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Přinese již jaro teplo a naději v lepší zítřky?
Po dva roky jsme čelili covidu a koronavirové
krizi. Pomalu jsme se těšili, že tato etapa bude již
pomalu zažehnána, přišla krize energetická, ekonomická a válečný konflikt na Ukrajině! Naše životy
neustále prochází nelehkými obdobími a někdy se
zdá, že to špatné snad ani neskončí. Věřím, že jaro již
přinese nejen vlídnější počasí, ale i lepší zítřky.
Toto období je nelehké i co se týká samosprávy.
Nejenže nejsou vypisovány dotační tituly, na které
netrpělivě čekáme a jsme na ně připraveni (např. kanalizace na Zadní Mostek, rekonstrukce bývalé školy
na byty), ale zvyšují se neúprosně i ceny stavebních
materiálů a služeb. Ty samozřejmě navyšují plánované rozpočty jednotlivých akcí. Bedlivě sledujeme
vypisování jednotlivých dotací, abychom mohli neprodleně podat žádosti o dotace.
V současné chvíli se mimo jiné snažíme i o možnost vybudování z dotačních titulů lesní naučné
stezky v části Mostecké lázně. Stezka povede od autokempu okolo hájenky, mravenišť, studánky až k
rybníku u Medvědice a k památnému dubu.
V celé naší obci probíhá v současné době výměna
vysokotlakého plynového potrubí, které vede přes
naši obec. Trasa výměny je od Horní Brusnice přes
autokemp, zahrádky pod nádražím směrem přes Zadní Mostek. Postupně budou probíhat tlakové zkoušky
tohoto rekonstruovaného potrubí.

Počátkem března nás zastihla velmi smutná zpráva.
Ve věku 75 let zemřel pan Josef Sedláček, který
v letech 1996 až 2006 vykonával funkci místostarosty
naší obce. Obětavě působil mnoho let i jako funkcionář v místním Fotbalovém klubu Mostek. Děkujeme
za vše, co pro naši obec, ať již při působení na obecním úřadě či v místním fotbale, vykonal.
Po téměř 37 letech opouští ke konci dubna náš
obecní úřad paní Jana Vlastníková z důvodu odchodu
do starobního důchodu. V roce 1985 nastoupila na
Obecní úřad v Mostku jako pokladní a matrikářka.
Postupně vykonávala i správu místních poplatků,
výběr vodného a stočného, účetnictví obce i základní
školy,... V posledních letech pracovala jako účetní
obce, matrikářka a na úseku evidence obyvatel. Děkujeme jí tímto za skvělou a poctivou práci, kterou
odváděla pro náš obecní úřad a naši obec po dlouhá
léta. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí a aktivně strávený
zasloužený odpočinek.
Dobrou zprávou je, že se budeme po dvou letech
moci sejít v sobotu 30. 4. 2022 na akci pálení čarodějnic a lampionový průvod. Občerstvení bude zajištěno.
Již nyní připravujeme obecní slavnosti na sobotu
10. 9. 2022. Můžete se těšit např. na Vlastu Redla,
Michala Prokopa s kapelou Framus a Vaťáky.
Přeji Vám krásné jarní dny a neztrácejte naději
v lepší zítřky 
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM VE DVOŘE KRÁLOVÉ N. L.
KDY: v pondělí 9. 5. 2022,
kdykoli mezi 10:00 a 17:00 hod. budou probíhat individuální konzultace.
V 11:00 a ve 14:00 hod. se uskuteční krátká prezentace kotlíkových dotací.
KDE: v prostorách Městského muzea,
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem
PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu,
bytové jednotky nebo rekreačního objektu

Veškeré informace naleznete
 na webových stránkách kraje v sekci „Kotlíkové dotace:
https://www.kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm
 infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8-16 hod.)
 e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým
dochází oproti předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen celý proces od
podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále
bude občanům ze strany pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
nabídnuta metodická pomoc s podáním žádosti o dotaci a realizací projektu.

