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vychází v červnu 2022
Léto je tady a Vy si ho užijte v klidu...
V polovině června 2022 došlo k opravení komunikace
na Zelenou louku v rámci reklamace položeného povrchu
z minulého roku.
Již dlouho plánovaná výstavba kanalizace na Zadním Mostku se brzy stane skutečností. Její výstavba byla
plánována na rok 2023 vzhledem k rekonstrukci silnice
Vestřev - Dolní Olešnice, která měla proběhnout od března
do listopadu 2022. Ta nakonec v termínu nezapočala, a tak
jsme zahájili všechny kroky k možnému zahájení stavebních prací na kanalizaci již letos. V polovině letních prázdnin by tedy měly začít přípravné práce a poté samotná
výstavba kanalizace, která by měla být do podzimu tohoto
roku dokončena.
Při provádění stavebních prací bude částečně (někdy i
úplně) omezena doprava na Zadní Mostek. Předem děkuji
všem za shovívavost a trpělivost při budování kanalizace.
Koncem května 2022 byla podána žádost o dotaci na
vybudování „Lesní naučné stezky Medvědice“ v části
Mostecké Lázně, o které jsme psali v minulém zpravodaji.
Dne 21. 10. 2020 nalezli pracovníci společnosti Albrecht a spol. s.r.o. a zaměstnanci obce Mostek „poklad“
na místním hřbitově v Mostku.

Bližší informace o tomto nálezu najdete v tomto zpravodaji na stranách 5 a 6. Nálezcům tímto děkuji nejen za
nalezení, ale i za poctivé nahlášení.
Nález byl oznámen a odevzdán Muzeu Podkrkonoší
Trutnov. Předměty z tohoto depotu byly postupně restau-

rovány a identifikovány. Pravděpodobně budou také vystaveny v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově v rámci Mezinárodního dne archeologie, který se bude konat v říjnu 2022.
U kontejnerů u samoobsluhy v sobotu 18. 6. 2022 byl
nalezen další „poklad“. Toto (viz. foto níže) nám tam
„někdo“ zanechal i přesto, že byly kontejnery na plast
vyvezeny a poloprázdné. Opravdu je problém vysypat
pytle s plasty do kontejnerů? Je to tolik práce navíc? Musí
ten „někdo“ po sobě zanechat takový nepořádek?
Nepatří sem ani pytle s komunálním odpadem (ty lze
vyvézt po dohodě s obcí do velkoobjemových kontejnerů).
Bohužel se toto děje velmi často! Děkujeme všem, kteří
se takto nechovají…

Již teď se na Vás těšíme na dni obce. Postupně doplňujeme program na tento den (sobota 10. 9. 2022). Můžete
se tedy těšit na WANASTOVY VJECI revival, Vlastu
Redla, Michala Prokopa s kapelou Framus a Vaťáky.
Prožijte nadcházející léto v klidu a pohodlí. Dostatečně
si odpočiňte, z dovolených a výletů se vraťte zdraví a plni
energie.
Užijte si čas dovolených a prázdnin, přeji Vám hodně
sluníčka shora, kolem sebe jen super lidi a pevnou půdu
pod nohama 
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

