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Co nás čeká v roce 2018 v Mostku?
Rok 2018 v naší obci můžeme označit jako
„volební“. Hned první měsíc tohoto roku se
v našem volebním okrsku otevřely volební místnosti již třikrát. Jak víte, šlo o senátní a prezidentské volby. Koncem roku, pravděpodobně
v říjnu 2018, se volební místnosti otevřou znovu,
a to pro komunální volby. Čtyři roky utekly jako
voda a my, zastupitelé, můžeme pomalu bilancovat, co se nám v tomto volebním období podařilo
a co, bohužel, nepodařilo uskutečnit.
Z posledních akcí, které se podařily, byl dlouho očekávaný zdroj vody a vodovod v osadě
Dvořáčky. V současné době se již některé objekty na tento vodovodní řad začínají připojovat.
Tento projekt byl realizován za významné finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Řešením nedostatku vody se zabývá i další
rozpracovaný projekt, a to průzkumný vrt v části
Souvrať. Jeho realizace byla přesunuta na první
čtvrtletí tohoto roku. Bohužel klimatické podmínky stále nedovolují průzkumné práce provést.
I na tento průzkumný vrt v části Souvrať byl získán finanční příspěvek v rámci Národního programu životního prostředí vyhlášeného SFŽP.

Díky vybudování
infrastruktury na Slunečné stráni koncem
loňského roku, mohou zájemci zahájit výstavbu
rodinných domů v této lokalitě již během letošního roku 2018.
Během letošního roku by
mělo dojít k vybudování chodníku pro pěší podél silnice
III/32546 - směr Borovnička. Na tuto akci byla
podána žádost o dotaci prostřednictvím dotačních programů MAS Královédvorsko - programový rámec IROP, opatření Bezpečnost dopravy
a podpora udržitelné dopravy. Výběrové řízení
na dodavatele stavby již proběhlo a zastupitelstvem byl vybrána ekonomicky nejvýhodnější
nabídka dodavatele, a to firmy OBIS, spol. s r. o.

Jako každý rok, tak i letos pro Vás připravujeme již tradiční oslavy - Den obce Mostek, které
se budou konat v sobotu 8. září 2018 od 13 hodin
v areálu autokempu. Můžete
se těšit například na folkovou skupinu Kantoři, kapelu Barbarella, Olympic revival a také na dnes již
legendární TURBO.
Přejeme krásné jaro, hodně radostí a málo
starostí Vám všem… 

PRONÁJEM KIOSKU
V AREÁLU AUTOKEMPU
Obec Mostek nabízí k pronájmu kiosek v areálu autokempu na letní sezónu 2018 od června do poloviny září (včetně oslav
dne obce v autokempu).
Podmínkou je platný živnostenský
list na daný druh podnikání. K dispozici wifi připojení v areálu. Prohlídka
objektu po dohodě možná kdykoli.
Informace na OÚ Mostek.
(oum)
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Dagmar Včeláková, místostarostka

MOSTEK V ČÍSLECH
 k 31. 12. 2017 žilo v naší obci celkem 1 197 občanů
- z toho 611 mužů a 586 žen
- z toho žilo v Mostku 864 občanů, v Zadním Mostku 57,
na Souvrati 199 a v Debrném 77 občanů
- z toho je 194 nezletilých občanů, 710 občanů v produktivním
věku a 293 občanů nad 65 let
- průměrný věk obyvatel je 45,4 roku
 k 31. 12. 2017 žilo v naší obci 45 cizinců
- z toho 33 trvale a 12 s přechodným pobytem
 v roce 2017 se přistěhovalo 24 nových občanů a odstěhovalo
se 34 občanů

 během roku 2017 se narodilo 10 nových občánků
- z toho 6 chlapců a 4 dívky
 v roce 2017 zemřelo 18 občanů
- z toho 13 mužů a 5 žen
 celkem 6 našich občanů uzavřelo v roce 2017 manželství
 v roce 2017 bylo v obřadní síni OÚ Mostek uzavřeno 1 manželství, mimo obřadní síň na jiném vhodném místě bylo
před naším matričním úřadem uzavřeno 10 manželství
 v roce 2017 podnikalo v obci Mostek 21 právnických a
113 fyzických osob a bylo registrováno 203 živností
ve 32 podnikatelských provozovnách (sídlech podnikání)
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Zdroje: matrika OÚ Mostek a ČSÚ
Zpracovala: Dagmar Včeláková