Účast na semináři je zcela ZDARMA!
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2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Zprávy o našich aktivitách se naposledy vztahovaly k
zimě. Čas však pokročil. Vyhlížené a toužebně očekávané jaro nastoupilo svoji vládu. Covidová situace se konečně poněkud zlepšila. Už nemusíme nosit na
schůzkách roušky, ale náš svět je přesto celý obrácený
naruby. Putinova agrese se neblaze dotýká všech i v České republice, malé kluky a holky nevyjímaje. Kéž by byli
zkušeností, byť převážně „jen“ zprostředkovaných, souvisejících s válkou na Ukrajině ušetřeni. Opak je ovšem pravdou. Ekonomické důsledky ani nezmiňuji. Skauti přirozeně stojí na straně demokracie, lidských
práv a podle svých sil a možností se snaží pomáhat slabším, pronásledovaným, zlým „osudem“ stíhaným, pomáhat ukrajinským občanům.
Už jen to, že si o ruské agresi řeknou děti na schůzkách pár slov, utřídí
své myšlenky a informace, které se k nim dostávají, přijímají mezi sebe
na školách i v mnohých oddílech vrstevníky z Ukrajiny, je velmi důležité. Dva z bodů našeho zákona zní:„Skaut(ka) je prospěšný(á) a pomáhá jiným. Skaut(ka) je přítelem (přítelkyní) všech lidí dobré vůle a bratrem (sestrou) každého skauta(tky).“ Skaut(ka) se ve slibu zavazuje být
duší i tělem připraven(a) pomáhat vlasti i bližním. Patříme ovšem mezi
ty šťastnější na této planetě, tak i navzdory tlaku neblahých zpráv a
skutečností můžeme prožívat svá malá dobrodružství, své radosti, sdílet
něco pěkného s kamarády.
12. února 2022 se v
Mostku uskutečnila
„Zamotaná výprava“. Šifrovali a uzlovali jsme na čerstvém povětří, ponejvíce v
lese. Cílem výpravy bylo
totiž vrátit veverčí mládě,
které si omylem „osvojila“
popletená liška, jeho rodině,
najít veverčí strom. Podařilo se.
14. února 2022 se nám na místech, kde se vyskytovala tehdy poslední sněhová pokrývka, podařilo nalézt stopy prazvláštních tvorů. Jmenovitě kupříkladu chrachožrouta tříprstého či komároše šmejdského. Otisky, které na místě zanechali také divočáci nebo srny, nás zanechaly
zcela chladnými. Ty potkáváme a rozeznáváme běžně :-).
22. února 2022 jsme oslavili „Den zamyšlení“, mezinárodní skautský svátek. Vzpomněli jsme na Zakladatele a na stále stejně aktuální
Baden-Powellovo poselství. Zamysleli jsme se nad klimatickou změnou, úlohou i možnostmi dívek a žen v rámci této problematiky. Přemýšleli jsme, co my sami můžeme udělat, aby byl svět o kousek lepším.
V prvním březnovém týdnu si každý školou povinný v okrese Trutnov užíval někde jarní prázdniny. S několika brášky a sestřičkami jsme
se přesto sešli a vyrazili jsme jednou na bruslení a podruhé do bazénu.
7. března 2022 nás autobus dovezl do Dvora Králové, kde jsme
rozluštili telegram
(zprávu napsanou morseovkou) o tom, že Jozef
Maszárik se právě stal
otcem. Právě před 172
lety. Vydali jsme se do
Podhartě k pomníku T.
G. Masaryka, Jozefova
syna. Vedoucí 3. oddílu
seznámil potom ty, kteří
byli ochotni naslouchat, s
historií dvorské sochy
našeho prvního prezidenta. Co by asi T.G.M. říkal
na situaci v současném
evropském prostoru? (O
zkušenostech československých legionářů v
Rusku se nebudu raději
rozepisovat.)

