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Rok 2015 v naší obci
Rok 2015 v naší obci započal ve znamení pokračování
započatých akcí v loňském roce. Nově zvolené zastupitelstvo tak
navazuje na práci předchozího zastupitelstva.
Významnou akcí, která se nachází ve fázi, kdy je již cca
1/3 prací hotových, je intenzifikace naší čistírny odpadních
vod.V současné době je již vyřazen stávající systém čištění a je
nahrazen provizorním provozem přes nově vybudovanou dosazovací nádrž. V návaznosti na tyto práce bude v nejbližší době provedena revize stavu stávajících nádrží a poté započne jejich rekonstrukce. V měsíci dubnu 2015 by měla započít i s tímto projektem
související výstavba kanalizačního řadu od bývalé školky směrem
k benzinové stanici. V měsíci září 2015 bychom se měli dočkat již
nového provozu naší ČOV i s nově napojenými objekty. Celý projekt je spolufinancován z operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní (FS), podoblasti podpory - 1.1.1. Snížení
znečištění z komunálních zdrojů.

V současnosti probíhá i další projekt Kompostéry pro
obec Mostek, spolufinancovaný také v rámci OPŽP, v prioritní
ose 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpodpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s
odpady. Tento projekt řeší likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. V současné době probíhá výběr žádostí o poskytnutí domácí-

ho zahradního kompostéru. Poté budou se žadateli sepsány smlouvy a kompostéry předány do bezplatného užívání a po 5 letech darovány do vlastnictví uživatelů.
V současné době dochází k dopracování a schvalování
rozpočtu obce na rok 2015. V tomto rozpočtu je zapracováno
několik dalších akcí, které máme v plánu s novým zastupitelstvem
provést právě v roce 2015.
Samozřejmě je zde počítáno s finančními prostředky na
revitalizaci ČOV a výstavbu chybějícího kanalizačního řadu směrem k Borovničce. Dále pak je zde počítáno s výstavbou chodníku
směrem na Debrné, s pořízením projektové dokumentace na komunikaci na Sluneční stráni, výstavbou zemního elektrického vedení
na Sluneční stráni ve spolupráci s ČEZ, pokračování ve zpracovávání publikace o Mostku, podporou místních spolků, opravou svislé izolace na budově Mateřské školy a počítá se i s opravou cesty
okolo školky. Samozřejmě je spousta dalších akcí, které nejsou až
tolik finančně náročné, nicméně početné a potřebné pro správné
fungování naší obce.
V průběhu celého roku budeme samozřejmě bedlivě sledovat možnosti, které nám přinese nové programovací období Evropské unie a budeme se snažit udělat co nejvíce pro to, abychom
využili těchto možností k plnění našich cílů vytčených i v loňském
roce zpracovaném a dokončeném Strategickém plánu obce Mostek.
Některé z nich se nám již daří plnit a pevně doufáme, že mnoho z
nich bude v příštích letech uskutečněno.
Ing. Jaromír Tázlar, starosta obce

Publikace o Mostku - prosba o pomoc při zpracování

Výběr z obsahu:

Práce na zpracování vlastivědné publikace o obci, včetně jejích
částí Olešnické Debrné, Souvrať, Přední a Zadní Mostek, Mostecké Lázně, Josefská Výšina a Dvořáčky, nadále pokračují.
I nadále prosíme všechny ty, kteří by mohli poskytnout pro pří-

pravu této publikace vlastní vzpomínky, ale také fotografie nebo jiné archivní či muzejní předměty, aby se ozvali na Obecní
úřad v Mostku (telefon 499 691 322, e-mail: mistostarosta@mostek.cz) nebo přímo
Státnímu okresnímu archivu v Trutnově (sídlo v Komenského ulici čp. 128, telefon
499 829 422 nebo 605 226 067, e-mail: roman.reil@seznam.cz).
Zapůjčené fotografie a dokumenty si naskenujeme a majitelům v pořádku vrátíme. Žádoucí
jsou hlavně fotografie významných budov, příp. jejich výstavby či oprav (továren, mlýnů, koupaliště, školy, školky, nákupního střediska, kaplí, křížků apod.), staré pohledy, fotografie z činností
spolků a místních organizací, významných společenských akcí nebo výjimečných událostí
(povodně, požáry, kalamity, nehody, vichřice, polomy, otevření železnice, počátky dopravy, atd.),
ale i jakékoli další materiály nebo vzpomínky, týkající se Mostku a jeho obyvatel.
Děkujeme upřímně všem těm, kteří již své zkušenosti, vzpomínky či materiály poskytli. A doufáme, že společnými silami nalezneme mnoho dalších materiálů.
Obec Mostek
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MEDAILONEK FIRMY
Vážení čtenáři našeho zpravodaje obce Mostek,
předkládáme Vám počínaje tímto číslem, novou rubriku, a to „medailonek místní firmy“. Postupně na tomto místě naleznete
informace o firmách, které působí na našem území.
Představí Vám svoje začátky podnikání, důvody proč začali podnikat v daném oboru, ale hlavně to, v jakém oboru
působí dnes a co Vám také mohou právě v současné době nabídnout.
Máte-li zájem o zapojení se do této rubriky, dejte nám vědět na mistostarosta@mostek.cz
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka obce Mostek