2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Nový rok již vyplul z přístavu a naplno rozvinul plachty,
… ještě nám zůstává milá vzpomínka na konec roku loňského,
na setkání s VÁMI při předávání Betlémského světla, na vánoční
besídku či zdobení stromku pro lesní zvířátka, ale čas se nedá zastavit ani tok dějů budoucích. Uvidíme, co vše přijde, co zažijeme,
čemu vykročíme vstříc.

V roce 2017 byly posádky našeho oddílu velmi úspěšné.
V celostátním seriálu závodů O pohár přístavů obsadily sdílené
osmé místo z celkového počtu čtyřiceti závodních týmů. Snad se
novým posádkám podaří na tento úspěch navázat.
V pátek 5. a v sobotu 6. ledna 2018 se většina členů oddílu

vydala oděna do hávu tříkrálových koledníků po obci, aby pomohla
tradiční sbírce organizované Charitou ČR. Všude se nám dostalo
vřelého přijetí a sbírce velmi bohaté podpory. Pro dobrou věc a
pro potřebné jste věnovali téměř 34 tisíc, úžasné! Děkujeme.
V
neděli
21. ledna vyrazilo několik skautů za vodou
do trutnovského krytého bazénu, jako každou
zimu, a o týden později
jejich příkladu následovali naši nejmladší.
Převážně chrostíkovská
sestava ovšem nezůstala pouze u pohybu.
Kromě
svalíků
(nožiček, ploutviček)
potěšila i svoji duši, a
to krásným a vtipným
představení v UFFU.
„Aucassin a Nicoletta“,
tak se jmenovalo ono
vydařené dílko. Námořníci, coby tvůrci a průvodci příběhem, na pódiu nemohli chybět.
Brzy přijdou na řadu tradiční střediskové akce, závody
v šifrování, uzlování ..., ale o tom zase příště.
A-HOJ!
za 2. OVS, KAČ Suchá

Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ MOSTEK
V roce 2017 uskutečnil Klub seniorů Mostek 5 zájezdů.
Navštívili jsme Muzeum voskových figurín v Praze. Tento výlet
jsme zakončili plavbou lodi po Vltavě. V červnu jsme si prohlédli
Bozkovské jeskyně a zámek Sychrov. Při návštěvě Technického
muzea Tatra v Kopřivnici jsme si prohlédli krásné město Štramberk
a odpoledne jsme stihli navštívit i nádherný Svatý Kopeček u Olomouce. Posledním zájezdem loňského roku byl do Národního hřebčína v Kladrubech, kde jsme si prohlédli nejen hřebčín, ale i zámek.
Všechny zájezdy byly pěkné a dobře připravené hlavně díky
paní Magdaleně Samlerové.
Ani v roce 2017 jsme nezapomněli na kulturu. V Pardubicích jsme zhlédli divadelní představení Othello.
Také besedy, které proběhly v roce 2017, byly poučné, ale
i zábavné. S cestou na Kubu nás seznámil pan Milan Kozák,
o cestě po Africe nám zajímavě povyprávěl Tomáš Tázlar, o Thajsku nám pak vyprávěli paní Iljana Durecová a pan Baudyš. O cestování a zdraví p. Jiří Hlušička ml.
Při opékání
buřtů nás navštívila
paní Ilona Tázlarová,
která nám se svým
psem Ambrou předvedla, jaký vliv má
canisterapie na člověka.
I v loňském
roce, jsme připravovali
odpolední posezení
tak, aby byla nejen
zábavná, ale i poučná.
Je to však velmi těžké nalézt nová a nová témata.
V roce 2017 jsme navštívili dvanáct jubilantů od 70 let
s dárkem.

