Zpravodaj obce Mostek č. 2/2017, vychází v dubnu 2017

ZPRAVODAJ

OBCE
MOSTEK
www.mostek.cz
www.mostek.cz
Vydává Obec Mostek
výtisk zdarma
Vydáváno pro Mostek, Zadní Mostek, Souvrať a Debrné

 pohled z roku 1900

Informace z obce, soutěž o vstupenky
DŮLEŽITÉ INFORMACE
 poplatky za komunální odpad 2017












jsou splatné do konce dubna 2017,
od 1. 5. 2017 je nutné mít nalepenou na
popelnici novou známku pro rok 2017
v neděli 30. 4. 2017 pořádá FK Mostek
tradiční lampiónový průvod s pálením
čarodějnic a ohňostrojem na fotbalovém hřišti; sraz
účastníků ve 20,30 hodin na autobusovém nádraží
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ MOSTEK - 5. a 6. 5. 2017
(více informací na str. 3)
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ sobota
13. 5. 2017 (Debrné 10,00 - 10,15 hod.
a Mostek 10,25 - 11,30 hod.)
ODEČTY VODOMĚRŮ - trvale bydlící v Mostku,
Zadním Mostku, Souvrati a Debrném od 15. 5. 2017
do 31. 5. 2017; chataři a chalupáři na Souvrati v sobotu
20. 5. 2017, v Mostku a Zadním Mostku 20.-21.5.2017
NA STOJÁKA 2017 - v sobotu 27. 5. 2017 od 19 hodin
v Restauraci Za Mostem
MOSTEKIÁDA - v sobotu 24. 6. 2017 od 14 hodin
v areálu autokempu
DEN OBCE MOSTEK 2017 věnovaný 120 letům
školství v Mostku - sobota 9. 9. 2017 od 13 hodin
v areálu autokempu

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKY V TOMTO ČÍSLE
VYHRAJTE VSTUPENKY „NA STOJÁKA“
V tomto čísle zpravodaje naleznete také dvě soutěžní křížovky
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky ze str. 3
a zároveň tajenku švédské křížovky ze str. 4
do středy 10. 5. 2017
na e-mail mistostarosta@mostek.cz.
- v mailu uveďte své jméno, adresu a telefonní kontakt
- tajenky lze doručit i písemně na obecní úřad a tím se také přihlásit
- do soutěže postupují pouze správně vyluštěné obě tajenky

Výherce vylosujeme 11. 5. 2017
Soutěžíme o dvě vstupenky na zábavný pořad Na stojáka!!!

HLEDÁME KRONIKÁŘE
Obec Mostek hledá tímto nového

kronikáře/kronikářku obecní kroniky...
Nový kronikář by měl být především dobrý češtinář
s vynikajícím slohem a úhledným rukopisem, měl by být
pečlivý a znát svoji obec. Musí se rovněž zajímat o veškeré dění
nejen v naší obci, ale i v okolí, sledovat informace a umět je rozlišit
na podstatné a nepodstatné.
Kronika je velmi důležitou součástí pamětí obce a jejích občanů. Za vedení kroniky je samozřejmě stanovena i finanční roční
odměna. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Zároveň děkujeme současné kronikářce Lence Čedíkové
za její dlouholetou a skvěle odvedenou práci kronikářky.

Stavba elektrárny MOSTEK energo oceněna zvláštní cenou
Ve 13. ročníku soutěže Stavba roku 2016 Královéhradeckého kraje získala zvláštní cenu přestavba
elektrárny v Mostku společnosti MOSTEK energo.
Titul Stavba roku 2016 Královéhradeckého kraje
získala revitalizace broumovského kláštera
na Vzdělávací a kulturní centrum a také novostavba
pekárny BEAS v Choustníkově Hradišti. Čestná
uznání si odnesli přihlašovatelé projektů „Kuks –
granátové jablko“, „Congress & Wellness centrum
Broumov“ a „Výukové a výzkumné centrum UK
v Hradci Králové – 1. etapa“.
Zvláštní cenou pak porota ohodnotila přestavbu elektrárny v Mostku a rekonstrukci hradecké
Bílé věže. Stavbu projektovaly společnosti JIKA-CZ
s.r.o. a Stako s.r.o. Stavba byla vybudována v letech
2010 - 2014 Sdružením ILD CZ s.r.o. a Stako společnost s ručením omezeným.
Do soutěže bylo letos přihlášeno 16 staveb, což je o čtyři více než v loňském roce. Vedle Královéhradeckého kraje je pořadatelem soutěže Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů. Soutěž
se poprvé konala v roce 2004.

