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ZVĚŘINOVÉ HODY
Restaurace Za Mostem
Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
o víkendu

2. až 4. 11. 2018
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!!!

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí.
V naší obci bylo voleno 11 členů zastupitelstva ve třech volebních okrscích - Mostek, Souvrať a Debrné. K volebním urnám přišlo 532 voličů
z celkových 1.003 voličů. Volební účast byla 53,04 %. Odevzdáno bylo
5.097 platných hlasů.
V našem volebním obvodu byly podány 3 kandidátní listiny po 11 kandidátech. Komunistická strana Čech a Moravy (kandidátní listina č. 1) obdržela 858 absolutních hlasů (16,83 %)
a získala 2 mandáty. Křesťansko demokratická unie - ČSL (kandidátní listina č. 2) obdržela
984 abs. hlasů (19,31 %) a získala také 2 mandáty. Sdružení nezávislých kandidátů Za Mostek
lepší (kandidátní listina č. 3) obdrželo 3.255 abs. hlasů (63,86 %) a získalo tak 7 mandátů.
Děkujeme všem dosavadním zastupitelům za jejich práci a přejeme novým zastupitelům hodně úspěchů a
radosti z práce v zastupitelstvu obce.
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka obce
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Ing. Dagmar Včeláková
Ing. Jaromír Tázlar
Rostislav Rychtera
Petr Bíba
Tomáš Honců
Mgr. Iljana Durecová
Ing. Jan Polák
Ivona Vávrová
Marek Albrecht
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Radim Rejmont
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Za Mostek lepší
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KDU-ČSL
KDU-ČSL
KSČM
KSČM

ODEČTY VODOMĚRŮ
Obec Mostek oznamuje,
že odečty vodoměrů u trvale bydlících
v Mostku, Zadním Mostku,
Souvrati a v Debrném budou probíhat
ve dnech od 3. 12. do 18. 12. 2018.

PLATBY KARTOU NA OÚ MOSTEK
Připomínáme,
že v pokladně
Obecního úřadu
v Mostku
můžete hradit své platby i bezhotovostně
všemi běžnými typy platebních karet.
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MÁTE RÁDI TRADICE A NECHCETE
O NĚ OCHUDIT SVOJE DĚTI?
Znají Vaše děti známou trojici
„Čert - Mikuláš - Anděl“ jen z televize?
Neochuzujte je o tuto krásnou tradici!
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:

733 730 188 nebo 605 519 980
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DEN OBCE MOSTEK 2018 ANEB 100 LET NAŠÍ REPUBLIKY (1. část)
V sobotu 8. 9. 2018 jsme se opět za krásného slunečného počasí
sešli v našem autokempu na obecních slavnostech, které jsme pořádali již podeváté.
Rok 2018 není pro naši republiku jen
tak obyčejným rokem. Je to tzv. osmičkový rok, který přináší 100. výročí vzniku
Československé republiky, 50. výročí
Pražského jara a také události roků 1938 a 1948, které formovaly
naši národní identitu i lidské osudy. Proto jsme se rozhodli společně
oslavit 100 let vzniku naší první samostatné Československé republiky.
Na počátku dějin českého národa
byl dle pověsti Praotec Čech, který
přivedl slovanské kmeny při stěhování
národů v 6. století z charvatské země
na horu Říp.
Dějiny českého národa počínají
Sámovou říší přes říši Velkomoravskou, Přemyslovský stát českého
království, Rakousko-Uhersko až po vznik První republiky. Dále
přes Protektorát Čechy a Morava, Československou socialistickou
republiku, Československou federativní republiku až po samostatnou Českou republiku, která vznikla před čtvrt stoletím.
Vznik prvního Československého státu před sto lety byl výsledkem touhy českého a slovenského národa po samostatnosti. Vznik
Československa umožnilo mocenské vakuum, které nastalo na
sklonku první světové války ve střední Evropě porážkou a rozvratem Rakouska-Uherska.
Dne 28. října 1918 lid jásal nad nabytou svobodou a samostatností. Před sto lety se začala psát nová kapitola našich dějin. Vznikla takzvaná První republika, která byla zlatým obdobím. Přestože
byla poznamenána hospodářskou a ekonomickou krizí, byla charak-

