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Zprávy z Mostku...
Stojíme na prahu letních prázdnin a všichni se
těšíme na dny volna, dovolené a hezké počasí.
Zmíním se jen krátce o akcích, které v současné době řešíme. Byl již zpracován projekt
„Revitalizace obecní zeleně v obci Mostek“, který
se týká úpravy veřejného prostranství v centru
obce, konkrétně parku. Na tuto akci bude podána
žádost o dotaci na SFŽP ČR.
Aktuálně také řešíme vypracování projektu na
výstavbu bytů v čp. 83 (stará škola) a následné
podání žádosti o dotaci v dotačních programech.
Dále se připravuje výběrové řízení na rekonstrukci
komunikace podél trati.

Mimo jiných akcí, které se teprve budou rozjíždět, samozřejmě připravujeme i tradiční oslavy
obce. Je již jisté, že se na nich potkáte s legendárními kapelami. Jednou z nich je Druhá tráva Roberta Křesťana a také Fešáci. Navštíví nás i nám
již dobře známí Hamleti. Program je ještě dolaďován. O dalším programu Vás budeme průběžně
informovat.
Přeji Vám krásné prázdniny, příjemnou dovolenou a po prázdninách se uvidíme na Dni obce
2019… 
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

DEN OBCE MOSTEK 2019
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2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Jaro bylo plné příjemných zážitků. 18. dotaci Města Dvora Králové určené středisku na sportovní
dubna 2019 jsme s malým předstihem slavili svá- činnost. Děkujeme za podporu.
tek skautského patrona, sv. Jiří. Přidali se k nám
někteří rodiče a podařilo se společné hraní, tvoření, rovněž opékání nechybělo.
30. dubna 2019, podobně jako na mnoha jiných místech, také u klubovny vzplanul čarodějnický oheň. V trochu
komornějším stylu a s kytarou jsme příjemně poseděli.
4. května 2019 se na vlakovém nádraží sešli Chrostíci
a vyrazili směr Nová Paka. V tamním muzeu navštívili výstavu věnovanou známým večerníčkovým Krysákům a stihli se
ještě vyřádit na moc hezky upraveném dětském hřišti nedaleko železniční stanice Nová Paka město.

Férová snídaně podporující lokální pěstitele, výrobce
a fairtradové produkty, pořádaná každoročně napříč celou
republikou, nám 11. května vyšla krásně. Dobrůtek z domácích zdrojů i těch „férových“ z daleka se sešlo dost a dost.
Pochutnali jsme si, popovídali, odpočinuli a podpořili dobrou
věc.

1. - 2. červen 2019 patřil pro změnu starším členům
oddílu, kteří se s naloženými batohy a novými stany vydali
vlakem do Radvanic na letošní ročník akce „Přechod Jestřebích hor“. Šlo o skautské setkání plné společných her, které
již mnoho let připravuje středisko Araukarit z Malých Svatoňovic.
Odpoledne 2. června 2019, hned po návratu z Jestřebích hor, jsme zamířili do areálu mosteckého koupaliště, abychom tam vytvořili jedno ze stanovišť na tradiční oslavě Dne
dětí. Doufáme, že se u nás všem líbilo. Prostírání a servírování (nejen) „sedmikráskové“ polévky zvládla naprostá většina
i těch úplně malinkatých soutěžících. Nejlépe se dařilo, když
za stůl usedla patřičná milovaná maminka, tatínek či babička.
7. - 9. června 2019 tábořila část oddílu v Brandýse
nad Labem, kde se konala BsB regata. Všichni statečně pádlovali na skautských pramicích P550, přičemž naše smíšené
družstvo Žraloků (Vítek, Melíšek, Maty) a jedné Medúzky
(Panda) v kategorii čolci a žabky naprosto úžasně vyhrálo. V
dalších kategoriích obsadili závodníci z našich řad ještě místo
druhé a třetí.