Výběr z obsahu:
 Informace z obce; Soutěž
o vstupenky; Hledáme
kronikáře; Stavba roku (str. 1)
 Vodní skauti Mostek;
Dětský karneval (str. 2)
 Klub seniorů a ČSCH Mostek rok 2016 ; Sběr papíru;
Nešvar v Mostku (str. 3)
 Kotle a dotace;
Požární bezpečnost (str. 4)
 Luštěte s námi (str. 5 - 6)
 Společenská kronika;
Vzpomínka; Poděkování;
Vítání občánků (str. 7)
 Na stojáka; Mostekíáda (str. 8)
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2. oddíl vodních skautů Mostek hlásí…
Když se krátce ohlédneme do nedávného zimního období,
byl to pro nás především čas tradičních střediskových akcí. Část
našich posádek reprezentovala oddíl na závodech v šifrování a paměťových hrách, konaných 11. ledna 2017 ve Dvoře Králové n. L.
Kamča Zapletalová si domů přivezla diplom za 3. místo v Kimovce a Setonovce a Naty Rudová si pomyslný bronz zase úspěšně
vyšifrovala. 18. března 2017 se konaly střediskové závody v uzlování, kde se nám podařilo získat bramborovou medaili ve velmi
hojně obsazené kategorii vlčata/světlušky, opět Naty Rudová, a
rovněž v kategorii skauti/skautky, kde zabodoval Vojta - Barel Karel. Pro nejmenší skautské brášky a sestřičky, benjamínky, jsme
na Zlatničce připravili speciální verzi závodů. Čekalo je uzlování
s pejskem a kočičkou, pohádka, kreslení, vázání mašle (i poslepu),
„látání kalhot“, apod. Nejmladšímu závodníkovi byly tři roky, nejstaršího benjamínka představoval prvňáček. Chrostíci z Mostku si
vedli výborně.
V období mezi vzájemným testováním a poměřováním sil
jsme si do Dvora zajeli ještě na skautský karneval. Ten se odehrál
ve skautské vile 18. února 2017 a Rutka Albrechtová, přestrojená
za čertici, byla zvolena 2. nejhezčí maskou.
3. března 2017 proběhla výprava čolků a žabek do Vrchlabí, kde navštívili Krkonošské muzeum. Čekal tam na ně bratr
skaut, vůdce, výchovný zpravodaj, muzejní pedagog, historik,…
v jedné osobě, Pavel – Dingo – Žalský, se svým dobrým známým,
skřítkem Lesníčkem. Díky jim oběma se mohly děti blíže seznámit
s přírodou našich nejvyšších českých hor. Uvědomit si, jak je vzácná a zranitelná. Záleží na každém z nás, zda ji uchráníme pro budoucnost.
V jarních dnech, 31. března až 2. dubna, prožili čolci a
žabičky společnou víkendovku s několika suchozemskými brášky a
sestřičkami z Chlumce nad Cidlinou. Stopaři, členové střediska
Černého havrana, k nám přicestovali ranním vlakem zrovinka na
Apríla. Počasí rozhodně aprílové nebylo, sluníčko výpravě přálo, a
tak jsme mohli naše nové kamarády provést krásným okolím Mostku. Oběd jsme si společně uvařili v kotlíku na Lišákách, na Grédu
se nám podařilo najít řadu krásných zkamenělin, užili jsme si večerního ohně a stihli jsme i smočit lodě v mosteckém koupališti.
8. dubna 2017 nás čekal úklid lesa poblíž klubovny a
nad tratí směrem k nádraží. Pozvali jsme malé i velké, aby se připojili k projektu „Ukliďme Česko“.
Těšíme se z jarního období, z vyhlídky na mokré výpravy,
a přejeme pohodové, slunečné dny i Vám.
KAČ Suchá a 2. OVS Mostek