KONTEJNER NA ROSTLINNÝ BIOODPAD U ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
U čističky odpadních vod v Mostku (pod halou obecního ● Co sem patří:
úřadu) je trvale umístěn kontejner na rostlinný bioodpad, rostlinný bioodpad ze
do kterého můžete ukládat bioodpad z kuchyní a zahrad. zahrad a z domácností
Kontejner je sledován kamerovým systémem.
(tráva, listí, plevel, košťály, drny, zbytky ovoce,
zeleniny a rostlin, zemina
z květináčů, piliny, kůra,
seno, sláma,…).
● Co sem nepatří: sáčky,
obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné
výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, podestýlky, znečištěné piliny, hobliny, peří, chlupy, vlasy, kamení…)
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2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Tak jsme se ve zdraví ocitli na prahu léta, hurááá!
Svět sice o mnoho normálnější není, ale naděje umírá
poslední a máme za sebou spoustu krásných jarních i
skoro letních dní.
11. dubna 2022 jsme měli v klubovně milou návštěvu. Pan Novák nás přišel před Velikonocemi naučit uplést pořádnou pomlázku a on to s proutím nějak dovede. Pomlázky se podařily. Holky i kluci (malí i velcí) šikovní a učenliví
byli, to se jim musí přiznat.
23. dubna 2022 se u nás slavilo. V
některých zemích dvacátý třetí, v
České republice dvacátý čtvrtý duben náleží sv. Jiřímu, patronu skautů
a skautek celého světa. Sešli jsme
kolem ohně, popřemýšleli, popovídali, buřtíky opekli,… setkání bylo
komorní, ale velmi příjemné.
Na začátku května 2022 se mladší
členové oddílu vydali přizdobit do
centra Mostku jeden půvabný, poupátky obsypaný stromek. Zavěsili na
něj přáníčka pro maminky. Snad
kolemjdoucí pohled na růžový srdíčkový strom po roce opět potěšil.
9. května 2022 nás čekala
vycházka s pádly. Nu, suchozemci chodí s hůlkami, my s
pádly :-), ale pozor, opírat se
o ně nesmíme, jenom na vodě. Dá se však s mini podniknout i tak spousta věcí (aniž
by člověk sedl do lodi). Cílem cesty byl lesní rybníček
u Medvědice. Tam každý
pádlem pěkně popleskal hladinu a vyslovil své vodácké
přání.
Jedno z nich, abychom se na tu vodu konečně dostali, se vyplnilo 21. května 2022. Vyrazili jsme do Dvora Králové, docela nalehko, jen s pádly a vestami, a tam jsme na loděnici měli k dispozici
plavidla 5. oddílu, za což bráškům a sestřičkám děkujeme. Ušetřili
nám práci s přepravou lodí vlastních. Hezky jsme prokřižovali kousek Labe nad Pušovým splavem na kánoích i na pramici.
Ještě před touto mokrou výpravou se ovšem na loučce u domovské klubovny v Mostku konala „Férová snídaně“. Opět jsme se zapojili do seriálu pikniků s fairtradovými, lokálními a domácími produkty. Bylo nám nejen potěšením, ale rovněž pochutnáním, pěstitele i značku FAIRTRADE podpořit.

2. června 2022 nastoupila posádka - patrola z 2. OVS do stany,
batohy, vestami, pádly,… naplněného vorvaně s pramicí na střeše a
auto(bus, téměř) vyrazil směr Most, jezero Matylda, Navigamus
2022., 10. ročník největšího celorepublikového setkání vodních
skautů a skautek. Tato akce se koná jednou za tři roky (tentokrát
kvůli covidu po čtyřech letech). Účastní se jí také zástupci slovenských skautů, nechybí ani několik bratrů, sester z dalších blízkých
zemí. Letos se u vody sešlo přes 1500 nadšenců (ne pouze
„modrých“, našlo se i pár ze souše). „Nudíte se? Kupte si medvídka
mývala.“, jak praví strýček Pepin v Hrabalových Postřižinách. Kdo
skutečně o nudu nestál, připojil se ke stovkám a stovkám mývalů
právě na jezeře Matylda. Ono zvířátko bylo maskotem celé akce.
Kromě spousty her, závodů, „Benátské noci“ a dalších aktivit na
suchu i na vodě nechyběla ani mývalí párty. Všichni účastníci si
jubilejní Navigamus užili a zažili toho tolik, že by to vydalo na
dlouhé vyprávění.

Slunečný letní čas přejeme a na konci srpna opět …., A-HOJ!
za 2. OVS napsala KAČ Suchá

