyně
spolku SRPŠ s novou ředitelkou školy paní
Mgr. Hanou Černou a byly velice vstřícně přijaty.
Členky seznámily paní ředitelku s dosavadní činností
spolku ve škole i mimo ní a zajímalo je, co škola bude
od spolupráce s rodiči nyní očekávat. Schůzka byla seznamovací, informativní, konkrétní plány pro budoucí
spolupráci si obě strany připraví a dohodnou na dalším
setkání.
S nástupem nového vedení školy a připravovaného
nového vytýčení spolupráce se školou si znovu klademe dvě naléhavé otázky: „Jaká je hlavní funkce sdružení rodičů a přátel
školy?“ , na ni nám název spolku odpovídá: spolupráce se školou.
Můžeme k ní přistupovat formálně, nebo se aktivně spolupodílet,
jak to bude v naší škole vypadat, aby děti i učitelé chodili do školy
rádi, aby žáci získávali potřebné kvalitní vzdělání, aby bylo ve škole vstřícné prostředí, ve kterém je možné řešit vzniklé problémy,
aby měli rodiče pocit, že jsou slyšet a aby vzniklá nespokojenost
byla vyřešena na místě a nepoškozovala dál pověst školy. Paní ředitelka při setkání se zástupkyněmi SRPŠ se pozastavovala nad tím,
proč má naše škola špatnou pověst, když děti z naší školy přicházejí
na střední školy dobře připravené. Je možné, že věčná nespokojenost se školou může být jen produktem naší širší neinformovanosti
a zkresleného předávání informací. Dezinformace jsou velkým problémem současné doby, zaplavují všechna media a ničí pověst a
dobré záměry mnoha lidí a organizací, jediná obrana proti nim je
cesta vzájemné otevřené komunikace. Tady na Mostku jsme malé
společenství, kde nemusí být obtížné prosadit pozitivní změnu. Odhoďte obavy a strachy a komunikujte ve všem a o všem, za SRPŠ
hlavně o škole se školou, buď přímo s učiteli, vedením školy nebo
prostřednictvím sdružení rodičů a přátel školy.
A druhá dvojotázka: „Co chtějí rodiče žáků a je sdružení rodičů a přátel školy opravdu řádným zástupcem rodičů, nebo se
jedná jen o oktet jurodivých žen, které si něco šmodrchají a prosazují? Po pravdě sdružení nemá valné napojení na rodičovskou základnu, přes opakované výzvy v místním tisku s žádostí o spolupráci, jsme nenabídli konkrétní komunikační kanál, jak získat od rodi-

čů jejich názory, zjistit spokojenost, kam investovat
získané prostředky, atd. Proto zřizujeme mailovou
adresu SRPŠ, kam můžete psát své nápady, zlepšení, názory a ohlasy. Budeme rádi, nejme tu sami pro sebe.
Obracíme se na rodiče žáků docházejících do Základní
a mateřské školy v Mostku, pokud chcete, aby sdružení
rodičů a přátel školy zastupovalo i Vaše zájmy a zájmy
Vašeho dítěte ve škole můžete se buď stát aktivními
členy SRPŠ – výhodné by bylo, kdyby každá třída měla
svého zástupce; nebo komunikovat s níže uvedenými
členkami, je možné, že některou z nich blíže znáte a máte k ní důvěru.
Kdo je vůbec členem mosteckého SRPŠ? Se souhlasem uvádím
jejich jména: Marcela Bartošová - předsedkyně, Jana Puhlovská,
Romana Bryndová, Monika Karlová, Magdaléna Nováková, Monika Krebsová, Petra Hlušičková, Gabriela Portíková a nově Hanka
Klimešová.
To jaká škola do budoucna bude, záleží na vedení školy, na
učitelích, na žácích a na rodičích, bez vzájemné komunikace nemůže sama o sobě dobře fungovat. A doufejme, že nás v našem úsilí
podpoří i zřizovatel školy a na Mostku budeme mít dobrou školu.
Nový mail: srps.mostek@centrum.cz.
za SRPŠ Mgr. Magdaléna Nováková

BUĎTE S NÁMI V OBRAZE...
Chcete mít nejnovější informace z obce Mostek?

