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Stačí mít k Vánocům jen jedno splněné přání?
O první adventní neděli, která je předzvěstí vánočních svátků,
jsme opět společně rozsvítili náš vánoční strom v centru obce.
Říká se, ţe Vánoce jsou nejkrásnější období v roce. Co si vlastně představíme, kdyţ řekneme slovo Vánoce? Nejspíše to bude
adventní věnec, adventní kalendář, kapr, salát, stromeček, cukroví,
vůně vanilky, skořice a purpury, dárky nebo Jeţíšek. Jistě se Vám
ale vybaví i Tři oříšky pro Popelku, Pelíšky,… nebo třeba „ţahnutý
ţuby nahólu―?
A jaké se Vám vybaví Vánoce? Vánoce šťastné a veselé, klidné,
překrásné, láskyplné, kouzelné nebo plné zázraků. Dnes jiţ známe
Vánoce více na blátě neţ Vánoce bílé… Vánoce mají hodně přívlastků a podob…
Nakonec ale Vánoce mají takovou podobu, do jaké je přetvoříme my sami. Vánocemi můţeme být pro ostatní i my, kdyţ vykouzlíme doma pohodovou atmosféru. Můţeme být vánočními
ozdobami, pokud naše vlastnosti zdobí náš ţivot. Můţeme být jako
vánoční zvon a svolávat a spojovat lidi kolem sebe. Pokud svou
dobrotou a štědrostí prozáříme cesty jiných, můţeme být vánočním
světlem. Můţeme být i vánočním dárkem, kdyţ budeme svým bliţním opravdovým přítelem. Kdyţ si lidé okolo nás budou přát být,
co nejvíce s námi, můţeme se stát i vánočním přáním.
A jaká jsou ta Vaše vánoční přání? Já jsem si jako dítě přála
dostat k Vánocům kouzelnou hůlku, která by mi splnila všechna
přání. Dnes mne napadá, co bych s takovouto kouzelnou hůlkou
dělala? A co kdyby mohla splnit jen tři přání? Co byste si přáli?
Lásku, zdraví a dobré lidi kolem sebe? Nebo snad peníze, práci a
majetek? Nebo si snad máme přát třeba ubrousek prostři se, oslíka
otřes se a obušek z pytle ven? Je velmi těţké si vybrat, ţe?
Je pravda, ţe čím jsme starší, tím je náš seznam vánočních
přání kratší. Je to proto, ţe si přejeme hlavně věci, které si nemůţeme koupit za peníze.
Nakonec jsem dospěla k tomu, ţe by mi vlastně stačilo jedno
jediné splněné přání. A tím je, aby nás v ţivotě potkávali jen takové věci, které nám vykouzlí ÚSMĚV na tváři. Úsměv léčí nejen

naši duši, ale i
bolavá srdce.
Navíc
nás
úsměv nic nestojí a nikdo
není tak chudý,
aby
nemohl
darovat úsměv.
Vţdyť i to naše
štěstí závisí na
šťastném úsměvu našich blízkých.
Začněme jiţ
dnes, mávněme
pomyslnou
kouzelnou hůlkou a USMĚJME SE! Usmívejme se na lidi kolem,
ale nezapomeňme se občas usmát i sami na sebe. Vţdyť úsměv si
kaţdý z nás zaslouţí.
Prožijte pokojný advent a šťastné a veselé Vánoce. Ať vás
v novém roce provází zdraví, štěstí a láska ruku v ruce s úsměvem. Přeji vám všem jménem svým, ale i zastupitelů naší obce,
ať se z vašich očí dívá štěstí, ať na vašich tvářích září úsměv, ve
vašich srdcích hřeje láska a ve vašich myslích vládne radost. A
hlavně přejeme všem dětem hodně úsměvů pod stromečkem, a
aby se jim vyplnila všechna jejich přání.
Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací akce rozsvícení
stromku, ţenám z Klubu seniorů za přípravu perníčků pro děti. Děkuji paním učitelkám Radce Honců, Evě Kalfusové, Olze Škrobánkové Kloudové a Zuzaně Pacákové za přípravu vystoupení s dětmi
z mateřské školky a základní školy. Děkujeme firmě MOSTEK
energo za věnování řízečků, restauraci Za Mostem za jejich přípravu a pekárně Klouček & Kloučková za darování vánoček.
Dagmar Včeláková, místostarostka obce

