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Zákaz vypalování trávy - hrozí pokuta v řádech desítek tisíc korun!
Jarní počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu
úklidu. Posekat trávu, pohrabat listí, větve ze stromů a pak
vše pěkně zapálit. Tato zastaralá metoda „jarního úklidu“
zní sice prakticky a jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho
nebezpečí. Málokdo ví, ţe tyto jarní aktivity podléhají
omezení. Zákony sice tuto činnost nezakazují, ale
kaţdý takovýto úklid je třeba nahlásit příslušnému
hasičskému sboru a provést určitá opatření.
Přímé vypalování trávy je však v České
republice ZAKÁZÁNO hned třemi zákony. Zákonem o poţární
ochraně 91/1995 Sb., zákonem o myslivosti 23/1962 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a zákonem o ochraně přírody a krajiny
114/1992 Sb. Nejen, ţe tento způsob není při zmlazování trávy
nikterak účinný, navíc zahynou tisíce rostlin, brouků, savců a
leckdy i ptáků. V neposlední řadě také samozřejmě dochází
k materiálním škodám a k ohroţení lidského zdraví. Existuje
spousta případů, kdy v důsledku vypalování trávy uhořel člověk.
Velký ţár, který při hoření trávy vzniká (aţ 800 0C) můţe
způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu (larvy, kukly,
vajíčka) nebo dokonce jejich úplné vyhubení, kouřové zplodiny
ohroţují ţivočichy sdruţující se na stromech a keřích aţ do výšky
tří metrů. Na ţivočichy, kteří se pohybují pomalu, má vypalování
trávy největší dopad. Jde o měkkýše, obojţivelníky, plazy a některé druhy mravenců. Ohněm můţe dojít ke zničení nejen přirozených stanovišť ţivočichů, ale také jejich koridorů, po nichţ migrují, líhnišť v rostlinných zbytcích a úkrytů. Na vypalování trávy
doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších
dírách.

Negativní dopad vypalování trav se netýká pouze ţivočichů, ale také rostlinných společenstev a půdních mikroorganizmů.
Vypalováním se ničí především kulturní a kvetoucí rostliny, a naopak se zvýhodňují neţádoucí druhy travního plevele, jako jsou šťovík, jitrocel, smetánka lékařská, sítina, pýr aj.
Mnoho zahrádkářů argumentuje tím, ţe popel, který takto
vznikne je dobrým hnojivem a ţe tím naopak obohatí půdu o ţiviny.
Popel je však velmi
často rozfoukán větrem nebo jej splaví
déšť, takţe se potřebné ţiviny do
půdy nakonec nedostanou. Nejlepším
způsobem je ponechání staré trávy,
která se rozloţí a
ţiviny se pozvolna
uvolňují a navíc
obohatí půdu o
velmi důleţitou organickou sloţku. Pokaţdé, kdyţ sáhneme k
vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu natolik, ţe trvá řadu let,
neţ se vrátí do původního stavu.
V případě porušení zákazu Vám můţe být udělena pokuta ve výši několika desítek tisíc korun - např. občanům aţ 25
tis. Kč, firmám aţ 500 tis. Kč. Opravdu to stojí za to? Určitě se
vyplatí starou trávu vyhrabat na hromadu a např. uloţit na kompost!

Tradiční výstava výtvarných prací
ZŠ a MŠ Mostek vás srdečně zve
na tradiční výstavu výtvarných prací ţáků ZŠ,
která předchází lampionovému průvodu

Termín: pátek 29. 4. 2016 (15 - 18 hod.)
a sobota 30. 4. 2016 (8,00 - 14,00 hod. a 19,00 - 20,30 hod.)
Místo: učebna pohybové výchovy (tělocvična), přístup zadním vchodem
Ostatní: jedná se o výstavu PRODEJNÍ

Výstava Svazu chovatelů Mostek
Srdečně zveme všechny občany na XXXI. výstavu
Svazu chovatelů Mostek,
která se koná v pátek 29. 4. 2016 od 12 do 18 hodin

a v sobotu 30. 4. 2016 od 8 do 14 hodin.
Připraveny jsou vepřové hody a bohatá tombola.
Přijďte pobejt!!! Těšíme se na Vás.
výbor ZO ČSCHDZ Mostek