Dobrý nápad
měla p. Marie Hlušičková, a to poslat vánoční
přání všem členům nad
80 let, kteří mezi nás
nemohou již ze zdravotních důvodů pravidelně
docházet, aby věděli, že
na ně myslíme.
Svou činnost
jsme zhodnotili na výroční členské schůzi v
sobotu 9. 12. 2017 v Hostinci U Špeka. Tímto bychom rádi poděkovali paní Alence Slaninové za vstřícnost a ochotu. Po zprávách
o činnosti a dobré večeři následovala volná zábava, na kterou nám
přišla zahrát country kapela Náhoda z Pecky. Všem přítomným se
zábava velmi líbila, tentokrát neodcházeli a vydrželi až do konce.
To nás potěšilo!
Z á věrem
bychom chtěli
poděkovat
všem seniorkám,
které
navštěvují
zasedání zastupitelstva
OÚ Mostek. Dále děkujeme členkám Klubu seniorů, které pomáhaly při výrobě perníčků (letos jich napekly celkem 418 kusů) a samozřejmě děkujeme i těm, které provádějí magnetoterapii. A velký dík
patří i zaměstnancům OÚ Mostek za jejich ochotu i finanční podporu našich aktivit.
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za Klub seniorů Mostek Hana Trejbalová

PŘIJĎTE K NÁM SE SVÝMI PEJSKY - ZVOU KYNOLOGOVÉ Z MOSTKU
Scházíme
se
ny na kladinách. Na starém cvičišti
každou neděli a
ve Dvoře Králové n. L. proběhl
v každém počasí.
v měsíci květnu Podzvičinský pohár,
Náš první výcvik
kde byla Dana Haková druhá a
v novém roce začal
S. Šulc pátý. Na závodu dvojic
vyhrnováním sněv Novém Bydžově dvojice Haková,
hu. Každý, kdo má
Rejmont obsadili šesté místo.
zájem o práci se
Výstav se zúčastnili S. Šulc a
svým psem, si můM. Rejmont s fenami něm. ovčáků
že vybrat, jakou náročnost chce abs dobrým ohodnocením. Poslední
solvovat. Ti náročnější se připravují
závod, který jsme absolvovali, byl
na výcvik podle zkušebních řádů, jak
v Hořicích a Dana Haková obsadila
národních, tak mezinárodních a ostatdruhé místo.
ním jen vyhovuje, když je jejich pes poslechne.
Podzimní brigádu jsme absolvovali kácením stromů napadených
První naše akce proběhla v měsíci dubnu, a to na poháru v No- kůrovcem.
vém Bydžově, kde Dana Haková se svým boxerem obsadila v kateV příštím roce chceme pokračovat nadále ve výcviku a účastnit
gorii ZM první místo a pan Šulc s fenou německého ovčáka šesté se závodů a zkoušek.
místo v ZVV1.
Opět jako každý rok vyzýváme zájemce, přijďte si zacvičit
Na jarní brigádě jsme vyměnili nová prkna na překážkách a foš- a posílit naše řady.
z a výbor ZKO Mostek Miroslav Rejmont

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2018

V naší obci byla opět Farní cha- VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018
ritou Dvůr Králové ve spolupráci Farní charita Dvůr Králové nad Labem
s našimi vodními skauty uspořádána
Celkem se vykoledovalo 357 310 Kč
Tříkrálová sbírka.
Bílá Třemešná
20 551 Kč
I letos musíme smeknout
Borovnice
3 090 Kč
před všemi, kteří ochotně přispěli.
Dolní Brusnice
8 526 Kč
V naší obci Mostek se vybralo
Doubravice
1 972 Kč
Dvůr Králové nad Labem
145 704 Kč
rekordních 33 859,- Kč. To ukazuje
Hajnice
16 887 Kč
na to, že naši občané mají opravdu
Hořice
36 335 Kč
otevřená a štědrá srdce a není jim
Hřibojedy
4 498 Kč
cizí pomoc potřebným.
Choustníkovo Hradiště
5 900 Kč
Královédvorská farní charita vyKocbeře
2 070 Kč
brala celkem 357 310 Kč. CeloreLitíč
6 617 Kč
publikově věnovali dárci dokonce
Miletín
19 322 Kč
o 13 miliónů korun více než loni,
Mostek
33 859 Kč
a to 114 087 347 Kč.
Nemojov
5 090 Kč
Děkujeme všem, kteří přispěli
Rašín
3 385 Kč
svým darem i všem, kteří sbírku
Třebihošť
11 155 Kč
Vilantice
6 660 Kč
zorganizovali. Velký podíl na takoVítězná
15
904 Kč
vém úspěchu mají nejen dárci, ale
Vrchlabí
9 785 Kč
i koledníci, kteří byli opravdu velmi
dobře připraveni a krásně zpívali.
Děkuje Obec Mostek a
Charita Dvůr Králové n. L.
DĚKUJEME VŠEM !!!

