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Zprávy z Mostku...
Před nedávnem jsem vstoupili do nového roku,
ale ještě na konci toho minulého byly dokončeny
některé rozpracované akce.
V listopadu 2018 byl úspěšně zkolaudován a
dokončen chodník pro pěší podél silnice
III/32546 - směr Borovnička. Tato akce byla spolufinancována prostřednictvím dotačních programů
MAS Královédvorsko - programový rámec IROP,
opatření Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné
dopravy. Nyní zbývá osadit chodník odpadkovými
koši. Věříme, že napomohou, aby někteří majitelé
psů do nich odkládali exkrementy jejich psích miláčků.
Koncem loňského roku byla také dobudována
splašková kanalizace a oprava komunikace v lokalitě Mostecké Lázně. Byly zrekonstruovány povrchy
komunikací na ppč. 1005/1 k.ú. Souvrať a na
ppč. 987/10 k.ú. Mostek (okolo hřbitova). Dokončeno bylo i vybudování obslužné komunikace
v lokalitě Zelená Louka na p.p.č. 659/11.
I nadále pokračují práce na propojení průzkumného vrtu v části Souvrať s vodovodním řadem.
V současné době je na tuto akci zpracováván projekt.
Dále připravujeme žádost o dotaci na zřízení
kalové koncovky u čističky odpadních vod. Ta by
měla zajistit úpravu a odvodnění kalů do tuhé podoby, která umožní jejich ukládání dle připravovaných zákonů v budoucnu.
I do nového roku máme spoustu plánů. Měla by

být vybudována dlouhodobě plánovaná komunikace pro rodinné domy v lokalitě „Pod hasičárnou“ pro dvě stavební parcely. Na akci je již několik let zpracován projekt a komunikaci je třeba dokončit, aby mohli noví stavebníci žádat o stavební
povolení k výstavbě.
V plánu je i podání žádostí o dotaci na rekonstrukci páteřní komunikace na Souvrati a
na vybudování bytů v čp. 83 Mostek (bývalá škola). Nicméně se i nadále potýkáme s problémem
nedostatku projektantů.
Připravuje se i oprava komunikace od viaduktu
k domům čp. 63 a 71. Pracujeme také na projektu
na revitalizaci rybníku na Mosteckých Lázních a
spoustě dalších akcí.
Jsem velmi potěšena, že se nám přihlásila
dobrovolnice, která se ujala psaní naší obecní
kroniky. Kronikářkou se stala paní Kateřina
Holíková, Souvrať. Děkujeme.
Jako každý rok, tak i letos pro Vás připravujeme
již tradiční oslavy - Den obce Mostek, které se budou konat v sobotu 7. září 2019 od 13 hodin v areálu autokempu. Můžete se těšit například na Roberta
Křesťana a jeho kapelu Druhá tráva a nám již dobře
známou kapelu Hamleti. Program je v této chvíli
ještě připravován, o podrobnostech Vás budeme
informovat.
Přeji Vám krásné jaro, hodně radostí a málo
starostí Vám všem… 
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

Restaurace & Penzion
Za Mostem
Vás srdečně zve
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2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Zima
je pro nás
vždy časem
společných
střediskových
akcí. Ve skautské vile ve Dvoře Králové n.
L. již proběhl střediskový karneval, kam byli srdečně zváni
všichni členové. Záleželo jen
na jejich zájmu a tvořivém
duchu. Brzy se o slovo přihlásí
tradiční závody v šifrování a
paměťových hrách. Později
bude
následovat zápolení
v uzlování. Uvidíme, kolik odvážlivců z našeho oddílu se zapojí a
s jakým výsledkem.
Vrátíme-li se ještě k začátku zimního období, tedy k předvánočnímu času roku 2018, musíme se zde podělit o radost z předávání Betlémského světla. Byly to velmi krásné chvíle v milé společnosti řady z vás. Děkujeme každému, kdo je s námi sdílel a spoluvytvářel.
20. prosince jsme si udělali pohodovou oddílovou vánoční