Výběr z obsahu:
 Zákaz vypalování trávy;
Výstavy v Mostku (str. 1)
 Z činnosti ZŠ 1. pololetí
2015/2016 (str. 2)
 Informace pro Vás; FK Mostek; Čarodějnice 2016 (str. 3)
 Kontroly spalinových cest;
Skauti Mostek (str. 4)
 Společenská kronika;
Vzpomínka (str. 5)
 Informace OÚ; Informace
SRPŠ (str. 6)
 „Na stojáka“ v Mostku; Zubní ordinace v B. Třemešné
(str. 6)
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Základní škola Mostek v 1. pololetí školního roku 2015 - 2016
ZÁŘÍ 2015
Do nového školního roku vstoupilo 21 pracovníků příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ, Mostek, okres Trutnov. Jedinou novou tváří byla Tereza Nerudová z Dolní Brusnice na postu vychovatelky školní druţiny. Tento tým se
stará o 90 ţáků ZŠ a 28 dětí MŠ.
Spolu s výukou se zároveň rozběhly aktivity spojené s chodem základního
školství. Hned první týden navštívily některé třídy výstavu jiřin v kapli sv.
Anny, ţáci loňské 2. a 5. tř. a Adam Kocián ze třídy deváté, pod taktovkou
p. uč. Pacákové, vystoupili se svým programem na Dni obce v areálu autokempu.
Poté se celá škola prošla v okolí Mostku v rámci podzimního pochodového
cvičení, kterému předcházela jiţ tradiční běţecká soutěţ pro 1. stupeň ZŠ
„Mostecké schody“ spočívající ve zvládnutí sta schodů počínaje venkovními schody u bývalé národky aţ po poslední schod ve 4. podlaţí školní budovy. Mezi chlapci zvítězil Zdeněk Hampl ze 4. tř. nejlepším časem mezi
všemi zúčastněnými - 38,88 sec, mezi dívkami dominovala Eliška Karlová
z 5. tř.
V září jiţ také tradičně zahajuje Plavecký kurz pro ţáky 1. stupně a děti
z MŠ v Hořicích. Čtvrťáci s třídním učitelem Františkem Slaninou formou
exkurze odjeli vlakem do Syřenova a poté po vlastní ose šlapali přes Kumburk do Nové Paky, odkud se autobusem vrátili zpět do Mostku.
Vyuţili jsme bezplatného jízdného, které hradila Hospodářská komora, a
stali jsme se přímými aktéry oslav doţínek v Hradci Králové. Druháci pod
kuratelou p. uč. Fischerové proţili noční dobrodruţství nejen přespáním ve
školní budově, ale i nočními hrami, které lehce pocuchaly jejich dětské
emoce.
Poslední zářijovou aktivitou byla účast ţáků 8. - 9. roč. na Dni jazyků ve
Dvoře Králové. Akce plná různých her, soutěţí a kvízů ukázala, ţe na tom
v jazycích nejsme tak úplně špatně, jak někteří zlí jazykové po obci trousí.
Mezi dvorskými školami se deváťáci umístili na 3. místě a osmáci byli
čtvrtí.
ŘÍJEN 2015
Říjnový měsíc byl v aktivitách poněkud skromnější. Čtvrťáci si na dopravním hřišti ve Dvoře Králové natrénovali svoji znalost dopravních značek
před vlastní zkouškou na Průkaz cyklisty. Pokračovaly lekce plavání a celá
škola v rámci bezpečnosti absolvovala II. etapu „Ochrany člověka
v mimořádných situacích.“
Proběhl podzimní sběr starého papíru,
během kterého ţáci za spolupráce s rodiči
a mnohdy i prarodiči zpravidla nasbírají
kolem 7 tun.
Škola se věnuje i prevenci rizikového
chování, do které jsou ve školním roce
2015-16 zapojeni ţáci 4. a 8. ročníku.
Tento preventivní program provádí občanská společnost PROSTOR PRO
z Hradce Králové.
Zúčastnili jsme se celostátní soutěţe
„Přírodovědný klokan“ pro ţáky 8. - 9.
roč. Soutěţ byla velmi náročná a úspěšnými řešitelem se stali osmáci Vojta
Karel a Dominik Truhlář. Ze 414 účastníků na okrese Trutnov byl Vojta
na 4. místě, Dominik na 5. - 8. místě. Bohuţel, ačkoliv je příprava řádná, ale
v nevyhovujících prostorách, se nám stále nedaří v okrskových soutěţích
florbalu. Na turnaji ve Dvoře Králové jsme svá utkání ve skupině se ZŠ
Schulzovy sady a Gymnáziem prohráli.
LISTOPAD 2015
I v listopadu pokračoval plavecký kurz. Ţáci 9. třídy absolvovali dvě exkurze. Nejprve s ředitelem školy navštívili v Trutnově dva výrobní závody
(TYCO Electronics a ZPA Smart Energy) a poté zamířili do trutnovského
kulturního stánku UFFO, aby prošli Veletrh středních škol. Tato exkurze
byla zaměřena na volbu střední školy a svého budoucího povolání. Druhá
exkurze, vedená p. uč. Hakovou, byla biologicky dějepisná se zaměřením na
„Cestu do pravěku.“
Ţáci 4. třídy si zajeli do Dvora zabruslit, druháci s páťáky se zúčastnili vánoční dílny v Domě dětí a mládeţe ve Dvoře a v neděli 29. 11. 2015 se ţáci
školy i děti z MŠ aktivně podíleli na rozsvěcení vánočního stromu v rámci
zahájení Adventu.
V rámci prevence škola spolupracuje s místní stomatoloţkou. K naší smůle
jsme museli z důvodu strachu a obav, coţ je klasický cíl teroristů, zrušit
výjezd na vánoční trhy do německého příhraničí (Budyšín, Zhořelec).
PROSINEC 2015
Prosinec byl nejrůznějšími akcemi přímo protkaný. Letošní návštěvu Mikuláše, čertů a andělů obstarali ţáci 9. tř. a p. uč. Lenka Lebedová a vedli si

