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Chodník na Borovničku se začne brzy stavět...
V minulém čísle jsme Vám nastínili největší
akce plánované v tomto roce.
Co se týká realizace průzkumného vrtu v části Souvrať, tak ta byla,
bohužel, opět přesunuta do konce
prvního pololetí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
Na tento průzkumný vrt v části Souvrať byl získán finanční příspěvek 227.436 Kč v rámci Národního programu životního prostředí vyhlášeného SFŽP.
Již v dubnu 2018 by měly
započít práce na vybudování
chodníku pro pěší podél silnice
III/32546 - směr Borovnička.
Realizaci provede vítězná firma z výběrového
řízení, a to společnost OBIS, spol. s r. o. Na tuto
akci byla získána dotace prostřednictvím dotačních programů MAS Královédvorsko - programový rámec IROP, opatření Bezpečnost dopravy
a podpora udržitelné dopravy ve výši
2.000.000 Kč. Zbývající část investice ve výši
1.900.000 Kč bude hrazena z vlastních zdrojů.
Prosíme občany, zejména ty, kteří bydlí nebo
vlastní nemovitosti v této lokalitě, o trpělivost a
shovívavost během výstavby. Věříme, že někdy
mohou probíhající práce obtěžovat, nicméně
věříme, že nový chodník bude prospěšný, a to
hlavně z hlediska bezpečnosti v této oblasti.

Zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání
schválilo vyhodnocení veřejných zakázek dalších
dvou plánovaných investičních akcí.
V prvním případě jde o
dokončení obslužné komunikace v lokalitě Mostek - Zelená Louka na
p.p.č. 659/11, kterou zhotoví vybraný dodavatel
REPARE Trutnov s. r. o. za cenu 715.441 Kč.
Komunikace by měla být hotova v červenci tohoto roku.
Druhou akcí je rozšíření spádové splaškové kanalizace v lokalitě Mostecké Lázně. Tuto investici provede vítězný dodavatel ALBRECHT a
spol. s. r. o., Mostek, za cenu 3.443.758,- Kč, a to
do října 2018.
Dagmar Včeláková, místostarostka

XXXIII. VÝSTAVA
SVAZU CHOVATELŮ MOSTEK
Chovatelé Mostek Vás zvou
na výstavu drobného zvířectva,
která se koná
v pátek 4. 5. 2018
od 15 do 18 hodin
a v sobotu 5. 5. 2018
od 8 do 14 hodin
v kryté hale nad koupalištěm v Mostku
Čekají Vás vepřové hody, tombola, kolo štěstí…
Přijďte „pobejt“, těšíme se na Vás….

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Obec Mostek nabízí k pronájmu

PRODEJNÍ PLOCHU
vhodnou k podnikání
v č. p. Mostek 27
( k dispozici jsou 3 místnosti,
WC a chodba
s celkovou plochou 67,95m2)
Prohlídka prostor možná
po dohodě na OÚ Mostek.
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2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Vrátíme se ještě k zimnímu období a začátku jara. Dne 24. února
se několik našich členů zúčastnilo tradičních střediskových závodů
v šifrování a paměťových hrách ve Dvoře Králové n. L. Nejvíce se
nám dařilo ve věkové kategorii benjamínci (předškoláci, první třída), kde Petruška Pružinka Albrechtová obsadila první místo a Eliška Packa Rudová třetí. O měsíc později, 24. března, se konaly závody v uzlování. V tomto klání bodoval v kategorii benjamínci Melíšek Suchý, vystoupal na pomyslnou první příčku. V kategorii světlušky byla z našich reprezentantů nejúspěšnější Linda Panda Vondroušová, dosáhla na krásnou třetí příčku.

V sobotu 7. dubna jsme se připojili k celostátní akci „Ukliďme
Česko“ a pokusili jsme se alespoň trochu pomoci s úklidem části
Mostku. Sešlo se nás víc než vloni, 23 nadšených dětí i dospěláků, a
odpadků jsme posbírali požehnaně. Většinu z nich se nám podařilo
zdárně roztřídit. Uklízet by se však dalo stále, produkce odpadu
nezná svátků ani dovolených.
V dubnu nás čeká ještě závod vlčat a světlušek ve Rtyni v Podkrkonoší, tak naší hlídce držte palce, můžete-li. Děkujeme.
za 2. OVS, KAČ Suchá

ZPRÁVA O ČINNOSTI MS BRADLO MOSTEK ZA ROK 2017
Rok 2017 byl pro Myslivecký spolek
Bradlo poměrně úspěšný díky aktivitě všech našich členů. I když je náš věkový průměr poměrně
vysoký, daří se nám opravovat i stavět nová
myslivecká zařízení, a to jak pro přikrmování
zvěře, tak i její plánovaný odlov. Pro veškerou
zvěř v naší honitbě je třeba nashromáždit velké
množství kvalitního objemného a jadrného krmiva, včetně různých doplňkových krmiv a pamlsků
pro zvěř.
Především v zimním období proto věnujeme veškerou
potřebnou péči přikrmování srnčí zvěře, která je v naší honitbě nejhojnější. A pokud najdete v naši honitbě v zimním období prázdný
krmelec, je to z důvodů zákazu přikrmování zvěře od pracovníků
LČR. Je to pouze v určité oblasti proto, aby se zabránilo soustřeďování zvěře v blízkosti výsadby nových stromků a jejich okusu.
V letním období je bohužel stále větším problémem ochrana srnčat
při kosení luk. Souvisí to se stále větší a rychlejší zemědělskou
technikou, před kterou nemají mláďata úniku. Mnoho srnčí zvěře
zahyne také na silnicích. I přesto jsou počty srnčí zvěře v posledních letech celkem stabilní.
Kromě lovu a péče o zvěř jsme se věnovali také údržbě a
opravám naši myslivecké chalupy, na které pobývají i děti a občané
z Mostku a okolních obcí, kteří mají rádi přírodu.
V červnu se náš spolek pravidelně zúčastňuje dětského
dne, který pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ Mostek na mosteckém koupališti. Snažíme se zde, aby se děti seznámily s přírodou na základě
názorných pomůcek pro poznávání přírody, a to nejen zvěře či jejích stop, ale i rostlin a stromů.
Vážnou situací je tzv. africký mor prasat, který se vyskytl
loňského léta na Zlínsku. Tato nemoc prasat zavlečená z Afriky do
Gruzie postupuje přes východní Evropu směrem na západ. Populace
domácích a divokých prasat nemají proti této chorobě přirozené