Buďte s námi „V OBRAZE“
Chcete mít nejnovější informace z obce Mostek
na Vašem chytrém telefonu? Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní
aplikace – V OBRAZE.
Aplikace 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.
Co je potřeba k jejímu stažení? Chytrý telefon s operačním
systémem Android či iOS, přístup na internet, místo v úloţišti telefonu cca 13 MB. Pro operační systém windows tato aplikace není
určena.
Buďte s námi „V OBRAZE―, stáhněte si novou aplikaci...
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2. oddíl vodních skautů Mostek hlásí…
V posledním čísle jsme psali o začátku nového skautského roku a nyní uţ se nám blíţí nový rok kalendářní.
Opravdu ten čas doslova letí.
V polovině října naše dvě posádky absolvovaly svoje
první opravdové skautské vodní závody. Na Orlickém
pětitratlonu, pořádaném v Hradci Králové, obsadili Mloci 3. a čolci se ţabičkami 8. místo. Byla to pro všechny velmi cenná
zkušenost.
Z 28. na 29. října proběhla v klubovně přespávačka těch nejmladších, tedy Chrostíků, a to pod názvem „Skřítci, trpaslíčci, podzimníčci―. Jaké by to bylo, kdybychom se náhle stali maličkými, nepatrnými, ale důleţitými v proměnách podzimní přírody? A jaké to je,
spát ve spacáku mezi kamarády, bez maminky, bez táty? Naši benjamínci vše zvládli s úsměvem, stýskání, i kdyţ také nastoupilo, jim
kolínka nepodlomilo.
30. října se Chrostíci společně s Mloky vypravili do trutnovského
bazénu, aby si trochu pohráli i zatrénovali ve svém ţivlu.
4. - 6. listopadu se konala víkendovka ve skautské vile ve Dvoře
Králové n. L. O pátečním podvečeru se na cestu po stopách skauta
padlého na konci 2. sv. války vydala druţina Mloků. Ve večerních
hodinách také Mloci navštívili hrob tohoto mladého hrdiny, V. Vejra. Téma „Hrdinové války―, vyhlášené Skautským institutem, se
otevřelo. V sobotu dorazili na Zlatničku čolci a ţabičky. Starší bráškové a sestřičky jim připravili výborný oběd, a potom se všichni
společně znovu vydali do minulosti. Na jejich pouti jim byla oporou
slova bratra oldskauta, Pepy Balihara, který zavzpomínal na neblahý
osud vlčete ţidovského původu, Pepy Schütze a dalších, kteří přišli
zbytečně o ţivot ve válečných letech. J. Langfelner, vůdce 3. oddílu,
provedl pak děti po historických křiţovatkách, na nichţ se ocitlo
skautské hnutí.
12. listopadu se uskutečnila další společná brigáda na naší klubovně. Díky nadšencům z řad oddílu a jejich rodičům jsme udělali
opět kousek uţitečné práce.
17. listopadu Mloci zamířili do Vrchlabí, kde se zúčastnili velké
hry inspirované Sametovou revolucí a událostmi, které jí předcházely. Záţitků přibyla spousta a závěrečný koncert skupiny Goji byl
skvělou tečkou za vydařenou akcí.

Zhruba v polovině
listopadu jsme se dozvěděli, ţe naše fotografie
„Proti proudu―, pořízená
Škvarkem na 1. výpravě
Chrostíků na řeku, získala krásné 3. místo v
soutěţi „Letní skautská
fotografie― a s naším
souhlasem bude otištěna
v časopise Skautský
svět, coţ se také stalo.
Byla to pro nás velmi
milá zpráva.
20. listopadu vyrazili
do bazénu pro změnu
čolci se ţabičkami.
Trutnovský „kryťák― se
opět pořádně rozvlnil.
3. prosince, v čase
adventním, uspořádal
náš oddíl další ročník Závodů foukacích formulí. Díky panu řediteli
ZŠ Mostek jsme se mohli jiţ popáté sejít v místní učebně tělesné
výchovy a strávit celé sobotní dopoledne v bezvadné atmosféře se
všemi domácími i přespolními piloty „F1―.
11. prosince přichází do auly gymnázia ve Dvoře Králové skautský Mikuláš, a tudíţ ani my tam tradičně nemůţeme chybět.
V sobotu 17. prosince bychom Vás velice rádi pozvali do kaple
sv. Anny v Mostku. Betlémské světlo, které se šíří po celém světě,
světlo lásky, pokoje a radosti dorazí i k nám. Chtěli bychom Vám jej
předat, s Vaší pomocí jej rozmnoţit, zesílit, znásobit a zahnat tak
tmu, která se někdy do našich srdcí vkrádá a do našich duší smutek
nenápadně vkládá. Přijďte si s námi zazpívat vánoční koledy a zaţehnout lucerničky čarovným plamínkem! Rádi Vás 17.12. v 17:00 hod.
pozdravíme. Těm z Vás, kterým nebudeme moci popřát osobně, jiţ
nyní, alespoň takto, tiskneme ruku a přejeme vše dobré uvnitř i kolem Vás! Ať nikoho nezkruší sebenáročnější čas! Kéţ nikdo není
sám! Kaţdý, ať zůstává milující a milován!
za 2. oddíl vodních skautů, KAČ Suchá