schůzku se vším, co k tomu patří. Dárečky
pod stromečkem byste v žádném obchodě a
za žádné peníze nepořídili. Opět se bratrům
a sestřičkám podařilo pro sebe vzájemně
vyrobit plno originálních drobnůstek.
24. prosince ráno už na každoroční
nadílku čekal les a zvířátka. Sešla se prima
parta, děti i rodiče (+ jedna kytara). Nejen
pochutin, také dobré nálady bylo na rozdávání. Hezky jsme si to „Štědré dopoledne“
užili. Zvěř si ke své nadílce posléze opravdu
cestu našla a zdárně ji zkonzumovala.
4. a 5. ledna 2019 vyrazili tříkráloví
koledníci z našich řad po obci a snažili se
tak pomoci dobré věci. Za každý příspěvek
do kasiček Charity ČR ještě jednou veliké díky. Nikdo z nás neví,
kdy může on sám nebo někdo jemu blízký podporu od druhých
potřebovat. Mnohé ze služeb, které Farní charita Dvůr Králové nad
Labem nabízí, nejeden občan Mostku využívá či v minulosti využil.
Rovněž zásluhou dárců budou i nadále dostupné.
31. ledna 2019 se uzavíraly registrace členů Junáka na
tento kalendářní rok. Počet členů registrovaných za náš oddíl se
stále drží okolo třicítky, což nás těší.
za 2. OVS, KAČ Suchá

VÁNOČNÍ STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA ZDOBILI DĚTI S MYSLIVCI...
Na podnět Mysliveckého spolku Bradlo Mostek a po dohodě
s ředitelkou mateřské školy paní Evou Kalfusovou připravili myslivci krmelec pro zvířátka do blízkosti mateřské školky. Krmelec
byl umístěn v lese nad Slunečnou strání, aby byl dostupný pro děti a
místo bylo vhodné pro krmení zvěře.
Dne 17. prosince minulého roku jsem se my myslivci z Bradla
sešli společně s učitelkami a dětmi z Mateřské školky v Mostku,
aby v tento předvánoční čas děti na své dopolední vycházce symbolicky ustrojily vánoční stromek pro zvířátka. V krmelci již bylo
předem založeno voňavé seno a korýtko na oves. Děti si z domova
přinesly kaštany, jablíčka, mrkev, žaludy i ořechy pro veverky. My
jsme jim ještě přinesli kukuřici a sušené jeřabiny, aby byl stromek
pěkně barevný. Dětem jsme předem vysvětlili, že na zavěšení těchto dobrot pro zvířátka nemůžeme používat žádné drátky ani provázky, to že do přírody nepatří a také, že by to zvěři při pozření ublížilo. A tak jsme my myslivci vyráběli ze suchých větviček háčky a
napichovali na ně jablíčka, mrkve a další dobroty, které si děti přinesly. Děti je pak věšely na smrčky okolo krmelce a protože si těch
dobrot přinesly opravdu hodně, tak bylo okolí krmelce krásně ozdobeno. Krásné chvilky s dětmi, které byly nedočkavé z toho, aby ta
jejich dobrota byla již na stromku, byly námi myslivci doplněny o

povídání o zvířátkách, které v lese žijí a které by mohly potkat.
Myslím, že jsme měli z této zdařilé akce všichni hezký pocit,
děti, že pomáhají zvířátkům a nám myslivcům, že se podařilo s dětmi prožít příjemné odpoledne.
Na konec jsme si všichni popřáli hezké svátky, dětem bohatého
Ježíška a rozešli jsme se do svých domovů.
Milan Heřman, předseda MS Bradlo Mostek

MOSTEK V ČÍSLECH

 k 31. 12. 2018 žilo v naší obci celkem 1 191 občanů
- z toho 602 mužů a 589 žen
- z toho žilo v Mostku 855 občanů, v Zadním Mostku 63,
na Souvrati 198 a v Debrném 75 občanů
- z toho je 148 občanů do 15 let, mužů nad 15 let 525 a žen nad
15 let 518
 k 31. 12. 2018 žilo v naší obci 43 cizinců
- z toho 31 trvale a 12 s přechodným pobytem
 v roce 2018 se přistěhovalo 25 nových občanů a odstěhovalo
se 21 občanů

