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Informace pro Vás
ZUBNÍ ORDINACE V BÍLÉ TŘEMEŠNÉ

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Zubní ordinace v Bílé Třemešné, kterou bude provozovat MDDr. Petra Andrlová,
bude otevřena v prvním týdnu měsíce září.
Předběţné objednání prohlídky je moţné od středy 10. srpna 2016 vţdy od 08:00 do
16:00 hodin na telefonním čísle 732 580 139.

V sobotu 15. 10. 2016 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů:
10,00 - 10,15 hodin - Debrné u Mostku (u čp. 31)
10,25 - 11,30 hodin - Mostek - hala OÚ Mostek
V době svozu budou k dispozici i velkoobjemové kontejnery.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
v pátek 7. a v sobotu 8. října 2016. V Mostku budou opět
3 volební okrsky, a to Mostek, Souvrať a Debrné.

REKONSTRUKCE BENEŠOVA NÁBŘEŢÍ
Jiţ dva měsíce trvá rekonstrukce komunikace
III/30012 v úseku Benešovo nábřeţí – Štefánikova ulice, která
významně ovlivňuje dopravu ve Dvoře Králové nad Labem. Investorem této akce, která je součástí krajského plánu oprav silnice
Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná, je Královéhradecký
kraj, zhotovitelem stavby společnost Eurovia CS, a. s.
Rekonstrukce komunikace měla původně trvat zhruba do
konce září, objevily se však komplikace, které stavební práce výrazně zbrzdily. Kvůli přeloţení telekomunikačního kabelu a odvodnění uličních vpustí na dešťovou vodu byl stanoven nový harmonogram stavebních prací s předpokládaným dokončením celé
akce do 23. 10. 2016.
zdroj www.dvurkralove.cz

Vybíráme 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.).

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Oznamujeme, ţe MUDr. Alena Pušová neordinuje ve dnech 22. 8. - 8. 9. 2016.
Po dobu nepřítomnosti zastupuje MUDr. Klepačová. Ordinace Dubenec - po, st, pá (tel. 499
394 244) a ordinace Doubravice - út, čt (tel. 499
397 120). Více na www.mudrklepacova.cz

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
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 samozřejmě zdarma.

Informace z obce e-mailem nebo přes facebook

Výběr z obsahu:
 Informace pro Vás;
Informace z obce e-mailem
nebo přes facebook (str. 1)
 Den obce Mostek a
křest knihy o Mostku (str. 2)

Chcete dostávat nové informace o dění v obci jako první a co nejdříve? Máte 3 moţnosti:
1) pravidelně sledujte webové stránky obce na www.mostek.cz
2) můţete získávat informace z obce e-mailem - zaregistrujte se na našich webových stránkách
www.mostek.cz. Přihlášení do odběru novinek naleznete na webu v pravém sloupci pod odkazem
„Informace e-mailem“. Stačí zadat svoji e-mailovou adresu a poté jen potvrdit příchozí e-mail.
3) můţete být s námi ve spojení na facebooku Obce Mostek - na facebooku
vyhledejte Obec Mostek a označte tuto stránku „To se mi líbí“. Novinky se
vám budou objevovat na vašem facebookovém profilu.

 Kotlíkové dotace;
Jiřinky pro Olenku (str. 3)
 Vodní skauti Mostek;
FK Mostek (str. 4)
 Společenská kronika;
Vzpomínka; Poděkování;
Vítání občánků (str. 5)
 Křest publikace;
Knihobudka v Mostku (str. 6)
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Kotlíkové dotace zpět od 12. 9. 2016
Dne 12.7. 2016 byly zveřejněny podmínky dotačního programu
16OPK02 „Sníţení emisí z lokálního
vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace", spolu s 2. výzvou pro ţadatele – vlastníky rodinných domů.
Příjem ţádostí o podporu bude opět zahájen od pondělí
12. 9. 2016 v 8:00 hodin. Jde o ţádosti o dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění (tzv. „kotlíkové dotace“) z Operačního programu Ţivotní prostředí 2014 - 2020 v rámci prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle 2.1 - Sníţit
emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím
čního
znečišťujících látek.
t informa

čerpadla či kotle pouze na biomasu aţ 80 %. Podpora bude ještě
navýšena o 5 % v případě, ţe bude výměna realizována v obci,
která byla označena jako prioritní území.
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být aţ
do výše 150 tis. Kč.
Seznam registrovaných výrobků, které lze pouţít, naleznete na stránkách Královéhradeckého kraje, odkaz Kotlíkové
dotace nebo na https://svt.sfzp.cz/. Seznam energetických specialistů naleznete na www.mpo-enex.cz/experti/.