Záhadná místa v Mostku...
Přinášíme dnes foto záhadného kamene, který stojí na severovýchodní straně
vrchu Bradla. Výška kamene je asi 2 m.
Kámen se nachází za pietním místem myslivců a lesníků za chalupou Mysliveckého
sdruţení Bradlo.
Nápis na kameni zní:
Tudy přes Debrný vrch procházel
v srpnu roku 1833 Karel Hynek Mácha
při své pouti Krkonošské
a sloţil zde tyto verše:
… já miluju květinu, ţe uvadne,
zvíře - poněvadţ pojde,
člověka, ţe zemře a nebude,
poněvadţ cítí, ţe zhyne navţdy,
já miluju, - více neţ miluju já se kořím Bohu, poněvadţ není …
Bohuţel nám není znám původ tohoto
kamene, ani pravost tvrzení, ţe tudy procházel Karel Hynek Mácha a verše jsou
skutečně napsány jeho rukou.
Prosíme tedy tímto ty, kteří vědí o původu kamene nebo jeho tvůrci více informací, zda by nám k tomuto kameni neřekli
více…. Moc děkujeme za případné objasnění historie této rarity.
Obec Mostek
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Nejsilnější antioxidant se vyrábí u nás v Mostku!
V letošním roce se naše obec dočkala
otevření dalšího nového provozu v areálu
bývalé TIBY - společnosti Algamo, ve
které jsou nejmodernější technologií kultivovány řasy Haematococus Pluivalis.
Elektrárna (MOSTEK energo) zásobuje
tento provoz teplem a elektřinou a naplňuje
tak moderní přístup v energetice – obnovitelné decentralizované
zdroje energie.
Provoz Algama je rozdělen do dvou pater, kde v přízemí probíhá tzv. zelená fáze růstu, v patře prvním pak fáze červená. Součástí
provozu je moderní laboratoř, ve které je prováděn další výzkum a
vývoj. Řasa ve své konečné podobě (tzv. červená fáze) začne produkovat látku asthaxanthin.
Asthaxantin je aktuálně nejsilnější známý přírodní antioxidant
na světě. Právě díky němu mají červenooranţovou barvu někteří
známí ţivočichové, jako jsou například lososi či krevety. Mnoho
vědeckých pokusů prokázalo pozitivní účinky astaxanthinu na svaly, kardiovaskulární systém, oči, mozek, kůţi i na celkovou imunitu. Jeho účinky jsou aţ 500 x silnější neţ u vitamínu E či 6000 x

silnější neţ u vitamínu C.
Existuje pouze několik míst na světě, kde se
takto řasy pro účel abstrahování tohoto unikátního antioxidantu pěstují.
Po Havaji, Japonsku nebo Izraeli je tímto místem právě naše obec
Mostek.
V případě, ţe se budou dále rozvíjet obchodní aktivity společností v bývalém areálu TIBA, bude to pro naši obec znamenat nejen
nárůst pracovních míst, ale i další příjmy plynoucí z daní.
Dnes je zde jiţ zaměstnáno 41 lidí z Mostku a okolí. Zároveň se
obě společnosti aktivně zapojují do ţivota v Mostku. Jako jiţ tradičně i letos MOSTEK energo a Algamo podpořili základní školu,
turisticko-ekologický krouţek TUREK či sdruţení rodičů přátel
školy. Naši fotbalisté hrají jiţ od loňského roku v dresech MOSTEK energo. Obě společnosti byli také opět partnerem Dne obce,
rozsvícení vánočního stromu a chystají se stejně jako loni podpořit i
náš kaţdoroční ples.
Dagmar Včeláková, místostarostka

Rád bych za sebe a za své kolegy popřál Vám všem klidné a veselé Vánoce a šťastný nový rok. Těším se, ţe se i v příštím roce
budeme moci podílet na obecních akcích a podporovat ţivot v Mostku.
Jan Vyhnálek, zástupce investora

Ocenění našich občanů
Náš občan Debrného, pan Jiří Štěpánek, byl oceněn místostarostkou Dvora Králové nad Labem Alexandrou Jiřičkovou. Toto ocenění
převzal na oslavě svátku seniorů za dlouholetou aktivní činnost
v Klubu důchodců v Sadové ve Dvoře Králové nad Labem.
Přinášíme výtah z článku v Krkonošském deníku:
„Řada seniorů patří k nesmírně aktivním lidem. Neustále hledají
nové a zajímavé způsoby, jak trávit čas – chodí do divadel a na koncerty, jezdí na výlety, sportují, pravidelně se scházejí a drží krok
s moderními informačními technologiemi. Bohužel jsou však v naší
společnosti i senioři, kteří takové štěstí nemají. Měli bychom se tedy
aspoň na chvíli zastavit, vzpomenout na svoje blízké a udělat si spolu
výjimečný den, na který budeme rádi vzpomínat," řekla mimo jiné
během slavnostního zahájení místostarostka města Alexandra Jiřičková a pokračovala: „Oslava svátku seniorů se v našem městě koná
již od roku 2010. Jsem ráda, že se i Dvůr Králové stal součástí budování této tradice a podporuje tuto dobrou myšlenku. Vždyť senioři si
zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu, blízké a město."
A k děkování došlo i na pódiu Hankova domu. Z rukou místostarostky Alexandry Jiřičkové a vedoucí odboru školství, kultury a
sociálních věcí Kateřiny Pištorové převzal poděkování za aktivní činnost se seniory předseda Klubu důchodců v Sadové Jiří Štěpánek.
Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/dvoraci-ocenili-cinnost-jiriho-stepanka-a-vilmy-knahlove-20161013.html

Program Hankova domu na leden a únor 2017
16. 12. 2016 od 10:00 hodin

15. 1. 2017 od 10:00 hod.

15. 2. 2017 od 19:00 hod.

Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers uvádějí - Bude to jinak!
- ţhavý i sladký swing (sál Hankova
domu
domu); vstupné od 360 Kč
16. 1. 2017 od 19:00 hodin
16. 2. 2017 od 19:00 hodin
SKOŘÁPKA (Divadlo Ungelt
JMÉNO - francouzská komedie v
Václava Hanky)
Praha) - hrají: Alena Mihulová a
podání Divadla Verze Praha; hrají:
Petra Nesvačilová (sál Hankova
Jan Dolanský, Jana Janěková ml.,
26. 12. 2016 od 17:00 hodin
domu)
Roman Zach, Linda Rybová, Petr
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECLněnička (sál Hankova domu)
KÉHO SBORU ZÁBOJ v kostele 1. 2. 2017 od 19:00 hodin
ZOE SCHWARZ BLUE COMsv. Jana Křtitele
28. 2. 2017 od 19:00 hodin
MOTION - třetí nejlepší britská
Koncert KPH CANTARINA CLA14. 1. 2017 od 10:00 hod.
bluesová kapela (krčma Starý pivoRINETE - Hana Tauchmanová,
TANEČNÍ SOUTĚŢ ČESKÉHO
var)
Jana Jahodová, Jana ČernohouzoSVAZU TANEČNÍHO SPORTU
O CENU HANKOVA DOMU - sál  12. 2. 2017 od 10:00 hod. Pohád- vá, Věra Kestřánková
ka z pařezové chaloupky Křemílka Vstupné: 130,-Kč (sál Hankova domu)
Hankova domu
a Vochomůrky (sál Hankova domu)
KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
- vánoční trhy s doprovodným
programem ZHOR, CARPE DIEM, MUSICA PER LEGNI,
KANTOŘI, Divadlo 100 opic
Praha (sál Hankova domu a náměstí

TANEČNÍ SOUTĚŢ SVAZU
UČITELŮ TANCE O CENU
HANKOVA DOMU – sál Hankova

Plesová sezóna v Hankově domě:
6. 1. 2017 Ples absolventů tanečních
13. 1. 2017 Maturitní ples SŠIS
20. 1. 2017 XXVII. Reprezentační ples
Hankova domu
21. 1. 2017 Ples ZŠ Schulzovy sady
27. 1. 2017 PLES Nemocnice
3. 2. 2017 Ples fy EUROLIFT
10. 2. 2017 Reprezentační ples SŠIS
11. 2. 2017 XII. PLES JUTAŘŮ
17. 2. 2017 Maturitní ples SŠIS
25. 2. 2017 XXI. Ples absolventů gymnázia
3. 3. 2017 Ples ZŠ 5. května
11. 3. 2017 Ples MMG
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Zpráva o fungování SRPŠ
SRPŠ, VŘSR, ROH a podobné zkratky se nám starším vryly do mozku z dob minulých. Některé zkratky přetrvaly a jednou z nich je i zkratka
SRPŠ, kterou máme zautomatizovanou a pro rodiče dětí školou povinných znamená vlastně jen to, ţe jednou za rok platí ve škole 200 Kč za
své dítě.
Co, kdo a nač SRPŠ je, zůstává pro
nás záhadou spojenou s pocitem, ţe
nevíme a nemáme moţnost ovlivnit,
za co budou peníze utraceny. Proto na
úvod přiblíţím, co je SRPŠ a co je
jeho funkce. SRPŠ je doslovně spolek
rodičů a přátel školy, tj. zastoupení
rodičů pro spolupráci se školou. Původně byl jako většina spolků zaloţen
na principu solidarity a přerozdělování finančních prostředků, kdy se z
vybraných peněz přispívalo na finančně nákladné aktivity školy (jako
např. lyţařské výcviky, doprava na výlety, dary absolventům,...), které
by si rodiče s niţšími příjmy nemohli sami dovolit zaplatit a rozvíjí tak
škálu akcí, které škola můţe podniknout, a které by měly pomáhat ke
vzdělávání ţáků nějakou příjemnější, záţitkovou formou. Úkolem zástupců rodičů ve spolku je tlumočit zájem všech rodičů, na co se mají
vloţené peníze vydat, a zároveň částečně spoluutvářet dění ve škole.
Mostecký spolek rodičů je de facto jiţ mnoho let spolkem matek a
přítelkyň školy v počtu 7, jejichţ děti navštěvují mosteckou školu.
Z hlediska finančních zdrojů je vedle rodičů a obce jako jednoho z
hlavních přispěvatelů spolku zastoupena věrná skupina sponzorů z řad
místních drobných podnikatelů, která se nám v současné době rozrostla o
"velkopodnikatele" MOSTEK energo. Posledním zdrojem je výtěţek z
akcí pořádaných spolkem. Podrobnější hospodaření s finančními prostředky je moţné shlédnout ve výroční zprávě spolku.
Spolek škole přispívá na knihy pro prvňáčky, knihy a trička pro vycházející deváťáčky, sladkosti na Mikulášskou nadílku, příspěvky na
výlety a dopravu, příspěvek na branný kurz pořádaný jednou za dva
roky.
Jak vidíte, z velké části se jedná o přerozdělování příspěvků. Ale jednou z oblastí působnosti spolku by měla být i komunikace se školou. V
minulém roce se mostecké přítelkyně musely vypořádat s oţehavým
tématem stravování ve školní jídelně. Na popud rodičů, kteří nebyli spokojeni s kvalitou jídla, vypracovali jednoduché dotazníky a pokusily se o
iniciování změny. Sešly se s ředitelem školy a kuchařkami nad výstupy z
dotazníkového šetření a společně hledaly řešení.
V návaznosti na tradici spolek kaţdoročně organizuje pravidelné společenské akce, které začínají maškarním plesem pro děti (balíčky sladkostí, drobné odměny za soutěţe, tombola pro starší děti na diskotéce),
následuje Dětský den, kde jsou ve spolupráci s ostatními mosteckými
spolky provozovány soutěţe, dílničky spojené s drobnými odměnami
(většinou sladkosti) a poslední je jiţ dvakrát proběhnuvší podzimní akce
Halloween, kde se na jednotlivých stanovištích rozdávají sladkosti. Akce
SRPŠ, více méně přitahují hlavně malé děti (maškarní ples, Dětský den),
ale prostředky spolku by měly být pouţity rovnoměrně ke vzdělávání
všech dětí mimo školní lavice.
Odhlédneme-li od zaběhnutých příspěvků na dopravu, branný kurz,
dary pro ţáky, provozní náklady na akce a utrácení za sladkosti (ačkoliv
současné členky spolku se snaţí obsah nezdravých sladkostí a buřtů, jak
jste si asi všimli, sníţit na minimum), chybí funkční koncepce, co se
získanými penězi a co všechno by spolek měl iniciovat. Nabízí se otázky: Jsou aktivity spolku dostačující? Má v dnešní době částka, se kterou
spolek disponuje, význam, dá se za ní něco smysluplného pořídit? Má
význam spolek sám o sobě, nebo je to pouze přeţitek z minulých dob?
Nová koncepce by měla vyjít ze spolupráce rodičů a školy, s ohledem na
její potřeby a na poţadavky rodičů, co chtějí, aby škola s dětmi podnikala. Spolek by logicky mohl být prostředníkem při takovém dialogu, ale
chybí mu napojení na širší základnu rodičů, aby mohl tlumočit zájem
rodičů škole. Naše kontakty s učiteli se omezují na neformální setkání s
jednotlivými učiteli, kdy vystupujeme jako rodiče a předáváme neoficiálně informace ze SRPŠ, coţ není asi dostačující. Kam by se mohly finanční prostředky vloţit, je námět pro všechny rodiče k zamyšlení.
Cílem našeho spolku je otevřít prostor pro komunikaci mezi rodiči a