terizována vysokou mírou národní hrdosti, o což se zasloužil i náš
první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který říkal, že „Národ,
země, vlast, to jsou věci společné. Člověk bez národa byl by ničím.“
Český národ si musel za uplynulá staletí projít mnoha válkami,
příkořími, střídaly se doby rozkvětu a úpadku, doby radostí i strádání. O vznik našeho malého českého státu bojovali naši předkové,
bojujme i my o udržení českého národa a české země na zeměkouli.
Buďme hrdí, na to, že jsme Češi. Vždyť se my Češi nemáme za
co stydět. Jsme velmi malý národ, a přesto jsme si svoji identitu
zachovali více jak patnáct století. Český národ si nikdy nemusel
zjednávat respekt před ostatními národy vojenskou silou, vždy se
spíše bránil.
Nikdo z nás si již nepamatuje vznik první Československé republiky. Můžeme však říci, že tichým pozorovatelem dění od roku
1918 do současnosti je zdálky nepřehlédnutelný náš
tovární komín. Ten dohlíží
na naši obec již 111 let.
Komín se nad Mostkem tyčí jako ukazováček - jako pomyslná výstraha: „Nezapomínejte, že jste Češi! Zde máte tu krásnou
českou zemi, mějte ji rádi, važte si jí a chraňte ji!“
Na letošních slavnostech obce jsme společně oslavili 100 let naší
republiky, oslavovali jsme český národ a naši krásnou českou zemi
- „zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku
mou, vlast jedinou, v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou...“ (úryvek - Máj, III. zpěv, K. H. Mácha)

Samotné oslavy byly
tradičně zahájeny moderátorkou Marcelou Robkovou a proslovem místostarostky obce Dagmar Včelákové.
Poté byl zástupcem
společnosti ČEZ RNDr.
Ing. Lukášem Petrem pře-

Tentokrát nás děti svým programem zavedly do cirkusu. Jejich
vystoupení bylo moc krásné, jistě každého zahřálo u srdíčka. Děkujeme dětem i paní učitelce za secvičení a předvedení krásného programu. 
Do oblasti folku z různých koutů světa, převážně keltského
(irské, skotské a bretaňské písně) nás svým uměním naladila známá
folková kapela KANTOŘI, která hraje již od roku 1970.

Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka

dán šek Nadace ČEZ
ve výši 26 000 Kč starostovi obce Ing. Jaromíru Tázlarovi a veliteli výjezdové jednotky
SDH Mostek Filipu
Formanovi. Za tyto
poskytnuté
finanční
prostředky byly zakoupeny naší výjezdové
jednotce svítilny.
Prvními
účinkujícími
na hlavním
pódiu byly
děti ze ZŠ
M o s t e k
(žáci 2. a 4.
třídy)
pod
vedením
paní učitelky Zuzany
Pacákové.

FOTOGALERIE

(Pokračování na stránce 3)
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DEN OBCE MOSTEK 2018 ANEB 100 LET NAŠÍ REPUBLIKY (2. část)
(Pokračování
ze stránky 2)

Před pódiem se vytvořil „kotel“ nadšených fanoušků, kteří si
připomněli hity této známé kapely.

Těsně
před další
kapelou
nám ukázala
své
u m ě n í
děvčátka
(od věku
již od třech
let) z Angeles Dance Group Dvůr Králové nad Labem, která
předvedla, že si své výhry v národních i mezinárodních soutěžích
opravdu zaslouží. Mezi účinkujícími byla i děvčátka z Mostku.
Hned po té nastoupila kapela OLYMPIC revival band. Hned
při prvních písních bylo jasné, že jejich revivalové vystoupení může
Na závěr nemohl chybět ohňostroj s hudbou, který byl věnovasměle konkurovat originální kapele i Petru Jandovi.
ný právě 100 letům naší republiky.
Po celý den bylo možné se i pobavit v areálu autokempu. Pro
všechny byl poučný především stánek společnosti EKOKOM.
Zábavným programem „Tonda obal na cestách“ nastínil možnosti
třídění odpadů. EKOKOM s sebou pro děti přivezl i skákací hrad.

Zábavu pro děti připraDalší kapela Barbarella live music nás příjemně naladila do vil i místní oddíl vodních
poprockové hudby od dob rockenrollu až po současnost.
skautů se svými vedoucími Kateřinou a Petrem
Suchých. Jejich stanoviště
navštívilo během dne
mnoho dětí, které si mohly
vyzkoušet některé skautské činnosti. Děkujeme. 