 během roku 2018 se narodili 4 noví občánci
- z toho 1 chlapec a 3 dívky
 v roce 2018 zemřelo 14 občanů
- z toho 9 mužů a 5 žen
 celkem 9 našich občanů uzavřelo v roce 2018 manželství
 v roce 2018 bylo v obřadní síni OÚ Mostek uzavřeno 1 manželství, mimo obřadní síň na jiném vhodném místě bylo
před naším matričním úřadem uzavřeno 16 manželství. Nejvíce snoubenci využívají možnost oddání u Penzionu Na Kopečku v Horní Brusnici.
(údaje z matriky OÚ Mostek a MVČR)
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PŘIJĎTE S NÁMI CVIČIT VAŠE PEJSKY NA „ZAĎÁK“…
V naší organizaci je v současné
době 14 členů z Mostku a okolních obcí. První naše akce začala začátkem
dubna, kdy se dva naší členové účastnili
závodu o Novobydžovský pohár a Dana
Haková se svým boxerem v kategorii
ZM obsadila první místo a M. Rejmont
se svojí německou ovčačkou místo třetí.
Na dalším závodu Podzvičinký pohár ve Dvoře Králové
v kategorii ZM D. Haková čtvrtá a M. Rejmont s belgickým ovčákem v kategorii ZZO1 též čtvrté místo. Staropacký pohár jsme obsadili dvěma členy a to S.Šulc
skončil v kategorii ZZO1 se svojí ovčačkou čtvrtý a M.
Rejmont s belgickým ovčákem druhý.
Posledního závodu se účastnil v Hořicích
S.Šulc a ve stopařském závodu byl čtvrtý. Mezitím jsme
měli brigády, na kterých se postavil sklad na dřevo,
opravily a natřeli se překážky a připravilo se dřevo na
zimu.
V roce 2019 už to bude 30 let od založení naší organizace a členská základna stárne a zájem mladých lidí je nulový, a proto budeme rádi, když se rozšíří naše řady. Cvičíme každou neděli od 8 hodin a jste zváni.
výbor ZKO Mostek

ZPRÁVA Z KLUBU SENIORŮ MOSTEK
Svou činnost za rok 2018 jsme zhodnotili dne 7. 12. 2018 v restauraci U Špeka. Na
výroční schůzi se sešlo 59 členů z celkového počtu 108. Hostem byla p. Dagmar Včeláková jako nově zvolená starostka obce.
Po hlavních zprávách a po občerstvení
nám zahrála country skupina Náhoda z Pecky. Byl to pěkný závěr sobotního odpoledne.
V dubnu 2018 jsme jeli do Pardubic
na divadelní představení „Mezi nebem a
zemí“.
V květnu jsme pak v Praze navštívili
muzeum České policie a prohlédli si Českou
televizi. Byli jsme překvapeni rozlohou této
budovy.
V červnu jsme navštívili svíčkárnu
v Šestajovicích u Prahy a nakoupili si krásné svíčky. Poté jsme odjeli směr Konopiště. Z parkoviště na zámek
jsme se svezli vláčkem. Dozvěděli jsme se, že zámek dostal název
podle okolních polí, kde se pěstovalo konopí.
V červenci jsme v Novém Městě nad Metují navštívili putovní
výstavu „královských korunovačních klenotů“. Byly to sice repliky,
ale od pravých k nerozeznání. Na tento výlet jsme s sebou vzali i
děti. Bylo to pěkné, jen škoda, že ten den zrovna „lilo a lilo“.
V září nám ale počasí přálo a za krásného počasí jsme si zajeli
do Příbrami. Hornické muzeum na Březových hrách je největší hornické muzeum v České republice. V příbramských dolech se těžilo
stříbro, olovo a ruda. Do štoly jsme se také svezli důlním vláčkem.
Ještě to odpoledne jsme navštívili rozsáhlý areál římskokatolické
farnosti na Svaté Hoře nad Příbramí. Byla to opravdu nádhera!
V říjnu jsme si společně zajeli do Polska na nákupy.
Během celého roku 2018 jsme samozřejmě připravili i několik
besed: o zdraví, o ochraně lesů a zvěře, literární odpoledne s poezií,
bezpečná práce s internetem, soutěžní odpoledne ke 100letům naší
republiky, besedu s hasiči a přednášku o staroslovenštině.
Několik žen se tradičně zapojilo do pečení a zdobení perníčků
pro děti na rozsvícení vánočního stromu. I nadále provádíme v klubu masáže a magnetoterapii.
Nezapomínáme ani na naše jubilanty. Celkem jsme loni navští-

vili 22 našich členů. Další člen našeho klubu loni oslavil 90 let, a to
p. Karel Laš. Blahopřejeme!
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na naší činnosti a těm, kteří pomoc neodmítli ani například SRPŠ při Mezinárodním dni dětí a při oslavách obce.
Velký dík patří všem na Obecním úřadě v Mostku za jejich všestrannou pomoc a těšíme se na další spolupráci v roce 2019.
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za Klub seniorů Hana Trejbalová