školou. Škola zaţívá v poslední době odliv ţáků. Proč, to se můţeme jen dohadovat. Pokud chceme, aby byla škola v Mostku zachována, je potřeba hledat důvody nespokojenosti a konstruktivně je
řešit. Řešení není odvést dítě jinam. Ve škole probíhá mnoho aktivit, učitele v rámci svých časových moţností dělají maximum.
Dalším cílem, který jde ruku v ruce s předchozím, je spolupodílet se s ostatními mosteckými spolky na rozkvětu pospolitosti
Mostečáků, vytvářet příjemné společenské prostředí, kde se všichni přítomní dospělí i děti budou rádi setkávat a cítit se dobře, k
čemuţ slouţí naše společenské akce - maškarní ples, Dětský den a
Halloween.
Halloween jsme zařadili do našeho kalendáře proto, aby v pochmurných podzimních měsících s dlouhými temnými večery
vznikla příleţitost společného příjemného setkání v Mostku, která
by mohla zaujmout široké spektrum obyvatelstva, nejenom rodiče
s malými dětmi. Na první pohled jednoduchá akce je však náročná, co do obsazení a zajištění. Náš spolek se sedmi matkami nemá
šanci jej bez cizí pomoci zrealizovat. Jen díky podpoře školy, která zapůjčila a vyzdobila tělocvičnu, obce a jejích potřebných materiálů (stanu, vidliček), podpory fotbalistů, kteří poskytli zázemí
na konci pochodu a velmi potřebné hlídače na silnicích, díky podpoře a pomoci manţelů matek spolku s technickým zajištěním
jednotlivých stanovišť, pomoci dobrovolnic z řad známých a také
díky úţasným napečeným dobrotám od našich babiček a tet se
Halloween mohl uspořádat (opomněla jsem sponzorské dary).
Jsme rádi i za účastníky všech našich akcí, bez nich by nějaké
organizování pozbylo smyslu. To vše dělá spokojenou pospolitost,
v obci se něco děje, ţije to tu.
A je samozřejmé, ţe se některé věci mohou i nepovést. Z naší
strany byla málo zajištěná koordinace činností na konci pochodu,
všechny členky byly bohuţel v terénu. Nebyla zabezpečena ochrana produkce hudby, kdy muzikant musel čelit verbálním útokům
místních opilců. Chybělo zajištění komunikace se zvukařem, aby
ztlumil hudbu podle potřeb místa a chybělo uvedení, co s buchtami, rohlíky a jablky ve stánku. K nim bych chtěla uvést: naše spolkové matky nemají rády věčné opékání buřtů. Poprosili jsme proto
naše příbuzné o přípravu pohoštění a některé členky i samy napekly buchty a placky. Plus jsme se chtěli vrátit k tradici opékání
jablek na ohni a obalení si je v cukru a skořici. Rohlíky jsme zařadili jako slanou alternativu, protoţe naše děti si rády opékají rohlíky nad ohněm a o buřty nestojí. Domácím občerstvením a jablky
jsme chtěli vytvořit atmosféru sousedské akce, kdy kaţdý něco
donese a společně se to sní, tolik na vysvětlenou. Co se hudby
týče, jako organizátorka jsem vybrala samozřejmě to, co mám
ráda. Chtěla jsem hudbu, která by oslovila především naše dospívající děti. Pokud je někdo nespokojen, poprosí zvukaře o ztlumení, odejde slušně domů, nechová se hulvátsky a nenarušuje ostatním akci hrubým vystupováním, svým chováním kazí práci spousty lidí. Je potřeba si uvědomit, ţe kaţdý z organizátorů věnuje
pořádání jakékoliv akce svůj volný čas, ať jde o přípravu stanovišť, sezení na stanovištích, pečení buchet, chození v dešti po silnici, lisování moštu, psaní mailů, telefonování, plánování, atd...
Příští ročník chceme Halloween uspořádat v duchu českých
Dušiček a mexického svátku zemřelých, kdy pochod bude bez
hororových amerických strašidel, vzpomínkou na naše předky a
uznáním smrti jako nedílné součásti ţivota. Všichni mohou přinést
občerstvení a společně oslavíme tento svátek.
Na závěr DŮLEŢITÁ VÝZVA, pro všechny co nejsou spokojeni, ale i pro ty co spokojení jsou a chtějí se zapojit. !!! STAŇTE
SE ČLENY NAŠEHO SPOLKU !!! PAK SI NA NAŠICH AKCÍCH BUDETE MOCI PROSADIT SVÉ NÁPADY A MUZIKU,
KTEROU MÁTE RÁDI. Naše matky ve spolku budou rády, pokud se jejich řady rozšíří i o nějaké otce. Pojďme se drţet hesla
Naděţdy Tolokonnikovové, známé z Pussy Riot, které vedly protestní akce proti Putinovi: "Pokud stojíte o změnu, nikdo Vám ji
nenaservíruje na stříbrném talíře, musíte si ji sami zařídit, je to
tady samoobsluha―.
Autorka: Magdaléna Nováková, členka SRPŠ
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Kalendář akcí pro obec Mostek v roce 2017
Po
52
1 2
2 9
3 16
4 23
5 30