Vyvrcholením programu na hlavním pódiu byla legendární kapela TURBO. Ta dokázala „rozehřát“ všechny přítomné svými
Děti se také pobavily s dětznámými písněmi. Samozřejmě, že nemohly chybět ani pecky jako skou skupinou scénického šer„Hráč“ nebo „Chtěl jsem mít“…
mu ze Dvora Králové n. L. Legendou Aurea. Dospělí i děti si mohli vyzkoušet například střelbu z luku, šerm... Překvapením byla také jízda na koních, kterou
zajistil pan Lokvenc z Debrného. Všem děkujeme. 
Se
dvěma
pohádkami nás
přijel
potěšit
divadelní soubor
LoutKatka.
Děti shlédly
pohádku Zlatovláska a pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
(Pokračování na stránce 4)
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DEN OBCE MOSTEK 2018 ANEB 100 LET NAŠÍ REPUBLIKY (3. část)
(Pokračování ze stránky 3)

Po celý den bylo
také možné navštívit
Den otevřených dveří v blízké hasičské
zbrojnici. Děkujeme
Sboru dobrovolných
hasičů a členům výjezdové jednotky, že
umožnili
občanům
prohlédnout si a seznámit se s vybavením a činností hasičů.
V areálu kempu
byla také připravena
pro
návštěvníky
výstava věnovaná
výročí 100 let naší
republiky s videoprojekcí. Výstava 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, jako každý
rok, provázela „naše“ úžasná
moderátorka Marcela Robková. Tentokrát s sebou měla
na pódiu i začínající moderátorskou posilu - Jana Hoška.
Všechny stánky s občerstvením během dne bravurně
zvládly nebývalý nápor návštěvníků.
Děkujeme všem, kteří pomáhali a účinkovali na Dni obce. Děkujeme členům Klubu seniorů, členům výjezdové jednotky SDH Mostek pod vedením Filipa Formana za technickou pomoc při ohňostroji, p. Milanu Červenému a p. Pavlu Víškovi
za pomoc při parkování vozidel. Za přípravu zábavy pro děti děkujeme našim vodním skautům Mostek. Dík patří také Petru Bíbovi,
Rostislavu Rychterovi, Jaromíru Červenému, Milanu Petrovi, manželům Čedíkovým, manželům Tázlarovým a členům FK Mostek.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo prakticky celý den. Nyní se
pomalu můžeme těšit na příští rok, kdy by se měly konat jubilejní,
již 10. oslavy.
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka obce

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM DNE OBCE 2018

Ladislav Rejmont - zemní práce
TERAKON s. r. o.
GEODÉZIE Trutnov
Albrecht a spol. s. r. o.
Ing. Zdeněk Borůvka
TRANSPORT Trutnov
Ivan Pač - zemní práce
Geodézie Vrchlabí - Stanislav Nosek
MrcasNET - Martin Soukup
Pension Alkiony - Jarmila Frysová

Jan Svědiroh - autodoprava
MOINEN Company a. s.
TOPinstal - Václav Bark
A & M Borovnička - bazény
Jacek Piwko - výroba a servis bazénů
Kuchyně VALENTA s.r.o.
Penzion & Restaurace Za Mostem s. r. o.
Optika SOVA s. r. o. - Jiří Brádle ml.
Petr Kozák - podlahářství
Jiří Rouha - výroba a servis bazénů

Lubomír Petr (zednické a obkladačské práce)
VAPEZONE s.r.o. - Eva Dvořanová
JIPOFA s. r. o. - Jiří Portík
Renata Petrová - kadeřnictví
Klouček & Kloučková s. r. o. - pekárna
Hostinec U Špeka
MUDr. Zuzana Petrtýlová - dětská lékařka
Ing. Václav Petrtýl - zámečnictví
Studio Oriflame - Mgr. Iljana Durecová
Elektra Mostek - Stanislav Vaverka