náramně. Sklidili všeobecnou pochvalu,
coţ nás velice potěšilo.
Jiţ tradičně první pátek v měsíci se koná
soutěţ v praktických činnostech „Já uţ to
znám, já uţ to umím“ na Střední škole
technické a řemeslné v Novém Bydţově,
konkrétně ve středisku v Hlušicích. Letos
byla konkurence obrovská - 479 ţáků 8. 9. tříd z 33 ZŠ z okresů
Trutnov, Hradec Králové, Jičín a Nymburk A
mostecká škola se rozhodně
neztratila
v kategorii „Mladý rybář“ se z 24 účastníků
umístil Dominik Truhlář na 5. místě, ještě
lépe si vedli řezníci, z 16
zúčastněných byl Alan
Klust klasifikován na 4.
místě a Milan Galád
byl dokonce druhý!!!
Největší konkurence se
sešla v kategorii „Mladý
kuchař.“ Neuvěřitelných
108 konkurentů a mezi
nimi na 10. místě Kristýna Albrechtová, na 8.
místě Adéla Bittermannová a na 1. místě Martina Dočekalová!!!
Z dalších prosincových
aktivit připomínám vystoupení některých ţáků
na výroční schůzi důchodců, zapojili jsme se do celostátní soutěţe Astronomické olympiády,
některé třídy zdobily stromky v centru obce, některé v ZOO ve Dvoře
Králové. Čtvrtá a osmá třída si zajely do Babylonu v Liberci, aby si
v zimních plískanicích připomněly vodní radovánky. Další třídy zamířily
do Městského muzea do Dvora Králové na 60 aktivit IQlandie, zapůjčené
ze stejnojmenné liberecké instituce.
Ředitel školy spolu s p. uč. Lebedovou uspořádali vánoční turnaj v halové
kopané trojic. Palmu vítězství si odnesl tým „Huntíků“ ve sloţení Štěpán
Čechovič (nejlepší střelec turnaje), Pavel Plecháč a Erik Drahoš. Nejlepším hráčem turnaje byl direktoriátem zvolen Zdeněk Hampl.
Sladkou tečkou za prosincem učinili naši reprezentanti, kteří se zúčastnili
„Chemického vánočního turnaje“ pořádaného Střední školou informatiky
a sluţeb ze Dvora Králové. V konkurenci 14 týmů ze Dvora, Trutnova,
Jaroměře, Červeného Kostelce, Miletína, Špindlerova Mlýna či Chvalkovic obsadili naši borci Simona Pařízková, Adam Kocián a Lukáš Kracík, vedení p. uč. Hakovou, 2. místo!!!
LEDEN 2016
Po vánočních svátcích se bylo potřeba zejména připravit na klasifikaci za
1. pololetí, proto na jiné aktivity nebylo příliš času ani chuti.
Došlo k hudebnímu vystoupení v učebně pohybové výchovy, kde jediný
hudebník, multiinstrumentalista, původem Slovák, rozezpíval nejen ţáky,
ale i učitele a ţáci niţšího stupně i tančili. Velká spokojenost!
Na škole proběhlo školní kolo Fyzikální olympiády a v Trutnově okresní
finále Matematické olympiády ţáků pátých tříd, kde si
velmi dobře vedla Anna
Puhlovská,
která
v konkurenci 26 účastníků
obsadila 4. místo!!!
V lednu také proběhl velmi
dobře zorganizovaný zápis
do 1. třídy. Tady, bohuţel,
trochu
prohráváme
s Peckou, která nám sbírá
Borovnici, a tak se musíme
spokojit s novými 10 prvňáky.
Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel ZŠ
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VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE

FK Mostek - Fotbalistům nadešel čas jarních bojů

Vážení podnikatelé, rádi bychom pro místní občany a chalupáře připravili seznam místních firem a podnikatelů s důležitými
kontakty tak, aby v případě potřeby měli k dispozici seznam všech
možných služeb v naší obci. Máte-li zájem o zveřejnění v tomto
seznamu, ozvěte se na tel. 499 691 322 nebo na e-mail mistostarosta@mostek.cz. Tato služba bude zcela zdarma.

Mostecká fotbalová rodina uţ zase
běhá po hřišti. Po zimní přestávce, která trvala skoro pět měsíců, se začátkem dubna rozjely okresní soutěţe. Díky slušnému závěru
podzimní části se „áčko“ posunulo v tabulce
okresního přeboru muţů do středních vod a
toto postavení se na jaře bude snaţit přinejmenším udrţet. Hovoří se o tom, ţe letošní ročník bude mít ostřejší sestupový klíč,
a tak těţko říct, kolik bodů bude stačit na záchranu.
Po docela slušné zimní přípravě, v níţ jsme si napříREKONSTRUKCE BENEŠOVA NÁBŘEŢÍ A
klad připsali skalp Hostinného (3:1), ale taky si prošli
„vraţděním jehňátek“ na umělce Slavie Hradec Králové (2:8),
ŠTEFÁNIKOVY ULICE VE DVOŘE KRÁLOVÉ
panuje v muţstvu optimistická nálada. Hra se v rámci moţností
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Benešova nábřeţí a Štefánikovy a kvalit týmu dařila. Kdyţ nám vycházela kombinace a pressing
ulice čeká v letošním roce na obyvatele a návštěvníky Dvora Králové nad na soupeřově polovině, dokázali jsme z toho těţit zajímavé situLabem dlouhé období dopravních omezení a uzavírek. Rekonstrukce je sou- ace a mnohdy góly. I kdyţ koncovka je naše bolavé místo, o
částí krajského plánu oprav silnice Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná.
čemţ jsme se přesvědčili hned v úvodních jarních kolech.
Stavební práce by se měly uskutečnit od 13. června do 14. října 2016, harmoPremiéru na domácí půdě proti třetímu Stráţnému
nogram prací a dopravní omezení na jednotlivých etapách však ještě přesně
jsme
zvládli,
vyhráli jsme 4:2 (Brádle 2, Lashchuk, Hampl).
nejsou známy.
Plán stavebních prací je v současnosti rozdělen do 3 částí, a to kvůli zacho- Výsledek ale měl být vyšší. Soupeře jsme de facto k ničemu
vání dopravní obsluţnosti. Na řidiče tak budou čekat dopravní omezení vţdy nepustili, ale klid jsme získali aţ po pojistce v 89. minutě.
jen na některých úsecích.
zdroj www.mudk.cz Dobře jsme začali i druhý zápas ve Starých Bukách. Gólem Saši
jsme vyhráli první poločas. Na začátku druhé půle jsme měli
dva tři hodně nadějné brejky, jenţe vedení se nám nepodařilo
zvýšit, a pak jsme herně úplně odešli. Domácí otočili výsledek a