ANI V JARNÍM OBDOBÍ
NEZAPOMEŇTE NA ZÁKAZ
VYPALOVÁNÍ TRÁVY A
JINÉHO ODPADU ZE ZAHRAD
Přes každoroční varování hasičů a výzvy
ve sdělovacích prostředcích vznikají na jaře i
v dalších měsících roku v naší republice desítky
zbytečných požárů, způsobených vypalováním
starých porostů.
I zdánlivě
tak bezpečná
činnost, jakou
je
spalování
shrabaných
porostů, může
mít
neblahé
následky. Oheň
se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. Vznikají pak závažné
ekonomické škody, je ohroženo zdraví i životy.
Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo
panika.
Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je
třeba si uvědomit, že velký žár při hoření trávy
(až 800° C) může způsobit zničení hmyzu,
úhyn a popálení malých zvířat (např. ježků).
Negativní dopad se týká i rostlin a půdních
organismů. Někteří zahrádkáři se domnívají, že
popel je dobrým hnojivem. Ten je však rozfoukán větrem nebo splaven deštěm. Lepším způsobem je ponechání staré trávy, která se rozloží
a obohatí půdu o organickou složku nebo trávu
vyhrabat a zkompostovat.
Vypalování trávy je zakázáno hned několika
zákony, především zákonem o požární ochraně,
zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále
zákonem o ochraně ovzduší.

Je třeba si uvědomit, že plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně!
V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta
až ve výši 25 tisíc korun a firmám může být
udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2019

foto z archivu vodních skautů (mostek.skauting.cz)

V naší obci opět proběhla ve VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
dnech 4. a 5. 1. 2019 Tříkrálová Farní charita Dvůr Králové nad Labem
sbírka organizovaná Farní charitou
Celkem se vykoledovalo 343 972 Kč
Dvůr Králové ve spolupráci s našimi
Bílá Třemešná
16 383 Kč
vodními skauty.
Dolní Brusnice
8 996 Kč
I letos musíme konstatovat, že
Doubravice
2 944 Kč
byla v naší obci opět vybrána reDvůr Králové nad Labem
147 914 Kč
kordní částka, a to 40 704,- Kč. To
Hajnice
13 140 Kč
svědčí o tom, že naši občané mají
Hořice
22 621 Kč
Hřibojedy
4 454 Kč
otevřená a štědrá srdce a není jim
Choustníkovo Hradiště
6 561 Kč
cizí pomoc potřebným.
Kocbeře
6 235 Kč
Královédvorská farní charita
Litíč
6 791 Kč
vybrala celkem 343 972 Kč. CeloreMiletín
11 027 Kč
publikově věnovali dárci také reMostek
40 704 Kč
kordní částku - 119 184 663 Kč.
Nemojov
12 738 Kč
Děkujeme všem dárcům, dobroRašín
3 846 Kč
volníkům a všem, kteří se na TříkráRohoznice
4 184 Kč
lové sbírce podíleli! A zejména koTřebihošť
11 007 Kč
ledníkům, neboť ti jsou pro sbírku
Vilantice
7 166 Kč
Vítězná
9 116 Kč
nenahraditelní
Vrchlabí
8 145 Kč
DĚKUJEME !!!
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ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY MOSTEK
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY pro školní rok 2019/2020
k zápisu se dostaví všechny děti narozené
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
a žáci s odkladem školní docházky
Zápis se koná:
v úterý 9. 4. 2019 (14,00 do 16,00 h)
ve středu 10. 4. 2019 (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 vpravo, v učebně 2. třídy.
Vezměte s sebou rodný list, průkaz
zdravotní pojišťovny dítěte a občanský průkaz.
Zápisem je pověřena p. uč. Zuzana Pacáková.
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 2019/2020
Zápis se koná:
ve čtvrtek 2. 5. 2019 (15,30 - 16,30 h)
v pátek 3. 5. 2019 (15,30-16,30 h)
Postup při přijímání dětí do MŠ - kritéria:
1. Děti s povinným předškolním vzděláváním, které
k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné
školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem ve spádové obci ve věku od 3
do 5 let k 1. 9. 2019 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do
naplnění volných kapacit.
3. Děti s trvalým pobytem ve spádové obci mladší tří let
k 1. 9. 2019 v případě, že počet dětí nepřesáhne stanovený
počet 35 dětí, a to od nejstaršího po nejmladší.
4. Děti s jiným trvalým pobytem.
Zápisem pověřuji p. vedoucí učitelku Evu Kalfusovou
s kolektivem.
Pro školní rok 2019/2020 je zatím k dispozici 14 volných míst.
Vlastnímu zápisu bude předcházet
Den otevřených dveří v MŠ ve dnech
16. – 17. 4. 2019 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 27. 6. 2019 od 15,30 h v budově MŠ č. p. 207.

Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda

Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda

PŘIJĎTE NA PŘEDŠKOLNÍ DÍLNY PRO PŘEDŠKOLÁKY
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:
13. 3. 2019 - Výtvarná dílna
(doprovodná akce pro rodiče - možná beseda s budoucí třídní učitelkou)

20. 3. 2019 - Malý badatel aneb přírodovědné hrátky v učebně přírodopisu
27. 3. 2019 - Mladý kuchař aneb kulinářské hrátky ve školní kuchyňce
3. 4. 2019 - 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)
Prosíme, přezůvky s sebou! Přijďte včas!

Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel ZŠ a MŠ Mostek
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OCENĚNÍ ZLATÁ KORUNA KHK OPĚT V MOSTKU
Jednou z dlouhodobých priorit Královéhradeckého kraje je i podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tato priorita je realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků. Cílem Královéhradeckého kraje
je ocenění jejich dlouhodobé práce a vyzdvižení nezastupitelné role
dobrovolných pracovníků při práci s dětmi a mládeží.
Již po čtvrté ocenil Královéhradecký kraj práci 15 dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v neziskových organizacích, školách a školských zařízeních. Před dvěma lety získala toto ocenění z
Mostku Mgr. Dana Haková.

Těší nás, že i letos byl oceněn další občan Mostku. Ocenění za
třicetileté trénování mládeže ve Fotbalovém klubu Mostek letos
získal pan Mgr. Miroslav Lebeda, který kromě práce v klubu vede ve volném čase na místní základní škole i kroužek fotbalu.
Vážíme si práce všech, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi
a mládeží, nic za to neočekávají a přesto tuto práci vykonávají.
Blahopřejeme a děkujeme.
Dagmar Včeláková, starostka

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE ZŠ A MŠ MOSTEK
Starostka Obce Mostek, okres Trutnov,
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy, Mostek, okres Trutnov
s nástupem od 1. 8. 2019
a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele/ředitelky na období 6 let
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav,
- řídící a organizační schopnosti.
Obsahové náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
- čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a
konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení
v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
- strukturovaný profesní životopis,
- koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní
způsobilosti k výkonu činnosti ředitele druhu školy, na níž se konkurs vyhlašuje (ne starší 3 měsíců),
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
konkursního řízení (Příloha č. 1).

Nabízíme:
- možnost využití služebního bytu v obci v blízkosti školy
s dispozicemi 3+1 o výměře 123 m2
Termín podání přihlášky:
Předpokládaný nástup do funkce:
Adresa pro doručování:

do 26. března 2019 do 11 hodin
1. srpna 2019
Obecní úřad Mostek
Mostek 34, 544 75 Mostek

Přihlášky včetně příloh zasílejte doporučeně
nebo doručte osobně v úředních hodinách
do podatelny Obecního úřadu v Mostku
nejpozději do 26. března 2019 do 11 hodin.
Obálku označte slovy „KONKURS - NEOTVÍRAT“
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce Mostek
Více na www.mostek.cz
nebo na přiloženém QR kódu
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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 17. 3. 2019 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).
Přihlášením do soutěže, vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejněním jména a obce bydliště v případě výhry.
Tentokrát hrajeme o dvě vstupenky na pořad „POPELKA NA CIBULCE“, který se koná v pátek 12. 4. 2019 od 19 hodin v Restauraci Za Mostem. Výhry sponzoruje Obec Mostek. Výherci z minulého čísla: p. Romana Bryndová, Mostek, a p. Petr Lebedinský, Souvrať. Blahopřejeme.