12. března 2022 proběhly střediskové závody v šifrování. Na pomyslnou startovní čáru se postavili dvě „hlídky“ z našeho oddílu. Vedoucí
prvního roje světlušek a spol. připravili velmi zajímavou trasu centrem
města. Děti postupně našly a rozšifrovaly deset zpráv. Mohly tak doplnit chybějící části příběhu o zázračné sošce panny Marie, která kdysi
zachránila Dvůr Králové před vypálením švédskými vojsky. Vedoucí 3.
oddílu
pak
všechny provedl kostelem a
hlavní hrdinku
historické události
dětem
ukázal. Holky i
kluci si mohli
„na
vlastní
pozadí“
vyzkoušet lavici,
na níž sedávaly
české královny,
a následně společně vystoupali na věž. Tam
došlo k vyhlášení vítězů. Naše Fialky (Slunka s Jájou) a Myšáci (Juky s
Torpédem) vybojovali v soutěži druhé a první místo, ale o ocenění ani
tolik nešlo. Odnesli si především báječné zážitky.
26. března 2022 jsme se tradičně zapojili do akce pořádané ČSOP,
„Ukliďme svět!“. Dvacet tři malých i velkých nadšenců z řad skautů i
veřejnosti neváhalo strávit sobotní dopoledne s pytli v rukou a s povětšinou ohnutými zády. Zvládli jsme po obci posbírat 4 pytle směsi, tedy
komunálního dopadu, 8 pytlů plastů, 2 pytle skla, 1 pytel kovů + 1 pytel hliníkových plechovek. Asi se budu opakovat, ale každý, kdo na
svých procházkách neváhá uklidit cizí nepořádek (třeba v lese) zaslouží
pochvalu. Ten, kdo ty odpadky odhazuje, by měl být neprodleně poslán
na obecně prospěšné práce!
28. března 2022 se nám
podařilo u klubovny uspořádat malý knižní bazárek,
„Knižní pondělí“ na podporu válkou devastované
Ukrajiny. Kdokoliv si mohl
přijít vybrat nějaký titul z
poměrně velkého množství
starších knížek. Příspěvky
za knihy byly dobrovolné
(zrovna tak jako jejich výše)
a putovaly ihned po akci na
konto Člověka v tísni. Na
speciální účet pro Ukrajinu
jsme poslali částku 1252,Kč.
Skautské maminky, které
měly možnost, se týden po
bazárku zapojily do sbírky
jarního oblečení, pořádané
Oblastní charitou Dvůr Králové. Dohromady se v klubovně sešlo mnoho pytlů převážně dětského strojení a obuvi pro ukrajinské občany,
které válka vyhnala z jejich domovů a oni nyní našli bezpečné útočiště
na Královédvorsku.
Touto zprávou se pro tentokrát loučíme a přejeme Vám všem více
radosti, méně starostí, hodně dobré vůle, soucitu a trpělivosti, rovněž
pak optimismus a odvahu, octnete-li se někdy na prahu těžké životní
události. Kéž by se každému v náročné situaci dostalo vždy přátelské
podpory a pomoci.
za 2. OVS napsala KAČ Suchá

(Příspěvek vznikl počátkem dubna s nadějí, že až dostanete Zpravodaj
za několik týdnů do rukou, bude již vše jiné, příznivější, svět o trochu
normálnější.)
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ZPRÁVY Z DĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Na konci října a do poloviny listopadu 2021
proběhlo v ZŠ šetření České školní inspekce
zaměřené na stav znalostí a dovedností žáků
po distanční výuce v anglickém a českém jazyce a v matematice. Z výsledků šetření ČŠI vyplývá, že jsou naši žáci v porovnání se školami, které se dobrovolně zúčastnily,
na průměrném pořadí. Pouze žáci šesté třídy předvedli nadprůměrné
výsledky ve všech třech předmětech. František Novák dosáhl 100%
výsledků v obou jazycích a Pavel Pikl v matematice.
V listopadu se konalo krajské kolo logické olympiády. Z
okresního kola postoupili a školu skvěle reprezentovali Pavel
Pikl a Petra Hakenová. Pavel obsadil 11. místo z 51 účastníků a
Petra obsadila 12. místo ze 47 soutěžících.

Školní kolo astronomické olympiády nejlépe zvládl Martin Petr
s 56%.
Fyzikální olympiády školního kola se účastnilo celkem 6 žáků,
všichni byli úspěšnými řešiteli.
8. ročník - kategorie F
9. ročník - kategorie E
počet účastníků - 4
počet účastníků -2
úspěšní řešitelé - 4
úspěšní řešitelé - 2
Pavel Pikl
Michal Kozák
Doubravka Cicáková
Eliška Lebedová
Ella Jiráková
Zuzana Bíbová

