ZPRAVODAJ OBCE MOSTEK
pro Mostek, Zadní Mostek, Souvrať a Debrné

vydává Obec Mostek,
okres Trutnov
www.mostek.cz
výtisk zdarma

číslo 1/2021
V tomto čísle
najdete:
 Kéž se již naše životy vrátí
k normálu (1)
 2. oddíl vodních
skautů hlásí... (2)
 Obec Mostek
zasáhla velmi
smutná zpráva (3)
 Zpráva ZKO
o činnosti v roce
2020 (3)
 Informace
OÚ Mostek (4)
 Tříkrálová sbírka
2021 (4)
 Pronájem kiosku
na fotbalovém
hřišti (4)
 Zabavte se,
luštěte s námi a
vyhrajte opět
knihu Zvičina
(5 a 6)
 Společenská
kronika (7)
 Mostek v číslech
(7)
 Sčítání lidu,
domů a bytů 2021
(8)

vychází v únoru 2021

Kéž se již naše životy vrátí k normálu 
Loňský rok jsme všichni končili s tím, že doufáme,
že ten letošní bude lepší. Bohužel se situace stále vyhrocuje. V době, kdy píši tyto řádky, není epidemiologická situace v našem okrese nijak příznivá. Počet
nemocných stále stoupá a náš okres Trutnov byl zcela
uzavřen.
Takovouto situaci nikdo z nás nikdy nepoznal. Bez
pádných důvodů (zaměstnání, návštěva lékaře či nezbytná cesta za nemocnou rodinou) nemůžeme opustit
náš okres a nikdo k nám jen tak nemůže přijet.
Po uzavření okresu nám byly v sobotu 13. února
2021 dovezeny jednorázové chirurgické roušky ze
státních rezerv. Byly určeny především sociálně slabším. My jsme je však za přísných hygienických opatření nabalíčkovali po 5 kusech a ve dnech 15. až 16. 2.
2021 jsme je distribuovali všem našim občanům trvale
bydlícím v naší obci do schránek.
Letošní zima je tou pravou zimou se spoustou sněhu. Bohužel si ji nemůžeme užít tak, jak bychom si
přáli.
Po letech jsou ideální podmínky pro rozjetí vleku
na „desítce“. I přesto, že je náš lyžařský oddíl stále
připraven na možnost rozjetí vleku, vládní nařízení to
i nadále zakazují. Alespoň nás potěšili tvorbou a pravidelnou úpravou běžkařských tras, a to nejen v okolí
Mostku, ale i okolo fotbalového hřiště. Za to jim patří
obrovský dík. Především děkuji p. Liboru Trejbalovi a
Václavu Strejcovi.
Stejně tak byly ideální podmínky pro vytvoření
ledové plochy. Díky silnému mrazu a sněhu by mohlo
být po letech vytvořeno jednotkou dobrovolných hasičů krásné kluziště. Bohužel vládní nařízení zakazovala
provozování venkovních sportovišť. Z důvodu tohoto
zákazu a také z důvodu rizika možného přenosu koronaviru v důsledku nahromadění více osob na malé
ploše nebylo možné tuto ledovou plochu vytvořit.
Jak informuji dále v tomto vydání zpravodaje, bylo
v našem okrese Trutnov také započato testování na
onemocnění covid-19 i v malých obcích. V naší obci
proběhlo první testování mobilním armádním odběrovým týmem ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 13,30 do 15,30
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (viz. foto).
Zájem byl velký, a proto se budeme snažit domluvit s
nemocnicí Trutnov na opakování této možnosti.
Prožíváme nyní dobu, která není jednoduchá pro
nikoho z nás. Z jedné strany hrozí nebezpečí nakažení
novodobým virem a v horším případě i možným rizikovým průběhem tohoto onemocnění. Na druhé straně
se stále horší ekonomická situace v důsledku lockdownu, děti nemohou do škol a jsou nuceni se učit
většinou online, nemůžeme do obchodů kromě potra-