Blíží se březen, a tak za …………………….? (tajenka)

1

8

1

2
3

2
3
4

9

5

4
5

6
7
8
9

6

10

10

7

11

11

Začátečník

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

Pokročilý

9
6
5
2

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

OSMISMĚRKA
Letos jsme si i ….. (tajenka)

ARSENÁL, ČARODĚJ, DÁVKY,
DRNKOT, GUSTAV, HEROIN,
IRSKO, JAKOST, JEŘÁB, JÍMKA,
KARIKATURA, KNUTA, KŘEST,
MISKA, MISTR, OMEGA, OTISK,
POUTA, PUTKA, RASTR, SERAF,
SCHODY, SINTR, STAVIVO,
SVETRY, ŠPROT, ŠTĚRK, TATAR,
TRNČÍ, TROCHA, VAŘIČ, VOLTY,
ZÁKAL, ZÁKMIT
Zpravodaj obce Mostek 1/2019 - strana 7

Expert

3 5
6

7
7

3

1 8
5
6
1

5
4

1

2
9

5

8

6
6

4
4

7

5
7
2 9

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Přijďte se zasmát …… (tajenka 1, 2 a 3)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k životním výročím, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti…

13.12.
18.12.
26.12.
27.12.
6.1.
9.1.
12.1.
12.1.
16.1.
16.1.
17.1.
24.1.
24.1.
27.1.
28.1.
3.2.
5.2.
6.2.
10.2.
10.2.
17.2.
18.2.
18.2.

Jan Šklíba, Debrné
Oldřich Jarkovský, Mostek
Hana Trejbalová, Mostek
Helena Svobodová, Mostek
Božena Kučerová, Mostek
Emilie Dobrovolná, Mostek
Ludvík Novák, Mostek
Jiří Portík, Mostek
Helena Masiariková, Mostek
Jiří Kašpar, Souvrať
Věra Němečková, Mostek
Libuše Erbanová, Mostek
Ladislav Puš, Debrné
Anna Štěrbová, Mostek
Jaroslav Krkonoška, Souvrať
Lidmila Daňková, Mostek
Milena Tremerová, Zadní Mostek
Josef Balatka, Souvrať
Božena Vaisová, Mostek
Zdeněk Petr, Mostek
Helena Vaňková, Mostek
Věra Gofrojová, Mostek
Stanislav Suchý, Mostek

82 let
84 let
75 let
75 let
77 let
89 let
75 let
70 let
89 let
70 let
70 let
76 let
70 let
81 let
79 let
79 let
78 let
80 let
88 let
78 let
70 let
86 let
75 let

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

NAVŽDY ODEŠLI...
19.12.2018
26.12.2018
30.12.2018
14.1.2019
9.2.2019
5.2.2019
11.2.2019
11.2.2019
14.2.2019

Zdeněk Gofroj, Mostek
Ludmila Rychterová, Mostek
Dalibor Poláček, Mostek
Josef Bartoš, Mostek
Josef Puš, Mostek
Pavel Houdek, Mostek
Emilie Rychterová, dříve Mostek
František Vlastník, dříve Mostek
MUDr. Josef Matys

87 let
75 let
69 let
68 let
75 let
70 let
83 let
80 let
64 let

VZPOMÍNKY
Dne 17. 1. 2019 tomu bylo již 6 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. 2019 vzpomeneme smutného 3. výročí úmrtí naší
drahé maminky, babičky a prababičky, paní Hany Purtíkové.
Stále vzpomínáme a nikdy na Tebe, maminko, nezapomeneme.
syn Standa a děti s rodinami