Oriflame – Studio Mostek
Je mi ctí, že jsem byla vybrána, abych jako první otevřela novou
rubriku v našem Zpravodaji, a to „Medailonek firmy“.
Začátek mého podnikání je spojen se švédskou firmou Oriflame.
Záliba v pěkné kosmetice, kontakt s 300 lidmi z celé republiky, kteří se stali
součástí mé osobní skupiny, mě vedlo k nápadu se této oblasti věnovat
více. Celý život jsem pracovala ve školství, z toho 26 let ve vedoucí funkci.
Pak byla škola zrušena a já jsem pět let před odchodem do důchodu začala
podnikat. Stala jsem se direktorkou Oriflame, ale stále se mi zdálo, že nejedu na plný plyn. Udělala jsem si rekvalifikaci na klasické masáže a masáže
lávovými kameny v Pardubicích, poté na kosmetické ošetření pleti i
v Praze, na provozování solária v Jihlavě. Nebylo to jednoduché, ale brala
jsem to s lehkostí a vědomím, že mi život dává druhou šanci. A úžasné je to,
když se vám práce stane zábavou.
Moje studio vám v současné době nabízí klasické masáže. Alespoň 1x měsíčně byste své tělo měli na 45 min přenechat masérce, aby vám
bezproblémově fungovalo. Havajská masáž lávovými kameny stimuluje
lymfatický systém a vyrovnává energie v těle. Je velmi vhodná pro každého,
kdo se potřebuje uvolnit z důvodu dlouhodobého fyzického či psychického
vypětí. Nově jsem připravila i obličejovou masáž lávovými kameny. K péči
o vaši pleť je připraven i přístroj Galvanic Spa systém II, tzv. „žehlička na
vrásky“. Přijďte, pokud budete chtít vypadat velmi dobře na nějakou výjimečnou událost. Výsledky jsou vidět ihned. V každém ročním období je
v provozu turbosolárium. Chce-li někdo zhubnout či zpevnit svalstvo, chodí
pravidelně na vibrační plošinu Flabélos. Každému z vás mohu zodpovědně
doporučit širokou škálu výrobků Wellness by Oriflame. Na všechny služby
je možno zakoupit dárkové poukazy. Přeji Vám, abyste byli krásní zevnitř i
zvenku. Opatrujte se a myslete na svoje zdraví a krásu.
Mgr.Iljana Durecová

Z činnosti 2. oddílu skautů Mostek
Jsme velice rádi, že se s Vámi o
novinky
v
našem
oddíle
můžeme podělit i touto formou. 31 našich
členů - benjamínků, vlčat, světlušek, skautů
a skautek, si ze společných schůzek a výprav odnáší spoustu zážitků. (Více informací
o oddíle najdete na našem webu či facebooku.)
Po dva roky se jedno naše velké přání měnilo zvolna ve
skutečnost a v lednu 2015 se jí stalo.
Z našeho suchozemského oddílu máme 2. oddíl vodních
skautů Mostek.
Vůně dálek kolébaná na vlnách, to je to, co nás láká. Než
se však vody prohřejí, putujeme po svých kolem nich.
Lednové výpravy a akce:
9. - 10.1. Tříkrálová sbírka - tři skupinky skautských
koledníků se i letos zapojilo do tradiční sbírky pořádané Charitou
ČR.