Více o činnosti našich vodních skautů
naleznete na jejich facebookových
stránkách Vodní skauti Mostek nebo na
tomto odkaze: mostek.skauting.cz
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MOSTEK KONČÍ V OKRESNÍM PŘEBORU,
ČEKÁ JE UŽ JEN III. TŘÍDA ??
30. dubna 2022 uspořádal FK Mostek tradiční lampiónový průvod s pálením čarodějnic a ohňostrojem na fotbalovém hřišti. Po dvou letech jsme
se mohli opět sejít v hojném počtu a připomenout si
tak filipojakubskou noc jak se patří. A nechybělo ani
opékaní buřtů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme mohli tento ohňostroj na
obloze nad hřištěm odstartovat: Obecní úřad Mostek, firma CNC
KOVOFORM - Tomáš Štěrba, A+M bazény Borovnička - Miloslav Kocián, Bazény Jiří Rouha, Albrecht a spol. s.r.o. - plynová
zařízení, Jiří Brádle - OPTIKA SOVA, Jacek Piwko - výroba bazénů, Radek Síbr - stavební firma STAFI, Filip Heres - stánek s
občerstvením na fotbalovém hřišti, Tuan Le Xuan - Potraviny
Večerka, Ladislav Rejmont - zemní práce a Restaurace Za Mostem
- Milan Janeba a Ladislav Krebs. Dále patří poděkování hráčům
FK Mostek a Honzovi Honců za postavení hranice a Bořkovi Pačovi za dovoz dřeva na hranici.
Jarní sezóna utekla jako voda a všechna utkání ročníku
2021/2022 jsou odehraná. A jaké jsou výsledky?
„A“ mužstvo hrálo okresní přebor ve skupině „o udržení“, ale bohužel jejich výkony na udržení nestačily. FK Mostek A SK Janské Lázně 1:1 (na pen. 8:7), FK Mostek A - Libeč 1:1 (na
pen. 26:27), FK Mostek A - SK MFC Svoboda 1:2, TJ Podhůří FK Mostek A 4:3, FK Mostek A - Sokol Vítězná 2:1, SK Spartak
Hajnice - FK Mostek A 4:0, FK Mostek A - TJ Sokol Staré Buky
3:5, SK Janské Lázně - FK Mostek A 4:0, TJ Jiskra Libeč - FK
Mostek A 4:3, SK MFC Svoboda - FK Mostek A 7:2, TJ Sokol
Staré Buky - FK Mostek A 8:1, FK Mostek A - TJ Jiskra Podhůří
3:3 (na pen. 3:2), Sokol Vítězná - FK Mostek A 3:1, FK Mostek A
- SK Spartak Hajnice 3:4. 1 + 8 bodů získaných v jarních zápasech
nestačí na udržení v okresním přeboru a od další sezóny si zahraje
FK Mostek už jen okresní soutěž ve III. třídě.
Sezóna 2021/2022 - okresní přebor muži „o udržení“
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"B" tým hrál okresní soutěž III. třídy ve skupině "o umístění". Skóre 7:68, 0 bodů.
Od sezóny 2022/2023 se bude přihlašovat jen jedno družstvo mužů, kteří budou hrát okresní soutěž ve III. třídě.
Větší radost všem přinesl "A" tým v Okresním poháru
mužů. 18.5. se na domácí půdě odehrálo semifinálové utkání FK
Mostek A - SK Spartak Hajnice, kde domácí mužstvo vyhrálo 3:2
a postoupilo do finále. To se odehrálo 15.6. na stadionu ve Dvoře
Králové n. L.. Soupeřem nám byl tým z Bílé Třemešné, který nad
námi vyhrál 7:1. Za krásné 2. místo v Poháru patří našemu mužstvu velká gratulace a poděkování.

Kdo pravidelně sledoval celé jaro naše mladší žáky, určitě pozoroval zápas od zápasu zlepšení. Souboje, bojovnost, přihrávky, útok, bránění , práce gólmanů atd...Velká pochvala žákům
i trenérům!!! Do soutěže jsme se přihlásili až v jarní části, ze šesti
družstev skončili žáci na 5. místě se skóre 32:80 a se 16 body.
Další mládežnické družstvo, které jsme přihlásili od podzimu do
soutěže, je družstvo starší přípravky. Naši nejmladší zatím trénují
2-3 týdně pod vedením trenérů Petra Votočka a Jirky Beláka. Trenérem gólmanů, jak z přípravek, tak od mladších žáků, je Roman
Kalenda.
S většinou mladších žáků a dětí z přípravek se setkáme v
srpnu na fotbalovém soustředění a v této chvíli všem přeji pěkné
letní prázdniny a hodně sil do další sezóny 2022/2023.
Závěrem bych chtěla poděkovat našemu dalšímu velkému
sponzorovi, a to firmě AM GNOL panu Miroslavu Gnolovi za
sadu dresů pro naši starší přípravku a za významný finanční příspěvek na tréninkové teplákové soupravy dospělým hráčům a trenérům.

Poděkování patří i firmě A+M bazény Borovnička a panu
Ladislavu Rejmontovi za finanční příspěvek na dresy pro mladší
žáky a v poslední řadě bych chtěla poděkovat firmě POINT NET
panu Martinu Soukupovi za dlouhodobé internetové připojení fotbalových kabin na hřišti.
za FK Mostek Lenka Čedíková
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SPOLEČNOST MOSTEK ENERGO OPĚT PODPOŘILA NAŠE ŽÁKY
Místní firma MOSTEK energo
s.r.o., která se od roku 2014 věnuje provozu elektrárny na obnovitelné zdroje
energie, každoročně podporuje vzdělávání v naší obci. Tento rok opět věnovala žákům mostecké základní školy příspěvek na jazykové kurzy. Lekce
angličtiny s rodilým mluvčím obdrželo ve spolupráci se SRPŠ sedmnáct studentů. Elektrárna v Mostku, jakožto i její mateřská společnost
Energy financial group a.s. (EFG), se o podporu lokálních komunit
zasazuje dlouhodobě. Kromě vzdělávací oblasti je MOSTEK energo
také významným sponzorem tradičních Dnů obce Mostek.
Skupina Energy financial group (EFG),
která elektrárnu v Mostku provozuje, je lídrem
v oblasti energetického zpracování biologicky
rozložitelného odpadu a výroby biometanu v ČR.
Vedle stávajících odpadářských bioplynových
stanic EFG Rapotín BPS, EFG Vyškov BPS či elektrárny na biomasu
MOSTEK energo plánuje i akvizici a rozvoj několika dalších provozů,
a to i za hranicemi České republiky.
Tento rok by měla být produkce navýšena, vedení provozu
Všechny projekty společnosti EFG jsou v souladu s cíli potvrdilo, že po optimalizacích směřuje k výrobě okolo 35 GWh,
„zelené“ ekonomiky. Konkrétně v elektrárně MOSTEK energo bylo což odpovídá elektřině na rok pro zhruba 16 000 domácností.