Mobilní armádní odběrový tým na testování COVID-19

vin a drogerií. Nelze jít do divadel, kin, sportovišť,…
Náš život se zcela omezil jen na to nejnutnější - práce,
nákupy, práce, nákupy...
Snad všichni si již přejeme, aby zaúčinkovala
vakcinace, našel se účinný lék nebo aby již ten vir
konečně „zmizel“.
Pevně věřím, že ta doba se již blíží a naše životy
se pomalu vrátí k normálu. Nejspíše to nebude hned,
buďme tedy trpěliví a obezřetní.
Snažte se důsledně dodržovat pravidla 3R! Noste v
rizikových místech roušky
(ještě lépe respirátory), dodržujte důslednou hygienu a
dezinfekci rukou a také bezpečné rozestupy od ostatních
alespoň 2 metry. Dodržujte nařízené karantény, nechoďte mezi lidi s příznaky onemocnění,….
Prosím Vás všechny, buďte na sebe velmi opatrní.
Buďte ohleduplní nejen k sobě, ale i k ostatním.
Potřebujete-li s něčím pomoci (dovézt léky, nakoupit běžný nákup, apod.), neváhejte se na nás obrátit.
Velmi rádi Vám pomůžeme.
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Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Nový letopočet se učíme psát již téměř dva
měsíce, ale my si nejprve na chvíli odskočíme
k tomu loňskému, který končil dvacítkou. Naše radost, že se v prosinci opět můžeme scházet, netrvala
dlouho. Kromě „Mikulášské“ jsme stihli uskutečnit
ještě společnou „Vánoční schůzku“. Byla neobvyklá,
venkovní, bez domácího cukroví, ovšem s ohněm, co krásně hřál a
plápolal. Putovali jsme zšeřelým Mostkem do „salaše“, kde
„Ježíšek“ v jesličkách na seně opravdu ležel. Věřte tomu nebo ne.
Potěšení ze setkání i z doma vyrobených dárečků se však ukázalo
být opět posledním naživo sdíleným.
Betlémské světlo zahánělo tmu v našich krajích covidu
navzdory. Převzali jsme plamínek u rychlíku z Pardubic do Liberce
19. prosince v poledne a podařilo se nám připravit jeho rozdávání,
ačkoliv ve venkovních prostorech nemohlo být pohromadě víc než
šest lidí. Zažehli jsme svíčky v okolí obecního vánočního stromu a
velmi nás těšilo, že i za náročnějších podmínek dorazilo mnoho z
Vás a světlo se rozrůstalo.

Druhý lednový víkend
se několik dětí například připojilo
k „Ptačí hodince“. Sčítali jsme
ptáčky na krmítku a posílali výsledky České společnosti ornitologické. Jistě také nejeden z vás
podpořil svým pozorováním tuto
výbornou záležitost.
Od 16. do 24. ledna
2021 byl čas ke „sněhulákování“
a ke stopování. Sněhové podmínky nám přály. Kdo měl čas a
chuť, postavil si z té báječné studené, bílé hmoty kamaráda (zcela
jistě „coviduprostého“). Nejoriginálnějšími sněhuláky byla vyhlášena, světe div se, obarevná zvířátka z dílny sourozenců Hakenových.
Další úkol představovalo stopování čehokoliv a kohokoliv
od klubovny až k prameni nad Medvědicí. Skauti (v překladu do
češtiny „zvědové“) odhalili přítomnost srnek, divočáků, zajíců,
ptáčků, psů, běžkařů…
27. ledna 2021 jsme si
připomněli Den památky obětí
holocaustu. Pomocí vzpomínek
bratra oldskauta, J. Balihara, na
svého zmizelého židovského kamaráda a dále fiktivního příběhu,
fotografií, odkazů mohli zájemci
z řad oddílu nahlédnout do zlé a
složité doby válečné. Nechybělo
zamyšlení nad vzpomínkami našich vlastních pra(pra)rodičů.
O pololetních prázdninách a víkendu s nimi spojeného
proběhla ve skautském prostředí
velká soutěž mistrů kuchařů. Vedoucí dvorských vlčat, Michal Méďa Prouza, uspořádal pro středisko kulinářské klání, „Masterchef
Zvičina“. Skautského vaření a pečení se zúčastnilo téměř třicet odvážných kuchaříků z různých oddílů. Mostek měl také silnou reprezentaci, což se odrazilo na konečných výsledcích. Ella Jiráková
získala druhé místo v kategorii skauti/skautky a Kája Štěrbová dokonce místo první mezi světluškami. Gratulujeme za skvělé výkony
také sestrám Hakenovým a Melicharovi Suchému. Počty bodů byly
vysoké.