Dětský karneval
Dětský karneval se konal v sobotu 25. 2. 2017
v Restauraci za Mostem. Na děti tu již čekali kamarádi
ze Čtyřlístku - Myšpulín, Pinďa, Fifinka a Bobík a pokladní Víla. Měli nachystané zábavné soutěže na celé
odpoledne - namotávání na dřívko, sbírání kytiček
do košíku pomocí kolíčku, hod do dálky kartou, židličkovanou, tvoření z balónků atd. Nejvíc zábavy jsme si
všichni užili při soutěži "Pytel plný parády", kde si
ustrojily děti i své rodiče nebo kamarády zajímavými
"modely" z pytle. Nikdo zábavu nezkazil (ani dospěláci) a všichni jsme se moc nasmáli. Dále nás potěšila
moc milá návštěva zdravotního klauna, který byl okamžitě obklopen davem dětí a vydržel s námi až do konce.
K tanci nám pěkně hrál DJ Míra Berger. Fotky
z
akce
jsou
k
dispozici
na
http://srpsmostek.rajce.idnes.cz/
Maskarni_bal_Mostek_25.2.17/
Velké díky tedy patří: Restauraci Za Mostem,
Pekárně Mostek Klouček - Kloučková, Obci Mos-

tek a p. M. Bergerovi.

za SRPŠ Jana Puhlovská
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Čas letí jako bláznivý...
Čas letí jako bláznivý…. Tak zní slova známé písně a i nám to tak připadá. Vždyť je již rok 2017.
Na výroční členské schůzi jsme zhodnotili činnost klubu za rok
2016. V restauraci U Špeka se nás sešlo 62. Nejstarším účastníkem
byl pan Mirko Fejk, který loni oslavil 90 let. Přišli i hosté - pan
starosta Ing. Tázlar a místostarostka p. Včeláková.
O kulturní program se postarali žáci základní školy s paní učitelkou Pacákovou a děti z mateřské školky s paní Kalfusovou
a paní Honců. Obě vystoupení byla velmi pěkná. Děkujeme jim!
Na první výlet jsme vyjeli v roce 2016 do jaderné elektrárny
Dukovany. Byla to velmi zajímavá prohlídka. Cestou jsme se také
zastavili v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Dalším zájezdem byla exkurze do vánočních ozdob ve Dvoře
Králové n. L., na betlém v Žirči a opravený hospital v Kuksu.
V červnu jsme shlédli představení na Kunětické hoře „Kráska a
zvíře“, které bylo opravdu nezapomenutelným zážitkem. V září
jsme navštívili Muzeum řemesel v Letohradě a Muzeum hraček
v Rychnově nad Kněžnou. Všechny zájezdy byly opravdu kvalitně
připravené.

Uspořádaných besed v klubu bylo v roce 2016 celkem 11. Např.
to byla beseda p. Klímové „O pobytu v Los Angeles“, vyprávění
pana Jiránka o konci závodu Tiba, povídání s p. Čudejkovou o sociální situaci a pomoci lidem v nouzi nebo beseda s p. Bláhovou
o činnosti ČSŽ v Třebihošti... Všechny besedy byly zajímavé a i
poučné.
V minulém roce jsme navštívili 13 jubilantů s dárkovým balíčkem.
Z dalších aktivit nadále pokračujeme s pečením perníčků
(celkem jich dětem upečeme a rozdáme 650 kusů) na akci rozsvícení vánočního stromku, který byl letos opravdu krásný.
Pokračujeme i s magnetoterapií a masážemi, o něž je zájem spíše
nárazový. Několik našich členek se také zapojilo na akci Den obce
při prodeji nových knih o Mostku.
V roce 2016 bohužel zemřelo 5 našich členů - čest jejich památce. K 31. 12. 2016 čítá náš Klub seniorů celkem 106 členů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat zaměstnancům OÚ Mostek
za jejich ochotu a velmi dobrou spolupráci!!!
Hana Trejbalová, Klub seniorů