protilátky, tak jako prase bradavičnaté v Africe a
dochází takřka až k 95 % úmrtnosti nakažených zvířat. Z těchto důvodů je i zvýšený tlak ze strany státních orgánů o co největší odlov černé zvěře. Naše
maximální úsilí v uplynulém roce bylo korunováno
rekordním odlovem divočáků v počtu 93 kusů. Bylo
to dáno aktivitou všech členů a pravidelnými
nočními službami při ochraně zemědělských porostů. Avšak ani toto úsilí nezabránilo v určitých
lokalitách škodám na zemědělských porostech. Proto
je i nadále naším zájmem snížení stavů černé zvěře a snížení
těchto škod. Pro tyto účely jsme v průběhu roku postavili 6 nových
posedů k lepší možnosti jejich odlovu. Také několik starších posedů
bylo opraveno tak, aby vyhovovaly dlouhým sezením při noční
čekané na divočáky. Není jednoduché je ulovit, protože jsou
učenliví a inteligentní a pohybují se především za tmy.
Proto i z těchto důvodů prosíme občany Mostku, Zadního
Mostku a Souvratě, aby se nepohybovali za setmění v lesních porostech. Ohrožují nejen sebe, psa, pokud jsou s ním na vycházce,
ale i nás myslivce.
Ale nezapomínejme, že i člověk je nedílnou součástí přírody, a proto je na každém z nás se k ní chovat maximálně šetrně. A
začněme třeba s tím, že v lese nebudeme odhazovat věci, které tam
nepatří. Také hlasité projevy do lesa nepatří, plaší to zvěř. Když se
v lese chováme potichu, tak za odměnu jistě uvidíme zvěř či
ptactvo, které bychom jinak neviděli.
Tak, jako v celé republice, tak i v našem spolku stárne
členská základna. Rádi bychom si vychovali nové adepty myslivectví, ale souvisí to s malým zájmem mladých lidí o tyto zájmové
činnosti. Může za to jistě i často negativní mediální reklama.
To jistě neplatí o Obecním úřadu v Mostku, který zájmové
spolky v naší obci podporuje, a za to mu patří poděkování.
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Milan Heřman, předseda MS Bradlo

ČINNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY MOSTEK V ROCE 2017
Leden 2017
- 5. tř. - výšlap na Zvičinu (ráno vlakem do B. Třemešné, odtud na Zvičinu
a pěšky zpět do Mostku (těžký terén = hluboký sníh, sněžení, přímo „bílá
tma“)
- rychlobruslařské závody žáků 1. stupně - distanční okruh; pořadí dívky:
1. K. Klemová 2. tř., 2. E. Lebedová 4. tř. 3. N. Rudová 4. tř.; chlapci:
1. M. Rydval 2. tř., 2. V. Bezouška 2. tř., 3. D. Rydval 5. tř.
- 1. aktivita pro předškoláky před zápisem - výtvarná dílna

- Den Země - úklid obce (1. - 9. tř.)
- 3. aktivita s předškoláky - vaření
- preventivní program pro 5. a 9. roč.
- školní výstava výtvarných prací - tradiční v den
čarodějnic