Na Štědrý den dopoledne jsme do lesa umístili jesličky.
Stromeček pro zvířátka byl ozdoben, dobrůtky pro ptactvo rozvěšeny a kdo chtěl, mohl dle vlastních možností přijít se svojí nadílkou
a lesní obyvatele také podarovat.
Během vánočních prázdnin se některé děti zúčastnily
„Maratonu psaní dopisů“, organizovaným Amnesty International. V
souladu se skautským zákonem a slibem se kluci a holky snažili
pomoci bližním. Pokusili se podpořit právo a spravedlnost v zemích
nezaložených na demokratických principech, nerespektujících (pro
nás běžná) lidská práva. Jednotlivé dopisy v rámci největší mezinárodní lidskoprávní akce na pomoc nespravedlivě stíhaným a pronásledovaným pak jako kapky utvořily celý oceán, příliv, který svou
silou jistě příznivě ovlivní špatný osud lidí z různých koutů světa.
Letos jsme se nemohli vydat po obci s koledou a tříkrálovými kasičkami, bohužel. Zástupce oddílu alespoň pomohl roznést
do schránek informace o Tříkrálové sbírce 2021. Veliké díky patří
všem, kteří neváhali a svoje příspěvky na užitečné projekty a služby
realizované Charitou i tento rok poukázali.
Tolik o našich aktivitách v posledních zhruba dvou měsíNaše skautská činnost nyní probíhá ve stylu výzev a po- cích. Protiepidemická opatření musíme zvládnout vydržet, chránit
zvání, která členové dostávají prostřednictvím internetu.
sebe i ostatní, pomoci, kde se dá a věřit, že bude zase lépe.
za 2. OVS napsala KAČ Suchá
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OBEC MOSTEK ZASÁHLA VELMI SMUTNÁ ZPRÁVA
Počátkem února nás všechny zastihla velmi smutná zpráva. Ve
věku 65 let zemřel pan Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda.
Na naší základní škole působil 40 let, nejdříve jako učitel, později jako ředitel. Tuto funkci vykonával 27 let. V poslední době zde
vyučoval především dějepis. Za jeho působení naše škola získávala
mnohá ocenění a dosáhla velmi dobrých úspěchů. Jeho žáci na něj
vzpomínají jako na vynikajícího a spravedlivého učitele.
Od mládí se věnoval i jeho velké lásce - fotbalu. Dlouhá léta hrál
fotbal jako brankář, v mosteckém fotbalovém klubu trénoval žáky,
dorost, ale i dospělé. Byl to fotbalový „srdcař“ a velmi mu záleželo
na úspěších jeho týmu. I jeho zásluhou a pod jeho vedením byli naši
hráči 13 let v krajské soutěži I. B třídy.
Ne náhodou byl pan Mgr. Lebeda také oceněn za rok 2018 ve
čtvrtém ročníku oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží cenou Zlatá koruna Královéhradeckého kraje.
Věnoval se
totiž nejen dětem na půdě
školy, ale mimo
ni i trénování
fotbalového
týmu, zvláště
dětí a mládeže.
Práce s dětmi a
mládeží
byla
nejen jeho povoláním,
ale
také koníčkem.