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

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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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V MOSTKU A OKOLÍ

Restaurace & Penzion Za Mostem
Vás srdečně zve

a v restauraci Za Mostem od 1. 3. 2018

SPOLEK STŘEMCHA, z. s.,
Bílá Třemešná,
bude pořádat tyto akce:

(pozor, změna termínu oproti kalendáři akcí)

Římskokatolická farnost Pecka pořádá
Předvelikonoční setkání občanů
ve formě Misijního týdne

O nejlepší kotlíkový guláš
(možná i bramborák)
15. září 2018

- historicky první Misijní týden proběhne
na území spravovaném peckovským farářem
P. Mariuszem Robakem
- akce spočívá v komunikaci kněze se všemi občany
- pozdrav z fary spolu s vlídným slovem přinese kněz osobně
nebo v zastoupení prověřenými asistenty
- zde se budou také konat besedy
jáhna Ladislava Kince pro veřejnost

Chcete-li se zúčastnit akcí aktivně
nebo soutěžit,
je nutné se přihlásit
na stremcha@email.cz
nebo na tel. 737 249 558.

Dny a časy konání besed
pro Mostek v zasedací místnosti Obecního úřadu Mostek:
čtvrtek 22. 3. 2018 od 18 hodin
pátek 23. 3. 2018 od 10 hodin
sobota 24. 3. 2018 od 17 hodin

Nachmelený pochoďák
28. července 2018

Na setkání se těší P. M. Robak, farář farnosti Pecka.
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VI. OBECNÍ PLES OBCE MOSTEK
V pátek 2. 2. 2018 se uskutečnil v Restauraci Za Mostem
v pořadí již 6. obecní ples Obce Mostek.
K poslechu a tanci hrál JARI-KURRI-BAND.

Ples započal ve 20 hodin vystoupeními taneční skupiny Star
West z Trutnova, která nám ze svého bohatého repertoáru předvedla Clogging (western step v rytmu valčíku) a Kankán
v rockovějším podání.
Byla opět připravena bohatá tombola, ve které byl hlavní
cenou notebook Lenovo. Dále bylo možné vyhrát například pressovač, vysavač na podlahy, na okna a na popel, akuvrtačku,
rychlovarnou konvici, ponorný mixér, stolní mixér topinkovač,
sendvičovač, žehličku, kulmofén, fén, poukázky na večeři
do Restaurace Za Mostem, poukázky do kadeřnictví, víkendový
pobyt v Pensionu Alkiony, permanentky do autokempu, kosmetické balíčky, čistící prostředky, elektropotřeby, nářadí, sady vín
a piv, keramiku, potravinové balíčky a mnoho dalších cen.
Za každé 3 nevýherní losy si bylo možné dát na baru cenu útěchy - „panáka“ zdarma.
Děkuji všem sponzorům za podporu obecního
plesu. Děkuji všem, kteří
pomohli při organizaci
plesu, zvláště pak Lence a
Michalovi Čedíkovým,
Jaroslavu Chalupníkovi,
Daně Jiranové, Radku
Borůvkovi, Jaromíru Tázlarovi a Milanu Petrovi.
Děkuji také Ladislavu Krebsovi, Tereze Bittermannové a
Marku Janebovi za jejich skvělou obsluhu.
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka

Děkujeme všem níže uvedeným sponzorům plesu:

MOSTEK energo s. r. o.
ALGAMO s. r. o.
GEODÉZIE Trutnov s. r. o.
ALBRECHT a spol., s. r. o.
MOINEN Company a. s. - čerpací stanice Mostek
TRANSPORT Trutnov
AM Gnol s. r. o.
Optika SOVA s. r. o. - Jiří Brádle ml.
OBIS s. r. o. Nová Paka
Penzion & restaurace Za Mostem
Pension Alkiony - Jarmila Frysová
Hostinec U Špeka
JIPOFA s. r. o. - Jiří Portík
Hobby - dům - zahrada, B. Třemešná
Miloslav Kocián - A&M Borovnička
Bazény Jiří Rouha
Kadeřnictví - Renata Petrová
Kadeřnictví - Dana Čelišková
Keramika Rudovi - Zadní Mostek
Klouček & Kloučková, s. r. o. - pekárna
Studio Mostek - Mgr. Iljana Durecová
Studio Oriflame - Ladislava Sýkorová
Oriflame Mostek - Ivana Jirásková
Martin Včelák - zámečnictví
Ladislav Rejmont - zemní a bourací práce
Elektra Mostek - Stanislav Vaverka
Antonín Rolf - soukromý zemědělec
Bořek Pač - prodej uhlí
Štěpánka Pačová – krejčovství

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT….
ZMĚNA PRAVIDEL POSKYTOVÁNÍ DÁRKŮ STARŠÍM OBČANŮM

ZUBNÍ LÉKAŘKA V MOSTKU UKONČÍ SVOU PRAXI

Zastupitelstvo Obce Mostek na svém zasedání dne 3. 1. 2018 projednalo změnu pravidel poskytování příspěvků, odměn a dárků
sboru pro občanské záležitosti takto:
 dárky starším občanům při dosažení věku 70, 75, 80, 85 let a
od 86 let pak každoročně budou předávány při osobní návštěvě
jubilantovi ve formě dárkového balíčku a dárkového poukazu
v celkové hodnotě 500 Kč ;
 dárky starším občanům při dosažení věku 76 až 79 let a 81 až
84 let zaslané formou dárkového poukazu s blahopřáním na adresu
jubilanta v celkové hodnotě 200 Kč.
Blahopřání, poukazy a dárky budou předávány jen v případě odevzdání písemného souhlasu jubilanta na Obecní úřad Mostek v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Nebude-li
písemný souhlas odevzdán na OÚ Mostek, nebude možné jubilanta
kontaktovat ani mu zaslat dárkový poukaz s blahopřáním.

Oznamujeme občanům, že zubní lékařka MUDr. Ludmila
Tomášková, CSc., ukončí ke dni 30. 3. 2018 činnost zubní
ordinace v Mostku.
Intenzivně hledáme nového zubního lékaře do našeho zdravotního střediska. Prozatím se nám bohužel nového zubního
lékaře sehnat nepodařilo.
Obec Mostek

Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka

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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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 11. 3. 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 2 vstupenky Na stojáka - koná se 6. dubna 2018 v Restauraci Za Mostem.
Výherkyní z minulého čísla se stala Denisa Jirásková, Mostek. Gratulujeme k výhře toustovače značky Bravo.

Těšíte se na jaro a na …………………. (tajenka) ?

2

6

1

7

2

1

3
4

3

8

5
6
7

9

8

4
5

9

10

10

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

Pokročilý
5 7
3 4
3
1
6

8 3
6
4
2 5

3 9 8
1
7
4
1

Expert
1 6
9 5

3

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

5 4
7
2
6 8

8
5
9

9 8
7 2

6
4
9 5 1

2 1
4 3

OSMISMĚRKA

Užijte si letošní … (tajenka)
FARAO, FARMA,
CHMÝŘÍ, IDIOM, IKONKA,
KORÁB, KOTVA, KULATINA,
MATIKA, METLA,OHÝBAČ,
OSIKA, PENZE, PRŮŘEZ,
PŘÁNÍ, PŮTKA, RIZIKO,
ROZBOR, SILVESTR, SÍTKA,
SKIVO, SRÁZY, STISK,
STŘET, TETRA, TŘÍŠŤ,
VESMÍR, VÝKŘIKY, ZALINY,
ZNALÝ, ŽIVOBITÍ
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5

8
7

6
4

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Přijďte se pobavit ….. (tajenky č. 1, 2 a 3)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKY

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

12.12.
13.12.
18.12.
6.1.
9.1.
16.1.
24.1.
27.1.
28.1.
29.1.
29.1.
31.1.
3.2.
5.2.
6.2.
10.2.
10.2.
16.2.
18.2.