Školní kolo matematického klokana, které jsme organizovali v
březnu, absolvovala většina žáků školy. V tabulce naleznete přehled
nejúspěšnějších řešitelů školy.
Jméno a příjmení
Třída Body Jméno a příjmení
Třída Body
Kategorie Cvrček
Kategorie Benjamín
Kateřina Hakenová
II.
65 Duy An Nguyen
VII.
81
Antonín Dlabola
III.
53 Vít Špetla
VI.
63
Jakub Polívka
II.
51 Tomáš Donát
VI.
62
Kategorie Klokánek
Kategorie Kadet
Petra Hakenová
IV.
92 Pavel Pikl
VIII.
59
Ferdinand Krejčík
IV.
82 Filip Valenta
IX.
55
Stela Polívková
V.
66 Michal Kozák
IX.
54

V měsíci březnu 2022 školu reprezentovala Ella Jiráková v
okresním kole olympiády v českém jazyce. Součtem bodů v ústní
části a slohové práci si vybojovala krásné 4. místo z 27 soutěžících.
Bohužel jí o jednu příčku unikl postup do kola krajského. Umístění
považujeme za velký úspěch a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

Zápis do ZŠ se konal ve dnech 6. a 7. 4. 2022 po dvou letech s
osobní přítomností dětí ve škole. K zápisu se dostavilo 20 dětí. Někteří rodiče požádali o odklad. Proti minulému roku přišel k zápisu
dvojnásobný počet dětí, což nás moc těší. Od září proto budeme
otevírat samostatnou první třídu, její třídní učitelkou bude paní
Mgr. Eva Robková.
Zápis do MŠ se bude
konat 3. a 4. 5. 2022. Zápis
probíhá podáním žádosti o
přijetí k předškolnímu vzdělávání s přiloženým potvrzením dětského lékaře o
prodělaných očkováních
(očkování nemusí dokládat
děti s povinnou předškolní
docházkou). Žádost o přijetí
a více informací naleznete
na našich webových stránkách zde:
https://
skolamostek.cz/materskaskola . Pro příští školní rok
je v MŠ volných 13 míst. V
případě, že počet dětí překročí 28, bude zřízeno druhé oddělení pro předškolní
děti, jako tomu bylo v letošním školním roce.
Pozvánka na výstavu výtvarných prací žáků naší školy. Výstava výtvarných prací se bude konat v úterý 17. května od 14:00
do 17:00 v tělocvičně školy.
Co plánujeme:
V minulém školním roce byla vypracována studie na
vybudování venkovního hřiště a
venkovní učebny
před budovou ZŠ a
nyní je dokončena i
projektová dokumentace. Na podzim 2022 bude schvalován strategický rámec z dotačního programu
IROP, do kterého přihlásíme návrh této realizace chybějícího zázemí pro venkovní učení a pro školní družinu. Rádi bychom také provedli kompletní
rekonstrukci učeben fyziky, chemie a výtvarné
výchovy ze stejného dotačního titulu.
Doufáme, že budou tyto návrhy komisí vybrány a 95 % dotací
podpořeny. Držte nám palce.
Mgr. Hana Černá, ředitelka ZŠ