17.1. Kolik je v Mostku pramínku? - výprava světlušek a
vlčat, jejíž hlavním cílem bylo objevit, navštívit a zaznamenat na
mapách všechny pramínky, které v okolí Mostku máme.
18.1. Tam a zpátky kolem Labe, kdo že nám tu břehy hrabe? - tentokrát skautská družina Mloků provedla průzkum eroze
půdy a vlivu velkých vod na obou březích Labe od Debrného až k
Hostinnému.
24.1. Pomoc Jeníčkovi a Mařence - naši nejmenší benjamínci
pomohli postavit Jeníčkovi a Mařence novou chaloupku, když na
jejich starou spadl velikánský starý strom. Děti pracovaly v místě
nedávné těžby dřeva a seznamovaly se při své činnosti s náplní
různých profesí.
V únoru nás čekají střediskové závody v šifrování, uzlování a skautský karneval.
Někteří z našich řad se nově aktivně zapojí do systému
skautského vzdělávání.
Rádi bychom Vám dodatečně popřáli pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2015!
Petr Suchý, vedoucí skautů Mostek
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Kompostéry pro obec Mostek - lhůta pro podání žádostí prodloužena do odvolání !!!
Využijte ještě možnost získat kompostér
zcela zdarma a podejte si žádost na OÚ Mostek
V současné době nadále probíhá výběr žádostí na kompostéry o objemu 900 l, lhůta byla prodloužena do odvolání.
Kompostéry byly pořízeny díky podpoře fondů Evropské unie a
Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci
Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží) a klade si za cíl předcházení vzniku odpadů podporou domácího kompostování, tj. kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností. Na
projekt získala obec 90 % dotaci z fondu EU a SFŽP z celkových
nákladů, 10 % je hrazeno z rozpočtu obce.
Kompostéry jsou určeny občanům obce a chatařům a
chalupářům, jejichž nemovitosti leží v katastrálním území obce
Mostek (Mostek, Zadní Mostek, Souvrať a Debrné). Kompostéry budou žadatelům bezplatně zapůjčeny po dobu udržitelnosti
projektu, a to po dobu pěti let. Po této době přejdou automaticky do
vlastnictví uživatelů. Podmínkou projektu je sepsání Smlouvy o
výpůjčce a následném darování.
Koncem března 2015 bude na webových stránkách obce
Mostek (www.mostek.cz) zveřejněn jmenný seznam žadatelů, kterým bude kompostér přidělen.
Kompostéry bude možné vyzvednout na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce a následném darování a Protokolu o
předání a převzetí kompostéru od 30. 3. 2015 vždy v pondělí a
středu od 8 hodin do 16 hodin.

Návrh Smlouvy o výpůjčce a následném
darování a návrh Protokolu o předání a převzetí
kompostéru lze nalézt na www.mostek.cz.
Využijte ještě možnosti získat kompostér pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu a podejte
co nejdříve žádost o poskytnutí kompostéru na Obecní úřad v
Mostku, buď osobně nebo poštou na adresu Obec Mostek,
Mostek 34, 544 75 Mostek. Další informace můžete získat na
telefonu 499 691 322 nebo e-mailu mistostarosta@mostek.cz.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento z
celkového komunálního odpadu, který končí mnohdy v popelnicích, což zvyšuje náklady na likvidaci tuhého komunálního odpadu. Cílem je snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na
skládku, separovat biologický odpad v rodinných domech a také
chránit životní prostředí v obci.
Z kompostéru získáte během jediné sezóny kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v
něm nepáchne a kompostér působí esteticky. Můžete separovat
zbytky rostlin, trávu, plevele, květy, nadrcené drobné větvičky,
listí, zbytky ovoce a zeleniny, sedlinu z kávy, skořápky, slupky,
zeminu z květin, podestýlku drobných zvířat kromě psů a koček,
exkrementy hospodářských zvířat, popel ze dřeva, kůru stromů,
apod. Kompostér je možné umístit jak u rodinného nebo bytového
domu, tak na zahrádce.
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka obce