Květen 2017

- tradiční „Kytičkový den“ - prodej květiny za 20 Kč
= boj proti rakovině, vybráno 2020 Kč
- „Den lesů“ - ve středisku Lesů ČR ve VítěznéHájemství (1. st. a MŠ) = naučná stezka, myslivost,
jízda na koni, střelba z kuše, ornitologie, …
- významné ocenění Mgr. Dany Hakové – „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“- za dlouholetou dobrovolnou práci s mládeží
- výšlap do Čertových hradů a Zátluk = 6. – 7. tř.
- výjezd na kole (Mostek-Debrné-přehrada-B. Třemešná-Mostek) - 5. tř.
- centrální testování žáků 5. tř. ČŠI – z oblasti TV, HV, Vv (test na PC)
- okresní finále Pythagoriády žáků 6. Tř. – Trutnov, 23 účastníků z 6 ZŠ a
3 G = 3. místo A. Puhlovská!!!
- „Divadélko pro školy“ – pro 1. st. „Pohádka o drakovi aneb Jak se vaří
pohádka“, pro 2. st. „průřez divad. žánry“ (Oidipus, Othello, Hadrián
z Římsů, Kytice, …) – v učebně pohybové výchovy - vtipné, záživné,
Únor 2017
- okresní finále olympiády z Čj - Trutnov, 27 soutěžících z 15 ZŠ a 3 G; našimi žáky a učiteli nesmírně oblíbené!!!
- třídní akademie 1. a 3. tř. ve spolupráci s gymnastickým kroužkem
8. místo V. Karel, 24. místo M. Svobodová
- interaktivní pořad „Filipíny - země trpaslíků a obrů“- Hankův dům, D. K., - výlet do Krkonoš – autobusem z Hostinného na Pomezní boudy, odtud
pěšky na Sněžku, pak do Špindlerova Mlýna, zd e aquacentrum a autobu4. - 9. tř.
- školní kolo Pythagoriády - 21 účastníků, postup do okresu - A. Puhlovská sem zpět = 5. tř.
- týdenní výuka s rodilým
6. tř.
- 2. aktivita pro předškoláky - zajímavé pokusy z přírodopisu, chemie a mluvčím pro 17 žáků, 6 h
fyziky
výuky denně (poplatek
- preventivní program pro 5. a 9. roč.
1 100 Kč uhradila firma
Mostek Energo)
Březen 2017
- školní výlet - 8. tř., Teplic- turnaj v halové kopané starších žáků v Hostinném - 6. místo
ké skály
- spolupráce ZŠ a MŠ v oblasti polytechnické výchovy - předškoláci
ve školní dílně
Červen 2017
- celostátní soutěž „Matematický klokan“ ve 4 kategoriích - nejúspěšnější - sportovní den – atletický
řešitel V. Karel 84,2%
čtyřboj pro II. st. (60 m,
- otevírání studánek v rámci „Dne vody“ (2. a 4. tř.)
600 m, výška, dálka, krike- 5. tř. - exkurze do Nové Paky – Legiovlak
tový míček – starší koule) =
- vítání jara - lidové zvyky (1. a 3. tř.)
3 kategorie s těmito výsled- testování KALIBRO (9. tř.)
ky: 6. tř. E. Karlová, st. žáci
P. Plecháč, st. žákyně
Počet
Mostek
VesZŠ
ZŠ
M. Dočekalová
účastní(rozdíl oproti
Obory
ČR
nické
malých
velkých
ků
loňsku)
školy
měst
měst
- fotografování tříd, skupin
57,9%
2653
60,8
59,2
61,4
61,2
a jednotlivců
Český jazyk
(-0,5)
(2:9)
(4:7)
(3:8)
(3:8)
- třídenní rozlučkový výlet
52,0
50,3
53,0
50,3
57,8%
Matematika
2614
9. tř. - Hrádek n. N.
(5:3)
(6:2)
(6:2)
(6:2)
(-2)
s výletem do Drážďan
Humanitní
58,1
58,2
57,9
58,7
61,6%
1545
- vodácký výlet 5. tř. - Malá
oblast
(8:4)
(8:4)
(8:4)
(8:4)
(+15,9)
Skála - Dolánky na kanoích
Přírodovědná
58,5
58,7
58,7
57,6
62,6%
1667
oblast
(11:5)
(11:5)
(11:5)
(11:5)
(+6,3)
- výchovný koncert v učebně pohybové výchovy „Vývoj hudebních nástro60,9
59,8
60,8
63,6
64,8%
jů“
Anglický jazyk
2488
(6:6)
(8:4)
(9:3)
(6:6)
(-10,6)
- školní výlet - 6. - 7. tř. Rovensko p. Troskami
Ekonomika 64,4
64,0
64,6
65,0
68,4%
1436
- školní výlet - 1 a 3. tř. Josefov, Jaroměř koupaliště, Kuks
fin. gramotnost
(10:5)
(9:6)
(9:6)
(9:6)
(+0,7)
- školní výlet - 2. a 4. tř. Harrachov (lanovka, Čertovka, Mumlavské vodoVysvětlivky:
1. Zeleně značená pole nebo skóre znamená vítězství Mostku
pády)
2. Skóre určuje poměr jednotlivých otázek, např. 6:2 u kategorie Vesnických škol u předmětu - taneční show ANGELES tance group + vystoupení skupiny bojových
Matematika znamená, že Mostek byl procentuálně lepší v 6 otázkách, ostatní vesnické školy ve
umění - D. K. 8. tř.
2 otázkách
- zubní prohlídky
Duben 2017
- vodní areál Flošna Hradec Králové - 5. tř.
- preventivní program - 5. tř.
- vítání občánků
- zápis do 1. tř. - 8 žáků
- turnaj v malé kopané „O nanukový dort ředitele školy“ - pro žáky 1. až
- návštěva kulturního představení 4. tř. vyhráli druháci!!!
vystoupení žáků ZUŠ ve D. K. (1.a 3.
tř.)
- velikonoční turnaj ve stolním tenisu
- vítěz P. Brynda z 8. tř.
- přijímací zkoušky na střední školy
- focení ke Dni matek - 1. st.
- Matematický klokan v rámci okresu
a kraje - Vojtěch Karel - okres
1. místo z 927!!!, kraj 13. místo
z 4 956!!!
- sběr starého papíru - 8 tun
(Pokračování na stránce 4)
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ČINNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY MOSTEK V ROCE 2017
(Pokračování ze stránky 3)

- výlet do ZOO - 1. a 3. tř.
- pásmo písniček, dialogů a básniček pro rodiče a rodinné příslušníky - 2. a
4. tř.
- dvoudenní rozlučkový výlet s třídním učitelem – Berounka, lom Amerika,
Karlštejn, 5. tř.
- dějepisná exkurze po Dvoře Králové a v kostele sv. Jana Křtitele a
ve věži, 7. - 8. tř.
- jarní pochodové cvičení (1. - 9. tř.)
- slavnostní rozloučení se žáky 9. tř. v obřadní síni OÚ
- titul „Rytíř věrnosti“ za minimum zameškaných hodin: P. Brynda zlatý
(0 h), Ella Jiráková bronzový (5 h), M. Svobodová získala zlatý pohár
„věrnosti“ škole – za celou školní docházku pouze 11 zameškaných hodin.

Září 2017
- podzimní pochodové
cvičení
(1. - 9. tř.)
- Den otevřených
dveří + bubenická
show
- začátek Plaveckého kurzu pro
žáky 1. - 4. tř. +
děti
z
MŠ
v Hořicích
- akce mléko do
škol a ovoce do
škol = 1x týdně 1 ks ovoce nebo zeleniny a 1 krabička mléka zdarma!!!
- okrsková soutěž ke Dni jazyků ve D. K = 2. místo!!! (8. - 9. tř.)