za rok 2021 vyrobeno 24,4 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů,
což odpovídá roční spotřebě zhruba 11 000 domácností.

Barbora Formánková
PR specialista Energy financial group a.s.

SRPŠ MOSTEK - SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN
V neděli 5. 6. 2022 se konal „SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN“
v areálu autokempu Mostek.
SRPŠ děkuje spolkům a dobrovolníkům za pomoc při organizaci dětského dne. Dále děkujeme za darování nanuků ze stánku autokempu panu Filipu Heresovi a dále za sponzorský dar panu Tuan Le
Xuan (Potraviny - Večerka Mostek) ve výši 2.000,- Kč na odměny
pro děti. SRPŠ dále děkuje společnosti MOSTEK energo za finanční
příspěvek na jazykový kurz angličtiny žákům 2. stupně.
Marcela Bartošová, za SRPŠ Mostek
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NÁLEZ „POKLADU“ NA HŘBITOVĚ V MOSTKU

Dne 21. 10. 2020
oznámili pracovníci obecního
úřadu v Mostku Muzeu Podkrkonoší v Trutnově nález
pozoruhodného souboru mincí a kapesních hodinek učiněný při zemních pracích na
hřbitově v Mostku.
(pozn. obce: „poklad“ byl nalezen při zemních pracích na hřbitově pracovníky obce a zaměstnanci firmy Albrecht a spol. s r. o.)
Prvotní ohledání nálezů a místa zjištění provedl archeolog
trutnovského muzea. Zjištěn byl soubor více než devadesáti mincí
různé provenience a čtvery kapesní a náramkové hodinky.
Dle sdělení pracovníků mosteckého obecního úřadu došlo
k nálezu při odstraňování pařezu u jihozápadní zdi místního hřbitova. Vzhledem k možnosti, že v místě nálezu mohly zůstat ještě
část souboru mincí a pamětních medailí
další artefakty a rovněž ve snaze minimalizovat zásahy do terénu
v prostoru hřbitova, bylo ze strany muzea přistoupeno
Druhou skupinou nálezů byly medaile, vyznamenání a odk detektorovému průzkumu uvedeného místa nálezu.
znaky. Medaile představovaly především pamětní ražby, ať již
Rakousko-Uherské, které reprezentovala pamětní medaile císaře
Františka Josefa I či tři upomínkové medaile na 1. říjen 1938
(zabrání Sudet Německou říší na základě Mnichovské dohody).
Další medaile představovala „Medaille für deutsche Volkspflege“ –
medaile za německou lidovou péči, tedy za péči o nemocné a raněné.
Skutečným vyznamenáním pak byl železný kříž z r. 1939, a
válečný záslužný kříž s meči z téhož roku. Jiným typem vyznamenání byl bronzový Čestný kříž německé matky za porození alespoň
čtyř dětí. Společně s těmito kovovými vyznamenáními se částečně
dochovaly rovněž jejich textilní součásti, které tvořily především
stuhy, na nichž byly kovové části upevněny.
místo nálezu u hřbitovní zdi sousedící s „německým“ hřbitovem (Mostek)
Toto dohledání proběhlo ve dvou etapách ve spolupráci
s Tomášem Škodou, první proběhla dne 23. 10. 2020
v odpoledních a podvečerních hodinách. Při této dohledávce se
podařilo vyzvednout ještě několik mincí, ale především ojedinělý
soubor obsahující německé odznaky a vyznamenání z období druhé světové války a tři prsteny. V závěrečné etapě dohledávání bylo
zjištěno ještě značné množství drobných mincí, avšak silně poškozených korozí.
Soubor artefaktů obsahoval čtyři druhy předmětů: mince;
medaile, vyznamenání a odznaky; hodinky a šperky.
Nejhojněji zastoupeny byly mince. Nejstarší pochází již z r.
1769 a jde o tolar Branibory-Ansbach, Christian Friedrich Karl
Alexander (1757-1791) z mincovny Schwabach (za určení děkuji
PhDr. Vojtěchu Brádlemu z Muzea východních Čech v Hradci
Králové) následně jsou zastoupeny mince z 19. století především
rakousko-uherské, např. čtyři pamětní mince císaře Františka Josefa I., ale vyskytla se i ojedinělá argentinská dvoucentová mince z r.
1891. Nejčastěji jsou však zastoupeny mince vyražené do konce
30-tých let 20. století. Z tohoto období jsou mince různé hodnoty
z většiny evropských států počínaje Československou republikou
přes Německo, Polsko, Maďarsko, Itálii, Belgii, Holandsko, Francii, Jugoslávii, Rumunsko a konče carským Ruskem i mincemi
Sovětského svazu. Výčet zemí nemusí být ovšem zcela vyčerpávající, neboť soubor z poslední fáze detektorového průzkumu nebyl
doposud vzhledem ke stavu mincí ještě kompletně zkonzervován.

