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Dění z obce Mostek ve zkratce
Jak jsme již informovali minule, v květnu 2017 započala
výstavba nového vodovodního řadu v osadě Dvořáčky.
Na tuto akci obec získala finanční podporu Královéhradeckého
kraje ve výši 1,8 mil. Kč.
Před dokončením je již hlavní vodovodní
řad včetně vysazení odboček k jednotlivým
domům. Dostavuje se i vodojem, který pojme
30 m³ vody. Pro představu přinášíme i několik fotografií ze stavby.

Ve fázi podepsání smlouvy
s dodavatelem je i provedení průzkumného vrtu v části Souvrať.
Na tuto akci byl získán finanční příspěvek v rámci Národního programu životního prostředí výzva
č. 8/2016, zdroje pitné vody, vyhlášené SFŽP.
I nadále probíhá příprava na vybudování chodníku směrem k benzinové stanici. V této chvíli je podána žádost o stavební povolení. V brzké době bude podána i žádost o podporu místní akční skupiny MAS Královédvorsko v rámci vyhlášené strategie komunitně vedeného místního
rozvoje regionu Královédvorska pod názvem MAS Královédvorsko
- nové příležitosti našemu regionu, programový rámec IROP, opatření Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy. Poté bude
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby chodníku a v příštím roce předpokládáme započetí stavby.
Samozřejmě jsou i další akce, které se připravují, jako např. využití budovy staré školy, revitalizace rybníka, apod. Na tyto finančně náročnější investice bychom ale rádi využili vhodných dotačních
programů.
Obec Mostek
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Zabavte se, luštěte s námi a vyhrajte... 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 3. 9. 2017
na e-mail mistostarosta@mostek.cz nebo osobně na OÚ Mostek. V mailu uveďte své jméno, adresu a telefonní kontakt.
Hrajeme o publikaci „Mostek - kapitoly z historie obce aneb od mlýnského kola přes tkalcovský stav až po současnost“
Výhercem z minulého čísla se stala paní Jana Krátká, Mostek. Gratulujeme k výhře 2 permanentek do autokempu.

Vítáme naše nové …. (dokončení v tajence)
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OSMISMĚRKA
Přijďte se podívat… (tajenka)
APORT, BOXER, ČTIVO,
FOKUSY, HARLEKÝNI,
HEURISTIKA, HRABŮVKA,
CHAPLIN, JÁDRO, JAŘMO,
KAŠMÍR, KŮRKY,
LVICE, MAKAK, NÁVRT,
ODKOPY, ODKRYTÝ,
OCHOTA, OLBŘÍM, OPONY,
PLAVÁNÍ, PLECÍ,
SKŘIVAN, SKYTH,
STÉNAT, ŠKRKAVKA,
TÍLKA, TRÁVA, UTÉCI,
VRSTEVNICE, ZTRÁTA
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Společnost ALGAMO vyrábí řasu astaxanthin - je to nejsilnější ….. (tajenka č. 1) a ….. (tajenka 2. a 3. část)
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Společenská kronika

Sňatek uzavřeli...

Životní jubileum oslavili…

Blahopřejeme k uzavření sňatku před naším matričním úřadem
a přejeme mnoho štěstí na společné cestě…

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

3.7.
18.7.
25.7.
27.7.
31.7.
1.8.
2.8.
10.8.
12.8.
17.8.

Jaroslav Heřman, Mostek
Božena Janáková, Mostek
Jana Sasková, Souvrať
Karel Laš, Mostek
Ludmila Rejmontová, Zadní Mostek
Marie Víšková, Mostek
Veronika Kociánová, Debrné
Josef Vlček, Mostek
Helena Šejblová, Mostek
Bedřich Hlušička, Mostek

82 let
79 let
70 let
89 let
78 let
84 let
79 let
70 let
89 let
83 let

7. 7. 2017
Petra Jirásková a Petr Štěrba, Mostek
22. 7. 2017
Martina Cenigová, Velké Přílepy, a Lukáš Balihar, Pecka

Poděkování
Děkujeme všem sousedům, přátelům a známým za projevy soustrasti při úmrtí naší drahé manželky, maminky, babičky a tchyně, paní
Jiřiny Filipové.
rodina Filipova

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.

Navždy odešli…
Jaroslav Fučík, Mostek
Jiří Suchý, Mostek
Jiřina Filipová, Mostek
Václav Dostál, Mostek

4. 7. 2017
4. 7. 2017
8. 7. 2017
24. 7. 2017

48 let
72 let
69 let
55 let

Informace obecního úřadu
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V sobotu 7. 10. 2017 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.
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.)