Listopad 2017
- „Rejdění – disco“ oslava
dušiček (1. - 4. tř.)
- exkurze do nově otevřených prostor Pražského
hradu (5. - 6., 8. - 9. tř.)
- pokračuje Plavecký kurz
- pečení „Martinských
rohlíků“ (1. a 3. tř.)
- preventivní program (3. a
6. tř.)
- třídní schůzky a volby do
Školské rady (Mgr. Luděk Janda za PP, Helena Kozáková za rodiče)
- celostátní testování ČŠI - čtenářská gramotnost (9. tř.)
- exkurze do Pardubic - IQlandia (5. - 6. tř.)
- školní turnaj ve STIGA stolním hokeji = zvítězila dvojice D. Rydval (6.)
a F. Urban (7.)
- turnaj ve florbalu ml. žáků v Hostinném = 6. místo (odměna 3 tis. Kč na
nákup florbalového vybavení)
- adventní dílny ve D. K. - 2. a 4. tř.

Prosinec 2017

- návštěva čertů Mikuláše a anděla
- „Já už to znám, já už to umím“ soutěž v praktických činnostech pro
žáky 8. - 9. tř. v Hlušicích; P. Kozák
= 3. místo v kategorii Mladý řidič;
zároveň škola dostala ocenění za
účast na všech dosavadních ročnících
(15)
- „Divadélko pro děti“ - 1. st.
Říjen 2017
„Z Devatero pohádek K. Čapka“, 2.
- pokračuje Plavecký kurz
st. „Fenomén K. Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa“
- Průkaz cyklisty = test z pravidel a jízda po dopravním hřišti ve D. K.-5. tř.
- Chemický vánoční turnaj na SŠIS D. K. - z 19 týmů 9. a 15. Místo
- sběr starého papíru - 12 tun
- předvánoční bowling v D. K (různé herny 5. - 9. roč.)
- veletrh středních škol v Trutnově (8. - 9. tř.)
- školní vánoční turnaj ve stolním tenisu - zvítězil D. Rydval (6.)
- přednáška s ukázkami = hadi, ještěrky, želvy (1. -9. tř.)
- vánoční besídky (1. - 9. tř.)
- projekt „Jablkový den“ = štrůdl, mošt, křížaly, soutěž, kresba (2. a 4. tř.)
Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel ZŠ Mostek
- schůzka s bývalými členkami pedagogického sboru v ředitelně školy

NOVINKY NA ROK 2018 V OBLASTI ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ V IROP
Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje
v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky
bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Žádosti
o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do
vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory v bytových
domech II., ve které byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu loňského roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst objemnějších projektů. Celkem bylo v 37. výzvě předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč z EFRR a nyní probíhá vyhodnocování podaných projektů. Podpora v této výzvě oslovila vlastníky bytových domů
a společenství vlastníků jednotek ve 423 městech a obcích České republiky.
O největší objem podpory zažádala společenství vlastníků jednotek (1,53 mld. Kč)
a obce (865 mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé v Moravskoslezském kraji (téměř
17,5 % předložených žádostí), dále ve Středočeském, Jihomoravském a Zlínském
kraji (každý kraj měl téměř 10% zastoupení).
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje tepla byly od června loňského roku
nabídnuty také příznivější podmínky pro čerpání podpory na plynové kondenzační
kotle nebo tepelná čerpadla.
Z předložených projektů je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Počet proplacených projektů překročil na konci loňského roku první stovku a
na proplacení v lednu čekalo dalších 160 projektů, u kterých byla fyzicky ukončena realizace. Mezi největší vyplacené žádosti patří např. projekty měst FrýdkuMístku, Hronova nebo Tábora. Z ostatních proplacených projektů lze jmenovat
např. zateplení a výměny oken a vstupních dveří v bytovém domě o 48 bytových
jednotkách v Otrokovicích, nebo zateplení dvou bytových domů o 22 bytech
v Kralovicích na Plzeňsku.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových družstev, která sice
nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní legislativou
vykonávají funkci správce bytového domu do doby založení společenství vlastníků
jednotek. Aktuálně se pro tato družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory
za celý bytový dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla
nově možnost v určitých případech podat žádost o podporu mimo režim veřejné

podpory a de minimis. U projektů mimo režim veřejné podpory podle blokových
výjimek (dle Nařízení Komise 651/2014) došlo také k rozšíření způsobilých výdajů. Byl také zredukován počet povinně naplňovaných indikátorů – nově hodnoty
indikátorů „Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic
v rámci podpořených projektů“ a „Výroba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou
vyhodnocovány pouze na úrovni Řídicího orgánu za celou výzvu a nebudou uváděny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci
nebo v památkové zóně. Pro tyto domy může být vzhledem k památkové ochraně
obtížné provést kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové
dodané energie, a proto v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Tuto možnost zatím využily vlastníci památkově chráněných bytových domů v centru Plzně nebo Kutné Hory.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III.
naleznete na webu IROP.
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích
Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP.