prohráli jsme 1:2.
Další náš program v okresním přeboru muţů je následující: venku Lánov (23. 4.), doma Podhůří (30. 4.), venku Janské Lázně (7. 5.), doma Vítězná (14. 5.), venku Rtyně (21. 5.),
venku Mladé Buky (28. 5.), doma Poříčí (4. 6.), venku Bílá Třemešná B (11. nebo 12. 6.) a sezonu uzavřeme doma proti
Vrchlabí B (18. 6.).
Dorost zahájil jarní boje vítězstvím 4:1 v Malých Svatoňovicích a ve druhé polovině soutěţe bude stát před výzvou
porvat se o titul s aktuálním lídrem, spojeným týmem Hronova
a Stárkova. Porce deseti turnajů čeká na jaře naše nejmladší
hráče ve starší přípravce. Na mosteckém hřišti se bude hrát třikrát, vţdy v neděli - 1. 5., 21. 5. a 12. 6.
Před začátkem jara také ještě v březnu proběhlo kaţdoroční společenské setkání v Hostinci U Špeka - valná hromada.
Letošní byla po dvou letech opět volební. Ve výboru FK nedošlo k výrazným změnám. Všech sedm stávajících členů (Dušan
Duchek, Petr Jirásek, Miroslav Lebeda st., Michal Bogáň, LuZMĚNY V PARKOVÁNÍ U MĚSTSKÉ
děk Špulák, Michal Čedík, Lenka Čedíková) zůstalo ve vedení
NEMOCNICE VE DVOŘE KRÁLOVÉ
klubu, v němţ se navíc objevily i dvě nové tváře. Na devět čleV celém areálu nemocnice platí absolutní zákaz parkování kvů- nů rozšířili výbor Jakub Hlušička a Lenka Lebedová ml.
A na závěr ještě jedna dvojnásobně radostná zpráva a
li stavbě nového oddělení klinické biochemie. Výjimku mají vozy
zdravotní sluţby, zásobování, vozidla označená vjezdovou povolenkou gratulace Brádlikovi a Truhlikovi ke vstupu mezi táty.
Michal Bogáň
a vozidla přepravující imobilní osoby s označením ZTP. Výjimečně
smí do areálu vjet i vozidlo přepravující pacienta k poskytnutí lékařské
Více o mosteckém fotbale se dozvíte na www.fkmostek.cz,
na facebooku FK Mostek nebo www.ofstrutnov.com
péče, po vyloţení pacienta však musí z areálu vyjet a zaparkovat mimo
něj. Trvání tohoto omezení se předpokládá do konce tohoto roku v
závislosti na termínu ukončení stavebních prací.
V souvislosti s nově zavedeným zákazem parkování v areálu Městské nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem byla
FK Mostek pořádá
zřízena dočasná parkovací
v
sobotu
30. dubna 2016
místa u areálu nemocnice v
tradiční lampiónový průvod
ulici Pod Lesem. Tato parkovací místa, která se nacházejí
s pálením čarodějnic a ohňostrojem
nedaleko pěší branky do areána fotbalovém hřišti.
lu nemocnice, byla zřízena
Sraz účastníků průvodu je
jako částečná náhrada za mísve 20,30 hodin na autobusovém nádraţí.
ta dotčená stavební činností.