Činnost ČSCH Mostek za rok 2016
Český svaz chovatelů Mostek je malá organizace
s 10 platícími členy. Letos skončil pan Fejfar a ke konci
roku i paní Trejbalová. Přihlásil se p. P. Chalupník
(bez chovu) a p. J. Vaněk.
Chov králíků zaniká - mladší generace nemá zájem. Při výstavách vždy pomáhají přátelé chovatelů, za což jim patří dík.
Od začátku roku se pokračovalo ve výměně prken na podlahách
a s malováním místností. Počasí bylo příznivé, nebyly velké mrazy,
tak se pracovalo i venku v okolí haly na terénních úpravách,
odvodnění, na výměně okapů, apod.
V měsíci dubnu se začalo s přípravou na výstavu, která se konala od 29. do 30. 4. 2016. Dne 19. 4. 2016 došlo k vloupání do budovy. Pachatelé pravděpodobně vlezli oknem. Šli najisto, vypáčili
dvířka u skříně, kde byl uskladněn alkohol a ukradli část tomboly.
V ostatních místnostech zanechali nepořádek, ale nic se neztratilo.
Pachatelé byli dopadeni, bohužel se jednalo o místní občany.
Výstavu obeslalo 44 vystavovatelů. Vystaveno bylo 145 králíků, 11 klecí drůbeže, husy labutí a voliéry papoušků.
Na výstavu přišlo 244 dospělých a 41 dětí (platících).
Přes některé počáteční nedostatky se výstava zdařila, jen zisk
byl oproti jiným letům slabší.

Pravidelný sběr papíru
Všem občanům nabízíme možnost
pravidelného sběru papíru

Papír bude vybírán pravidelně
každou lichou středu
u „staré“ školy (čp. 83)
vždy od 15,30 do 16,00 hodin
Papír je třeba vždy
odevzdat pevně svázaný!
Vybraný papír bude
věnován žákům
základní školy
při jejich
pravidelných sběrech,
utržené peníze budou použity
pro potřeby dětí např. na výlety, apod.

Naši chovatelé mají stále dobré výsledky v okolí, kde se pořádají
výstavy. Pan Zdeněk Krátký získal Čestné ceny v Mostku,
ve Vrchlabí, v Hořicích a v Novém Bydžově a na celostátní výstavě
v Kolíně. Pan Milan Křenek získal Čestnou cenu v Hořicích a cenu
Vítěz výstavy v Úpici. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů všem chovatelům.
Při této příležitosti bychom rádi pozvali všechny občany na další výstavu, která se bude konat v pátek 5. 5. 2017 a
v sobotu 6. 5. 2017 v kryté hale nad koupalištěm. Vystavovat se
budou jen králíci, neboť kvůli zjištění ptačí chřipky se nesmí shromažďovat vše, co má peří.

XXXII. výstava Svazu chovatelů Mostek
se koná v pátek 5. 5. 2017 od 15 do 18 hodin
a v sobotu 6. 5. 2017 od 8 do 16 hodin.
Připraveny jsou vepřové hody a bohatá tombola.
Přijďte pobejt!!! Těšíme se na Vás.
Závěrem chceme poděkovat Obecnímu úřadu Mostek za dobrou
spolupráci a ochotu a samozřejmě všem sponzorům, kteří naši
činnost podporují.
za výbor ZO Hana Trejbalová