Na facebookovém profilu FK Mostek bylo uvedeno: „Fotbalová
srdce v Mostku (a nejen ta) svírá hluboký smutek. Ve věku 65 let
nás bohužel navždy opustil výjimečný trenér, funkcionář a kamarád
Miroslav Lebeda starší. Muž, který dýchal pro náš klub od rána do
večera, každý den v roce, několik posledních desetiletí.“

Odešel výborný učitel, nezapomenutelný fotbalový trenér a především férový člověk, který tolik pro mnoho lidí znamenal.
Děkujeme za vše, co pro naši obec, ať již při působení v naší
škole či místním fotbale, vykonal. Jeho významná a nesmazatelná
stopa bude navždy otisknuta v naší obci a jeho odkaz zde bude žít
dál.
Upřímnou soustrast jeho milované rodině, kolegům a přátelům.
Čest jeho památce.
za obec Mostek Dagmar Včeláková, starostka

ZPRÁVA ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE O ČINNOSTI V ROCE 2020
Na jaře od měsíce března jsme se nejen my, ale i ostatní
amatérské kluby a organizace museli podřídit vládním nařízením a
utlumit výcvik nejen pro stálé členy ale i pro lidi z řad veřejnosti.
Naše první společná akce byla brigáda v červnu, kdy jsme
natřeli klubovnu a udělal se pořádek ve vnitřních prostorách.
Jelikož bylo zrušeno mnoho závodů a zkoušek z výkonu,
tak první naše akce byla účast v měsíci září na Staropacké poháru a
v kategorii ZZO-1, kde náš nejstarší člen Standa Šulc (72 roků) se
svojí německou ovčačkou obsadil třetí místo a Mirek Rejmont byl
s německým ovčákem v kategorii ZZO čtvrtý.

stojí za zmínku
dvojice Romana Čivrná a
Tomáš Munzar,
kteří se věnují
se svým psem
hlavně poslušnosti, zúčastňují se výstav a
dosahují výborných a velmi
dobrých ohodnocení. Podařilo se jim též svého psa uchovnit.
Jelikož ani v tomto roce 2021 není možné předem něco
plánovat a psy nemůžeme nechat zahálet, musíme věřit, že ten blázinec brzy skončí. Přejeme všem hlavně zdraví a pokud možno pevné nervy.
Miroslav Rejmont, výbor kynologické organizace

Třetího října složil zkoušku ZZO ve Staré Pace Mir.
Rejmont se svým něm. ovčákem na výbornou. Den nato, a to čtvrtého, se konaly zkoušky v Lomnici nad Popelkou a Pavel Holeček
složil s něm. ovčákem zkoušku ZVV1 na výbornou a ve třech disciplinách stopa-poslušnost a obrana získal ze sta bodů 95-98-94. Týden nato P. Holeček jel na zkoušku do České Skalice a se svým
psem složili zkoušku IPO-1 podle mezinárodního zkušebního řádu.
Koncem listopadu P. Holeček uchovnil svého psa v Jaroměři už za přísných opatřeních, které trvaly až do konce roku. Ještě
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2021

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ V MOSTKU

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz komunálních odpadů na rok
2021 se budou vybírat na pokladně OÚ Mostek ve dnech 22. a 24. března 2021
vždy v době od 8 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin.
Dle nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platné od 1. 1. 2021 je stanovena sazba poplatku ve výši 500 Kč
na poplatníka.
Poplatníkem je
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Vlastní-li tedy občan Mostku nemovitost na území naší obce, ve které není nikdo trvale hlášen, je povinen
uhradit poplatek i za tuto nemovitost.

V okrese Trutnov bylo v únoru 2021 započato ve spolupráci s nemocnicí Trutnov testování na onemocnění covid19 i v malých obcích v okrese mimo klasická odběrová místa. V naší obci proběhlo první testování mobilním armádním
odběrovým týmem ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 13,30 do 15,30
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
O testování byl velký zájem. Dostavilo se 62 zájemců, z
nichž byli 4 pozitivní.
I nadále jednáme o možnosti dalšího testování v naší obci.
O případném termínu Vás budeme informovat.
Děkuji tímto členům výjezdové jednotky p. Filipu Formanovi, Jiřímu Belákovi a Ondřeji Včelákovi za pomoc při
organizaci testování.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje
částku 1 500 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny
splatnosti do 30. 4. a do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku jsou osvobozeny např. třetí a každé další dítě v rodině ve věku do
15 let včetně. Dále pak je poskytnuta úleva ve výši 50 % osobám, které dovrší 80 a
více let věku od roku následujícího po dosažení tohoto věku.
Včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