INFORMACE PRO VÁS

Čarodějnice a ohňostroj

zdroj www.mudk.cz
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Kontroly spalinových cest
Váţení spoluobčané,
končí topná sezóna. Je potřeba provést kontrolu a čištění spalinových cest na pevná i plynná paliva. Kontrolu spalinové cesty
provádí a můţe provést pouze odborně způsobilá osoba, která je drţitelem ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví. Po provedené
kontrole je nutné nechat si vypracovat zprávu o kontrole, která musí být uloţena u provozovatele, majitele nemovitosti. Pokud budou
během kontroly zjištěny závaţné nedostatky, které mohou ohrozit zdraví lidí vlivem otravy nebo poţáru, je nutné uvědomit tento stav
stavebnímu úřadu nebo orgánu státního poţárního dozoru a ti mohou zakázat topení v nemovitosti do doby, neţ se podaří napravit nedostatky. Kontroly je moţné provádět kdykoliv v ročním období, avšak doporučuje se je provádět v letních měsících, kdy se netopí, ještě
před začátkem topné sezóny. Lhůty pro čištění a kontroly jsou uvedeny v tabulce níţe.
Nenechte se napálit osobami, které nejsou způsobilé k těmto úkonům. Při zahoření vyţadují pojišťovny doklad o kontrole. Osoba způsobilá provést kontrolu vystaví zprávu o provedeném čištění a kontrole.
Čištění spalinové cesty pro odtah spalin od spotřebičů na pevná paliva s jmenovitým výkonem spotřebiče do 50 kW včetně můţe provádět majitel svépomocí, ale je nutno si vést provozní deník s termíny o provedeném čištění, který předloţí při kontrole spalinových cest.
Při zanedbání provádění pravidelných kontrol,
které můţe provést pouze odborně způsobilá osoba, se
majitelé vystavují kromě rizika ohroţení majetku a ţivotů lidí i moţnosti udělení pokuty aţ 25 000 Kč. Kontroly
je moţno v některých případech vynechat, například u
nepouţívaných komínů, které musejí být označeny cedulkou "mimo provoz".
Veškeré informace naleznete ve Sbírce zákonů
ČR, a to v Předpise č. 34/2016 Sb., Vyhláška o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty.
Pavel Víšek, preventista SDH Mostek

2. oddíl vodních skautů Mostek hlásí…
V sobotu
5. 3. 2016 se
ve střediskové
skautské vile
„Zlatnička “,
ve Dvoře Králové n. L.,
konal kaţdoroční karneval. Pozvala
nás na něj
vůdkyně
1.
roje světlušek,
Hrůša, a my
jsme její pozvání rádi přijali. Zástupci našeho oddílu se se svými
maskami mezi ostatními rozhodně neztratili. Tančili, soutěţili a
vyslouţili si i ocenění. Melíšek z Chrostíků stanul jako bača na třetím místě a Zuzka ze ţabiček, coby kotva, dokonce na místě prvním. Její originální maska získala od porotců zcela zaslouţeně nejvíce bodů.
V sobotu 19. března
2016 jsme se do
Dvora
vydali
znovu, tentokrát
na závody v uzlování. Domů do
Mostku se pak
Anička P. vrátila
s diplomem za
třetí místo v kategorii vlčat a světlušek a Barel s
diplomem za druhé místo v kategorii skautů. Také ostatní statečně
zápolili. Ani pod vlivem nervozity se do uzlovaček nezamotali a
všechny uzle dali.

Ve dnech 19. aţ
20. března proběhla výprava druţiny Mloků.
Skautů sice mnoho nedorazilo, akce byla velmi
komorní, ale vydařená.
Nikdo nelitoval, naopak,
silných záţitků bylo dost.
Mloci začali společnou
sobotní večeří v klubovně.
Podívali se na instruktáţní
film „Bezpečně na vodě“
a dopřáli si také pohádkový příběh na dobrou noc,
ve kterém voda opět nechyběla. V neděli ráno,
kdyţ se vykulili ze spacáků, vyrazili skauti do Teplických skal. Při výstupech v náročném terénu, pokrytém dosud poměrně silnou vrstvou
sněhu, všichni důkladně prověřili svoji fyzickou zdatnost a vytrvalost. Na konto si připsali 18 poctivých kilometrů. Ve vsích pod
skalami nebylo po sněhu ani památky. Děvčata chodila po koledě,
drţela „Květnou neděli“, turisty odradilo podmračené, poměrně
chladné počasí i zvýšené nároky na trasách, tak se skautům o to
víc volně dýchalo. Venku bylo prostě krásně. Během putování vystoupali Mloci na Lokomotivu, Kraví horu, na vrchol Čáp s novou
rozhlednou a podívali se také na tzv. Bišík, v jehoţ blízkosti navštívili hrad Skály.
A ještě jedna příznivá zpráva na závěr. Díky středisku
Zvičina se nám podařilo získat druhou skautskou pramici a rozšířit
tak naše loďstvo. Máme z přírůstku velikou radost. S příchodem
jarního sluníčka jsme opět rozčeřili vody místního koupaliště a
věříme, ţe se brzy dostaneme i do vod jiných, na rozdíl od ohraničené plochy bazénu, nespoutaných.
AHOJ!
Kačka Suchá
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Společenská kronika