Zpravodaj obce Mostek 2/2022 - strana 3

TÝM „A“ FK MOSTEK POSTOUPIL V POHÁRU DO SEMIFINÁLE,
MLADŠÍ ŽÁCI NASTOUPILI OD JARA DO MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
S jarní přípravou na sezónu 2021/2022 začali hráči FK
Mostek již 4. ledna. Dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) tréninky mládeže i dospělých hráčů v tělocvičně nebo na UMT v
Mostku a v sobotu ještě chlapi fotbálek na umělce. Párkrát
nám tréninky sice přerušil covid a s ním spojená opatření,
ale i s tím jsme se nějak poprali.
27.2. se uskutečnil přípravný zápas mosteckého „B“ týmu se soupeřem z Kuksu na UMT ve Vrchlabí, zápas skončil prohrou Mostku 0:6.
6.3. se mladší žáci FK
Mostek zúčastnili přípravného
turnaje na UMT ve Dvoře
Králové n.L. se soupeřem
z Vítězné a z Bílé Třemešné.
Ani tady nepadlo ani jedno
vítězství pro náš klub. Výsledky: Mostek - Vítězná 1:16,
Mostek – Bílá Třemešná 0:7.
12.3. se „A“ tým mužů
utkal v přípravném zápase na
UMT ve Vrchlabí s Lánovem,
kde zvítězil nad soupeřem
3:2. Tolik asi k přípravným
zápasům a přípravě na jarní
část sezóny.
20.3. mělo proběhnout čtvrtfinále Poháru na UMT v Trutnově hráčů
FK Mostek „A“ se Strážným, avšak soupeř se k utkání nedostavil (jejich
družstvo se nesešlo). Tzn. výsledek kontumačně pro FK Mostek „A“ 3:0 a
postoupili jsme do semifinále, které se uskuteční 18. 5. 2022 v 17,30 hod.
na domácím hřišti. Soupeřem bude našemu týmu SK Spartak Hajnice.
V únoru oslavil předseda klubu Dušan Duchek krásné kulaté padesáté
narozeniny. Ještě jednou za celý klub všechno nejlepší, PŘEDSEDO !!!
Víkendem 26.3. a 27.3. začala mistrovská utkání okresního přeboru a
okresní soutěže 3. třídy mužů. O týden později se zapojili do soutěže i
mladší žáci, které jsme na podzim přihlásili zatím jako jediné mládežnické
družstvo za náš klub.
Družstvo mužů "A" týmu začalo jaro třemi domácími zápasy po sobě:
FK Mostek A – SK Janské Lázně 1:1 (na pen. 8:7). První jarní mistrovské
utkání s neúplnými sestavami na obou stranách a velké množství nepřesností. O jediný gól na naší straně se postaral kapitán týmu Dušan Duchek,
další gólové situace neproměnil Lukáš Truhlář ani Martin Borůvka. V
penaltách se štěstí přiklonilo na stranu domácích.
FK Mostek A – Libeč 1:1 (na pen. 26:27). Po deseti minutách hry se
zranil Michal Bogáň a domácí tým dohrával bez možnosti střídání. I druhý zápas skončil po základní hrací době remízou, poté se střílelo celkem
62 penalt, z nichž 53 skončilo v síti, a vytvořil se tak nový rekord
v českém fotbalovém okrese.
FK Mostek A - SK MFC Svoboda 1:2. Naše mužstvo se potýká se
značným zraněním hráčů, nastoupit museli staronoví hráči Ondřej Pacák a
Jakub Piwko, z B týmu vypomohli Rosťa Rychtera ml. a Dominik Belák,
který se v 84 minutě postaral o jedinou branku utkání.
TJ Podhůří – FK Mostek A 4:3. Čtvrtý zápas jarní sezóny družstvo
"A" týmu odehrálo v Podhůří. První dvě branky, o které se postarali Marek Čajka a Dušan Duchek, skončily v síti hostů. Následovalo však vyrovnání skóre domácími hráči a navíc padla branka domácích těsně před
skončením 1. poločasu. V 2. poločase přidali domácí další branku a v 91.
minutě snížili hosté na konečných 4:3.

Sezóna 2021/2022 - okresní přebor muži „o udržení“
Zápasy
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1

TJ Sokol Staré Buky
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3

0

1

11 :

7
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0

2
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8
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TJ Jiskra Podhůří

4

3

0

1
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4

SK Spartak Hajnice

4

3

0

1
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8

9

5

SK Janské Lázně

3

1

0

2

3

:

5

6
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FK Mostek A

4

1

0

3

6

:

8

4

7

TJ Jiskra Libeč

3

1

0

2

3

:

6

4

8

SK MFC Svoboda

4

1

0

3

6

: 14

3

Poř.