FK MOSTEK VE III. TŘÍDĚ VEDE TABULKU...
Po úspěšném vstupu do nové sezóny 2018/19 ve III. třídě okresu Trutnov (9:0 s Libotovem) jsme opět na domácím hřišti porazili hodně mladý a
běhavý tým Úpice „B“ 3:1 (branky 2x Záruba, 1x Polák). První poločas
jsme na hřišti kralovali i přes odstoupení stopera Čechoviče (utržená klíční
kost od ramenního kloubu). Ke konci zápasu nás podržel gólman Lebeda.
První neúspěch nás potkal hned při prvním venkovním utkání s týmem
D. Kalná „B“, kde se nám lepila smůla na paty - Pacák si dal vlastňáka, po
vyrovnání na 1:1 V. Robkem nám rozhodčí neuznali jasnou penaltu, ke
které se přiznal i domácí stoper a nakonec jsme prohráli gólem z penalty 4
min. před koncem. A co hůř, za protesty byl vyloučen V. Robek a dostal
4 zápasy natvrdo.
Poměrně slušně nám vyšlo září. Doma jsme rozstříleli M. Svatoňovice
6:2 (3x Polák,
Poř.
Zápasy V R P
Tým
Skóre Body 2x Špidlen, 1x
Hampl), vlast1
FK Mostek A
10 8 1 1 36 : 10 25 ňák si opět při2
Sp Pilníkov
10 6 3 1 17 : 8
22 psal Pacák a
3
Ji Bohuslavice
10 6 1 3 24 : 20 19 byla to
jeho
4
Sp Úpice B
10 5 2 3 43 : 21 18 labutí
píseň
5
FK Dolní Kalná B 10 5 2 3 20 : 19 18 v našem dresu.
6
So Kunčice
10 4 3 3 29 : 22 17 V e n k u
7
Malé Svatoňovice 10 5 1 4 27 : 18 16 v Kunčicích se
8
SK Svoboda
10 3 1 6 25 : 30 11 nám opět nedaři9
So Starý Rokytník 10 3 1 6 17 : 27 11 lo, zejména proto, že nás prová10 FC Libotov
10 3 0 7 15 : 29
9
zela
výrazná
11
FK Radvanice
10 3 0 7 7 : 23
9
absence, a tak ke
12 Ji Chvaleč
10 1 1 8 7 : 40
5
konci zápasu, po
Tabulka ke dni 15. 10. 2018

roční odmlce, nám chvíli vypomohl veterán J. Duchek. Ukopali jsme remízu 1:1 (branka D. Duchek), ale podlehli jsme na penalty 2:3. Ale pak už se
to rozjelo - 4 zápasy = 4 vítězství. Doma už za účasti S. Lashchuka
s prvním Pilníkovem 2:1 (1x Špidlen, 1x Lashchuk), venku v Radvanicích
4:0 ((2x Lashchuk, 1x D. Duchek, 1x Kočí) s excelentním prvním poločasem, to byla fotbalová báseň. Následovalo domácí vítězství 3:1 nad Svobodou (2x Polák, 1x Hampl), což pro změnu bylo fotbalové trápení, a to i přes
to, že již nastoupil po svém trestu V. Robek.
Do měsíce října jsme vstoupili utkáním v Bohuslavicích. S týmem, se
kterým jsme ještě na jaře zápolili v okresním přeboru. Domácí výrazně
přidali na pohybu a nenechali nás moc vydechnout. Přesto jsme ve 43. min
vedli 2:1. V téže minutě došlo přímo uprostřed hřiště ke hlavičkovému
souboji mezi naším Truhlíkem a hráčem domácích. Ten byl v souboji
o chloupek dříve a došlo k fatálnímu střetu hlavy našeho hráče a obličeje
domácího borce. Výsledkem byly 2 zlomeniny – lícní kost a kost podočnicová. Zraněný byl transportován do hradecké nemocnice. Bohužel hlavní
rozhodčí Truhlíka vyloučil a navíc ohodnotil Truhlíkovu činnost jako naplánovanou s cílem vlastní hlavou zranit soupeře?!?, a proto očekáváme
exemplární potrestání. V deseti hráčích jsme odehráli neuvěřitelně zodpovědně a takticky druhý poločas a přidali domácím ještě dva „fíky“ navrch
(2x Lashchuk, 1x polák, 1x Špidlen).
Druhý říjnový víkend jsme na domácím kolbišti přivítali tým ze Starého
Rokytníku. Ten přijel pouze s deseti hráči, ale nám utkání vůbec herně
nesedlo. Pomalost a neschopnost si přihrát nás provázelo po celý zápas.
Přesto jsme vyhráli 3:1 (po gólu Hampl, Duchek A. a D.) a jsme v čele
tabulky. Nyní nás do konce soutěže čekají ještě tři zápasy, všechny na hřištích soupeřů v pořadí 21. 10. Chvaleč, 28.10. Libotov a 3.11. Úpice B.
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Mgr. Miroslav Lebeda, trenér