Út
3
10
17
24
31

Leden
St Čt Pá
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

So
7
14
21
28

Ne
1
8
15
22
29

Po
5
6
7
8
9

6
13
20
24

Út
7
14
21
28

St
1
8
15
22

Únor
Čt
2
9
16
23

Pá
3
10
17
24

So Ne
4
5
11 12
18 19
25 26

Po

Út

9
10 6
11 13
12 20
13 24

7
14
21
28

3. Pololetní prázdniny

Po
13
14 3
15 10
16 17
17 24

Út
4
11
18
25

Duben
St Čt Pá
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

So
1
8
15
22
29

Ne
2
9
16
23
30

Velikonoční prázdniny
30. Čarodějnice - FK Mostek
30. Splatnost poplatků za odpady

Po
26
27
28
29
30
31

3
10
17
24
31

Út
4
11
18
25

Červenec
St Čt Pá
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

So
1
8
15
22
29

Ne
2
9
16
23
30

18
19
20
21
22

Po
1
8
15
22
29

Út
2
9
16
23
30

Květen
St Čt Pá
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

So Ne
6
7
13 14
20 21
27 28

13. Svoz nebezpečných odpadů
27. Na stojáka v Restauraci Za Mostem

Po
31
32 7
33 14
34 21
35 28

Út
1
8
15
22
29

St
2
9
16
23
30

Srpen
Čt
3
10
17
24
31

Pá
4
11
18
25

So Ne
4
5
11 12
18 19
25 26

Jarní prázdniny v okrese Trutnov

10.-12.2. Zvěřinové hody Za Mostem
Maškarní
karneval pro dospělé
18.
25. Dětský karneval Za Mostem (SRPŠ)
28. Splatnost vodného a stočného

20.-22.1. Vepřové hody Za Mostem
27. Obecní ples Za Mostem

Březen
St Čt Pá
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

So Ne
5
6
12 13
19 20
26 27

31. Splatnost poplatků za psy

Po

Út

22
23 5
24 12
25 19
26 26

6
13
20
27

Červen
St Čt Pá
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

So Ne
3
4
10 11
17 18
24 25

3. Dětský den - SRPŠ - autokemp
24. Mostekiáda - autokemp

Po

Út

35
36 4
37 11
38 18
39 25

5
12
19
26

Září
St Čt Pá
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

So Ne
2
3
9 10
16 17
23 24
30

4. Začátek školního roku
3. Začátek hlavních prázdnin
31. Splatnost vodného a stočného

Po
39
40 2
41 9
42 16
43 23
44 30

Út
3
10
17
24
31

St
4
11
18
25

Říjen
Čt Pá
5
12
19
26

6
13
20
27

So
7
14
21
28

7. Svoz nebezpečných odpadů
Vysvětlivky
svoz komunálního odpadu
svoz plastů
svoz papíru
svoz nebezpečných odpadů

Ne
1
8
15
22
29

9. Den obce Mostek - autokemp

Po
44
45 6
46 13
47 20
48 24

Út
7
14
21
28

Listopad
St Čt Pá
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

4. Halloween - SRPŠ

So Ne
4
5
11 12
18 19
25 26

Po

Út

48
49 4
50 11
51 18
52 25

5
12
19
26

Prosinec
St Čt Pá
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

So Ne
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31

3. Rozsvícení vánočního stromu

konkrétní plánovaná akce OÚ Mostek
konkrétní plánovaná akce SRPŠ Mostek
konkrétní plánovaná akce Restaurace Za Mostem
konkrétní plánovaná akce FK Mostek

ostatní informace
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Kontakty - OÚ Mostek
Úřední hodiny