Tým

Skóre

Body

A jak si vedl začátkem jarní sezóny „B“ tým?
FK Mostek – Jiskra Horní Maršov 2:4, Sokol Černý Důl – FK Mostek
2:1. Myslím na začátek jarní sezóny skvělé výsledky. V druhém zápase
dokonce zaskočil za brankáře Dušana Tajbra gólman Michal Čedík ml.
Nešťastný víkend plný porážek domácích družstev pak ukončil "B" tým
FK Mostek vysokou prohrou s mužstvem Bernartice/Žacléř B 0:8.
V neděli 17.4. zajíždělo družstvo B týmu FK Mostek do Libotova. FC
Libotov – FK Mostek 7:1.
A jak se dařilo po prvních utkáních naší mládeži?
TJ Sokol Kunčice n. L. – FK Mostek, oba zápasy skončily kontumačně
0:3 (z důvodu více hráčů vyššího věku ze Sokola Kunčice než je v soutěži
povolen).
FK Mostek –
TJ Lánov 1:4, 1:2.
Při premiéře na
domácím
hřišti
začaly už padat i
góly do sítě soupeře.
Střelcem
obou gólů za FK
Mostek byl Eliáš
Přiklopil. Bohužel
se nám také nepovedly
proměnit
dvě penalty.
SK
Sparta
Úpice – FK Mostek 3:0, 4:2. Střelci branek Eliáš Přiklopil a Radek Záruba ml. Tým mladších žáků vstoupil do rozjeté sezóny a nezačali vůbec špatně. Jdou do
soubojů, jsou bojovní, skvěle brání, brankáři suprově zachytají. Jindy to
ale zase vypadá, že se soupeře bojí. A ta nešťastná tréma, ta nám dělá taky
velký problém.
Závěrem patří celému družstvu mladších žáků a trenérům velká pochvala a rodičům poděkování za podporu týmu.
Ani mladší a starší přípravky nezahálí, tréninky probíhají 2x týdně, k
trenérům Petru Votočkovi a Jirkovi Belákovi se přidali i trenéři Michal
Čedík st. a Jakub Kvapil. I když se některé děti během zimy z fotbalu
odhlásily, na druhou stranu jsme na jaře přijali do klubu dalších osm nových dětí. Žákům, přípravkám a jejich trenérům přeji hodně sportovních
úspěchů a vstřelených gólů.
26.3.2022 se konala v Restauraci Za Mostem Valná hromada FK Mostek, kde se hodnotil hlavně rok 2021 po stránce sportovní, společenské a
ekonomické. A co se chystá ? Jak už jsem se zmínila, mládež se zapojila
do jarní části sezóny, od podzimu bychom pak zapojili do soutěží i druhé
mládežnické družstvo. Na 25. červen připravujeme fotbalový turnaj MOSTEK CUP, v červenci proběhne pod záštitou FK Mostek 3. ročník Kempu
brankářů a od 8. do 12. srpna plánujeme letní fotbalové týdenní soustředění mladších žáků a přípravek.
A akce v nejbližší době? 30. dubna pořádá FK Mostek tradiční lampionový průvod s pálením čarodějnic a ohňostrojem na fotbalovém hřišti a
stále máme před sebou úkol sehnat správce hřiště (více v inzerátu).
za FK Mostek Lenka Čedíková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
A TRADIČNÍ OHŇOSTROJ
V sobotu 30. 4. 2022
pořádá Fotbalový klub Mostek
po dvou letech

tradiční lampiónový průvod
s pálením čarodějnic
a ohňostrojem na fotbalovém hřišti
(masky čarodějnic vítány)
Sraz účastníků lampionového průvodu
je ve 20,30 hodin na autobusovém nádraží (lampiony s sebou)
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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 22. 5. 2022 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 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.
V tomto čísle hrajeme o potravinový balíček a knihu o Mostku. Výhry sponzoruje Obec Mostek.
V minulém čísle vyhrála poukázku do restaurace Za Mostem p. Denisa Červená, Mostek. Blahopřejeme.
Nejraději za pecí přikrčená líhá,
v očích se jí rozsvěcí,
když na kořist číhá….Kdo to je?
(tajenka 1)

1

Truhláři mě nejlíp znají,
pěkné dřevo ze mne mají.
Kdo jsem?

6

2

(tajenka 2)
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1

7

3
4
5

2


6

3

7
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8
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Začátečník

3
2

Pokročilý

8
9 7

2 3
8 5 1
7
2 9
7 1
1
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9
1 3

4
8 2 7
9 6

6
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Expert

2 1
3 9

7
6

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

4
2 7
4
5

6

OSMISMĚRKA
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět.
Dnes jsem moudrý, …………. (tajenka)
Sri Chinmoy