2.3.
6.3.
7.3.
9.3.
11.3.
14.3.
16.3.
25.3.
26.3.
27.3.
1.4.
4.4.
4.4.
5.4.
7.4.
11.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
19.4.

Životní jubileum oslavili…

Zlatou svatbu oslavili…

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

V sobotu 16. 4. 2016 na OÚ Mostek
obnovili po 50 letech
svůj manţelský slib

Jaroslav Dufek, Mostek
Zdeněk Pivko, Mostek
Marie Hlušičková, Mostek
Zdenka Krkonošková, Souvrať
Eva Vokatá, Zadní Mostek
Josef Drahoš, Souvrať
Josef Šantora, Mostek
Věra Kubů, Mostek
Zdenka Piškaninová, Mostek
Alţběta Olivová, Mostek
Jaroslav Vrbata, Mostek
Věra Strejcová, Mostek
Hana Vaisová, Mostek
Jiřina Čelišová, Mostek
Jiří Saska, Souvrať
Jaroslava Dítětová, Zadní Mostek
Jiří Štěpánek, Debrné
Miloslava Kociánová, Mostek
Václav Kára, Mostek
Danuška Kárová, Mostek
Veliko Stanev, Mostek

77 let
75 let
78 let
81 let
78 let
75 let
83 let
84 let
82 let
76 let
82 let
84 let
79 let
87 let
70 let
89 let
80 let
83 let
84 let
81 let
70 let

manţelé Věra a Pavel Jiranovi
z Mostku,
kteří svůj sňatek uzavřeli 9. 4. 1966.
Blahopřejeme a přejeme
do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti…

Navždy odešli…
20. 2. 2016
4. 3. 2016
10. 3. 2016
12. 3. 2016
14. 3. 2016
15. 3. 2016
26. 3. 2016

Jaroslav Ševčík, Mostek
Hana Purtíková, Mostek
Helena Kozáková, Souvrať
Amalie Skoparová, Mostek
Marie Rajsová, Debrné
Františka Mülldnerová, Zadní Mostek
Jaromír Chaloupka, Zadní Mostek

58 let
80 let
88 let
73 let
72 let
82 let
66 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.

Vítání občánků
Dne 2. 4. 2016 jsme v obřadní síni Obecního úřadu Mostek slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti….

24. 10. 2015

Jakub Bláha

11. 11. 2015

Nikol Špetlová

29. 11. 2015

Max Forman

Vzpomínka
„ u Bařinků“

Čas plyne, vzpomínky zůstávají...

Dne 23. 4. 2016 vzpomínáme 1. smutného výročí, co nás navţdy opustil náš milovaný manţel, tatínek, dědeček a tchán, pan Jaroslav Včelák.
Stále vzpomínají
rodina Včelákova a Kubíčkova
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Informace obecního úřadu Mostek
Svoz nebezpečných odpadů

ve středu

22. 6. 2016
od 19,00 hodin

v Restauraci Za Mostem
účinkují

Oznamujeme občanům a chalupářům, ţe sběr nebezpečného odpadu se koná v sobotu 14. 5. 2016.
Mobilní sběrna bude přistavena na sběrných místech
v těchto časech:
> Debrné u čp. 31 od 10,00 do 10,15 hodin
> Mostek u haly OÚ od 10,25 do 11,30 hodin.
Vybírají se především tyto nebezpečné odpady: oleje, barvy, lepidla,
rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací prostředky, staré léky, akumulátory, monočlánky, zářivky, ledničky, televizory, pneumatiky (bez ráfků),
elektropřístroje (vysavače, mixéry, rádia atd.). V uvedených časech u
haly bude moţné uloţit i odpad do velkoobjemových kontejnerů.