válečné záslužné kříže
Z odznaků to byly stranické odznaky BdD (Bund der
Deutschen) neboli Svaz Němců – předchůdce SdP Sudetendeutsche Partei, která je zastoupena dvěma odznaky a to řadového
člena a funkcionáře SdP a odznak příslušníka NSDAP. Další odznak představuje člena Deutscher turnverband (Německý turnerský
svaz), což byl předválečný německý tělovýchovný spolek. Další
odznaky patří N.S. frauenschaft, tedy členkám národněsocialistického společenství žen.

Zpravodaj obce Mostek 3/2022 - strana 5

(Pokračování na stránce 6)

(Pokračování ze stránky 5)

nalezené šperky

nalezené odznaky
Dalším okruhem nálezů byly hodinky, z nichž byly jedny
náramkové a minimálně troje kapesní. Většinou se jednalo o poměrně velké kapesní hodinky ze světlého šedého kovu silně poškozené jak korozí, tak pravděpodobně i ohněm a zásahem zemní
techniky. Součástí některých byl i řetízek z lehkého světle šedého
komu. Výjimku tvořily podstatně menší zlaté hodinky s ozdobným
řetízkem, které měly dvojité otvírání a byly zdobeny jemnou rytinou vyobrazující dívku s košíkem květin. Velmi zajímavý údaj
poskytly hodinky náramkové, na jejichž zadní straně bylo vyryto
jméno Josef Müksch a pod ním místo a datum Amsterdam 1940.

Závěrem lze uvést, že se jedná o soubor cenností záměrně
uložených za účelem jejich uchování pro budoucnost, tedy tzv.
depot či poklad. Soubor byl pravděpodobně uložen do zásypu hrobu (možné dotčené rodiny) patrně na sklonku 2. světové války či
těsně po jejím konci. Lze předpokládat, že předměty, zde uložené,
byly ukryty před odsunem sudetských Němců, neboť cennosti byly
při odsunu německému obyvatelstvu zabavovány.
Co se týče původu souboru předmětů, domníváme se, že se
mohlo jednat buď o sbírku německého sběratele, nebo a tato verze
se jeví jako pravděpodobnější o cenný majetek některé z místních
rodin, jejíž příslušníci a příslušnice byli členy organizací zastoupených zjištěnými odznaky tedy BdD, SdP, NSDAP, Deutscher Turnverband a N. S. frauenschaft. Je více než pravděpodobné, že minimálně jeden člen této rodiny byl příslušníkem Wehrmachtu či
jiné říšské branné složky a prošel velkou částí evropských bojišť,
což by mohl dokládat geografický rozsah mincí depotu.
Zda se jednalo přímo o Josefa Müksche, jehož jméno bylo
vyryto na náramkových hodinkách, zůstává předmětem bádání.
Nicméně studiem archivních pramenů bylo zjištěno, že příslušníci
rodiny Mükschů v období 2. světové války v Mostku žili.
Mgr. Ondřej Tůma
archeolog Muzea Podkrkonoší v Trutnově