ANION, AREOMETR, AZTÉK, BARON,
FABIA, FARMACIE, INTERVIEW,
IZOTOP, KAKAO, KONTO, KRÁVA,
KRÉDO, KVÍTÍ, KVÍZY, NAIVA,
NORCI, OPERACE, OPIÁT,
OPTIMISMUS, PALMA, PLECE, POETA,
POKÁRAT, PUNKVA, RETKA,
ROZRUCH, SIRUP, STOLY,
TETRAMETR, TURNÉ, ÚPADEK,
VĚTROŇ, VRATA
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Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko.
To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct “a litte round apple“ - malé kulaté jablko.
….…. (tajenka 1, 2 a 3)
Jan Werich
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…

SŇATEK UZAVŘELI

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

21.2.
29.2.
4.3.
7.3.
7.3.
11.3.
16.3.
19.3.
20.3.
25.3.
27.3.
30.3.
7.4.
10.4.
15.4.
17.4.
18.4.

Petr Kuhn, Mostek
Josef Harcuba, Mostek
Marie Hrdinová, Mostek
Marie Hlušičková, Mostek
Anna Borůvková, Mostek
Eva Vokatá, Zadní Mostek
Stanislava Černohorská, Mostek
Katarína Kollárová, Mostek
Helena Albrechtová, Mostek
Věra Kubů, Mostek
Alžběta Olivová, Mostek
Hana Harcubová, Mostek
Jiří Saska, Souvrať
Magdalena Kohoutová, Zadní Mostek
Jaroslav Pleskač, Debrné
Jana Bařinková, Mostek
Zuza Zubová, Mostek

77 let
78 let
77 let
84 let
77 let
84 let
79 let
80 let
80 let
90 let
82 let
75 let
76 let
75 let
75 let
70 let
80 let

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

Blahopřejeme k uzavření sňatku
a přejeme mnoho štěstí na společné cestě…

22. 2. 2022

Blanka Klennerová & Petr Šrámek, Mostek

22. 2. 2022

Marcela Kratochvílová & Jiří Přibyl, Mostek

NAVŽDY ODEŠLI...
6. 3. 2022 Josef Sedláček, Mostek
8. 4. 2022 Jiří Svědiroh, Souvrať

75 let
68 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto všem přátelům, sousedům a známým za projevy soustrasti.
Dále děkujeme za účast a za květinové dary na posledním rozloučení
s naším milovaným manželem, tatínkem a dědečkem panem Josefem
Sedláčkem.
rodina Sedláčkova

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

ZMĚNY V ODEČTECH VODOMĚRŮ 2022
Odečty vodoměrů pro trvale bydlící v Mostku, Zadním Mostku, Souvrati a
Debrném budou probíhat od 13. 5. 2022 do 31. 5. 2022. Odečty vodoměrů, týkající se chatařů a chalupářů na Souvrati proběhnou v sobotu 21. 5. 2022, u chatařů
a chalupářů v Mostku a Zadním Mostku pak ve dnech od 21. do 22. 5. 2022.
V druhém pololetí letošního roku a od roku 2023 pak chystáme
změnu v odečtech vodoměrů z důvodu srovnání období
(kalendářní rok) pro kalkulace na vodné a stočné. Tzn. v prosinci
2022 odečteme znovu všechny vodoměry u trvale bydlících, chatařů a chalupářů a v lednu 2023 proběhne vyúčtování vodného a
stočného. Z důvodu zazimování chat a chalup v dřívějším období
(např. již v říjnu), provedou majitelé chat a chalup samoodečet a nahlásí stav
vodoměru na OÚ Mostek.
 U trvale bydlících budou od roku 2023 probíhat odečty vodoměrů vždy
k 30.6. a k 31.12. daného roku (tzn. 2x ročně).
 U chatařů a chalupářů budou od roku 2023 probíhat odečty vodoměrů
vždy k 31.12. daného roku (tzn. 1x ročně).

VÝBĚR VODNÉHO A STOČNÉHO 2022
Výběr plateb za vodné a stočné proběhne v
pokladně obecního úřadu ve dnech 13.6.2022 a
15.6.2022 vždy od 8 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin.
Splatnost vodného a stočného je nejpozději do
30.6.2022.