Dne 3. dubna 2019 tomu bude přesně jeden
rok, co nám „ješitnost, frajerství, sobectví, bezohlednost a absolutní nezodpovědnost“ ukázaly
svoji krutou moc a sebraly nám ve věku nedožitých 15 let našeho milovaného syna a bratra
Adama Včeláka.
Před rokem se nám zhroutil svět, život se
rozdělil na předtím a potom. Zjistili jsme, že
zlomená žebra a zlomená srdce nejsou vidět,
ale ukrutně bolí při každém nádechu. Že snaha
o každý obyčejný den je vykoupena mořem slz,
smutku a beznaděje.
Říká se, že, když ztratíte rodiče, ztrácíte
svoji minulost, ale když ztratíte dítě, ztrácíte společnou budoucnost...
Budoucnost sice nějaká je, ale ne ta, o které jste snili a kterou jste mohli
ovlivnit. Změní Vám ji „jiní“, ale těm se nezmění zhola nic.
Naše touhy mít Tě zpět, vrátit čas, nebo mít křídla, vyletět někam tam
za Tebou a obejmout Tě, jsou nesplnitelné...
Adámku, moc nám chybíš, milujeme Tě... Myslíme na Tebe každou minutu, den co den…
Dáša, Martin a Ondřej Včelákovi

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA ODPADY 2019

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST NĚKTERÝCH POPLATKŮ

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz komunálních odpadů na rok 2019 se budou vybírat na pokladně
OÚ Mostek ve dnech 25. a 27. března 2019 vždy v době
od 8 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin.
Pro rok 2019 zůstává výše poplatků stejná, tedy
pro občany s trvalým pobytem v obci ve výši 410 Kč na osobu a za rekreační objekt 500 Kč. Osvobozeno od poplatku
je každé 3. a další dítě do 15 let v domácnosti. Úlevu ve
výši 50 % mají občané od následujícího roku po 80. narozeninách. Pokud činí výše poplatku více jak 1.200 Kč na domácnost, je možné 1/2 platby uhradit do konce dubna 2019
a druhou 1/2 platby pak nejpozději do konce června 2019.
Pro rok 2019 jsou vydány nové samolepky na svozové
nádoby, které je nutné si vyzvednout po zaplacení poplatku
na pokladně OÚ Mostek. Nové samolepky musí být vylepeny nejpozději 1. 5. 2019, jinak nebudou od tohoto data vyvezeny.
(oum)

 splatnost poplatků za psy za rok 2019 - do konce března 2019
 splatnost vodného a stočného za I - V/2019 - do konce června 2019
(za VI-XII/2018 bylo splatné do konce ledna 2019)

VÝBĚR POPLATKŮ ZA HROBOVÁ MÍSTA
Obec Mostek jako provozovatel veřejného pohřebiště, upozorňuje nájemce hrobových míst, že platnost smluv o nájmu z hrobového místa
skončila k 31. 12. 2018.
V tomto roce 2019 jsou prodlužovány nájmy hrobových míst a jsou
uzavírány nové smlouvy. Poplatek činí 50 Kč za pronájem hrobového
a urnového místa za rok, v případě dvojhrobu je cena stanovena
na 100 Kč. Poplatek je splatný vždy na 5 let dopředu.
Za účelem sepsání smlouvy o nájmu hrobového místa a zaplacení poplatku se dostavte na obecní úřad v úředních hodinách nebo nás kontaktujte na tel. 499 691 208 nebo na e-mailu pozemky@mostek.cz (p.
Milan Petr).
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PODĚKOVÁNÍ ZA PŘIJETÍ DO OBCE I DO RODINY….
Zdravím Mostek!
Mám spoustu vzpomínek, zážitků a historek, ale
Dne 19. 3. 2019 to bude 40
to by bylo na dlouhé povídání.
let, co jsem přijela do České
Chci poděkovat těm, co nám pomohli se naučit
republiky (tehdejšího Českoslotady žít. Děkuji všem, například mé instruktorce paní
venska), a právě při příležitosti
Ljubě Klimešové (†), rodinám Mádlovým a Svědirotohoto výročí bych chtěla poděhovým ze Souvrati, které mě zvaly o víkendu domů a
kovat lidem, kteří mně, i mým
učili mě češtinu (Mádlovy děti mi dávaly úkoly a
kamarádkám, pomohli překonat
říkaly, že jestli to nebudu umět, nedostanu buchty
tak velkou změnu. Někteří již
), paní Evě Pokorné s manželem, paní Peškové (†),
nejsou mezi námi, ale i tak na ně
paní Gáborové (†), paní Zirmové, rodině Kloučkonezapomenu.
vých. Dále děkuji mistrovi panu Drtinovi (†), mistroVím, že pro některé z vás to
vi panu Erbenovi (†) a mistrovi panu Fejkovi.
Můj první den v Mostku
bylo šokující, pro jiné zábavné,
Dále můj dík patří rodinám Bažantových, Dítětoale věřte, že pro nás to byl také šok. Představte si 30 děvčat ve věku vých, Olivových a ostatním příbuzným za to, že mě vzali do rodiny.
18 – 21 let a tak daleko od domova, cizí řeč, jiné podnebí… Věřte,
Nemalý dík patří místní školce s jeslemi, která umožnila
že to nebylo vůbec lehké.
(z důvodu krátké mateřské dovolené) přijetí mé dcery již ve věku 8
Možná si vzpoměsíců a rovněž Zámenete na ty černé
kladní škole v Mostku
pánské kabáty, co
za její vzdělání.
nám dali na Kubě,
Závěrem chci pokteré byly tak velděkovat všem ostatké, že ty nejmenší
ním, kteří mi těch 40
z nás je tahaly po
let méně či více pomázemi. Někteří z vás
hali, abych se zde cítinám darovali bunla jako doma.
dy, za což chci
Děkuji…
poděkovat.
Vycházka ve velkých „kabátech“
První Vánoce v ČR
Caridad Bažantová