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SOUVRAŤ - DOLNÍ BRUSNICE
V termínu od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017 bude uzavřena silnice č. III/325 z obce Dolní Brusnice od
mostního objektu po mostní objekt v obci Souvrať
z důvodu rekonstrukce místní komunikace.
Objížďka pro osobní automobily povede přes obec
Horní Brusnici. Pro autobusovou dopravu bude v průběhu uzavírky vydán výlukový jízdní řád, který doposud
není znám.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Obec Mostek nabízí k pronájmu

PRODEJNÍ PLOCHU v č. p. Mostek 27
(bývalá prodejna obuvi) - 3 místnosti, WC a chodba
s celkovou plochou 67,95m2
HLEDÁME KRONIKÁŘE

Obec Mostek hledá nového

kronikáře/kronikářku obecní kroniky…
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
PRAVIDELNÝ SBĚR PAPÍRU

Každou lichou středu bude probíhat pravidelný
sběr papíru u „staré“ školy (čp. 83)
od 15,30 do 16,00 hodin
Vybraný papír bude věnován žákům základní školy.
Papír je třeba vždy odevzdat pevně svázaný!
Prosíme, nenechávejte papír před budovou
v jiných dnech a časech. Děkujeme.

Kotlíkové dotace - nestihli jste je? V říjnu budete mít další šanci...
Máte doma kotel na tuhá paliva,
Finanční prostředky, jež bude možné získat, se budou vztahovat
který již dosluhuje či nevyhovuje a
na kotel na biomasu, kombinovaný kotel (uhlí, dřevo), tepelné čerrádi byste do Vašeho rodinného dompadlo nebo plynový kondenzační kotel.
ku pořídili nový, ekologicky šetrnější zdroj vytápění?
Sběr žádostí bude probíhat opět elektronicky, následně v listinné
V měsíci říjnu budete mít opět šanci zažádat o příspěvek ve podobě doručené na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Průběžné informace budou zveřejňovány na webových stránkách:
výši až 120 tisíc korun. Krajský úřad Královéhradeckého kraje totiž připravuje další výzvu tzv. ,,kotlíkové dotace“, která http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „kotlíkové dotace“ či se
můžete dotázat přímo na
bude spuštěna 30. října 2017.
e,
Jak se na podání žádosti
odboru regionálního rozvoář
in
m
se
Zúčastněte se informačního
náležitě připravit se můžete
je krajského úřadu.
kde vám poradí,
dozvědět na informačním
Pokud Vám záleží na
it,
av
ipr
př
itě
semináři, který se bude konat
čistém
ovzduší a chcete
lež
ná
sti
do
žá
ní
jak se na podá
d.
21. 9. 2017 od 17,00 hodin
ušetřit,
využijte
této příleho
,00
17
od
76
21. září 20
v prostorách Hankova domu který se uskuteční v úterý
žitosti.
u
Ing. Eva Šírková
ve Dvoře Králové nad Lav prostorách Hankova dom
MěÚ
Dvůr
Králové n. L.
bem.
m.
be
álové nad La

ve Dvoře Kr

odbor ŽP
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FOTOSOUTĚŽ „MOSTEK 2017 OČIMA OBJEKTIVU“
Na facebookovém profilu obce Mostek probíhá soutěž „Mostek 2017 očima objektivu“

Pošlete fotografii, kterou jste zachytili na svém objektivu
v Mostku, Zadním Mostku, Souvrati nebo v Debrném
na e-mail mistostarosta@mostek.cz
Uveďte své jméno a příjmení, bydliště,
příp. název fotografie nebo místo pořízení snímku.
Fotografie zasílejte v kvalitním rozlišení.
Jeden soutěžící může zaslat až 3 kusy fotografií.
(zasláním snímků do soutěže soutěžící souhlasí s umístěním
na webu a facebooku obce a s použitím snímků pro účely obce
a se zpracováním osobních údajů)

Zaslané fotografie jsou průběžně zveřejňovány na facebooku obce Mostek
v albu s názvem Mostek 2017 očima objektivu

Hlasujte na facebooku obce Mostek o nejlepší fotografii dejte „To se mi líbí“ fotografii, která Vás zaujala...
Fotky s nejvíce hlasy postoupí do finále, o vítězi rozhodnou zastupitelé obce

Aktuální informace
o prodávaných pozemcích
naleznete
na www.mostek.cz
a na facebooku
obce Mostek
www.mostek.cz
tel. 499 691 322
info@mostek.cz

Zpravodaj obce Mostek
Zpravodaj obce Mostek vydává Obec Mostek
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází jako dvouměsíčník v nákladu 750 výtisků.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 12852.
Obec Mostek, 544 75 Mostek 34, IČ: 00278157,
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 10. 8. 2017
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