LETNÍ BRIGÁDA

PRONÁJEM BYTU NA HŘIŠTI

Obec Mostek nabízí letní brigádu
na pozici správce autokempu
(dohoda o provedení práce).
Náplň práce:
ubytování klientů, správa kempu
Vhodné pro studenty nad 18 let

Fotbalový klub Mostek nabízí
k dlouhodobému pronájmu byt 3+1
v areálu fotbalového hřiště.
Pronájem bytu je zdarma
(pouze energie) a je vázán na správcovství hřiště. K dispozici ihned.

Informace na tel. 724 180 062
nebo na mistostarosta@mostek.cz

Bližší informace poskytne
Dušan Duchek, tel. 732 900 016
nebo Lenka Čedíková, tel. 607 741 399

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
koná v sobotu 14. 5. 2022

se

Debrné (u mostu) 10,00 - 10,15 hod.
a Mostek (u haly) 10,25 - 11,30 hod.
V rámci svozu se nevybírají pneumatiky,
je nutné je odevzdat ve specializovaných sběrných místech.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou po dobu výběru
nebezpečného odpadu v Mostku k dispozici.

KONTEJNER NA BIOODPAD
U čističky odpadních vod v Mostku (pod halou obecního úřadu)
je trvale umístěn kontejner na rostlinný bioodpad, do kterého
můžete ukládat bioodpad
z kuchyní a zahrad. Kontejner je sledován kamerovým systémem.
● Co sem patří:
rostlinný bioodpad ze
zahrad a z domácností
(tráva, listí, plevel, košťály, drny, zbytky ovoce,
zeleniny a rostlin, zemina z květináčů, piliny, kůra, seno, sláma,…).
● Co sem nepatří: sáčky, obalové materiály, sklo, živočišné zbytky
z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, podestýlky, znečištěné piliny, hobliny, peří, chlupy, vlasy, kamení…)
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 9. 4. 2022 jsme v obřadní síni Obecního úřadu Mostek slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

5. 8. 2021

Václav Musil

18. 8. 2021

Dorota Chrudimská

Děkujeme děvčatům ze základní školy a paním učitelkám
Janě Fischerové a Lence Fikejzové za krásné vystoupení,
které si připravily na vítání občánků.

31. 8. 2021

Richard Winkler

zleva: Adriana Valentová, Anna Portíková, Julie Albrechtová, Karolína Štěrbová

KLUB STŘELKA - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Oblastní charita Dvůr Králové provozuje již od roku 2008
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka. Do Střelky
docházejí děti a mládež od 6 do 20 let, které jejich život
ovlivňují nepříznivé podmínky a rizikové prostředí. Vyškolení pracovníci prostřednictvím her, nácviku běžných činností, pomoci se
školou, rozhovorů a preventivních programů pomáhají řešit situace, se
kterými si děti a mládež neumí poradit. Střelka také nabízí online poradenské hodiny pro teenagery trávící svůj obvyklý volný čas především na sociálních sítích.
Střelka není omezena pouze na činnost ambulantní, ale rozšířila služby
také o působení v terénu. Terénní pracovníky Střelky nyní nově rozpoznáte
v ulicích města Dvora Králové i v okolních obcích díky novým červeným
batůžkům s logem Střelky. Dvojice sociálních pracovníků přímo na ulici
oslovuje děti a mládež a nabízí jim pomoc v situacích, ve kterých se mohou
ocitnout. Řeší s nimi např. konflikty s dospělými, rizikové vztahy
s vrstevníky, experimentováním s návykovými látkami, záškoláctví apod.
Následně je pak doprovází při těchto jejich obtížných životních situacích a
pomáhají jim je vyřešit. V obci Mostek tato služba (spolu se službou Labyrint – cesta pro rodinu) loni v září uspořádala Graffiti workshop.
Oblastní charita Dvůr Králové
www.dk.charita.cz
Zpravodaj obce Mostek vydává Obec Mostek
jako periodický tisk územního samosprávného celku
Vydavatel: Obec Mostek, Mostek 34, 544 75 Mostek, IČ: 00278157
Kontakt: tel.: 499 691 322, fax: 499 691 344, www.mostek.cz, info@mostek.cz
Povoleno Ministerstvem kultury ČR: registrační číslo MK ČR E 12852
Místo vydávání: Mostek, okres Trutnov
Periodicita: vychází 6x ročně, koncem každého sudého měsíce, v nákladu 750 ks
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