Osobní asistence Charity ve Dvoře Králové nad Labem
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Změny u hasičů a směr, kterým se budou hasiči v Mostku ubírat
Ten kdo očekával změnu ve vedení hasičů, tak ten se změny nedočkal. Letošní valná hromada byla volební na období 2015-2020. Stávající
starosta SDH Radim Rejmont již nehodlal pokračovat ve funkci starosty. Starosta sboru se volil na
návrh předsedy volební komise z řad členů zúčastněných na valné hromadě. Nikdo z přítomných na
výzvu předsedy volební komise nereagoval. Forman Filip navrhl do funkce
starosty SDH opět Radima Rejmonta.
Bohužel další kandidát navržen nebyl a jelikož SDH bez starosty
nemůže existovat a hrozilo by ukončení činnosti, tak Radim s návrhem souhlasil. Valná hromada odsouhlasila do nového volebního období 2015-2020 do
funkce: starosty SDH Rejmonta Radima, 1. náměstka starosty Formana Filipa,
velitele SDH Formana Františka, hospodáře Rychteru Petra, předsedu revisní
komise Burešovou Olgu, 1. člena komise Plecháče Jaroslava, 2. člena komise

Musilovou Lenku, preventistu SDH Víška Pavla a praporečníka Rychteru Petra. Plán práce na nové volební období přednesl Forman Filip:
vitrína pro slavnostní prapor, stojan pro prapor, replika praporu, kšandy
pro prapor, zájezd na Pyrocar Přibyslav, den otevřených dveří, zakoupení nového nábytku do vstupní místnosti, vývěska na hasičskou zbrojnici, plnit uzavřenou smlouvu s obecním úřadem, zakoupit smaltovanou ceduli na budovu hasičské zbrojnice, vybudovat odpad před hasičskou zbrojnicí. Dalších akcích kterých se hodláme účastnit a bereme je
již téměř jako samozřejmost jsou obecní oslavy, dětský den, dozor u
pálení čarodějnic. Rádi bychom, kdyby se řady výjezdové jednotky
rozrostli o nové členy. Dveře jsou všem zájemcům otevřené. Změnili
jsme poskytovatele internetových služeb a nová internetová adresa je
www.hasicimostek.cz, zde naleznete další informace a další články o
chodu SDH. Přejeme všem klidný rok, hasiči Mostek!!!

Klub seniorů - přednáška Poruchy srážlivosti

Sociálně - právní ochrana dětí (SPOD)

Klub seniorů Mostek a Nadační fond AQUAPURA Pavla a
Moniky Staňkových Vás srdečně
zvou na osvětovou přednášku na
téma: Poruchy srážlivosti krve, tromboembolie.
Přednáška se bude konat
v Klubu seniorů v úterý 24. března 2015 od 14 hodin.
Přednášejícím je odborný
garant nadačního fondu AQUAPURA, doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.,
lékař IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Přednáška trvá 45 minut a je zakončena dotazy účastníků.
Tromboembolická nemoc patří mezi kardiovaskulární onemocnění, která představují třetí nejčastější příčinu úmrtí v ČR. Tato choroba je
způsobena porušením rovnováhy mezi tvorbou a rozpouštěním drobných
sraženin v krvi. Projevuje se žilní trombózou, tedy vznikem krevní sraženiny, která se může uvolnit do krevního řečiště a způsobit embolii, jež může
skončit až úmrtím. Onemocnění je životu nebezpečné nejen v případě plicní
embolie, ale i při výskytu trombózy jinde v žilním systému, jako např.
v centrálním nervovém systému nebo v břišní oblasti.
Nadační fond AQUAPURA se jako jediný v ČR zaměřuje na
pomoc pacientům, kteří trpí poruchou srážlivosti krve. Dovybavuje nemocnice, především hematologická oddělení, speciálními přístroji, které usnadňují monitoring stavu srážlivosti krve u pacientů s tromboembolií. Nadační
fond se věnuje také osvětové činnosti v oblasti tromboembolie a Leidenské
mutace krve. Mezi další jeho aktivity patří podpora dětí z dětských domovů,
pomoc zařízením, která pečují o handicapované děti nebo podpora talentovaných dětí a realizace individuálních projektů.
Obci Mostek pomohl nadační fond AQUAPURA v roce 2013
finančním darem 20 000 Kč na opravu dětského hřiště a skateparku, které
byly zničeny během povodní.
Petra Adámková, Nadační fond AQUAPURA