Pondělí a středa: 8,00 - 13,00 a 14,00 - 17,00

xxx

www.mostek.cz
Starosta

Telefon
499 691 322

E-mail
starosta@mostek.cz

Fax
499 691 344

Místostarosta

499 691 322

mistostarosta@mostek.cz

499 691 344

Podatelna, pokladna

499 691 276

info@mostek.cz, sekretariat@mostek.cz

499 691 344

Matrika, účetní

499 691 208

matrika@mostek.cz

499 691 344

Pozemky, bytový technik

499 691 208

pozemky@mostek.cz

499 691 344

Stavební úřad

499 691 344

stavebni@mostek.cz, klima.stavebni@mostek.cz

499 691 344

499 691 208
499 691 279, 737 610 980

autokemp@mostek.cz
—

499 691 344
—-

OBEC MOSTEK

Autokemp Mostek
- v sezóně volejte

Zdravotnictví - ordinační doby, kontakty
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Lékař: MUDr. Alena Pušová
Sestra: Štěpánka Čechovičová
Adresa: 544 75 Mostek 84
Telefon: 499 691 244 Mostek,
499 396 222 B. Třemešná
Mobil: 734 406 465
Interní ambulance (na objednání)

Po
Út
St

Mostek
12,00-14,30
-----------7,30 -14,00

B.Třemešná
7,30-11,30
7,30-14,30
----------

Čt

11,00-13,00

13,30-18,00

Pá

--------------

7,30-12,00

St 14,30-16,30

Po,Út 14,30-16,00

Mostek
7,15 - 13,00
7,15 - 16,30
7,15 - 14,00
7,15 - 10,00
Bílá Třemešná

ZUBNÍ LÉKAŘ
Lékař:
MUDr. Ludmila Tomášková CSc.
Adresa: 544 75 Mostek 84
Telefon: 499 691 320

Po
Út, St
Čt
Pá

ZUBNÍ LÉKAŘ
Lékař: MDDr. Petra Andrlová
Adresa: Bílá Třemešná 31
Telefon: 732 580 139
Bolesti: kaţdý den 7,30 - 8,00 hod.

Po, St
Út
Čt
Pá

7,30 - 12,00 a 13,00 - 15,00
13,00 - 19,00
7,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
7,30 - 13,00

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

DĚTSKÝ LÉKAŘ

Mostek 84

Sestra: Pavla Štefková

Čt

13,00 -15,30*/**

tel: 499 396 363, mobil: 722 690 057
Dvůr Králové

Bílá Třemešná

7,00 - 11,30

13,00 - 15,30*

Po

Út

7,00 - 11,30

13,00 - 15,30

Út

St

7,00 - 11,30

Čt

7,00 - 11,30

Po

Pá 10,00 - 11,30

xxx
xxx

xxx

St

xxx

Čt

xxx

Pá

7,00 - 9,00

13,00 - 15,30*

13,00 - 15,30*

* prevence a poradna, ** nemocní pouze po telefonické dohodě

DĚTSKÁ POHOTOVOST
Městská nemocnice a. s. Dvůr Králové
Vrchlického 1504, tel. 499 300 611
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
M. Gorkého 77, tel. 499 866 111

sobota a neděle, svátky
8,00 - 20,00
pondělí aţ pátek
16,00 - 20,00
sobota a neděle, svátky
8,00 - 20,00

ZUBNÍ POHOTOVOST

Mostek
St

Mostek

Lékař: MUDr. Zuzana Petrtýlová

13,00 - 15,00

(kaţdou poslední středu
v měsíci se neordinuje )

odkaz: www.kr-kralovehradecky.cz
/ krajský úřad / zdravotnictví /
stomatologická lékařská pohotovost /

Hasiči Dvůr Králové nad Labem
OPIS HZS Hradec Králové
- ohlašování pálení
Městská nemocnice
Lékařská sluţba první pomoci
Dopravní zdravotní sluţba
dispečink Trutnov

950 526 486

Poruchy telefonních stanic

sobota, neděle, svátky
8,00 - 12,00

Linky důvěry a bezpečí

950 530 100
499 300 611 Linka bezpečí dětí a mládeţe
841 155 155
Linka vzkaz domů
499 815 190,
721 000 155 Rodičovská linka

Dispečink letecké záchranné
sluţby - Hradec Králové

Poruchové linky

oblast Dvůr Králové

495 755 111

Zlatá linka seniorů

800 111 113
840 111 234
800 157 157,
800 200 007

800 184 084 , Pomoc online
13 129
Linka důvěry H. Králové

495 273 259

840 850 860 Ambulance pro drogové
závislosti Hradec Králové
1239

495 515 907,
602 163 739

Poruchy elektrický proud - ČEZ
Poruchy - dodávka plynu

Krizové centrum RIAPS

Informační služby
Osnado - informace
Dvůr Králové nad Labem

499 320 351 Most k ţivotu o. p. s. - azylové
ubytování a poradenství

České dráhy a. s. Dvůr Králové nad Labem

972 343 055

Informace o telefonních číslech

1180, 1188

Úřad práce a doklady

800 155 555,
116 111

14 142

116 111

499 814 890
499 841 998,
777 303 115,
777 303 116

Turista v nouzi - help systém

12 22

Lékařská pohotovost

14 120
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Zabavte se s námi před Vánocemi 
(tajenka)

(Děti, obrázky si můţete vybarvit…)

BANGKA, ELSA,
HOSTINSKÝ,
HOUSE, KARÁT,
KATR, KOKŘI,
LAJDÁK, SOUSTAVA,
SPAD, ŠNEK,
ŠTUMPA, TARPAN,
TISK, UNIE,
ÚŘADY, VRAKY,
VÝJIMKA
Začátečník
5 9
7
4
9
3 4 7 2
6 1 7 8 4
8 5
1
6 1
1 7
2
5

6
7

3 5
8

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

Pokročilý
6
1
7

Expert
4

7

6
2

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

8
2

2
6
7
8

8
1 7
3

6
4
1

4
2

4

8
9

5
1

5

7
4 1
3

4
8
5
2
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Společenská kronika
Ţivotní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k jejich ţivotním výročím
a přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti…

20.10.
20.10.
21.10.
31.10.
1.11.
10.11.
10.11.
14.11.
16.11.