BD Uničov - Snížení energetické náročnosti,
dotace 1 301 329,- Kč
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Zateplení BD Horní Slavkov,
dotace 658 819,- Kč

ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY MOSTEK V ROCE 2017
Rok 2017 začal stejně jako se zpívá v písničce, kterou se děti
učily. Zima, zima tu je, snížek poletuje, stromy, domy, stromy, domy, bíle
zahaluje. Sněhu padalo opravdu dost. Radost dělal hlavně dětem. Od 3. 1.
jsme si ho denně chodili užívat na školní zahradu až do pondělí 20. 2. Odpoledne však při oblevě začalo pršet a za tři dny byl sníh pryč.
Nám to však nevadilo. Užívali jsme si masopust a žili jsme pro
blížící se karneval. Děti vymýšlely masky, společně jsme tančili a zdobili
školku. Maškarní karneval se uskutečnil v MŠ v pondělí 27.2. Fotili jsme
se, soutěžili a hlavně tančili. Paní učitelka Radka s Kristýnkou jako poslední sněhové vločky, paní učitelka Ola jako kuchařka a paní učitelka Eva
jako vlk, který čekal na Karkulku, ale marně. Jako Karkulka nikdo nepřišel.
Momentálně nejsou v kurzu, a tak vlk nikoho nesežral a všichni jsme se
výborně bavili.
Ve středu 1. 3. jsme autobusem vyrazili do Dvora Králové na
koncert s divadelní výpravou nazvaný Naše písnička aneb postavím si domeček. Od čtvrtka 2.3. jsme si hráli na šašky a šaškování nám vydrželo i o
jarních prázdninách, které proběhly od pondělí 6. 3. do pátku 10. 3.
V pátek 17. 3. jsme šli na exkurzi do hasičské zbrojnice.
S výborným průvodcem Filipem Formanem se dětem moc líbilo. Největším
zážitkem byla jízda hasičským autem k Hájence, odkud jsme se vydali
pěšky k mateřské škole.
Fotografování tentokrát v retro stylu od Phota Brno proběhlo
v mateřské škole ve středu 22. 3. S pohádkou O strašidlech z dubového lesa
za námi i žáky 1. třídy dorazil ve středu 28. 3. herec pan Peřina.
V rámci dalšího vzdělávání učitelek jsme se přihlásili do projektu
Sdílení zkušeností s Mateřskou školou Elišky Krásnohorské ve Dvoře Králové. Ve středu 29. 3. a 12. 4. k nám proto přijela paní učitelka Tremlová a
Suchá, aby sledovaly a diskutovaly o naši práci s dětmi v oblasti polytechnické výchovy. Eva Kalfusová navštívila 23. 5. a 14. 6. Mateřskou školu
Slunečná, kde pozorovala práci učitelek v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.
V úterý 11. 4. jsme jeli autobusem do Dvora Králové na Černošskou pohádku, kterou zahrálo divadlo Drak z Hradce Králové a poté jsme
pobyt venku strávili v dvorské ZOO.
Na odpoledne od 14.00 do 15.30 hod. jsme ve středu 19.4. a ve
čtvrtek 20.4. vyhlásili Den otevřených dveří. Vlastní zápis do MŠ na školní
rok 2017/ 2018 proběhl ve dnech 2. 5. a 3. 5. od 15,30 do 16,30 hod. Zapsáno bylo 7 dětí.
Na konci dubna, v pátek 28. 4., jsme se všichni rozloučili s paní
učitelkou Olgou Škrabánkovou Kloudovou. Návratem paní učitelky Radky
Honců z mateřské dovolené na plný úvazek, jí skončila smlouva a na zkrácený úvazek by se jí nevyplatilo k nám dojíždět. Od 2. 5. nastoupila do
mateřské školy na 1½ hod. denně paní Tereza Kudrnáčová, která pracovala
s dětmi v době, kdy nejstarší děti s paní učitelkou Radkou Honců odcházely do ZŠ.
V pátek 5. 5. jsme rádi přijali pozvání svazu chovatelů a navštívili jejich výstavu domácího zvířectva.
V úterý 9. 5. byla uzavřena MŠ, protože byl celý Mostek bez elektřiny. Ve
čtvrtek 11. 5. jsme se společně se ZŠ rozjeli autobusem do areálu Hájemství na Den lesů. Tentokrát se naše děti pohybovaly pouze po areálu.
Úspěšně zde zvládly třídění odpadků i skupinovou stavbu z dřevěných
hranolků, ale asi nejvíc děti oslovila projížďka na koních.
S blížícím se Dnem matek, finišoval i náš nácvik Malé jarní pohádky, s kterou se děti postupně seznamovaly už od příchodu jara. V úterý
16. 5. jsme dopoledne na generálku pozvali děti ze ZŠ a odpoledne na besídku maminky.
Na jaře jsme byli několikrát pozváni do tělocvičny ZŠ. V úterý
23. 5. na vystoupení dětí 1. a 3. třídy a gymnastického kroužku. Ve čtvrtek
8. 6. na Hudební pohádku při níž se děti seznámily s různými hudebními
nástroji a ve čtvrtek 22.6. na vystoupení 2. a 4. třídy nazvané Svět na hraní.
Tradiční kloboukový den jsme si užívali v pondělí 29. 5. a
v úterý 6. 6. jsme se společně fotografovali tentokrát před ZŠ.
Školní výlet jsme naplánovali tak, aby jej zvládli i ti nejmenší.
Počasí nám přálo, nepršelo a bylo teplo, a tak jsme v úterý 20.6. autobusem
vyrazili do Mladých Buků na Čertovskou stezku, trasu dlouhou jen 500
metrů, na které na deseti místech byly umístěny dřevěné sochy čertů
s popisem. Děti se tak seznámily s jejich jmény i oblíbenými čertovinami.
Dopoledne ve čtvrtek 22. 6. jsme se společně rozloučili
s budoucími školáky a hurá na prázdniny. Mateřská škola byla v době letních prázdnin uzavřena od pátku 7. 7. do pátku 11. 8.
Od 1. 9. nastoupila do mateřské školy místo Terezy Kudrnáčové,
v sudé týdny na 1½ hod. denně, paní Gabriela Formanová. Pracovala