Městský úřad Dvůr Králové
nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociálně-právní ochrana dětí
poskytuje na základě zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a předpisů s tím souvisejících, zejména
 sociálně-právní pomoc při řešení rodinných a manželských problémů rodinám s dětmi
např. v otázkách:
 péče a výživy nezletilých dětí za trvajícího manželství
 ohrožených manželství rozvodem
 péče a výživy nezletilých dětí u nesezdaných rodičů
 výchovných problémů, přestupků a trestné činnosti dětí
 zprostředkování pomoci v odborném zařízení
 sociálně-právní pomoc těhotným ženám, svobodným matkám a
rozvedeným rodičům pečujícím o nezletilé děti
např. v otázkách:
 určení nebo popření otcovství k nezletilému dítěti
 úpravy styku dětí s rodiči a osobami dítěti blízkými
 změny výchovného prostředí dětí
 změny příjmení
 změny stanoveného výživného na děti
 neplacení stanoveného výživného na děti
 informací, kde je možno uplatnit sociální dávky a služby
 sociálně-právní pomoc budoucím osvojitelům, stávajícím a budoucím pěstounům a pěstounům na pěstounskou péči na dobu
přechodnou, poručníkům
 sociálně-právní ochranu dětem ohroženým fyzickým nebo psychickým násilím, dětem zanedbávaným či zneužívaným

FK Mostek - zimní příprava je v plném proudu

Vaše dotazy zodpovíme při osobním jednání v hodinách pro
veřejnost na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G.
Masaryka 38, II. patro, č. dveří 300 nebo telefonicky na telefonních
číslech: 499 318 238, 499 318 271, 499 318 154, 499 318 232,
499 318 239, 499 318 212 nebo 739 322 720, 731 534 573,
603 325 068, 731 534 572, 731 534 570.
Hodiny pro veřejnost:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek 8:30 – 11:30 h
Podrobné informace najdete na http://www.mudk.cz/cz/radnice/
potrebuji-vyridit/zivotni-situace/sks/

Od úterý 13. ledna se scházejí mostečtí fotbalisté
na tréninky a připravují se na druhou polovinu sezony.
Třikrát týdně. Zimní útočiště už jim několik let hlavně
poskytuje umělka u základní školy. Tréninkové dávky
polykají v úterý, ve čtvrtek a v pátek. Jak bývá
v mosteckém klubu zvykem, což je taková rarita oproti
ostatním oddílům, budování fyzičky podstupují všichni
společně - mládež a dospělí bok po boku. Dorostenci pak mají ještě vlastní
tréninky ve středu.
Měsíc přípravy je už tedy minulostí a hráči Mostku brzy čekají
první přípravné zápasy. Úvodní utkání sehrají v neděli 22. února proti béčku
Bílé Třemešné. Zápas se bude hrát od 10 hodin na umělce v Nové Pace, kde
tým trenéra Miroslava Lebedy ještě nikdy nehrál. O týden později dojde na
stejném hřišti k zápasu proti Staré Pace (od 14 hodin). V neděli 8. března si
Mostečtí zajedou na trutnovskou umělku, od 11.30 hodin se utkají s Dolní
Kalnou. Další zápas pak bude také v Trutnově, v neděli 22. března od 11
hodin proti béčku tamního dorostu. A nadcházející víkend již přijde na řadu
generálka, ke které fotbalisté pocestují do Žeretic.
Jarní část mistrovské sezony zahájí muži v sobotu 4. dubna ve Starých Bukách, dorostenci se představí v Lánově.
Michal Bogáň

Radim Rejmont, starosta SDH

Poděkování
Komise humanitních předmětů (ZŠ a MŠ Mostek) děkuje
SRPŠ při ZŠ Mostek za finanční výpomoc při celoškolním výletu žáků
II. stupně na Veselý Kopec u Hlinska v předvánočním čase.
Mgr. Renata Perunová

Ráda bych poděkovala vedení naší obce, zejména panu starostovi Ing. Jaromíru Tázlarovi a paní místostarostce Ing. Dagmar Včelákové, za ochotu a vstřícný přístup při terénních úpravách a výměně
lávky v okolí našeho domu.
Anna Štěrbová, Mostek 70
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Společenská kronika
Životní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k jejich životním výročím a
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti…

17.12.
18.12.
9.1.
15.1.
16.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
30.1.
31.1.
3.2.
3.2.
6.2.
10.2.
17.2.
18.2.
19.2.