17.-18. května 2019 proběhla v klubovně přespávačka Chrostíků. Ti, když se dosytosti vyřádili a vyspali, pak
vyrazili do lesa zkoumat mravenčí sídliště. Ostatně také nejednu družinovou schůzku věnovali seznamování s různými
droboučkými obyvateli naší planety. Inspirací jim byl skautský časopis pro nejmenší, „BenJáMína“.
30. května jsme si na oddílové schůzce vyzkoušeli
Nyní už nás čeká zakončení skautského roku
zbrusu nové, konečně plastové, kanoe, Agary. Podařilo se 2018/2019, léto, slunce, řeka, tábor,... Těšíme se. Přejeme i
nám je za velmi výhodnou cenu zakoupit díky mimořádné VÁM moře pohody na suchu, na vodě nebo u vody!
dotaci od Obce Mostek, příspěvku našeho střediska Zvičina a
za 2. OVS, KAČ Suchá
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PODĚKOVÁNÍ FOTBALOVÉHO KLUBU MOSTEK
Sportovní i společenská činnost Fotbalového klubu Mostek, z. s., se neobejde bez pomoci řady dobrovolníků nebo
sponzorů, kteří svým dílem přispívají k jeho chodu, a těmto
lidem se sluší alespoň prostřednictvím zpravodaje veřejně
poděkovat.
Na začátku jarní části sezóny nám otec a syn, Gusta a Viktor Zigovi, opravili porouchanou světelnou tabuli. Michal
Čedík starší dovezl nezištně od Prahy nové sezení ke stánku,
které členové klubu smontovali a natřeli.
Významnou společenskou aktivitou klubu je lampionový
průvod spojený s pálením čarodějnic a s ohňostrojem, který
do naší obce láká i mnoho přespolních návštěvníků. Při vlastní stavbě hranice, na které se aktivně podílejí členové našeho
klubu, je naším tradičním „pracujícím sponzorem“
s motorovou pilou Jan Honců. Dopravu potřebných komodit
také tradičně zajišťuje Bořek Pač, a samotná čarodějnice pochází z dílny žáků ZŠ Mostek pod vedením Mgr. Dagmar
Jandové.

Finančně nejnáročnější je tradičně ohňostrojová show,
kterou osobně provádějí členové našeho klubu. Finančními
prostředky letos vypomohli akci uspořádat:
generální partner Obec Mostek, dalšími partnery se stali CNC
KOVOFORM Tomáš Štěrba, Albrecht a spol. s. r. o., AM
Gnol s.r.o., STAFI Radek Síbr, Optika SOVA s. r. o. Jiří
Brádle ml., Bazény Jiří Rouha, Bazény A&M Borovnička,
Jacek Piwko - výroba bazénů, HM-stav Michal Havran, Penzion&Restaurace Za Mostem, Klouček + Kloučková Pekárna
a Ladislav Rejmont – zemní a výkopové práce.
Naše poděkování rovněž patří paní starostce Ing. Dagmar Včelákové, která celý svatojakubský večer moderovala,
a členům výjezdové jednotky našich hasičů za bezpečnostní dozor při celé akci.
Ještě jednou všem našim partnerům veliký dík!
Výbor FK Mostek, z. s.

FK MOSTEK - PO ROČNÍ ODMLCE NÁVRAT DO OKRESNÍHO PŘEBORU...
Již po podzimní části sezóny jsme měli dobře nakročeno
k návratu do vyšší soutěže. Bylo pouze otázkou, jestli jsme schopni
dát dohromady kádr hráčů, kteří to dokážou. A tato otázka se stala
stěžejní a pořádně komplikovanou. Za celý ročník jsme totiž prostřídali neuvěřitelných 32 hráčů!
Nejvíce nás trápilo nezvykle velké množství zranění –
nejdříve brankář Míra Lebeda, který se obětavě kulhaje vrátil do
sestavy od 3. jarního kola a stal se skutečnou oporou týmu. Poté
postupně odpadávali Jirka Kuhn, Marek Čajka, Michal Špidlen,
Honza Polák, Jirka Brádle, Adam Duchek, Víťa Robek, Martin Borůvka a nakonec i Lukáš Čechovič, který jako srdcař odehrál dva
zápasy se zraněním. Někteří se na pár zápasů vrátili, někteří vynechali v podstatě celou jarní sezónu.
Přes tuto personální bídu jsme ale naše tažení dotáhli do
velmi úspěšného konce, kdy jsme soutěž vyhráli o 12 bodů a vrátili
se tak do okresního přeboru. Proto se sluší poděkovat jak hráčům
„A“ týmu, kteří jaro zdravotně vydrželi (někteří „zuby nehty“) a
výrazně tým táhli, tak i klukům z „B“ týmu, kterým se v jejich soutěži vůbec nedařilo, ale nám opravdu vypomohli. Poděkování patří i
vedení FK Borovnice, které nám umožnilo výpůjčky hráčů, skvělému duu Lenka Čedíková a Lenka Fikejzová, které zajišťovaly organizační stránku chodu klubu po stránce sekretářské a pořadatelské,
vedení týmu, Obci Mostek za finanční podporu a všem dalším beze-

jmenným, kteří nějakým způsobem dopomohli k tomuto úspěchu.
A k jakým změnám dojde v sezóně následující? FK Borovnice, naše béčko, se již pro další sezónu do soutěže nepřihlásila.
Řada jejich hráčů totiž svoji aktivní činnost ukončila. Ostatní borci,
pokud budou mít zájem, se připojí do kádru áčka, které tím pádem
nebude mít, doufejme, personální trable. Pochopitelně, že tito hráči
budou muset na sobě řádně zapracovat, zejména po fyzické stránce.
V „A“ týmu ukončil své působení Petr Ježek a doufáme, že se doléčí ti zranění. Vrátit do kádru by se měl Vojta Jirák (po návratu
z USA), s některými hráči se ještě jedná.
V přehledu ještě několik statistických údajů:
Sezóna