Rozmohl se nám tu opět „ne“pěkný nešvar ☺
Po roztátí sněhu se nám v obci opět
Bohužel lenost, bezohlednost a alibismus
rozmohl „takový“ nešvar... Díky všudypří- pejskařů otravuje život všem ostatním. Páníček,
tomným psím „pokladům“ si, pokud nejste který má rád svého psa, tak po něm s naprostou
zdatný slalomář, nejedenkrát odnesete toto samozřejmostí uklidí!
„zlato“ i domů pěkně na botách ☺
Nabízí se otázka, kde se asi tak berou?
Vždyť každý, kdo si pořizuje pejska snad
dopředu tuší, že tento živý tvor mu bude
přinášet nejen lásku a věrnost, ale že bude
také „cosi“ produkovat.
Pejskaři se ale nejspíše dělí na tři typy –
1) na ty, co sbírají „psí poklady“ za každou
cenu i v temné noci a prakticky kdekoli,
2) na ty, co v temné noci raději nic nevidí a
3) na ty, kteří je nevidí ani za bílého dne.
Snad bych ještě přidala místní kategorii:
4) na ty, kteří dokáží na dětských a sportovních hřištích nejen psy venčit (klidně i
na volno, i když je to výslovně zakázané),
ale nesebrat exkrementy ani tam.

Dagmar Včeláková, místostarostka
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Máte kotel na tuhá paliva? Mohlo by Vás zajímat...
Informace pro uživatele zdrojů tepla na tuhá paliva,
o povinnostech vyplývajících ze zákona
na ochranu životního prostředí,
ale i o možnostech čerpat dotace na výměnu těchto zdrojů tepla
Loňský podzim a začátek letošního roku byl prvním obdobím,
ve kterém si měli všichni majitelé a uživatelé stacionárních zdrojů
tepla na tuhá paliva s příkonem 10 až 300KW nechat zkontrolovat
jejich stav. Část občanů tuto povinnost splnila, druhá ji opominula,
nebo hodila za hlavu. Ti, kteří si nechali kotle zkontrolovat, jsou
nyní v klidu a ti co tuto povinnost nesplnili budou dva roky čekat
zda si na ně někdo vzpomene. Zejména jim bych doporučil si pročíst „SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole
spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším “.
Zde se nepíše jen o povinnosti uživatelů jmenovaných kotlů, ale
všech, kteří spalují pevná paliva. Je zde kladen důraz na zákaz spalování nepovolených paliv. Mezi ně patří veškeré odpady které jsme
dříve v kamnech likvidovali (staré boty, textil, veškeré syntetické a
umělé hmoty).
Na druhou stranu, kromě povinností, je možné si
provést výměnu kotle s
využitím státní dotace.
Musí se však vždy jednat o kotel s nižším škodlivým vlivem na
životní prostředí. Jsou zde ale určitá přísná pravidla. Instalované
zařízení musí být zařazeno do kategorie dotovaných kotlů, k instalaci musí být odpovídající projekt a montáž může provést firma
s oprávněním k montáži těchto kotlů. Bližší informace lze nalézt
na stránkách většiny výrobců kotlů, ministerstva životního prostředí, případně krajského úřadu. Zájemci o poskytnutí dotace se mohou podrobnosti dočíst na stránkách Královéhradeckého kraje
na odkaze http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php
pgid=189, zde najdou podmínky i potřebné formuláře ke stažení.
Další informace lze získat například na:
http://www.jaknazelenou.cz/dotace-na-usporne-kotle/ .

Pokud jste již výměnu provedli výhradně z vlastních prostředků
a domníváte se, že byste mohli splňovat dané podmínky, měla by
být možnost o dotaci žádat i na rekonstrukce provedené v době
po 15. 7. 2015. Dotační program pro tento rok bude sice spuštěn až
v druhé polovině roku, ale případným zájemcům bych doporučil,
aby se na žádost předem připravili.
Zatím známé podmínky mohou nalézt na stránkách: http://
www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva.
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následujícími hranicemi:
- 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu; nejvýše však 75 tis. Kč.
- 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle; nejvýše
však 95 tis. Kč.
- 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním;
nejvýše však do 100 tis. Kč.
- 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický
kotel pouze na biomasu; nejvýše však do 120 tis. Kč.
V jakém případě a s jakými podmínkami lze o dotaci žádat?
- s žádostí o dotaci bude muset žadatel doložit doklad o kontrole
technického stavu starého kotle ("revizi") podle zákona o ochraně
ovzduší nebo fotku štítku či čestné prohlášení, aby nedošlo k nějaké chybě!
- na dotaci nelze vyměnit kotel spalující biomasu za kotel spalující
biomasu a uhlí,
- v nové vlně již není potřeba provádět žádná mikroenergetická
opatření,
- kotle s ručním přikládáním musí být i nadále zapojeny s akumulační nádrží o min. objemu 55l na instalovanou kW výkonu kotle,
toto ustanovení se týká i kombinovaných kotlů na zplynování dřeva a spalování pelet. Netýká se to kotlů na pelety, tedy ani kotlů
s úpravou, kde se doporučuje jen vyrovnávací nádrž o objemu 500
až 1000 l.
Jaroslav Dítě