Augustin Dobrovolný, Mostek
Oldřich Jarkovský, Mostek
Emilie Dobrovolná, Mostek
Oldřich Víšek, Zadní Mostek
Helena Masiariková, Mostek
Miloslava Javanská, Mostek
František Ježek, Mostek
Anna Štěrbová, Mostek
Jaroslav Krkonoška, Souvrať
Jiřina Mindlová, Mostek
Zdeněk Gofroj, Mostek
Lidmila Daňková, Mostek
Marie Adamová, Debrné
Josef Balatka, Souvrať
Božena Vaisová, Mostek
Marta Malá, Mostek
Věra Gofrojová, Mostek
Jiřina Holmanová, Mostek

84 let
80 let
85 let
85 let
85 let
70 let
81 let
77 let
75 let
77 let
83 let
75 let
81 let
76 let
84 let
88 let
82 let
83 let

Informace obecního úřadu Mostek
Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz
komunálního odpadu na rok 2015 se budou vybírat na
pokladně OÚ Mostek ve dnech 16. a 18. března 2015 v
pokladně Obce Mostek vždy v době od 8 do 13 hodin a
od 14 do 17 hodin.
Pro rok 2015 zůstává výše poplatků opět zachována. Pro občany s trvalým pobytem v obci jsou poplatky stanoveny
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 % od tohoto poplatku mají občané od
následujícího roku po 80. narozeninách. Pokud činí výše poplatku více
jak 1.200 Kč na domácnost, je možné rozložit platbu těchto poplatků
tak, že jednu polovinu je možné uhradit do konce dubna 2015 a druhou
polovinu pak nejpozději do konce měsíce června 2015.
Pro rok 2015 jsou vydány nové samolepky platné od
1. 5. 2015, které obdržíte při zaplacení poplatku. V případě zaplacení
složenkou nebo přes bankovní účet, je nutné si samolepky vyzvednout
na obecním úřadě.

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za psy na rok 2015 je do konce března 2015. Poplatek činí 50 Kč za psa v rodinném domě a 200,- Kč v obytném domě.

Sňatek uzavřeli…
Blahopřejeme k uzavření sňatku a přejeme
mnoho štěstí na společné cestě…
17. 12. 2014 Štěpánka Vachková a Petr Kohout, Mostek

Navždy odešli…
29. 1. 2015
12. 2. 2015

Miloslav Rychtera, Mostek
74 let
Stanislava Suchánková, Mostek 85 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.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku v Mostku

To, že v Mostku žijí lidé s dobrým srdcem, dokazuje i
letošní Tříkrálová sbírka, jejíž celková částka dosáhla neuvěřitelných 24 458,- Kč.
Přes všechny každodenní problémy a starosti zdejším obyvatelům není lhostejný osud lidí, kteří se z nejrůznějších důvodů
ocitli v hmotné či zdravotní nouzi. Ochota pomáhat, pokud to nejde
přímo, tak alespoň finančně je jedna z věcí, na kterou mohou být
obyvatelé Mostku i jeho okolí právem hrdí.
Vybrané prostředky Charita rozdělí na jednotlivé projekty
na pomoc potřebným. Část prostředků se vrátí i do naší obce, kde
právě Charita poskytuje osobní asistenci formou domácí péče, a tak
naši spoluobčané mohou v nepříznivé situaci způsobené věkem či
svým zdravotním stavem zůstat doma s rodinou, přáteli, sousedy.
Chtěla bych poděkovat všem dárcům za jakoukoli částku věnovanou na dobrou věc. Poděkování patří i těm, kteří chtěli
přispět, ale z nejrůznějších důvodů nemohli.
Velkou zásluhu na úspěchu sbírky mají naši mladí skauti, bez kterých by celá akce ztratila své kouzlo, díky. Chci poděkovat všem dospělým, kteří se do organizování sbírky také zapojili, též rodičům skautů za to, že po prvním dnu koledování své
statečné krále usušili, a druhý den se tak ve sbírce mohlo opět za
náročného počasí v putování pokračovat.
Jana Čudejková

Mostek 2014 v číslech







 v naší obci žilo k 31. 12. 2014 celkem 1254 občanů, z toho v Mostku
908, Zadním Mostku 64, na Souvrati
202 a v Debrném 80 občanů
 v roce 2014 se přistěhovalo 36 a
odstěhovalo 43 občanů
v roce 2014 uzavřelo 10 našich občanů sňatek
v obřadní síni Obecního úřadu v Mostku bylo uzavřeno celkem 5 manželství
v roce 2014 byla rozvedena 4 manželství
během roku 2014 se narodilo 17 nových občánků, z toho 10
chlapců a 7 děvčat
v roce 2014 zemřelo 12 našich občanů, z toho 8 mužů a 4
ženy
(údaje z evidence obyvatel OÚ Mostek)
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Maškarní ples pro dospělé v Mostku