Počet zápasů Vyhrané Remíza Prohrané Skóre

Jaro 2019
Celý ročník 2018/19

13
26

10
20

2
3

1
3

41:14
85: 27

Střelci:
18 – V. Robek, 10 – Polák, Lashchuk, 8 – Hampl, 6 – D. Duchek,
D. Fikejz, 5 – Záruba, 3 – Špidlen, 2 – Čajka, Kočí, Borůvka, Kuhn,
1 – Brádle, Truhlář, A. Duchek, Belák, Čedík ml., ostatní vlastní
(bez záruky)
Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, trenér
Sezóna 2018/2019 - okresní soutěž
3.třída mužů (ke dni 18. 6 2019)
Poř.

Tým

Zápasy

V

R

P

Skóre

Body

1

FK Mostek A

26

20

3

3

85

:

27

63

2

Ji Bohuslavice

26

16

3

7

76

:

46

51

3

Sp Úpice B

26

14

4

8

98

:

69

48

4

Malé Svatoňovice

26

14

4

8

81

:

56

47

5

So Kunčice

26

13

4

9

73

:

57

45

6

SK Svoboda

26

12

4

10

80

:

64

43

7

Sp Pilníkov

26

11

7

8

50

:

39

42

8

FK Dolní Kalná B

26

8

6

12

49

:

72

34

9

FC Libotov

26

9

2

15

61

:

65

30

10

So Starý Rokytník

26

7

2

17

41

:

78

24

11

Ji Chvaleč

26

5

3

18

37

:

99

20

12

FK Radvanice

26

4

4

18

23

:

82

17
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MOSTEČTÍ HASIČI V AKCI
Pokusím se krátce zrekapitulovat uplynulých necelých 6 měsíců výjezdové jednotky hasičů obce Mostek.
První akcí na úvod nového roku byla příprava ledové
plochy u fotbalového hřiště. Prvním „zásahem“ roku 2019
bylo únorové čištění ucpané kanalizace v obci. V měsíci únoru byla jednotka dovybavena zdravotnickým materiálem
(záchranářský batoh), který zakoupila místní firma Algamo
s.r.o., aby jednotka mohla plnohodnotně poskytovat první
pomoc. Na toto téma jsme zorganizovali dne 16. 2. společně
se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého
kraje odborné školení první pomoci.
Dne 10. března Český meteorologický ústav vydal
varování před silným větrem a bohužel se nemýlil, orkán
Herward udeřil plnou silou, jednotka ještě týž den večer ve
23.53 vyjíždí na první událost – požár výškové budovy
v Dolní Brusnici. Cestou k zásahu se potýká se zablokovanou
cestou díky množství popadaných a vyvrácených stromů. Od
požáru se jednotka vydala na okružní jízdu po širším okolí
obce a odklízela popadané stromy z komunikací. Nakonec se
jednotka vrátila kolem 4 hodiny ranní s opsanou kružnicí kolem obce, která měřila v obvodu 55 km. (Dolní Brusnice –
Debrné – Hostinné – Čermná – Chotěvice – Vítězná – Mostek).
V měsíci březnu se tři členové jednotky zúčastnili
specializačního týdenního školení na práci s motorovou pilou.
Poslední březnový týden navštívila hasičárnu mateřská škola,
průvodcovství se ujal velitel jednotky Filip Forman.
Úvodem prvního jarního měsíce 1. 4. jednotka v 7:06
vyjíždí na požár výškové budovy do Dolní Olešnice a po necelé hodině se vrací zpět na základnu. Ještě ten samý den jednotka vyjíždí na zatím nejobtížnější zásah od začátku roku do
obce Vítězná – Záboří, kde hoří v těžko přístupném terénu
lesní porost. Hašení tohoto požáru se účastnilo 11 jednotek
z širokého okolí do pozdních večerních hodin. O pár dní později 4. 4. vyjíždíme na požár lesního porostu do Horní Brusnice.