Jana Kopecká, Souvrať
Jan Šklíba, Debrné
Oldřich Jarkovský, Mostek
Božena Kučerová, Mostek
Emilie Dobrovolná, Mostek
Helena Masiariková, Mostek
Libuše Erbanová, Mostek
Anna Štěrbová, Mostek
Jaroslav Krkonoška, Souvrať
Marie Fuchsová, Mostek
Vítězslav Kněžourek, Souvrať
Zdeněk Gofroj, Mostek
Lidmila Daňková, Mostek
Milena Tremerová, Zadní Mostek
Josef Balatka, Souvrať
Božena Vaisová, Mostek
Zdeněk Petr, Mostek
Ludmila Rychterová, Mostek
Věra Gofrojová, Mostek

Dne 15. 1. 2018 jsme vzpomněli smutného
15. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka
a dědečka, pana Rudolfa Kučery.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami

70 let
81 let
83 let
76 let
88 let
88 let
75 let
80 let
78 let
70 let
70 let
86 let
78 let
77 let
79 let
87 let
77 let
75 let
85 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.

Dne 17. 1. 2018 tomu bylo již 5 let, kdy nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Pavel Svoboda.
Stále vzpomínáme

rodina Svobodova

Odešla jsi tou cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek si zanechala dokořán.
Jen kytičku kvítí, milá maminko, na hrob můžeme Ti dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat…

Dne 4. 3. 2018 vzpomeneme smutného 2. výročí úmrtí naší
drahé maminky, babičky a prababičky, paní Hany Purtíkové.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
syn Standa a děti s rodinami

Navždy odešli…
29. 12. 2017
5. 1. 2018
11. 1. 2018

Jaroslav Špráchal, Souvrať
73 let
Marie Adamová, Debrné
83 let
Vladimír Tremer, Zadní Mostek 86 let

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA ODPADY 2018

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST NĚKTERÝCH POPLATKŮ

 splatnost poplatků za psy za rok 2018 - do konce března 2018
Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz
 splatnost poplatků za komunální odpad 2018 - do konce
komunálních odpadů na rok 2018 se budou vybírat
na pokladně OÚ Mostek ve dnech 26. a 28. března 2018
dubna 2018;
vždy v době od 8 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin.
 splatnost vodného a stočného za I - V/2018 - do konce června
Pro rok 2018 zůstává výše poplatků stejná, tedy
2018 (za VI-XII/2017 bylo splatné do konce ledna 2018);
pro občany s trvalým pobytem v obci ve výši 410 Kč na oso-  poplatky za hrobová místa budou vybírány až v ledna 2019
bu a za rekreační objekt 500 Kč. Osvobozeno od poplatku
na dobu 5 let (tedy na roky 2019 až 2023) a budou sepisovány
je každé 3. a další dítě do 15 let v domácnosti. Úlevu ve
nové smlouvy na pronájem hrobových míst.
(oum)
výši 50 % mají občané od následujícího roku po 80. narozeninách. Pokud činí výše poplatku více jak 1.200 Kč na doPŘIJMEME NOVÉ ČLENY DO JEDNOTKY
mácnost, je možné 1/2 platby uhradit do konce dubna 2018
S
BORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V MOSTKU
a druhou 1/2 platby pak nejpozději do konce června 2018.
Pro rok 2018 jsou vydány nové samolepky na svozové
Do výjezdové jednotky přijmeme muže i ženy
nádoby, které je nutné si vyzvednout po zaplacení poplatku od 18-ti let s dobrým zdravotním a duševním stana pokladně OÚ Mostek. Nové samolepky musí být vylepe- vem, s předpokladem pro týmovou práci, samostatny nejpozději 1. 5. 2018.
(oum) ným myšlením, ochotou se něco naučit a hlavně
ochotou pomoci druhému v nouzi. Jednotka SDH
INZERCE
Mostek je vysílána i na zásahy mimo katastr obce.
Členem výjezdové jednotky se zájemce stane po řádném teoretickém
Prodám byt 1 +1 v obci Mostek
a praktickém zaškolení. Vítáni jsou také Ti, kteří vlastní řidičské oprávněInformace na tel. č. 704 127 872
ním skupiny C (není však podmínkou).
Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat! Můžete tak
Firma Havelka přijme kampaňové řidiče na rozvoz uhlí
učinit buď dotazem na e-mail hasici@mostek.cz nebo osobně přímo s veliv uhelné kampani s garantovaným příjmem 35.000 Kč/měsíc. Pla- telem jednotky SDH Mostek Filipem Formanem na telefonním čísle
tíme každý druhý den, hradíme ubytování!
723 404 675. Informace je také možné získat na OÚ Mostek.
Více informací na telefonu 725 387 177
Případným novým zájemcům o členství v SDH Mostek jsou dveře
nebo na www.havelka.cz
vždy otevřeny.
Filip Forman, velitel jednotky SDH
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ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY MOSTEK
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY pro školní rok 2018/2019
k zápisu se dostaví všechny děti narozené
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
a žáci s odkladem školní docházky
Zápis se koná:
ve středu 4. 4. 2018 (14,00 do 16,00 h)
ve čtvrtek 5. 4. 2018 (14,00 do 16,00 h)
(v případě, že se nemůžete zúčastnit,
lze sjednat zápis individuální)