Zápis dětí do Mateřské školy Mostek

Restaurace & Penzion Za Mostem, Mostek,
Vás srdečně zve na

Základní škola a Mateřská škola,
Mostek, okres Trutnov,
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

v pátek 13. 3. 2015 od 20,00 hodin
v sále Restaurace & Penzionu Za Mostem

pro školní rok 2015 - 2016
Termín:

19. - 20. 5. 2015

Čas:

15,30 – 16,30 h

(k poslechu a tanci hraje Pavel Macháček)

Dětský karneval a diskotéka
SRPŠ při ZŠ a MŠ Mostek pořádá

Zápisem pověřuji paní vedoucí učitelku Evu Kalfusovou a p. uč. Olgu Škrabánkovou Kloudovou.
Vlastní přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,
školský zákon a vnitřní směrnicí organizace určující kritéria pro
přijímání dětí do mateřské školy:
Postup při přijímání dětí do MŠ - kritéria:
- Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
- Děti s trvalým pobytem v obci dle věku od nejstaršího po
nejmladší.
- Děti s jiným trvalým pobytem podle věku od nejstaršího
po nejmladší.
Pro školní rok 2015 - 16 je zatím k dispozici 7 volných míst.
V Mostku, dne 28. 1. 2015

Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel, v. r.

Obecní ples Mostek 2015
V pátek 30. ledna 2015 se uskutečnil v Restauraci Za
Mostem 3. obecní ples obce Mostek. K poslechu a tanci hrál
JARRI-KURRI-BAND - Sabina a Jaromír Kindlovi.
Ples započal ve 20 hodin, již ve 20,30 hodin měli návštěvníci plesu možnost zhlédnout představení uskupení ARTROSA
Hořice - mužoretky. Ve 22 hodin byla na programu lightshow v
podání žonglérské skupiny ASCARYA Hradec Králové.
Hlavní cenou v tombole byla televize LED 82 cm. Dále
pak např. DVD přehrávač, 9" tablet, čtečka e-knih, GPS navigace, bazén, digitální váha osobní i kuchyňská, rychlovarné konvice, mixér, topinkovač, sendvičovač, žehlička, kulmofén, poukázka
na večeři do Restaurace Za Mostem, poukázky do místních kadeřnictví, poukázky na vibrační plošinu a do solária, víkendový pobyt
v Penzionu Alkiony, permanentky do autokempu, kosmetické balíčky, knihy, čistící prostředky, elektropotřeby, sety piv, keramika,
potravinové balíčky, uhlí, brambory, cibule a další.
Za každé 3 nevýherní losy si bylo možné dát na baru cenu
útěchy - „panáka“ zdarma.

Děkuji všem, kteří pomohli při organizaci plesu, zvláště
pak manželům Čedíkovým, Daně Jiranové, Jaroslavu Chalupníkovi,
Jaromíru Tázlarovi a Milanu Petrovi. Děkuji také Milanu Janebovi
a jeho personálu restaurace za vzornou a trpělivou obsluhu.
Dále upřímně děkuji všem sponzorům akce:
Mostek Energo; Obec Mostek; A & M Borovnička; ALBRECHT a spol. s. r. o.; POHL CZ a.s., Roztoky u Prahy; Z&D
stavby s.r.o., Trutnov; VODA CZ s.r.o., Hradec Králové; Studio Mostek - Mgr. Iljana Durecová; Penzion Alkiony - Jarmila
Frysová; Oriflame - Ivana Jirásková; MěÚ D. Králové; Hostinec U Špeka; Restaurace Za Mostem; Optika Sova - J. Brádle
ml.; Hobby - dům - zahrada, Bílá Třemešná; Kadeřnictví Renata Petrová; Kadeřnicví - Dana Čelišová; Elektra Mostek - Stanislav Vaverka; Martin Včelák - zámečnictví; Václav Dostál voda, topení, plyn; Keramika Rudovi Zadní Mostek; Klouček &
Kloučková - pekárna Mostek; Arnošt Bouška - pokrývačství;
Ladislav Rejmont - zemní a výkopové práce; Suchánek
&Walraven s. r. o., Horka u St. Paky; Bořek Pač - prodej paliv;
Štěpánka Pačová - krejčovství; Antonín Rolf - soukromý zemědělec; HM stav - Michal Havran a Jaromír Brožek, Souvrať.
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka

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. 2. 2015
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