Danka Lašová, Mostek
Jarmila Fučíková, Mostek
Zdeněk Daněk, Mostek
Miluše Šírová, Mostek
Vladimír Brynda, Mostek
Irena Kalfusová, Mostek
Anna Karlová, Mostek
Štefan Berecz, Debrné
Ladislav Nypl, Mostek

79 let
75 let
83 let
70 let
70 let
87 let
70 let
70 let
70 let

21.11.
25.11.
26.11.
28.11.
3.12.
3.12.
11.12.
11.12.
13.12.

Věra Víšková, Zadní Mostek
Blažena Stará, Mostek
František Trnka, Mostek
Josef Sedláček, Mostek
Lubomír Šejbl, Mostek
Karel Just, Souvrať
Eva Rolfová, Mostek
Danuše Špuláková, Mostek
Jan Šklíba, Debrné

87 let
83 let
79 let
70 let
89 let
70 let
83 let
83 let
80 let

Vzpomínka
Dne 25. 12. 2016 vzpomeneme smutného 4.
výročí úmrtí našeho milovaného manţela, tatínka a
dědečka, pana Drahoslava Vaise.

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.

Stále vzpomínáme
manţelka a děti s rodinami

Informace obecního úřadu
Oznamujeme občanům, ţe vyúčtování vodného
a stočného za období od června do prosince 2016 se
uskuteční ve dnech 16. a 18. ledna 2017 v pokladně
Obce Mostek vţdy od 8 do 13 hodin a od 14 do 17
hodin.
Výběr poplatků za psy na rok 2017 se
uskuteční ve dnech 13. a 15. 2. 2017 v pokladně Obce Mostek vţdy od 8 do 13 hodin a
od 14 do 17 hodin. Poplatek činí 50 Kč za
psa v rodinném domě a 200 Kč v obytném domě. Splatnost poplatku za psy je do 31. 3. 2017.

V poslední době se nám v obci mnoţí případy volného pobíhání a toulání psů!
Upozorňujeme, ţe dle platné obecně
závazné vyhlášky musí být pes na veřejném
prostranství a veřejně přístupných komunikacích
vždy doprovázen chovatelem a veden na vodítku.
Ţádáme tímto majitele pejsků, aby dohlédli na dodrţování této vyhlášky a také, aby po svých miláčcích uklízeli
jejich exkrementy.
Děkujeme za pochopení a dodrţování vyhlášky.

PRODEJ KNIHY O MOSTKU NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Knihu s názvem
"Mostek kapitoly
z historie obce
aneb
od mlýnského kola
přes tkalcovský stav
aţ po současnost",
která byla vydána
v září 2016,
je možné zakoupit
na OÚ Mostek.

Svoz komunálních odpadů pro rok
2017 se nemění, svoz bude probíhat nadále v lichých týdnech !!!!

Jde o vlastivědnou
publikaci
o obci Mostek, včetně jejích částí
Olešnické Debrné,
Souvrať, Přední
a Zadní Mostek,
Mostecké Lázně,
Josefská Výšina
a Dvořáčky.
Kniha byla
vydána v nákladu
1500 kusů.
Knihu lze zakoupit na Obecním úřadě v Mostku
za dotovanou cenu 500 Kč za kus.
Lze také poţádat o její zaslání na dobírku v ČR za cenu 620 Kč
s poštovným a balným. Tato cena se však můţe od roku 2017 navýšit
podle nového cenového sazebníku České pošty.

Změna úředních hodin o vánočních svátcích

Zaslání do sousední země je vţdy stanoveno dle dalších poplatků, v
současné době je stanoveno na 40 € za publikaci.

Svoz komunálního odpadu během
vánočních svátků proběhne v těchto termínech:
ve středu 21. 12. 2016 a následně pak ve středu 4. 1. 2017, 18. 1. 2017,…

Obecní úřad
22. - 30. 12. 2016
zavřeno
Stavební úřad
22. - 30. 12. 2016
zavřeno
Děkujeme za pochopení.

Během pracovních dnů
o vánočních svátcích
můţete vyuţít v případě
potřeby sluţeb Czech Point
(např. ověřování podpisů,
výpis z katastru nemovitostí)
na pobočce České pošty,
Mostek 76, 544 75 Mostek.

Knihu je moţné zakoupit i v Městském informačním centru Dvůr
Králové nad Labem na náměstí T. G. Masaryka 2.
Z důvodu přečíslování některých domů uvedených v knize, byl
vydán přehled původních a současných čísel domů. Ten si můţete
stáhnout na www.mostek.cz v sekci Kniha o Mostku nebo si jej vyţádat na OÚ v Mostku.
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Zpravodaj obce Mostek č. 6/2016, vychází v prosinci 2016

Fotky a pozvání od našich vodních skautů (článek na str. 2)

Fotky z akce SRPŠ Mostek - Halloween (článek na str. 4)

Zpravodaj obce Mostek
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 5. 12. 2016
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