2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Náš společný sedmý skautský rok již odstartoval. Kapitán odpracoval o prázdninách nespočet brigádnických hodin na klubovně, aby zlidštil
její vstupní část. Hezky se nám nyní přichází.
Benjamínci postoupili mezi čolky a žabičky a máme tu družinku zbrusu nových Chrostíků,
nových členů. Někteří starší bráškové a sestřičky dosáhli skautského věku, dva členové se odstěhovali, někdo přešel do jiného oddílu… Proměňujeme se, ale jsme stále zde a těší nás společná setkávání.
8. září byl skautský „stánek“ i autentický podsadový stan k
vidění či k zažití na Dni obce Mostek. Také my jsme si připomněli
100 let naší republiky, a to prostřednictvím legendární skautské
pošty.
15. září jsme se opět neváhali zapojit do celostátní akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko!“, v našem případě, „Ukliďme
Mostek!“. Přes veškerou propagaci se k nám sice nikdo z prostředí
mimo oddíl (děti + rodiče) nepřidal, ano, uklízet cizí nepořádek asi
není příliš lákavé, ale my jsme to nevzdali a nevzdáme.
Jen vás žádáme, návštěvníci fotbalové tribuny v Mostku, chodci po lesní pěšince vedoucí v blízkosti naší klubovny,
přispěvatelé k černé skládce naproti garážím před viaduktem a
další, kterých se to týká, zkuste trochu domýšlet svoje chování.
Uvědomte si, že vaše odpadky vás přežijí (nejen vás)! Upřímně,
pár hodin obecně prospěšných prací (přinejmenším) by vám
neuškodilo.
Pokud nezačnete pracovat na nápravě věcí dříve, můžeme vás alespoň pozvat na další „Ukliďme Česko“, které se
bude konat na jaře 2019.

21. - 22. září proběhla v klubovně přespávačka větší části
členů 2. OVS a slavnostní ošátkování těch, kteří dospěli do starších
věkových kategorií, jak jsem zmínila v úvodu.
6. října zažili svoji první akci noví benjamínci. Čekala je
vlčí stopovaná lesem až k památnému dubu.
14. října se pak tato družinka vydala vlakem do Semil, aby
si užila krásné, podzimními barvami vymalované Riegrovy stezky.
Letos je tomu 200 let, kdy se slavný semilský rodák, jehož jméno
stezka nese, narodil.

Závěrem mi dovolte ještě jednu milou vzpomínku na
prázdniny. Spolupracovali jsme s Českou televizí, s Déčkem.
Jednalo se o umístění a péči o jednu
ovečkovou „kešku“. Na Grédo, kde jsme krabičku ukryli, se během července a srpna vypravilo shánět zatoulané ovečky úžasných 538
lidiček či spíše skupinek dětí a dospěláků. Moc
nás to potěšilo.
za 2. OVS, KAČ Suchá

Napiš Ježíškovi a vezmi tento dopis na rozsvícení stromu, kde jej předáš Nebeské poště
Odesílatel

Sem
nalepte
platnou
poštovní
známku

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

Zpravodaj obce Mostek 5/2018 - strana 5

Obec Mostek Vás srdečně zve
o 1. adventní neděli
dne 2. 12. 2018 od 16,30 hod.
v centru obce na

POZOR!!!
ZMĚNA TERMÍNU
ze soboty na neděli

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

Děti vezměte si s sebou DOPISY PRO JEŽÍŠKA!!!
Pro napsání Ježíškovi můžete využít
i formulář z našeho zpravodaje (str. 5 a 6)

KROUŽKY ZŠ MOSTEK (začnou pracovat od 1. 10. 2018)
Po 13,00 - 14,00

FLORBAL (1. - 5. TŘÍDA)

KAŽDÝ TÝDEN

p. HAKOVÁ

13,00 - 14,00

KLAVÍR (ZAČÁTEČNÍCI + POKROČILÍ)

KAŽDÝ TÝDEN

p. PACÁKOVÁ

14,00 - 15,15

GYMNASTIKA (1. - 6. TŘÍDA, DÍVKY)

KAŽDÝ TÝDEN

p. HAKOVÁ

Út 13,00 - 14,00

ŠIKOVNÉ RUCE (1. - 4. TŘÍDA)