s mladšími dětmi v MŠ, v době, kdy nejstarší děti s jednou učitelkou odcházely do ZŠ.
V pátek 1. 9. začal nový školní rok 2017/2018. Od tohoto školního roku platila povinná předškolní docházka pro děti, které dosáhly věku 5
let. Do naší MŠ bylo zapsáno 34 dětí. Z toho 7 dětí 4-5 letých, 7 dětí 3-4
letých a 7 dětí dětí mladších 3 let do třídy A. Do třídy B bylo zapsáno 13
dětí 5-6 letých. Dětem mladším 3 let pomáhala dopoledne se sebeobsluhou
chůva Tereza Nerudová. Děti se rozdělovaly do tříd na řízenou činnost po
dopolední svačině tj. od 8,30 do 10,00 hod. Ráno od 6,30 do 8,30hod. a od
10,00 hod. do 15,30 hod. byly třídy spojené.
Ve čtvrtek 7. 9. byli rodiče dětí seznámeni s plánovanými akcemi
a zejména se změnami vyplývajícími z povinné předškolní docházky. Už
od 18. 9. jsme vždy v pondělí, společně se ZŠ, jezdili až do 20. 11. autobusem na plavání do Hořic. Ve středu 27. 9. přijel do MŠ herec pan Jiří Polehňa s pohádkou Tajemství kouzelné knížky. V pátek 29. 9., v den po
státním svátku, byla MŠ se souhlasem všech rodičů a OÚ uzavřena. První
říjnový pátek se děti v MŠ fotografovaly s vánočním pozadím „Adventní
čas“ od Phota Brno.
Barevný podzim nás lákal k vycházkám do lesa a sběru přírodnin. Od tohoto podzimu jsme mohli využívat k vycházkám i nově dokončené silnice v obytné zóně a nové stezky pro chodce. Ve středu 28. 10. jsme
se rozjeli do Hankova domu do Dvora Králové na divadlo „ Začarovaný
les“ a poté jsme navštívili i ZOO. Divadlo se dětem moc líbilo. V MŠ děti
realizovaly dramatizaci pohádky O Budce a O Veliké řepě. Kvůli velkému
množství dětí s vadnou výslovností začala paní učitelka Pacáková každé
pondělí od 7,00 docházet pracovat s našimi dětmi do MŠ.
Po ukončeném plaveckém kurzu jsme se v pondělí 27. 11. vydali
do Dvora Králové na divadelní pořad nazvaný „Vánoční hvězda“ a pobyt
venku jsme strávili v ZOO.
A už je tu zas, ten vánoční čas. Celý listopad jsme se s dětmi
připravovali na 1. adventní neděli. Nejstarší děti vyráběly svícínky určené
na prodej a všichni jsme o první adventní neděli jako sněhuláci zatančili
v obci před rozsvícením vánočního stromu.
Od pondělí 4. 12. jsme si užívali advent plnými doušky. Tři adventní kalendáře nám bezpečně říkaly kolik dní je do Vánoc. První bonbónový byl určený pro nejstarší děti, které vyhledávaly a odebíraly bonbón
s číslem odpovídajícím datumu. Druhý balíčkový byl určený pro ty
nejmladší děti, které při odebrání určovaly barvu kostičky skryté v balíčku
a společně se pak učily hru Pan čáp ztratil čepičku. Třetí plamínkový byl
určený všem. Ve středu 6. 12. navštívil MŠ hodný Mikuláš s čerty a andělem. V pátek 8. 12. se všechny děti podílely na vykrajování perníčků, které
nám upekly tradičně paní kuchařky ve ŠJ. Říká se, že Lucie noci upije, ale
nás navštívily Lucie ze ZŠ s paní uč. Pacákovou. Vymetly naše duše od
všeho zlého a samy se staly prvními diváky naší vánoční besídky. Vánoční
besídka pro rodiče proběhla odpoledne od 15,30 hod. Děti na ni kromě
vlastního vystoupení, za asistence rodičů, vystřihovaly dečku a zdobily
perníčky. Pondělí 18. 12. jsme v naší MŠ drželi jako Štědrý den. Rozkrajovali jsme jablíčko, pouštěli lodičky a rozbalovali dárky. Nové ručníky se
dětem líbily, ale nové hračky jsou nové hračky. Škoda jen, že jejich životnost je čím dál tím kratší.
Ošetřování Radky Honců bylo důvodem k tomu, že od pondělí
18. 12. až do pátku 22. 12. byly děti od 14,00 hod. společně s dětmi ze ŠD
spojeny v MŠ pod dozorem paní vychovatelky Terezy Nerudové.
V době vánočních prázdnin ZŠ byla MŠ, se souhlasem všech
rodičů a OÚ, od soboty 23. 12. až do konce roku 2017 uzavřena.
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Eva Kalfusová, vedoucí učitelka MŠ