ÚPRAVY HŘBITOVA V MOSTKU

náramkové a kapesní hodinky

V současné době prochází náš hřbitov v Mostku velkými změnami,
opravami a údržbou. Někteří tyto nové úpravy vítají, jiní naopak kritizují a nejsou příznivci těchto změn.
Túje, na které jsme byli léta zvyklí, jsme byli nuceni odstranit. Tyto
túje již nebylo možné ostříhat tak, aby byly zelené. Po jakémkoli zásahu ostříháním byly vidět nevzhledné hnědé větve. Navíc prorůstaly
mezi hroby a jejich kořeny některé náhrobky i nadzvedávaly. Hroby a
náhrobky byly ve stálém stínu a vlhkosti, což nesvědčí materiálům, ze
kterých jsou zhotoveny a byly na nich lišejníky, apod. Větve mezi
hroby nejenže vypadaly nevzhledně, ale hrozil i vznik požárů (k čemuž již v minulosti několikrát došlo).
I nás velmi mrzí ničit cokoli vzrostlého, ale výše uvedené důvody a
stáří tújí nás donutily k takto razantnímu kroku.
Věříme, že nás chápete a že se nově prosluněný hřbitov bude nakonec líbit i Vám. Ještě letos bude na hřbitově vybudována nová cestička ke kapli Sv. Anny. Rádi bychom v budoucnu přemístili i kříž
z německého hřbitova do „české“ části. Dále budou postupně i osazovány nové vhodné dřeviny.
Plánujeme také vybudování kolumbária podél hřbitovní zdi pro ty,
kteří nechtějí nebo nemohou pro své drahé zemřelé budovat hroby a
ani nechtějí využít rozptylové loučky.

náramkové hodinky
(na zadní straně vyryto Josef Müksch, Amsterdam 1940)
Poslední nejméně četnou skupinu nálezů tvořily šperky
reprezentované pouze třemi prsteny, z nichž dva byly poměrně
tenké ze žlutočerveného zlata s červenými a růžovým broušenými
kameny, pravděpodobně rubíny a poslední byl masivní zlatý pečetní prsten s iniciály JZ. Všechny tři prsteny byly opatřeny puncem.
Pečetní prsten byl vyzvednut na textilem potažené plastové podložce.
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Ing. Dagmar Včeláková, starostka

ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 24. 7. 2022 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).
Nezasílejte vyluštění dětské křížovky a sudoku. Nejsou soutěžní.
Přihlášením do soutěže vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním jména a obce bydliště v případě výhry.
V tomto čísle hrajeme o potravinový balíček a knihu o Mostku. Výhry sponzoruje Obec Mostek.
V minulém čísle vyhrála potravinový balíček Sylva Bartošová, Mostek, a knihu o Mostku p. Lenka Šímová, Mostek . Blahopřejeme.
Barevný most do nebe,
není ale pro tebe.
Po něm chodí slunce, voda,
že já nesmím, to je škoda.
Kdo to je? (tajenka 1)

1

Ráno vycházím,
večer zacházím,
celý den se procházím….
Kdo jsem?

6

2

(tajenka 2)

3

2

1

7

4


5

3

4

8

6

9

7
8

5

10
9

10
Začátečník

3

6
2
7

8 9

5

Pokročilý

9 2
1 8
3
4 7

1 7 5
4
3

6 5
2
7 3
5 4

4

2 1
3
8

6

9

2 8
7
5
4

6
8
3
7
4
9
5 6

Expert

7

6
4 8 2
6
7 9
3
6

9
2

9
4
1
5
2
1
2 3 5

6
4

7
1 9 4

OSMISMĚRKA
Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním,
…………. (tajenka)
Seneca

ALTÁNEK, ATELIT, BALIT,
BUNKR, CVIČITELÉ, ČÍHAT, ČLUNY,
ČOLCI, ELENA, EMISE, FARSA,
GRADIENT, IRSKO, KATAR, KOŠTĚ,
LITINA, LOKNA, LUPIČ, NÁŘEK,
NÁSTRAHY, NAUKA, PRAZDROJ,
PROSPERITA, REBEL, SÉRUM,
SHLUK, STADIUM, STVOLY, SUCHAR,
SUNAR, TANGO, TLAMA, TLAPA
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8 5
3

9

4

Moudré je říct si každého dne: …………… (tajenka 1, 2 a 3)
(Jan Neruda)

Zpravodaj obce Mostek 3/2022 - strana 8

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k životním výročím,
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti…

24.4.
24.4.
25.4.
25.4.
27.4.
27.4.
30.4.
1.5.
7.5.
7.5.
7.5.
8.5.
10.5.
16.5.
20.5.
20.5.
22.5.
29.5.
30.5.
3.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
12.6.
13.6.
18.6.
19.6.