Sběr ţádostí proběhne opět
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v prostor rálové nad Labem
K
Informace budou zveřejňovány na
ve Dvoře
www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „kotlíkové dotace“, nebo se
Ţádosti se podávají pro- můţete dotázat přímo na odboru ţivotního prostředí ve Dvoře Krástřednictvím Dotačního portálu Královéhradec- lové nad Labem.
kého kraje - DOTIS.
Také máte moţnost poradit se na informačním semináři
Finanční prostředky, o které lze ţádat, je moţné získat na ve Dvoře Králové, kde vám poradí, jak se na podání ţádosti náleţikotel na pevná paliva, kombinovaný kotel, tepelné čerpadlo nebo tě připravit a jaké máte moţnosti právě vy. Tento důleţitý seminář
se bude konat v úterý 6. září 2016 od 17 hodin v prostorách Hanplynový kondenzační kotel.
V případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí bude dotace kova domu ve Dvoře Králové nad Labem.
zdroj Noviny královédvorské radnice č. 6,7/2016
činit 70 %, v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaa www.kr-kralovehradecky.cz
ného kotle (uhlí + biomasa) to bude 75 %, při pořízení tepelného

,
semináře

strana 3

Zpravodaj obce Mostek č. 4/2016, vychází v srpnu 2016

2. oddíl vodních skautů Mostek hlásí…
Ve středu 7. září 2016 započneme na druţinové
schůzce 5. skautský rok v Mostku. Těšíme se na shledání
se všemi brášky a sestřičkami z oddílu. V případě zájmu,
budeme moci do našich řad přijmout i pár nováčků. Několik volných míst je však pouze v kategorii
"Benjamínci", coţ jsou děti předškolní či ţáci první třídy
ZŠ. Ostatní věkové kategorie máme zcela obsazeny. (Ţádný
schopný, kvalifikovaný dospělák navíc se nenašel, bohuţel, a tím
jsou moţnosti dalšího rozšiřování oddílu omezeny.)
Nyní se však
ještě vrátíme ke konci 4.
skautského
roku
(2015/2016). 18. června
2016 jsme byli pozváni
do Horní Brusnice, abychom s malou skautskou
divadelní etudou vystoupili na tamních Letních
slavnostech. Děti z druţiny čolků a ţabiček
předvedly pohádku o
pejskovi a koččice, kterou Josef Čapek nikdy nenapsal, a moc si
uţily doprovodný program slavností.
26. června 2016
dopoledne jsme si opět
trochu zabrigádničili na
naší klubovně. Odpoledne
pak přišlo na řadu oficiální
rozloučení s rokem
2015/2016. Členy oddílu i
rodiče čekaly hrátky s vodou, malování, opékání,
zkrátka zaslouţený odpočinek a zábava po předchozí práci. V roce 2015/2016 jsme se s dětmi setkali celkem na
123 pravidelných druţinových schůzkách a na 32 víkendových akcích. Tradičně jsme se také zapojili do dvou charitativních projektů.
Jednalo se o Tříkrálovou sbírku a Český den proti rakovině.
24. - 31.7. 2016
proběhl náš letní skautský
tábor, jehoţ se zúčastnila
naprostá většina členů 2.
oddílu. Sešli jsme se na
soutoku Labe a Pilníkovského potoka, kde se z
nás na týden stali
trosečníci ze ztroskotané
lodi. 27 dětí podstoupilo v
místě zvaném "PORT
ROYAL", coţ byl i oficiální název tábora, námořní výcvik. Jedině
na základě jeho úspěšného absolvování mohli nováčci získat místo
na nové plachetnici Jejího veličenstva a šťastně odplout zpět do
svých domovských přístavů. Zdá se, ţe vše proběhlo tak, jak mělo,
poněvadţ ţádná z maminek (ani tatínků) neplakala nad ztrátou
svého drahého potomka.
Naopak, rodiče se po týdnu
radovali z návratu svých,
pobytem v přírodě zocelených :-), dětí.
Věříme, ţe jste si
báječně, stejně jako my,
uţili letních dní.
Děkujeme za přízeň všem našim fandům
a ... uvidíme se :-)!
Kačka Suchá