JAK SPRÁVNĚ LIKVIDOVAT ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ?
LIKVIDACE BIOODPADU

LIKVIDACE PNEUMATIK

Bioodpad jsou jednoduše řečeno zbytky z kuchyně. Tedy to, co oloupete, okrájíte nebo nesníte. Je to
ale i posekaná tráva, ořezané větve, dřevo a zbytky ze
zemědělské a potravinářské výroby.
Díky novele zákona o odpadech máme mít od 1. ledna
2015 možnost separovaného sběru komunálního bioodpadu. Tato
novela zákona ukládá městům a obcím umožnit občanům separovaný sběr bioodpadu.
Na základě tohoto zákona byly v roce 2015 obcí Mostek
pořízeny a bezplatně smluvně předány žadatelům kompostéry
v prvé řadě pro ukládání odpadu z domácnosti a teprve následně
pro likvidaci biologického odpadu ze zahrad. Oba druhy bioodpadu
ale přesto běžně končí společně s běžným komunálním odpadem
v popelnicích. Tyto bioodpady tvoří 20 - 30 % z celkového množství směsného komunálního odpadu, který je následně vyvážen na
skládku.
Při celkovém množství takto vyvezeného směsného komunálního odpadu, občané obce Mostek „vyhodí“ do popelnic
částku ve výši cca 120 000,- Kč. Tento bioodpad měl být ale
likvidován „zdarma“ do kompostérů. Zamysleme se nad tím, nebuďme pohodlní a začněme již plnohodnotně využívat obcí poskytnuté kompostéry a nezvyšujme každoročně množství vyvezeného
směsného komunálního odpadu.
Co ukládat do kompostéru:
zbytky ovoce a zeleniny včetně slupek
kávová sedlina a čajové sáčky
zbytky pečiva
papírové kapesníky, ubrousky, pečící
papír
zvadlé květiny, zemina z květináčů
podestýlka domácích býložravých zvířat
zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)
listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů
popel ze dřeva, spadané ovoce, kosti (před použitím kompostu vyhodíme čisté zbytky kostí do směsného odpadu) atd.
Mezi bioodpad nepatří:
jedlé oleje, maso (vařené i pečené), kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých
zvířat, znečištěné piliny,
popel z uhlí, nedopalky
z cigaret, skořápky
z vajec (těžko rozložitelné), mléčné výrobky,
léky, zbytky kuchyňsky
upraveného
jídla
(polévky, omáčky atd.)
a všechny bioologicky
nerozložitelné odpady

Máte doma nepotřebné pneumatiky? Vraťte je
bezplatně v rámci zpětného odběru a dejte jim šanci na
další využití. Poplatek za tuto bezplatnou likvidaci jste
již zaplatili při jejich nákupu.
Začněte tuto možnost plně využívat a nelikvidujte pneumatiky přes sběrný dvůr nebo v rámci mobilních svozů nebezpečného odpadu tak, jak jste byli do současnosti zvyklí.
Pneumatiky odevzdávejte samozřejmě bez disků. Při větším odevzdávaném množství pneumatik nebo při rozměrnějších
velikostech je žádoucí domluva s konkrétním odběrným místem.
Místa zpětného odběru najdete na webových stránkách
Ministerstva životního prostředí nebo na stránkách provozovatele
kolektivního systému Eltma. Tato sběrná místa jsou průběžně rozšiřována a následně aktualizována v příslušných seznamech.
Nejbližší odběrná místa:
Ministerstvo životního prostředí
Karsit GROUP SE, 17. listopadu 3412
Eurolift CZ s.r.o., 5.května 2629
Zdeněk Valtera, Chelčického 2802
Logo Serbousek, Palackého 111
Auto Inzat s.r.o, Preslova 441
AC BOOM s.r.o., Seifertova 1165
CS Technika s.r.o., Zborovská 1759
(vše ve Dvoře Králové nad Labem)

Eltma:
Pneuservis Na Struze, Rašínovo
nám. 333, Dvůr Králové n/L.
Pneuservis Radek Mistr,
Eklova 877, Dvůr Králové n/L.
RODOS V + J Teodoridis s.r.o.,
Lipnice 143, Dvůr Králové n/L.
Pneuservis Michal Zima,
Hradecká 495, Dvůr Králové n/L.
Karel Kühnel, Slovany 140,
Dvůr Králové n/L.
Autoservis Roman Jansa,
Třebihošť 105
Pneuservis Rejl, Zábřezí 27

(zpracoval Milan Petr, referent obce Mostek)

NOVÝ KONTEJNER NA ELEKTRO V MOSTKU
K prodejně COOP přibude koncem dubna 2018 nový „červený“ stacionární kontejner na sběr drobných elektrozařízení.
Červené kontejnery usnadňují odevzdávání vysloužilých malých spotřebičů po celý rok. S drobnými elektrospotřebiči tak nebudeme muset čekat na pravidelný sběr nebezpečného odpadu nebo hledat vhodný sběrný dvůr, ale budeme je
moci kdykoliv a pohodlně odevzdat do kontejneru.
Do červeného kontejneru patří:
- veškerá drobná elektrozařízení
z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou
zářivek a autobaterií), např. počítače
a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony...
- baterie (monočlánky) a akumulátory

BUĎTE S NÁMI V OBRAZE - NA WEBU, FACEBOOKU I NA MOBILU

(oum)

HLEDÁME KRONIKÁŘE
Obec Mostek
hledá nového

Chcete mít nejnovější informace
z obce Mostek?

kronikáře/
kronikářku
kroniky 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,
můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

Zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě.
Za práci kronikáře
je vyplácena finanční odměna.
Nebojte se zapojit!
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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 13. 5. 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 zveřejněním jména výherce.
Hrajeme o nerezovou rychlovarnou konvici. Výhercem z minulého čísla je pan Slavomír Novák, Souvrať. Gratulujeme.

Patří Ti to, ale Tvoji kamarádi to používají více, než Ty sám. Co je to? Přece …………………… (tajenka)

5

1

6

1
2

2

5

3
4

3

5

7

6
7
8

4

8
Začátečník

8
2 4

Pokročilý

9
6 1

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

4 3

Expert

2 9

6
5

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

OSMISMĚRKA

Užijte si letošní … (tajenka)
ALABASTRON, AROMÁT,
BIOGRAF, BULVA, COULY,
DEKOLTY, EUROTEL,
HNÍZDIŠTĚ, KÁNOE, MAZAL,
NAČRTNOUT, OČNÍK, OPUKA,
OTOČENÍ, PAMĚTI, PLANETA,
POLOTOVARY, PŘADENO,
PUNČOCHA, ROVNOBĚŽKA,
SANITKA, SERAF, START,
TĚŽAŘ, TRUHLÁŘ, TYMPÁN,
VLONI, VYMAČKAT,
ZANIKNOUT
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Co v dubnu ….. (tajenky č. 1 a 2)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ

Životní jubileum oslavili…

Měl jsi plány, někdo je spálil,
teď jsi jinde, teď jsi v dáli…
Teď už neuvidíme úsměv na Tvý tváři...