1X ZA 2 TÝDNY

p. FISCHEROVÁ

14,00 - 15,00

FLÉTNY (PRO ZÁJEMCE)

p. PACÁKOVÁ

St 13,30 - 16,00 (17,00)
7,00 – 7,30

VAŘENÍ (6. - 8. TŘÍDA)
LOGOPEDICKÝ (1. - 4. TŘÍDA, DLE DIAGNÓZY)

KAŽDÝ TÝDEN
1X MĚSÍČNĚ
KAŽDÝ TÝDEN

13,00 - 14,00
14,00 - 15,00

REKREAČNÍ TV (1. -5. TŘÍDA)
LUKOSTŘELBA (4. - 6. TŘÍDA)

KAŽDÝ TÝDEN
KAŽDÝ TÝDEN

p. PACÁKOVÁ
p. HAKENOVÁ

15,30 - 16,30

CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI (2-6 LET)

KAŽDÝ TÝDEN

p. HAKENOVÁ

Čt 13,45 - 14,45

FLORBAL (6. - 8. TŘÍDA)

KAŽDÝ TÝDEN

p. HAKOVÁ

14,00 - 15,00
Víkendy

FLÉTNY (PRO ZÁJEMNCE)
TUREK - VÝLETY DO OKOLÍ (5. - 8. TŘÍDA)

KAŽDÝ TÝDEN
1X MĚSÍČNĚ

p. PACÁKOVÁ
p. HAKOVÁ

p. JANDOVÁ
p. PACÁKOVÁ

PODĚKOVÁNÍ
Vedení ZŠ a MŠ Mostek děkuje manželům
Kloučkovým za nezištný sponzorský dar ve formě
kornoutu sladkostí pro naše nastupující žactvo 1.
třídy.
Zároveň naše poděkování směřuje k našemu zřizovateli a jeho vedení. Pan starosta a paní místostarostka se osobně zúčastnili přivítání našich prvňáků,
kterým předali památeční dřevěný penál s ozdobně
vypáleným jménem žáka, pamětní list a každé mamince věnovali po kytičce.
Díky našim partnerům proběhl první den ve škole
pro prvňáky a jejich zákonné zástupce slavnostně a
velmi hodnotně. Proto jim patří náš velký dík!

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 4. 11. 2018 do 24:00 hodin
na e-mail mistostarosta@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 zveřejněním jména a obce bydliště v případě výhry.
Tentokrát hrajeme o sendvičovač Bravo. Výhru sponzoruje Obec Mostek a ELEKTRA Mostek - Stanislav Vaverka.
Poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 500 Kč z minulého čísla vyhrály: p. Petra Štěrbová, Mostek, a p. Eva Nováková, Souvrať. Blahopřejeme.

Já bez štětce, bez barev - obarvím Vám pestře les. A já nemám ruce, nohy - přece vrata otevírám. Kdo jsme? (tajenka)

1

1

2

2

7

3

3

8

8

5

4

9

5

4

6
7

11

8

6

5

9

10

10
11
Začátečník

8 1 7
5
9
6 3 2

2

1
1

6 3 5
1
7
9 8 4
6

8
4

7 5 3
4
1
2 9 8

Pokročilý

6
5
6

6
5

4

9 5

4 6 2
8
3
7 5 1

1 6
2

4
3 7

1
1 7

5
6
5 8

9
1
9

Expert

3
2

8
7 2

6
7 8
6

8

2 9
8
4

6 1

5
6
2

9
5 8

3
4
1

7
7 3

OSMISMĚRKA
Na Dni obce Mostek jsme oslavili ….. (tajenka)

ARZEN, ATLASY, BALIT, BIVAK,
BUČET, BUNKR, DĚKANÁT,
DOBRO, ERYTRAZMA,
KONTRYHEL, KREDO, KUTIL,
LETADLO, LOKTE, MOTTO,
ODPAL, ODRAZ, OSENÍ, RORÝS,
ROZVOD, SHODA, SLZKA,
SNÁŘE, STOIK, STŘED, ŠIMON,
TORZO, TROTL, UNIVERSITA,
USAZOVÁNÍ, VÍŘIT, VRZAL,
ZLOST, ZNALÝ
Zpravodaj obce Mostek 5/2018 - strana 7

2

9 1
5

1
4 7
6

4
9 6
8

7
9

4

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Letos ……………... (tajenky 1, 2, 3 a 4)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k životním výročím, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti…

17.8.
27.8.
30.8.
5.9.
8.9.
9.9.
10.9.
10.9.
20.9.
20.9.
20.9.
21.9.
23.9.
24.9.
27.9.
29.9.
1.10.
1.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
10.10.
10.10.
12.10.