FK Mostek - Fotbalová opona se zvedla,
vrátil se Petr Jeţek
Druhá srpnová sobota odstartovala pod
Krkonošemi fotbalovou sezonu 2016/2017 a
mostecký klub má po dlouhých letech zastoupení
pouze v muţských soutěţích.
Sestavit mládeţnické celky se prostě
nepodařilo. Děti není kde brát. Někteří dorostenci se začlenili do áčka, někdo bude chodit hrát za béčko
v Borovnici a pár mladších kluků najde působiště v jiných klubech.
Trutnovské angaţmá v ţákovském ligovém týmu si prodlouţí Štěpán Čechovič. Dvůr Králové projevil zájem o trojici Aleš Zeman,
Zdeněk Hampl a Dominik Drtina. Ondřej Robek se přesunul do
přípravky Vítězné.
Tento oddíl si k nám tradičně před sezonou sáhl i pro několik dospěláků. Oproti minulým ročníkům ovšem dochází k jedné
velké změně. Novinkou letošní sezony je, ţe v českém fotbale bylo
zrušeno hostování, a tak veškeré pohyby hráčů mezi kluby jsou
dělány natvrdo - přestupem. Tím bohuţel do dalších sezon přicházíme o docela zajímavou finanční částku, která kaţdoročně z hostování plynula do naší kasy. Stávající exmosteckou enklávu ve
Vítězné nově rozšířili Martin Plch, David Kracík a naším hráčem
byl i Vladislav Kříţ. Ten však fotbal dlouho nikde nehrál, čehoţ ve
Vítězné vyuţili ke zrušení staré registrace a vytvoření nové. Do
Chotěvic potom ještě přestoupili Petr Bíba a Lukáš Dočekal.
Velkým oslabením týmu je „zmizení“ útočníka Saši Lashchuka. Ukrajinský forvard a nejlepší střelec loňské sezony naznačil, ţe si zkusí najít práci v Německu, a jelikoţ jeho mobil je jiţ
dva měsíce nedostupný, zřejmě mu tento plán vyšel. Ukončení
kariéry oznámil Jirka Brádle s tím, ţe kdyţ bude potřeba, tak pomůţe. A pomáhat musel uţ v prvním zápase, protoţe třeba Vojta
Jirák ještě cestuje po Americe a vrátí se aţ v září. Jeden velký comeback ovšem náš klub zaţil uţ v létě, kdy se po patnácti letech
v Bílé Třemešné vrátil na mostecké hřiště Petr Jeţek.
A byl to právě sedmačtyřicetiletý pravý obránce, kdo pro
nás v úvodním zápase sezony zachránil bod, kdyţ dvě minuty před
koncem domácího utkání se Starými Buky vyrovnal z pokutového
kopu na 2:2. V následném penaltovém rozstřelu jsme navázali na
loňskou neúspěšnou sérii, kdy jsme ani v jednom z pěti domácích
zápasů, kdy se na konci kopaly penalty, nedokázali zvítězit. Snad
tuto sérii na podzim protrhneme, i kdyţ samozřejmě by bylo lepší
vyhrávat za tři body.
Jak hrajeme na podzim:
Mostek - Staré Buky 2:2, na penalty 1:3 (Truhlář, Jeţek), Mostek Stráţné (20. 8.), Rtyně - Mostek (27. 8.), Mostek - Mladé Buky (3.
9.), Vítězná - Mostek (10. 9.), Mostek - Bílá Třemešná B (17. 9.),
Bohuslavice - Mostek (24. 9.), Staré Buky - Mostek (středa 28. 9.),
Mostek - Kuks (neděle 2. 10.), Podhůří - Mostek (8. 10.), Poříčí Mostek (15. 10.), Mostek - Janské Lázně (22. 10.), Vrchlabí B Mostek (29. 10.), Mostek - Ţacléř (5. 11.).
Kdo by chtěl vidět více fotbalu, můţe si někdy zajet na
zápasy do Borovnice, která ve III. třídě opět vystupuje pod hlavičkou mosteckého B-týmu. K fotbalu se tam vrací po třech letech
Ruda Kučera.
Michal Bogáň, sekretář FK Mostek
Více o mosteckém fotbale se dozvíte na www.fkmostek.cz,
na facebooku FK Mostek nebo www.ofstrutnov.com

Královédvorsko - kraj romantických šílenců
Královédvorsko netvoří jen údolí řeky Labe, lesy plné hub
a borůvek nebo barokní kamenné perly. Královédvorsko ţije své
příběhy a ty nejznámější jsou postavené na skutečných, byť šílených a zároveň romantických základech.
Proto jsme se rozhodli Královédvorsko pojmenovat
KRAJEM ROMANTICKÝCH ŠÍLENCŮ.
zdroj www.dvurkralove.cz

strana 4

Zpravodaj obce Mostek č. 4/2016, vychází v srpnu 2016

Společenská kronika
Životní jubileum oslavili…

Navždy odešli…

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

30.6.
3.7.
7.7.
18.7.
27.7.
29.7.
31.7.
1.8.
2.8.
12.8.
17.8.