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

26.2.
29.2.
6.3.
7.3.
9.3.
11.3.
16.3.
18.3.
19.3.
20.3.
22.3.
25.3.
27.3.
31.3.
4.4.
4.4.
11.4.
14.4.
18.4.

Anna Trpálková, Mostek
Jaroslav Plecháč, Mostek
Zdeněk Pivko, Mostek
Marie Hlušičková, Mostek
Zdenka Krkonošková, Souvrať
Eva Vokatá, Zadní Mostek
Stanislava Černohorská, Mostek
Jana Hanisková, Mostek
Katarína Kollárová, Mostek
Helena Albrechtová, Mostek
Božena Kunčíková, Mostek
Věra Kubů, Mostek
Alžběta Olivová, Mostek
Jiřina Dufková, Mostek
Věra Strejcová, Mostek
Hana Vaisová, Mostek
Jaroslava Dítětová, Zadní Mostek
Danuška Kárová, Mostek
Zuza Zubová, Mostek

70 let
70 let
77 let
80 let
83 let
80 let
75 let
70 let
76 let
76 let
70 let
86 let
78 let
75 let
86 let
81 let
91 let
83 let
76 let

Dne 3. 4. 2018 tragicky zahynul ve věku nedožitých 15 let náš syn, bratr a vnuk Adam Včelák.
Děkujeme touto cestou všem sousedům, přátelům a známým za jejich nezištnou a obrovskou pomoc, slova útěchy a pochopení v těchto těžkých chvílích.
Děkujeme všem za účast na smutečním rozloučení, projevy
soustrasti a květinové dary. Děkujeme i pedagogům a spolužákům ze
Základní školy Mostek za vytvoření krásného pietního místa.
Adámku, stále vzpomínáme, moc nám chybíš… Nikdy na
Tebe nezapomeneme….
rodina Včelákova

Navždy odešli…
3. 4. 2018

Adam Včelák, Mostek

14 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.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU MOSTEK
POPLATKY ZA ODPADY 2018
Upozorňujeme občany, že poplatky za svoz komunálních odpadů na rok 2018 jsou splatné do konce
měsíce dubna 2018.
Od 1. 5. 2018 je nutné mít na svozové nádobě vylepenou novou známku platnou pro rok 2018. Nebude-li známka
vylepena, nebude nádoba vyvezena.
V případě zaplacení poplatku přes bankovní účet, je nutné
si novou známku vyzvednout na pokladně OÚ Mostek.
(oum)

ODEČTY VODOMĚRŮ 2018
Odečty vodoměrů pro trvale bydlící v Mostku, Zadním
Mostku, Souvrati a Debrném budou probíhat od 14. 5. 2018
do 31. 5. 2018.
Odečty vodoměrů, týkající se chatařů a chalupářů na Souvrati proběhnou v sobotu 19. 5. 2018, v Mostku a Zadním Mostku pak ve dnech od 19. do 20. 5. 2018.
(oum)

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - KVĚTEN 2018

UPOZORNĚNÍ NA ZRUŠENÍ AKCE MOSTEKIÁDA 2018
Upozorňujeme občany, že letošní
MOSTEKIÁDA, plánovaná na sobotu
30. 6. 2018 se z organizačních důvodů ruší.
Omlouváme se a věříme, že v příštím roce
pro Vás tuto akci opět uspořádáme.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A TRADIČNÍ OHŇOSTROJ
V pondělí 30. 4. 2018
pořádá Fotbalový klub Mostek
tradiční lampiónový průvod
s pálením čarodějnic a ohňostrojem
na fotbalovém hřišti
Sraz účastníků průvodu je
ve 20,30 hodin na autobusovém nádraží.

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ZŠ A MŠ MOSTEK

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
se koná v sobotu 19. 5. 2018
Debrné 10,00 - 10,15 hod.
a Mostek (u haly) 10,25 - 11,30 hod.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
po dobu výběru nebezpečného odpadu v Mostku k dispozici.

SOUKROMÁ INZERCE
Prodám řadovou garáž v obci Mostek
(u fotbalového hřiště)
Informace na tel. č. 736 603 893
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PŘÍVAL ZÁBAVY A SMÍCHU V MOSTKU ZA MOSTEM
V pátek 6. dubna 2018 zažil Mostek příval zábavy a smíchu v podání bavičů známé comedy show Na Stojáka.
Již potřetí se zaplnila Restaurace Za Mostem diváky, kteří si
užili představení plné smíchu, originality a zábavy. Letos se jim
představila trojice bavičů.
 Josef Polášek: Danem Čechem zvaný Pepsi, který nebyl,
není a nikdy nebude z Brna. Děcka, on je ze Zlína!!!
 Dominik Heřman Lev: V přírodě lev řve, ale když ho zavřete do klubu, tak Vás spíš pobaví.
 Arny: Celým jménem Arnošt Frauenberg a celou svou uměleckou bytostí Stand up komik. Jeden z nejostřejších českých
bavičů. Žádné téma pro něho není tabu.
Tyto tři známé televizní tváře vytvořily neopakovatelnou atmosféru a večer si užily společně s diváky...
Účinkujícím tleskáme, divákům děkujeme a zároveň odkazujeme na facebookové a webové stránky obce Mostek, kde naleznete informace k dalším připravovaným akcím.
Marcela Robková (text a foto)
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