Znáte pravidla požární bezpečnosti?
Komíny a topidla
V případě požáru:
Dbejte na svou bezpečnost a zajistěte u svých spotřebičů
a
1) Požár hlaste, až budete venku z hořícího
n
í
kom
na plynná, kapalná nebo pevná paliva pravidelné kontroly a čištění
z
objektu!
e
z
,
é sa vodou M!!!!
spalinové cesty oprávněnou osobou v oboru kominictví.
n
2) Nepanikařte!
e
c
í
E
e
Vzn nehast PÍSK
Stanovené lhůty jsou pro kotle do výkonu 50 kW
3)
Je-li
klika od dveří horká, neotevírejte dveře
ÝM

kontrola spalinové cesty: vždy 1 x za rok
CH
a pokuste se najít jinou trasu.
U
S

čištění spalinové cesty:
ale
4) Přivolejte hasiče na telefonním čísle 150 nebo 112.
5)
Řekněte
jim: „Kde hoří, Co hoří a Kdo volá!“
Provoz / použité palivo
pevné plynné kapalné
6) Vyčkejte na jejich příjezd.
provoz do 6 měsíců v roce
2x
1x
1x
7) Do hořícího objektu se nevracejte!
celoroční provoz

3x

1x

2x

Pálení rostlinného odpadu
- nespalujte vlhké dřevo, zvyšuje riziko požáru
Pálení trávy, větví,… může
- pozor na ukládání žhavého popelu
být někdy velmi nebezpečné!
- dodržujte bezpečné vzdálenosti mezi komínem
Je doporučeno jej nahlásit
a hořlavou látkou a mezi topidlem a uskladněným
operačnímu středisku Hasičsképalivem
ho záchranného sboru. Nahlá1) Instalujte si do svého obydlí kouřový hlásič! šením však nedochází k jeho
Cena se pohybuje pouze od 200 do 1500 Kč, schválení a je pouze evidováno
ale hodnotu života vyčíslit nelze…
pro možnost ověření místa
2) Pořiďte si domů univerzální hasicí přístroj pálení s možným nahlášením
s minimální hasicí schopností 34A
požáru.
3) Nikdy nenabíjejte Li-On baterie bez dozoru!
Pro online nahlášení využij4) Zkontrolujte přívodní vodiče a prodlužovací te odkaz: http://paleni.hzshk.cz
šňůry, nepřekračujte proudovou zátěž!

zdroj HZS KHK
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Zabavte se, luštěte s námi 
Těšíme se na akci …. (dokončení v tajence)

1

1

6

2

2

3

7

4

3

5

8

6

4

7

9

8
9

5

10

10

Začátečník
2 3
8 9

Pokročilý
7
5

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

6
2

1
8

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

1
7
8
3
6

3
5
2
6
8

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

6 3
5

9 5
1
7

5

2
4

4
8
4
8
9 6

6

7

5

1
6

2
3
6
9

9

4
6
9
8 3

SOUTĚŽNÍ OSMISMĚRKA
Zašlete do 10. 5. 2017 na e-mail mistostarosta@mostek.cz
tajenku osmisměrky ze str. 3 a tajenku švédské křížovky
ze str. 4. V mailu uveďte své jméno, adresu a telefonní kontakt.
Výherce, kterého vylosujeme 11. 5. 2017, vyhraje dvě vstupenky na zábavný pořad Na stojáka.