VYZVEDNĚTE SI NOVÉ ZNÁMKY NA SVOZOVÉ NÁDOBY
Nezapomeňte si vyzvednout novou známku na svozovou
nádobu opatřenou údaji o typu nádoby a adrese, na které je
nádoba umístěna.
Pro vylepení nové známky je třeba odstranit všechny staré
známky a novou známku umístit na pravou stranu popelnice
při pohledu zpředu (viz. obrázek).
Známky jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. Nové
známky musí být vylepeny co nejdříve. Svozová nádoba,
která nebude mít od 1. 4. 2021 novou známku, nebude vyvezena!

Dagmar Včeláková, starostka

V naší obci opět proběhla počátkem roku 2021 Tříkrálová sbírka organizovaná Farní charitou Dvůr Králové. Tentokrát nebylo
možné osobně navštěvovat dárce, proto byly kasičky umístěné v
prodejně COOP, v prodejně pekárny Klouček & Kloučková s.r.o.
a na Obecním úřadě v Mostku.
I přesto byla v naší obci vybrána velmi pěkná částka, a to úctyhodných 15.141,- Kč. To svědčí o tom, že naši občané mají i v této
době otevřená a štědrá srdce a není jim cizí pomoci potřebným.
Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky.

DOČASNÁ ÚPRAVA ORDINAČNÍCH HODIN LÉKAŘŮ V MOSTKU
Vzhledem k epidemiologické situaci byly dočasně upraveny ordinační hodiny
lékařů v ordinacích ve zdravotním středisku v Mostku. Tyto ordinační doby platí
do odvolání. Jejich aktuálnost si ověřte, nejlépe telefonicky.
Po
Út
St
Čt
Pá

MUDr. Alena Pušová

MUDr. Zuzana Petrtýlová

7,30-11,30 a 12,15-14,30 Bílá Třemešná
12,00-18,00 Bílá Třemešná
7,30-11,30 a 13,30-15,00 Mostek
7,30-14,30 Bílá Třemešná
7,30–12,00 Bílá Třemešná

6,30-11,30 a 13,00-18,00
6,30-11,30 a 13,00-15,30
6,30-11,30 a 13,00-15,30
6,30-11,30 a 13,00-15,30
6,30-11,30 a 13,00-15,30

tel. 734 406 465
www.pusova.cz

tel. 722 690 057
https://mudr-zuzanapetrtylova.zdravotniregistr.cz/

GYNEKOLOG
Lékař:
MUDr. Zdeněk Havel
Sestra: Mgr. Ivana Filipová
Telefon: 499 320 504 (DKn/L)

Mostek
Ordinace je omezena na každou
první středu v měsíci od 13,00 do 15,00
kromě poslední středy v měsíci je
v uvedené časy přítomna sestra
https://www.gynekologie-havel.cz/

PROVOZNÍ DOBA POŠTY MOSTEK

ČESKÁ POŠTA
Telefon: 95 42 544 75

MOSTEK č.p. 76
Pondělí

13,00 - 18,00

Úterý

8,00 - 12,00 a 13,00 - 14,00

Středa

13,00 - 18,00

Čtvrtek

8,00 - 12,00 a 13,00 - 14,00

Pátek

8,00 - 12,00 a 13,00 - 14,00

PRONÁJEM KIOSKU FK MOSTEK

Fotbalový klub Mostek nabízí k dlouhodobému
pronájmu stánek s občerstvením v areálu
fotbalového hřiště v Mostku.
Ihned k dispozici.
Bližší informace poskytne předseda klubu Dušan Duchek
na telefonu 732 900 016.
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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 21. 3. 2021 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).
Nezasílejte, prosím, vyluštění dětské křížovky a sudoku. Nejsou soutěžní.
Přihlášením do soutěže vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním jména a obce bydliště v případě výhry.
Pro velký úspěch hrajeme opět o knihu ZVIČINA autora Karla Martinka. Výhru sponzoruje Obec Mostek.
V minulém čísle vyhrál knihu ZVIČINA p. Jaroslav Plecháč, Mostek. Blahopřejeme.
Březnové slunce
má krátké ….
(tajenka 1)

Mokrý duben
přináší hojnost …...