Eva Chalupníková, Mostek
Jaroslav Heřman, Mostek
Jiří Beneš, Souvrať
Boţena Janáková, Mostek
Karel Laš, Mostek
František Knejfl, Mostek
Ludmila Rejmontová, Zadní Mostek
Marie Víšková, Mostek
Veronika Kociánová, Debrné
Helena Šejblová, Mostek
Bedřich Hlušička, Mostek

70 let
81 let
70 let
78 let
88 let
70 let
77 let
83 let
78 let
88 let
82 let

13. 7. 2016
25. 7. 2016
28. 7. 2016
6. 8. 2016

Oldřich Víšek, Zadní Mostek
Jiřina Mindlová, Mostek
Jan Pecher, Mostek
Václav Kára, Mostek

86 let
78 let
74 let
84 let

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za účast
na smutečním rozloučení s naším milovaným manţelem,
tatínkem, dědečkem a pradědečkem, panem Oldřichem
Víškem.
Děkujeme členům SDH Mostek za drţení čestné stráţe. Upřímně děkujeme všem za květinové dary, projevenou soustrast a
slova útěchy.
manţelka, dcera, syn a vnoučata s rodinami

Vzpomínka

Sňatek uzavřeli…

Dne 23. 8. 2016 vzpomínáme jiţ 4. smutného výročí,
kdy nás navţdy opustil pan Josef Vachek.
Kdo jste ho znali, uctěte s námi jeho památku tichou
vzpomínkou.
manţelka Magdaléna

Blahopřejeme k uzavření sňatku a přejeme
mnoho štěstí na společné cestě…
29. 4. 2016 Veronika Cepková a Ondřej Svoboda, Vidonice
22. 7. 2016 Ivana Ţďárková, Mostek a Martin Jonáš, Praha
23. 7. 2016 Adéla Bopková, Bílá Třemešná
a Lukáš Drbal, Dvůr Králové nad Labem

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
Vítání občánků
Dne 25. 6. 2016 jsme v obřadní síni Obecního úřadu Mostek slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti….

21. 9. 2015

Jan Jandera
21. 1. 2016
16. 1. 2016

28. 1. 2016

Matěj Raška

Václav Haken

Vendula Honců

7. 3. 2016

Antonín Zajíček

4. 2. 2016

Adam Štěrba
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Knihobudka v Mostku
Jistě jste si jiţ všimli, ţe u prodejny
COOP v Mostku byla nově instalována
KNIHOBUDKA. Je to taková „veřejná
knihovna“ pro naše občany a kolemjdoucí,
kterým chybí místní knihovna…
Inspirovali jsme se neziskovým projektem, díky němuţ se jiţ od roku 2013 objevují knihobudky v podobě nevyuţívaných
telefonních budek ve větších městech ČR,
nemocnicích, apod.
Ta naše „knihobudka“ slouţí všem,
kteří mají rádi knihy a rádi čtou. Funguje
na principu Půjč si – přečti – vrať knihu
- nebo vyměň za jinou.
Pokud máte knihy, které nepotřebujete a nevejdou se do knihobudky, můţe je přinést také na obecní úřad. Postupně je tam
budeme dodávat. Samozřejmě jsou i naše kapacity pro uskladnění knih omezeny.
Věříme, ţe nám všem bude „knihobudka“ slouţit ke spokojenosti a radosti.
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka

Kniha o Mostku s názvem „Mostek - kapitoly z
historie obce aneb od mlýnského kola přes tkalcovský stav aţ po současnost“ je jiţ v těchto dnech realitou.
Jde o vlastivědnou publikaci o obci Mostek, včetně jejích částí Olešnické Debrné, Souvrať, Přední a
Zadní Mostek, Mostecké Lázně, Josefská Výšina a
Dvořáčky, pokročily k samotnému závěru.
Na křestu si budete moci tuto jedinečnou historickou publikaci nejen zakoupit, ale také si nechat podepsat hlavním autorem Mgr. Romanem Reilem,
ředitelem Okresního archivu v Trutnově.

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 15. 8. 2016
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