AGONIE, ALAMAN, ANČAR, ČEDIČ,
ČÍPEK, ČTVRT, DATEL, DRÁTEK, FLITR,
GRIMASA, HLÍSTI, IKARUS, KASTA,
LÉČIVA, LISTNÁČ, OBRUČ, OBSAH,
OČAŘI, ORGÁN, POLICAJT, RUDKA,
SMAHA, SORTA, STROFY,
TENIS, TRAUMA, UZRÁT
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA - Přijďte se pobavit …. (dokončení v tajence 1 a 2)
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Společenská kronika

Poděkování

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

18.2.
6.3.
7.3.
9.3.
11.3.
14.3.
19.3.
25.3.
27.3.
30.3.
4.4.
4.4.
10.4.
11.4.
11.4.
12.4.
14.4.

Věra Gofrojová, Mostek
Zdeněk Pivko, Mostek
Marie Hlušičková, Mostek
Zdenka Krkonošková, Souvrať
Eva Vokatá, Zadní Mostek
Josef Drahoš, Souvrať
Katarína Kollárová, Mostek
Věra Kubů, Mostek
Alžběta Olivová, Mostek
Hana Harcubová, Mostek
Věra Strejcová, Mostek
Hana Vaisová, Mostek
Magdalena Kohoutová, Zadní Mostek
Jiří Štěpánek, Debrné
Jaroslava Dítětová, Zadní Mostek
Miloslava Kociánová, Mostek
Danuška Kárová, Mostek

84 let
76 let
79 let
82 let
79 let
76 let
75 let
85 let
77 let
70 let
85 let
80 let
70 let
81 let
90 let
84 let
82 let

Děkujeme tímto našim dětem, a to Janě, Haně a Mírovi,
a jejich rodinám za to, že pro nás uspořádali krásnou oslavu
našeho výročí zlaté svatby.
manželé Saskovi, Souvrať

Vzpomínky
Dne 12. 3. 2017 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí naší
drahé maminky, babičky, prababičky a tchyně,
paní Amalie Skoparové.
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme …
děti s rodinami
Dne 13. 4. 2017 jsme vzpomněli smutného
10. výročí, co nás navždy opustil náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček a tchán, pan Zdeněk Jakoubek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi ...
rodina Jakoubkova

Navždy odešli…
15. 2. 2017

Josef Šantora, Mostek

83 let

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.

Vítání občánků
Vítání občánků
Dne 25. 2. 2017 jsme v obřadní síni Obecního úřadu Mostek slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti….

7. 7. 2016 Veronika Petrášová

8. 9. 2016 Vincent Vítek

29. 7. 2016 Elena Přiklopilová

26. 8. 2016 Albert Kopecký

30. 7. 2016 Tereza Hlavatá

26. 9. 2016 Emílie Krebsová
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Pronájem nebytových prostor v obci
Obec Mostek nabízí k pronájmu

KIOSEK V AREÁLU AUTOKEMPU MOSTEK
na letní sezónu od 1. 6. 2017 do 10. 9. 2017
s podlahovou plochou 38,9 m2
(podmínkou je platný živnostenský list pro daný účel podnikání)

PRODEJNÍ PLOCHU v čp. Mostek 27

VSTUPENKY NA STOJÁKA
JSOU V PRODEJI
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V MOSTKU
O vstupenky si můžete také zasoutěžit
(viz. str. 1)
Účinkují:

Jakub Žáček - moderátor, znáte ho např. z Comebacku
Marek Daniel - herec, hrál např. ve filmech Kolja,

Podrobné informace na OÚ Mostek

Nuda v Brně, Horem pádem, v seriálech Četnické
humoresky, Soukromé pasti, Kancelář Blaník
Petr Vydra - herec, hrál např. v Návratu idiota,
v seriálu Vyprávěj

Buďte s námi „V OBRAZE“

Zpravodaj obce Mostek

(bývalá prodejna obuvi)
3 místnosti, WC a chodba s celkovou plochou 67,95m2

Stáhněte si do svého chytrého telefonu novou mobilní
aplikaci – V OBRAZE - a buďte s námi „v obraze“
Získáte aktuální informace z obce o všech aktualitách,
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

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. 4. 2017
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