1

(tajenka 2)

2

1

7

2

3

6

4


8

5
6

3

7
8

9

9

4

5

Začátečník

1
5 3
4
9

6
8 4
5
1
8

6
9
4

Pokročilý

2
7
8
2

5
3
1 5
9

1
5
6 9
3

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

OSMISMĚRKA
Je zhola zbytečné se ptát,
jaký má život smysl.
..…....(tajenka)
Seneca

BULVA, BUREL, DĚDEK, DRUZI,
DŽBER, EPITAFY, FARAO, GANGY,
HRADBA, JAKUB, KABÁT,
KLADINA, KLÍNOVEC, KOALA,
OBLEK, OBVAZ, OGAŘI,
PODVODNÍCI, POROBY, RAZBORA,
ROLBA, SKUTA, SVAZY, ŠTĚNĚ,
TENTO, TEPLO, TRNOVNÍK, TRÝLE,
VRATA, ZMARY, ŽROUT
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Expert

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

4
4
7

3

2
9 3
7 1
4 5

Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom,
že…… (tajenka 1 a 2) , ……… (tajenka 3 a 4) Konfucius

Zpravodaj obce Mostek 1/2021 - strana 6

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

18.12.
18.12.
26.12.
27.12.
6.1.
7.1.
12.1.
16.1.
24.1.
25.1.
27.1.
27.1.
28.1.
3.2.
5.2.
6.2.
9.2.
10.2.
10.2.
18.2.
18.2.

Oldřich Jarkovský, Mostek
Růžena Čedíková, Mostek
Hana Trejbalová, Mostek
Helena Svobodová, Mostek
Božena Kučerová, Mostek
Emilie Zlatníková, Mostek
Ludvík Novák, Mostek
Helena Masiariková, Mostek
Libuše Erbanová, Mostek
Miloslava Javanská, Mostek
Anna Štěrbová, Mostek
Josef Bulva, Debrné
Jaroslav Krkonoška, Souvrať
Lidmila Daňková, Mostek
Milena Tremerová, Zadní Mostek
Josef Balatka, Souvrať
Jiří Belák, Mostek
Božena Vaisová, Mostek
Zdeněk Petr, Mostek
Věra Gofrojová, Mostek
Stanislav Suchý, Mostek

86 let
70 let
77 let
77 let
79 let
70 let
77 let
91 let
78 let
76 let
83 let
75 let
81 let
81 let
80 let
82 let
70 let
90 let
80 let
88 let
77 let

NAVŽDY ODEŠLI...
12. 12. 2020
13. 12. 2020
17. 1. 2021
1. 2. 2021
25. 1. 2021
8. 2. 2021
12. 2. 2021
14. 2. 2021

Josef Vlček, Mostek
Jiří Helbich, Debrné
Jiřina Dufková, Mostek
Hana Rouhová, Mostek
Jaroslav Hampl, Mostek
Miroslav Lebeda, Mostek
Jan Vaněk, Mostek
Eva Erbenová, Mostek

73 let
76 let
77 let
79 let
68 let
65 let
71 let
87 let

VZPOMÍNKY
Dne 17. 1. 2021 tomu bylo již 8 let, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Pavel Svoboda.
Stále vzpomínáme

rodina Svobodova

Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem,
když jsme Ti, maminko, dávali naposledy sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit a slunce hřát,
Ten, kdo Tě miloval, nepřestane,
milovaná maminko, na Tebe vzpomínat...

Dne 4. 3. 2021 vzpomeneme smutného 5. výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky, paní Hany Purtíkové.
Stále vzpomínáme a nikdy na maminku nezapomeneme.