Odečty vodoměrů
Oznamujeme občanům, ţe se ve dnech od 16. do
31. 5. 2016 uskuteční odečet vodoměrů u trvale bydlících
občanů v Mostku, Zadním Mostku, Souvrati a Debrném.
U chatařů a chalupářů v Mostku a Zadním Mostku se
provede odečet o víkendu 21. - 22. 5. 2016.
Odečet a vyúčtování u chatařů a chalupářů na Souvrati proběhne
v sobotu 21. 5. 2016 od 8 do 14 hodin. Datum samotného vyúčtování
bude upřesněn.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, ţe poplatky za svoz komunálního
odpadu na rok 2016 jsou splatné nejpozději do 30. 4. 2016.
Pro rok 2016 jsou vydány nové samolepky platné
od 1. 5. 2016, které obdrţíte při zaplacení poplatku. V případě
zaplacení sloţenkou nebo přes bankovní účet je nutné si samolepky vyzvednout na obecním úřadě včas.
V případě nevylepení nové samolepky nebudou od 1. 5. 2016 svozové nádoby vyvezeny.

Informace SRPŠ

cena vstupenky 180 Kč
předprodej vstupenek v úředních dnech
od 1. 6. 2016 na Obecním úřadě v Mostku

Oznamujeme všem, ţe Dětský den 2016 se bude konat v sobotu 4. 6. 2016 od 14,00 hodin v areálu autokempu Mostek
na téma Cesta do pravěku. Vstup 30 Kč dospělí, děti zdarma.
Poděkování
SRPŠ Mostek děkuje tímto firmě Klouček & Kloučková,
s.r.o. - pekárna Mostek, Restauraci Za Mostem a Miroslavu Bergerovi za sponzorování dětského karnevalu a diskotéky. Dále
děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se nebáli přijít v maskách :-)
výbor SRPŠ Mostek

Přednáška na ZŠ na téma obnovitelných zdrojů energie
V pondělí 25. dubna se ţáci naší základní školy dočkají příjemného
zpestření výuky. V návaznosti na mezinárodní Den Země uvítají po poledni vzácného hosta - analytika a odborníka na energetiku a změny
klimatu Vojtěcha Koteckého z centra Glopolis. Nezávislé analytické
centrum Glopolis se zaměřuje na poradenství, analýzu a podporuje diskusi ve spojení s tématy jako chytrá ekonomika nebo energetická a potravinová zodpovědnost v ČR a Evropě. Vojtěch Kotecký se ve své přednášce zaměří na zajímavá fakta, potenciál a moţnosti vyuţívání obnovitelných zdrojů energie v České republice.
Speciálně se pak zaměří na biomasu, ze které energii
a teplo získává mostecká elektrárna MOSTEK energo.

Otevření zubní ordinace v Bílé Třemešné
Po půlročním přerušení provozu bude v průběhu měsíce
června 2016 znovu otevřena zubní ordinace v Bílé Třemešné.
Ordinaci po MUDr. Janě Zimkové přebírá nová zubní lékařka MDDr. Petra Andrlová. Ordinační hodiny, včetně přesného termínu zahájení provozu, budou zveřejněny v průběhu měsíce
května na stránkách obecního úřadu a v ordinaci zdravotního střediska.
Štěpán Čeněk, starosta Bílé Třemešné

Zpravodaj obce Mostek
Zpravodaj vydává Obecní úřad Mostek, IČ: 00278157
povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 12852.
Obec Mostek, 544 75 Mostek 34, tel.: 499 691 322, fax: 499 691 344
www.mostek.cz, info@mostek.cz
Grafická úprava OÚ Mostek - šéfredaktor: Ing. Dagmar Včeláková
Tiskárna ARPA Dvůr Králové nad Labem, uzávěrka čísla 18. 4. 2016
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