Jelikož naše stařičká cisterna by již ráda do hasičské
penze a v plynulém týdnu toho na ní bylo již mnoho, promítlo se to do jejího technického stavu a čistoty. Uspořádali jsme
proto dne 6. 4. brigádu, abychom vše umyli, opravili a pořádně promazali. V tomto měsíci jsme vyjeli ještě jednou a to 25.
4. na strom přes cestu na silnici na Souvrati. Jako každý rok

jsme se i letos zúčastnili bezpečnostně-požárního dohledu při
pálení čarodějnic.
Květen byl měsícem vcelku vyčerpávajícím. Na základě finanční dotace ze strany Obce Mostek byl pro naší
výjezdovou jednotku zakoupen defibrilátor Life Pak (AED) a
následně bylo zahájeno intenzivní jednání s ZZS KHK o zařazení jednotky do systému první pomoci. První květnovou
sobotu jsme uspořádali na rybníce v Mosteckých lázních
okrskové cvičení v požárním útoku jednotek z okolních obcí.
O týden později 10. 5. jsme vyčistili obecní požární nádrž
(koupaliště). Ve středu 12. května nás navštívila školní družina, kterou provedl a zasvětil do naší práce Filip Forman. Ani
třetí květnová sobota nás nenechala doma. V neděli v 16.44
vyjíždíme do obce Chotěvice na požár nízké budovy v areálu
kempu Sv. Kateřina. Čtvrtou sobotu se opět školíme a testujeme nový defibrilátor pod vedením záchranáře z letecké záchranky s cílem získání certifikace First responder, nutné pro
zařazení jednotky v rámci záchranné služby, kterou samozřejmě získáváme.

V červnu, konkrétně 1. 6., se účastníme jako bezpečnostní dozor na charitativní akci „Skejťáci dětem“ a hned
další den na dětském dni v autokempu Mostek. Toto nedělní
odpoledne jsme zakončili ještě doplněním vody do parní lokomotivy na místním vlakovém nádraží. Dne 3.6. je jednotce
vyhlášen poplach na resuscitaci pomocí AED do Dolní Brusnice. Do třech minut se scházíme v hasičárně, ale ještě před
výjezdem je událost překvalifikována a výjezd zrušen.
V nadcházejícím 2. pololetí doufáme, že budeme minimálně stejně organizačně aktivní a že se uvidíme pouze při
příjemných činnostech, jako jsou školení a různá společenská
setkání.
Vážení spoluobčané, pokud Vám není bezpečnost
obce ani jejího okolí lhostejná, dovolte mi Vás pozvat mezi nás a přiložit ruku k dílu při ochraně našich životů a
majetků. Pokud máte zájem o členství v jednotce, neváhejte kontaktovat kteréhokoli člena jednotky nebo velitele
p. Filipa Formana. Ozvat se nám můžete také přes náš
Facebook (Hasiči Mostek). Podmínkou členství je plnoletost a dobrý zdravotní stav.
za výjezdovou jednotku SDH - RNDr. Ing. Lukáš Petr
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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 7. 7. 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 se zveřejněním jména a obce bydliště v případě výhry.
Hrajeme o dvakrát dvě permanentky do autokempu Mostek. Výhry sponzoruje Obec Mostek.
Potravinové balíčky v soutěži z minulého čísla vyhráli: p. Luboš Lebeda a Mgr. Iljana Durecová, Mostek. Blahopřejeme.

1) Budu žít, když mne nakrmíš. Když mi dáš napít, zemřu. 2) Při sušení se vždy namočím. Kdo jsme? (tajenka)

1

2

1

7

2

8

3
4
5

3

4

9

6
7
8

6

5

9
10

10

11
Začátečník

3 9 2
5
7
8 4

Pokročilý

7

5

1

2

1 7
2
8

6

3 8 9
7
2
9
3

7
4
1

2
3

Expert

7
5

2

8 5
2
1
8 3 7

8

1

6
2
3

4
7

6
9

1 8
9

7 5
3

11

7
3
2 4 5

5
6

OSMISMĚRKA
Přejeme krásnou dovolenou a ….. (tajenka)

ARSEN, ATEST, BOREC, CVIKR,
DÁREK, FILKY, KRYSA, KTERÁ,
LEPTY, MASKOT, MEKKA,
MOTYKA, MRAZY, NÁVRT,
NORMA, OCTAN, OMYLY, PAKTY,
PERDA, PIANO, PIÁNO, PRIMITIV,
SATYR, SLÁVKY, STÁDO, START,
ŠKRTY, ŠUFLE, TEÁTR, TIRÁŽ,
TRKAČ, TVÁŘE, UNIVERZITA,
ZÁTKY, ZKAZIT, ŽVÁRO
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1
1
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6

9
5

7

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Zapojte se do hry a soutěže …… (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…

18.4.
19.4.
21.4.
24.4.
25.4.
27.4.
27.4.
30.4.
1.5.
7.5.
7.5.
8.5.
10.5.
15.5.
16.5.
18.5.
18.5.
20.5.
22.5.
25.5.
29.5.
30.5.
8.6.