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

syn Standa a děti s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem sousedům a známým za projevená slova soustrasti nad ztrátou našeho milovaného tatínka a mého manžela pana
Bedřicha Hlušičky.
manželka a děti s rodinami

Dne 12. 3. 2021 vzpomeneme 5. výročí, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička paní Amálie Skopárová.
Vzpomeňte s námi
děti s rodinami

MOSTEK V ČÍSLECH









k 31. 12. 2020 žilo v naší obci celkem 1 159 občanů
- z toho 592 mužů a 567 žen
- z toho žilo v Mostku 811 občanů, v Zadním Mostku 76, na Souvrati 197 a v Debrném 75 občanů
- z toho je 156 občanů do 15 let
- z toho je 1003 občanů nad 15 let
- z toho mužů nad 15 let 507 a žen nad 15 let 496
v roce 2020 se přistěhovalo 31 nových občanů a odstěhovalo se
40 občanů
během roku 2020 se narodilo 10 nových občánků
- z toho 5 chlapců a 5 dívek
v roce 2020 zemřelo 19 občanů
- z toho 14 mužů a 5 žen
celkem 11 našich občanů uzavřelo v roce 2020 manželství
v roce 2020 bylo v obřadní síni OÚ Mostek uzavřeno 5 manželství
mimo obřadní síň na jiném vhodném místě bylo v roce 2020 před naším matričním úřadem uzavřeno 7 manželství
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČR
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě, bude
na celém území České republiky přistoupeno
ke sčítání lidu, domů a bytů.
Právě letos, 100 let od prvního prvorepublikového sčítání, půjde o nejmodernější sčítání v historii České republiky. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Každá fyzická osoba podléhající sčítání
je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území
ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které
byl na území ČR udělen azyl, doplňková nebo dočasná ochrana;
b) každá další fyzická osoba, která je na území ČR v rozhodný
okamžik přítomna;
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v ČR
na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté), a na cizince požívající
diplomatické výsady a imunity.

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi.
Získaná data mohou pomoci při plánování opatření, aby se v Česku
žilo lépe, například při řešení nedostatku volných bytů, nabídky
vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení
vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve
zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem
území se koná už od roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako
ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky umožňují srovnání
současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa.
Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost.
Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i
směřování aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Poskytují obrázek o ekonomické činnosti obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělání, bydlení či složení domácností umožňují
analyzovat například situaci čerstvých absolventů, samoživitelů,
lidí, kteří ztratili práci před důchodem, pracujících seniorů či lidí
bez příjmu. Data jsou podkladem pro analýzy trhu práce či dopravy
v konkrétních lokalitách. Pomáhají při tvorbě nových pracovních
míst, nabídky služeb nebo programů podpory sociálně slabších.

První fáze sčítání, která je připravena
jako online, bude zcela bezkontaktní, a
vzhledem k epidemické situaci i nejbezpečnější. Od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021 se lidé
budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí
domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem.
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn
od 27. 3. 2021 na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci, kterou naleznete v Google Play i App
Store pod názvem „Sčítání21“.

Sčítání znamená šanci získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají.

Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude
moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání klasický listinný formulář, a to
od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021. Za velmi přísných hygienických
opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní
obálkou. Sčítací komisaři se prokazuje průkazem sčítacího komisaře. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv
poštovní schránky, poslat na P. O. Box České Pošty nebo odevzdat
na kontaktním místě sčítání.

Sčítání může být impulsem pro rozhodování, co je třeba
zlepšit.
Sčítání umožňuje srovnat, jak se mění kvalita života.
Zavolejte nám na infolinku 274 056 789.
K dispozici jsme každý pracovní den od 8:00 hodin do 16:00 hodin.
Tyto hovory nejsou zatíženy zvýšeným tarifem za minutu volání.
Jedná se o tzv. bílou linku, na které hovorné platí volající dle svého
běžného tarifu.
Kontaktovat nás můžete i na e-mailové adrese dotazy@scitani.cz.
Psát nám můžete i na naše sociální sítě:
Facebook Sčítání 2021
Twitter Českého statistického úřadu
LinkedIn Českého statistického úřadu

Více informací naleznete na www.scitani.cz
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