Miloslav Nypl, Souvrať
Jana Havrdová, Souvrať
Vojtěch Piller, Mostek
Hana Stejskalová, Mostek
Reinhard Kuhn, Souvrať
Ján Červeňanský, Mostek
Alena Feixová, Mostek
Josef Polák, Mostek
Eliška Fišarová, Souvrať
Jiří Pelikán, Mostek
Anna Bartoníčková, Mostek
Libuše Zigová, Mostek
Erich Adam, Debrné
Josef Krkonoška, Souvrať
Jaroslav Voňka, Mostek
Mária Červeňanská, Mostek
Ludmila Krkonošková, Souvrať
Hedvika Beranová, Mostek
Jana Chaloupková, Mostek
Anna Mayová, Mostek
Jiří Brzák, Mostek
Petr Flögel, Mostek
Milada Rychterová, Mostek
Miroslav Cerman, Mostek
Štefanie Burianová, Debrné

70 let
78 let
70 let
88 let
78 let
89 let
79 let
70 let
83 let
79 let
77 let
82 let
86 let
85 let
79 let
75 let
75 let
83 let
79 let
93 let
70 let
75 let
75 let
78 let
88 let

VZPOMÍNKY
Dne 17. 9. 2018 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí manžela,
tatínka a dědečka, pana Miroslava Zlatníka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
manželka a děti s rodinami

Dne 20. 9. 2018 jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí naší tety,
paní Věry Šulcové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínáme
rodina Pušova a Lipusova
Dne 28. 9. 2018 jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí naší maminky, paní Vlasty Žďárkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínáme
dcery Ivana a Irena s rodinami, rodina Haniskova

Dne 5. 10. 2018 jsme vzpomněli smutného 10. výročí, co
nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček a
tchán, pan Adolf Skopár.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají
děti s rodinami

Dne 22. 11. 2018 vzpomeneme 13. výročí úmrtí našeho
drahého tatínka, dědečka a pradědečka, pana Bohumila
Purtíka.
Stále vzpomínáme a nikdy na tatínka nezapomeneme
syn Standa

Navždy odešli…
30. 8. 2018

Ladislav Dufek, Mostek

66 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 28. 9. 2018 jsme v obřadní síni
Obecního úřadu Mostek
slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti….

21. 6. 2018 Simona Janderová
14. 10. 2017 Jaroslav Chalupník

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

1. 8. 2018 Stela Votočková
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FOTOSOUTĚŽ „PRÁZDNINOVÝ ŽIVOT V MOSTKU 2018“
Před letními prázdninami byla vyhlášena fotosoutěž
na téma Prázdninový život v Mostku 2018.
Soutěžící mohli zasílat fotografie, které zachytili na svém objektivu
v Mostku, Zadním Mostku, Souvrati a v Debrném.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili.
Soutěžících bylo pouze 8, zasláno bylo celkem 19 fotografií.

2. MÍSTO - MICHAL ČEDÍK ST., MOSTEK

Gratulujeme výhercům:
1. místo – Michaela Novotná, Mostek
2. místo – Michal Čedík st., Mostek
3. místo – Markéta Cermanová, Mostek
Cena poroty – Stanislav Vaverka, Souvrať

1. MÍSTO - MICHAELA NOVOTNÁ, MOSTEK

3. MÍSTO - MARKÉTA CERMANOVÁ, MOSTEK

CENA POROTY - STANISLAV VAVERKA, SOUVRAŤ

Zpravodaj obce Mostek vydává Obec Mostek
jako periodický tisk územního samosprávného celku
Vydavatel: Obec Mostek, Mostek 34, 544 75 Mostek, IČ: 00278157
Kontakt: tel.: 499 691 322, fax: 499 691 344, www.mostek.cz, info@mostek.cz
Povoleno Ministerstvem kultury ČR: registrační číslo MK ČR E 12852
Místo vydávání: Mostek, okres Trutnov
Periodicita: vychází 6x ročně, koncem každého sudého měsíce, v nákladu 750 ks
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zveřejňování příspěvků ve zpravodaji obce Mostek schválenými 22. 2. 2017.
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