Sledujte pravidelně www.mostek.cz
i na Vašem chytrém telefonu!
Aplikace V obraze přináší pomocí notifikačních zpráv
přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích v obci i okolí, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední

Milý Ježíšku,
jmenuji se …………….…………………………………..……… a je mi ……...… let.
K Vánocům si přeji:
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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 10. 11. 2019 do 24:00 hodin
na e-mail starosta@mostek.cz nebo doručte osobně na OÚ Mostek (vždy uveďte své jméno, adresu a tel. kontakt)
nebo vyplňte formulář soutěžní křížovky na webu obce www.mostek.cz (sekce Obec/Soutěžní křížovka).
Přihlášením do soutěže vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním jména a obce bydliště v případě výhry.
Hrajeme o publikaci obce Mostek a kuchyňskou digitální váhu. Výhry sponzoruje Obec Mostek a Elektra Vaverka Mostek.
Dva potravinové balíčky v soutěži z minulého čísla vyhrály: p. Dagmar Havránková, Mostek, a Gabriela Portíková, Souvrať. Blahopřejeme.
Už se vrány slétají,
vítr běží po kraji.
Podzim střásá žluté listí,
kominíček komín čistí.
Brzy bude …….. (tajenka 1) !

2
3

2

1

Děti za sklem koukají,
jak se vrány slétají,
kterak padá žluté listí,
kterak stromy vítr čistí,
aby … (tajenka 2) mohla spát!

1

8

4
5
6

4

9

7

5
3

10

8
9

7

11

10
11

6

12

12

Začátečník

8
6 4
1 6
5
3
9

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

Pokročilý

2
1
3
5

7

4
8 2
5

4

8
6
5

6

3

4
5

4
1
8

1
2

4

1
7 4

8

Expert

8

3
7

7
5

9
6
3

5
9
1

8

7
9
5

7
8

OSMISMĚRKA
Přijďte všichni na akci ... (tajenka)

ADEPT, ANÁLY, ANODA,
BENEŠ, CYPŘIŠ, ČERNOUŠEK,
DOLÍT, RDLO, KAVKA, KNIHA,
LORDI, ODHOZEK, OŽERA,
PALČÁK, PÁLKA, PÁNEV,
PATRNĚ, POINTA, ROZKLAD,
SMOLA, TEATRALITA, TUNEL,
ÚPLNĚ, UŘKNUTÍ, VEHIKL, VLONI,
VZORY, ZHUŠŤOVAT, ZVĚST,
ZVRAT, ŽALUDY, ŽVÝKAT
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1

6
1

2
8

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Podzim …… (tajenka 1, 2 a 3)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…

NAVŽDY ODEŠLI...

Blahopřejeme jubilantům k životním výročím,
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti…

26.8.
27.8.
31.8.
5.9.
8.9.
20.9.
20.9.
20.9.
21.9.
21.9.
23.9.
24.9.
27.9.
29.9.
1.10.
1.10.
4.10.
5.10.
6.10.
8.10.
10.10.
12.10.
17.10.
18.10.
20.10.
20.10.
21.10.

Věra Šumpíková, Mostek
Jana Havrdová, Souvrať
Jaroslava Janatová, Mostek
Hana Stejskalová, Mostek
Reinhard Kuhn, Souvrať
Eliška Fišarová, Souvrať
Jiří Pelikán, Mostek
Anna Bartoníčková, Mostek
Libuše Zigová, Mostek
Oldřich Vacek, Mostek
Erich Adam, Debrné
Josef Krkonoška, Souvrať
Jaroslav Voňka, Mostek
Mária Červeňanská, Mostek
Hedvika Beranová, Mostek
Ludmila Krkonošková, Souvrať
Petr Albrecht, Mostek
Jana Chaloupková, Mostek
Anna Mayová, Mostek
Petr Flögel, Mostek
Milada Rychterová, Mostek
Štefanie Burianová, Debrné
Mirko Fejk, Mostek
Jiří Filip, Mostek
Danka Lašová, Mostek
Jarmila Fučíková, Mostek
Zdeněk Daněk, Mostek