VII. OBECNÍ PLES JE ZDÁRNĚ ZA NÁMI….
V pátek 1. 2. 2019 se uskutečnil v Restauraci Za Mostem již
7. obecní ples Obce Mostek. K poslechu a tanci hrál JARI-KURRIBAND.
Ples započal ve
20 hodin vystoupeními taneční skupiny Star West z Trutnova, která nám
ze svého bohatého
repertoáru předvedla
moderní country
s názvem „Whiskey
došla“ a clogging
step „Pocta legendám“.
Byla opět připravena bohatá tombola, ve které byl hlavní cenou
notebook, tablet a navigace s kamerou. Dále bylo možné vyhrát například chytrý fitness náramek, chytrou osobní váhu, vysavač na podlahy nebo na okna, akuvrtačku, plastovou popelnici a mnoho dalších
cen.
Děkuji všem sponzorům za podporu obecního plesu. Děkuji
všem, kteří pomohli při organizaci plesu, zvláště pak Lence a
Michalovi Čedíkovým, Jaroslavu Chalupníkovi, Rostislavu
Rychterovi a Milanu Petrovi. Děkuji také Milanu Janebovi, Lucce Endrlové a Jitce Hakové za jejich skvělou obsluhu.

Děkujeme všem níže uvedeným
sponzorům plesu:

MOSTEK energo s. r. o.
ALGAMO s. r. o.
Obec Mostek
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, Mostek
Pension Alkiony Mostek
(Jarmila Frysová)
Hobby - dům - zahrada,
Kozovi Bílá Třemešná
A&M Borovnička
(Miloslav Kocián)

Bazény Jiří Rouha
MILETA Hořice
Kadeřnictví - Renata Petrová
Keramika Rudovi¨Zadní Mostek
Klouček & Kloučková, s. r. o. pekárna
Studio Mostek
(Mgr. Iljana Durecová)
Studio Oriflame TGM Dvůr
Králové n. L. (Ladislava Sýkorová)
Oriflame Mostek
(Ivana Jirásková)
Ladislav Rejmont
(zemní a bourací práce)
Elektra Mostek
(Stanislav Vaverka)
Antonín Rolf
(soukromý zemědělec)
MrCasNET (Martin Soukup)
INZAT Dvůr Králové n. L.
Bořek Pač - prodej uhlí
Štěpánka Pačová – krejčovství

Dagmar Včeláková, starostka
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Šéfredaktor: Ing. Dagmar Včeláková, starosta@mostek.cz
Redakční rada: Ing. Dagmar Včeláková, Ing. Jaromír Tázlar, Lenka Čedíková
Grafická úprava, texty, korektury: Ing. Dagmar Včeláková
Vydávání zpravodaje se řídí platnými právními předpisy a Pravidly příjmů a
zveřejňování příspěvků ve zpravodaji obce Mostek schválenými 22. 2. 2017.
Ve zpravodaji nelze otisknout anonymní příspěvky. Redakce se nemusí
ztotožňovat s některými názory v příspěvcích.
Uzávěrka tohoto čísla: 5. 2. 2019, vychází 26. 2. 2019
Uzávěrka příštího čísla: 5. 4. 2019
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