Vlastní zápis se uskuteční v budově základní školy
v 1. patře vlevo, v učebně 2. třídy.
Vezměte s sebou rodný list, průkaz
zdravotní pojišťovny dítěte a občanský průkaz.
Zápisem je pověřena p. uč. Mgr. Jana Fischerová.

Zápis se bude skládat z části formální,
která proběhne mezi ředitelem školy
a zákonnými zástupci v ředitelně školy, zejména podání
písemné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání,
a z cca 20 min. části motivační, která proběhne
mezi třídní učitelkou a jednotlivými dětmi,
kde dojde k orientačnímu posouzení školní připravenosti,
na které mohou být zákonní zástupci pochopitelně přítomni.
Při zápisu žáků počet žáků
žádným způsobem neomezujeme.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2018/2019
Zápis se koná:
ve středu 2. 5. 2018 (15,30 - 16,30 h)
ve čtvrtek 3. 5. 2018 (15,30-16,30 h)
Postup při přijímání dětí do MŠ - kritéria:
1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
2. Od 1. 9. 2018 se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku třetího roku věku, pokud
mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu
do naplnění kapacity.
3. Ostatní děti s trvalým pobytem v příslušném školním
obvodu.
4. Děti s jiným trvalým pobytem.
Zápisem pověřuji p. vedoucí učitelku Evu Kalfusovou a p. uč.
Mgr. Bc. Radku Honců ve spolupráci se školnicí p. Jiřinou
Víškovou.
Pro školní rok 2018/2019 je zatím k dispozici 13 volných míst.
Vlastnímu zápisu bude předcházet
Den otevřených dveří v MŠ ve dnech
17. – 18. 4. 2018 od 14,00-15,30 hod. Kromě samotné
prohlídky prostor MŠ si zde noví zájemci již mohou
vyzvednout formuláře potřebné k zápisu!!!
Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se uskuteční
ve čtvrtek 28. 6. 2018 od 15,30 h v budově MŠ č. p. 207.

Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov
pořádá pro děti předškolního věku předškolní dílny

Cesty do základní školy
vždy ve středu od 15,30 do 16,30 hod.
Termíny a témata dílen:
28. 2. 2018 - Mladý výtvarník
(doprovodná akce pro rodiče - prohlídka základní školy a beseda s ředitelem školy)

7. 3. 2018 - Malý badatel aneb přírodovědné hrátky
(doprovodná akce pro rodiče - beseda s budoucí třídní učitelkou)

21. 3. 2018 - Mladý kuchař aneb kulinářské hrátky ve školní kuchyňce
28. 3. 2018 - Mladý a šikovný aneb praktické činnosti ve školní dílně
(doprovodná akce pro rodiče - informace o pomůckách a školních potřebách prvňáků s třídní učitelkou,
informace o zápise do 1. tř. včetně vyzvednutí dokumentace k zápisu)
Přezůvky s sebou! Choďte včas!
Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel ZŠ a MŠ Mostek
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