70 let
79 let
70 let
89 let
79 let
84 let
80 let
78 let
83 let
75 let
87 let
86 let
80 let
76 let
84 let
76 let
70 let
80 let
94 let
76 let
76 let
89 let
93 let
80 let
82 let
78 let
86 let

22. 9. 2019 Helena Vašková, Mostek
16. 10. 2019 Věra Tarantová, Souvrať

VZPOMÍNKA
Milý tatínku, odešel jsi na svou nejdelší cestu svého života, odkud není cesty zpět.
Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem,když jsme Ti, tatínku, dávali naposledy sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit a slunce hřát,
ten, kdo Tě miloval, nepřestane vzpomínat...

Dne 22. 11. 2019 vzpomeneme 14. výročí úmrtí našeho
drahého tatínka, dědečka a pradědečka, pana Bohumila
Purtíka. Stále vzpomínáme
syn Standa a děti s rodinami

Dne 1. 12. 2019 tomu bude již 15 let, kdy navždy
odešla naše drahá manželka, maminka a babička, paní
Jana Balatková.
Vzpomeňte s námi
rodina Balatkova

Údaje jsou zveřejněny dle platných předpisů a se souhlasem dotčených osob
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

NEOCHUĎTE SVOJE DĚTI
O KRÁSNOU TRADICI
Znají Vaše děti známou trojici
„Čert - Mikuláš - Anděl“ jen z televize?
Neochuzujte je o tuto krásnou tradici!

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ODEČTY VODOMĚRŮ
Oznamujeme občanům, že ve dnech 2. až 18. 12. 2019
budou probíhat odečty vodoměrů u trvale bydlících
v Mostku, Zadním Mostku, Souvrati a v Debrném.

59 let
95 let

K dětství zcela jistě patří momenty překvapení, trochu
toho strachu z čertů a nakonec zasloužená odměna
v podobě radosti z dárků a sladkostí od Mikuláše…
Objednejte si včas místní pohádkové postavy,
zavolejte na mobilní telefony:

MÍSTNÍ POPLATKY OD ROKU 2020
Od roku 2020 bude platit nový zákon o místních poplatcích. V našem případě se změna dotkne poplatku ze psů a
veřejného prostranství. Rekreační poplatek a poplatek z ubytovací kapacity budou nahrazeny jedním poplatkem, a to
poplatkem z pobytu.
V této souvislosti budou vyhlášeny i nové obecně závazné
vyhlášky obce Mostek. Sledujte tedy tyto změny, které se
mohou týkat i Vás.

Telefon na místní čerty: 733

730 188 nebo 605 519 980

Obec Mostek nabízí k pronájmu
PRODEJNÍ PLOCHU
vhodnou k podnikání v Mostku č. p. 27
( k dispozici jsou 3 místnosti, WC a chodba
s celkovou plochou 67,95m2)
Prohlídka prostor možná po dohodě na OÚ Mostek.

NEZAPOMEŇTE NA POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. 1. 2020 !!!
Připomínáme, že podle zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů, s účinností od 1. ledna
2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Čipování má i své výhody, jako je např. snadnější vycestování se psem do zahraničí, zaběhnutý pes se rychleji
vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,

lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší
dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,
umožnění kontroly psů při prodeji.
Zvažujeme i možnost zavedení evidence v naší databázi obce
Mostek pro případ snadnější identifikace zaběhnutého psa. O tomto
Vás však budeme informovat i v souvislosti s případnou změnou
místního poplatku ze psa.
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Dagmar Včeláková, starostka

DUŠIČKY V MOSTKU

FIT CLUB V MOSTKU

INZERCE
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