Bohumil Šolc, Mostek
Jiří Novotný, Mostek
Stanislava Chaloupková, Souvrať
Marie Jandová, Souvrať
Růžena Havránková, Mostek
Věra Bergerová, Mostek
Wanda Kalendová, Mostek
Vladimír Svoboda, Mostek
Libuše Jirásková, Souvrať
Helena Válková, Debrné
Jana Drtinová, Souvrať
Vlastimil Kubíček, Debrné
Erna Pavlíčková, Debrné
Věra Pelikánová, Mostek
Božena Hájková, Debrné
Helena Justová, Souvrať
Olga Burešová, Mostek
František Albrecht, Mostek
Zdenka Sommerová, Mostek
Milada Přibíková, Debrné
Josef Polák, Mostek
Stanislava Tichá, Mostek
Kristina Drahošová, Souvrať
Blažena Vacková, Mostek
Eva Slaninová, Mostek
Václava Kuhnová, Mostek
Lubomír Müller, Mostek
Milena Albrechtová, Mostek

81 let
75 let
88 let
77 let
85 let
79 let
81 let
81 let
88 let
79 let
75 let
90 let
87 let
79 let
80 let
76 let
87 let
79 let
89 let
70 let
70 let
70 let
78 let
75 let
70 let
78 let
79 let
70 let

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SPLATNOST VODNÉHO A STOČNÉHO
Upozorňujeme občany, že do čtvrtka 30. 6. 2022 jsou
splatné platby za vodné a stočné pro trvale bydlící za období od 1/2022 do 5/2022 a pro chataře a chalupáře za období od 6/2021 do 5/2022.

POJÍZDNÁ PRODEJNA MASO-UZENINY
Od pátku 17. 6. 2022 do naší obce začala zajíždět pojízdná prodejna maso-uzeniny BETA z Pecky (Vidonic).
Každý pátek budete mít možnost si nakoupit v době
od 8,40 do 9,00 hodin maso a uzeniny.
Stanoviště prodejny bude
u firmy Albrecht s. r. o.
v Mostku (naproti č.p. 33).
V době uzávěrky tohoto
čísla zpravodaje ještě probíhají další nutná jednání, která
by měla rozhodnout, zda
bude zajíždění této prodejny
do naší obce pokračovat.
Výsledek tohoto jednání
v tuto chvíli není ještě znám.
Budeme Vás o něm informovat na webu a facebooku
obce Mostek.

NAVŽDY ODEŠLI...
13. 5. 2022 Hana Trejbalová, Mostek
19. 5. 2022 Eliška Fišarová, Souvrať

78 let
86 let

20. 5. 2022 Jaroslav Kunčík, Mostek
3. 6. 2022 Hana Harcubová, Mostek

52 let
75 let

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

VZPOMÍNKY
Dne 20. 7. 2022 tomu bude již 15 let, co nás
navždy opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek,
dědeček a kamarád, pan Josef Kříž.
S láskou vzpomíná
rodina

Dne 23. 8. 2022 vzpomeneme
již 10. smutného výročí, kdy nás navždy opustil
pan Josef Vachek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
manželka Magda a rodina Šneberkova

VZPOMÍNKA KLUBU SENIORŮ
V poslední době nás opustili čtyři členové našeho výboru. Odchod
paní Hany Trejbalové nás však zasáhl nejvíce.
Hana byla pro náš klub nepostradatelná. Její pracovní nadšení celý náš
kolektiv spojovalo. Vzpomeňme na organizování programů na výročních
členských schůzích, na besedy v klubu, různé soutěže a mnoho dalších
akcí, kterých byla iniciátorkou.
Její zásluhou byl náš klub veden jako úspěšný v naší obci. Budeme se
snažit pokračovat v jejím zájmu a docílit podobných úspěchů.
Děkujeme za vše a budeme na Tebe, Hanko, s láskou vzpomínat.
výbor Klubu seniorů Mostek

PODĚKOVÁNÍ
Naši obec v poslední době zasáhly smutné zprávy, a to že nás navždy
opustily dvě ženy - shodou smutných okolností obě Hany. A obě také
v minulosti pracovaly v místních mateřských školkách.
V květnu 2022 náhle zemřela paní Hana Trejbalová, v červnu pak po
těžké nemoci i paní Hana Harcubová. Obě byly po dlouhá léta milými
tvářemi místních mateřských škol a mnoho dětí, dnes již dospělých, na ně
vzpomíná. Děkujeme jim za jejich dlouholetou a obětavou práci pro školství v Mostku.
Paní Hance Trejbalové patří také velké poděkování i za její dlouholetou, poctivou a pečlivou práci ve výboru v Klubu seniorů Mostek.
Čest jejich památce.
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Dagmar Včeláková, za obec Mostek