Zuza Zubová, Mostek
77 let
Hana Petričáková, Mostek
70 let
Josef Šumpík, Mostek
70 let
Bohumil Šolc, Mostek
78 let
Stanislava Chaloupková, Souvrať
85 let
Růžena Havránková, Mostek
82 let
Věra Bergerová, Mostek
76 let
Wanda Kalendová, Mostek
78 let
Vladimír Svoboda, Mostek
78 let
Libuše Jirásková, Souvrať
85 let
Helena Válková, Debrné
76 let
Vlastimil Kubíček, Debrné
87 let
Erna Pavlíčková, Debrné
84 let
Jan Vaněk, Mostek
70 let
Věra Pelikánová, Mostek
76 let
Marie Sedláková, Mostek
70 let
Aleksandra Kazimiera Víšková, Mostek 70 let
Božena Hájková, Debrné
77 let
Olga Burešová, Mostek
84 let
Břetislav Raisner, Mostek
87 let
František Albrecht, Mostek
76 let
Zdenka Sommerová, Mostek
86 let
Kristina Drahošová, Souvrať
75 let

12.6.
13.6.
18.6.
18.6.
23.6.

Josef Oliva, Mostek
Václava Kuhnová, Mostek
Eva Erbenová, Mostek
Lubomír Müller, Mostek
Zdenka Kuhnová, Souvrať

87 let
75 let
86 let
76 let
76 let

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

30. 4. 2019
Markéta Litterová, H. Králové & David Musil, Souvrať
14. 6. 2019
Denisa Jirásková, Mostek & Michael Křenek, Borovnička

NAVŽDY ODEŠLI...
1. 4. 2019
21. 4. 2019
27. 4. 2019
12. 5. 2019
17. 5. 2019

Josef Novák, Debrné
Pavel Jiran, Mostek
Alena Feixová, Mostek
Božena Kunčíková, Mostek

77 let
74 let
79 let
71 let

Danuška Kárová, Mostek

84 let

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

INZERCE
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ČINNOST SRPŠ MOSTEK
Dne 23. 2. 2019 uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy dětský maškarní karneval v sále restaurace Za Mostem.

Dne 2. 6. 2019 zorganizovalo Sdružení rodičů a přátel školy oslavu Dětského dne,
která proběhla v areálu koupaliště. Realizace byla možná díky spolupráci mosteckých spolků.
Původně plánovaný desetiboj domácích prací se smrskl na sedm disciplín, kdy měly
děti prokázat svoji šikovnost, svoji manuální zručnost a jestli by se o sebe dokázaly postarat.
Na stanovištích se mylo nádobí, párovaly ponožky, žehlilo, čistila a strouhala zelenina, poznávaly zrádné domácí suroviny – sůl, mouka, atd., třídil se odpad, prostíral stůl, ale převážel se i stavební materiál.
Obávali jsme se, že tím účastníky Dětského dne pěkně otrávíme, ale kupodivu účast
byla převeliká, dosud nejvyšší za posledních několik let - 120 dětí i s rodinnými příslušníky,
což organizátorky až zaskočilo, musely flexibilně dořešit odměny a zápisové aršíky. Spokojenost s daným tématem se přes mínění několika mužů, kteří museli párovat ponožky, ozývala ze všech stran. Počasí a zpola naplněné koupaliště také přispělo k dětské spokojenosti a
tak jsme rádi, že jsme oslavu Dětského dne znovu zvládli zrealizovat a dovést ke spokojenosti těch nejmenších.
Děkujeme všem, kdo věnoval čas k její přípravě a přišel strávit čas pro ostatní.

Sdružení rodičů a přátel školy tímto oslovuje mosteckou veřejnost: vzhledem k tomu, že naše řady opustí některé maminky, jejichž děti již nebudou navštěvovat mosteckou základní školu, PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY.
Od příštího školního roku bude mít základní škola nové vedení, bude potřeba nově definovat spolupráci sdružení se
školou a znovu si ujasnit funkci sdružení, aby měla smysl a zastupovala rodiče s jejich požadavky a pomáhala škole v realizaci jejích aktivit.
Magdaléna Nováková, za SRPŠ
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