HORIZONT - POMOC PŘI ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÉ SITUACE, ZEJMÉNA S BYDLENÍM
Služba, kterou sociální rehabilitace poskytuje svým klientům, je konkrétně šitá na míru a zcela zdarma. Jejím cílem je zlepšení nebo celkové vyřešení nepříznivé sociální situace související zejména s bydlením.
Pracovníci služby pomáhají lidem, kteří se ocitli
v těžké životní situaci. Někteří takovou situaci zažívají poprvé
v životě, jiní se na službu obracejí s důvěrou opakovaně. Momentálně se na službu obrátilo několik žen z Ukrajiny, které uprchly
před válkou. Je to pro ně extrémní a nová životní zkouška. Pracovníci služby jim pomohli s orientací v tom, co potřebují, tzn. naučit
je vyhledávat práci a bydlení, služba vyjednala práci se zaměstnavatelem a bydlení s pronajímatelem, pomohla jim v celkové orientaci ve společenském systému naší země, dodala jim naději, že zde
budou moci vést po nezbytně nutnou dobu samostatný a důstojný
život.
Samozřejmě naše služba poskytuje pomoc při zvládání
svízelné sociální situaci všem klientům, kteří se na službu obrátí, ať
se to už týká bydlení, práce, hospodaření s financemi, pečování o
svoji domácnost, v orientaci se ve městě a na úřadech. Poskytuje
základní sociální poradenství, provádí nácviky a orientaci v nových
technologiích zejména zvládat chytrý mobil a počítač, kdo se s tím
ještě nesetkal a potřebuje to ke svému plnohodnotnému životu.

Služba odkáže rovněž na navazující služby. Pracovníci služby se setkávají
se situacemi, kdy se klienti bojí zaregistrovat na pracovním úřadě, nezvládají si sami
sestavit životopis, reagovat na nabídky
práce, neví jak a kde hledat bydlení, uklízet svoji domácnost, prát, žehlit, vařit.
Utrácí moc peněz při nakupování, a pak
jim nezbyde na nutné výdaje. Doprovázení
klienta na úřady a do různých institucí je
také součástí práce služby Horizont – sociální rehabilitace. Klienti většinou nevědí,
jaký druh finanční nebo hmotné pomoci mohou ve své současné
situaci využít.
Mnoho klientů služby Horizont přivítá povzbuzení, podporu a nasměrování formou dlouhodobého nebo dočasného doprovázení. Potřebují vědět a cítit, že nejsou sami a mají někoho, komu se
mohou svěřit, kdo jim pomůže, kdo o ně stojí, zastane se jich, a kde
se jim dostane odborné a profesionální péče.
za Oblastní charitu Dvůr Králové
Službu Horizont – sociální rehabilitace
vedoucí služby Mgr. Kateřina Litošová, tel.: 604 813 448

BÝT POTŘEBNÝ A UŽITEČNÝ JE DŮLEŽITÉ
Sociálně terapeutická dílna Slunečnice ve Dvoře Králové
nad Labem poskytuje služby lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 do 64 let. Jejím cílem je, aby si
uživatelé služby osvojili základní pracovní návyky, uměli přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem, ovládali potřebné manuální dovednosti, pracovní zručnost, zvládali péči o vlastní osobu a
byli soběstační.
Proto se naši uživatelé věnují ručním (např. výroba náramků či dekorací), šicím, dřevařským, úklidovým či zahradním pracím. Oblíbenou činností je prodej v tréninkovém obchodě, kde mají
možnost si vyzkoušet činnosti spojené s prodejem oblečení
a výrobků dílny. Společně provádíme nácvik psaní, počítání či práci
na počítači. Prostřednictvím individuálních či skupinových rozhovorů se seznamují s různými tématy týkajícími se běžného života či
aktuálního dění ve společnosti. Při realizaci jednotlivých činností
jsou současně podporovány jak jejich vzájemné vztahy, tak také
rozvoj komunikace.
Pro každého je dílna přínosná a důležitá v něčem jiném.
Obohacuje však život každého z nich. Mají radost, když se jim práce daří, a cítí se být užiteční a potřební.

za Oblastní charitu Dvůr Králové,
službu Sociálně terapeutická dílna Slunečnice
vedoucí služby Mgr. Marie Pražáková, DiS., tel.: 731 401 417

Oblastní charitu Dvůr Králové
můžete podpořit:

finančně

materiálně

duchovní podporou

dobrovolnickou pomocí
Více informací naleznete zde:
https://dk.charita.cz/
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