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Zprávy z Mostku...
Prázdniny pomalu končí, věřím, že jste si užili
zasloužené dny volna, tepla a sluníčka.
V minulých měsících jsme uspěli s žádostí o
dotaci a byla nám přidělena podpora v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa
3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika, která se týká vybudování kalové koncovky na stávající čističku odpadních vod. Na tuto
akci bude vypsáno výběrové řízení.

Samozřejmě Vás srdečně zveme na již tradiční
den obce, který se letos bude konat po desáté.
Přijďte se do areálu autokempu bavit již v
11,30 hodin, kdy obecní slavnosti zahájí kapela
Podzvičinka, která s námi oslaví své 65. výročí od
vzniku a zahájí tak bohatý program oslav. Na oslavách uvidíte i Roberta Křesťana s Druhou trávou,
svými písněmi nás potěší známá kapela Fešáci.
Společně se zasmějeme u pořadu Na stojáka a po
nám dobře známých Hamletech se můžeme těšit i
na ohňostroj. Na programu je i vystoupení dětí ze
ZŠ, divadlo pro děti, mažoretky, policejní ukázky
činnosti, Den otevřených dveří
SDH, stánek vodních skautů Mostek,… Spolupořadatelem akce je
Další výběrové řízení, které je plánováno vy- MAS Královédvorsko.
psat, se týká propojení průzkumného vrtu s vodoPřeji Vám krásné dny a těším se na Vás na dni
vodním řadem v části Souvrať, na což je již zpra- obce 2019… 
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce
cována projektová dokumentace.
I nadále se pracuje na projektu na výstavbu
bytů v čp. 83 Mostek (stará škola) a podání žádosti
o dotaci v příslušných dotačních programech.
Výběrové řízení na rekonstrukci komunikace
podél trati v této době se chýlí ke konci a zastupiteli bude vybrán dodavatel prací, které by měly
proběhnout ještě letos na podzim.
Mimo jiné plánujeme vyhlásit i výběrové řízení
na rekonstrukci střechy na budově čp. 73 až 76,
kde dochází k zatékání do pronajímaných bytů.
Akce se však uskuteční nejdříve na jaře příštího
roku z důvodu nutnosti výběrového řízení.

Obec Mostek nabízí k pronájmu
PRODEJNÍ PLOCHU
vhodnou k podnikání
v Mostku č. p. 27
( k dispozici jsou 3 místnosti,
WC a chodba
s celkovou plochou 67,95m2)
Prohlídka prostor možná
Zpravodaj obce Mostek 4/2019 - strana 1

MOŽNOST PLATBY KARTOU NA
ÚŘADĚ

Připomínáme, že
na OÚ Mostek lze
hradit poplatky i bezhotovostně běžnými
platebními kartami.
Můžete tak hradit
správní a místní poplatky, vodné a stočné, nájmy, plnění z kupních smluv či
služeb Czech Point., apod

2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Věříme, že jste si letošní prázdniny užili tak
hezky jako my. V pátek 19. července 2019 vyrazili na
své malé táboření naši skautští benjamínci, Chrostíci.
Alespoň tedy ti, které letní vítr nezanesl do jiných koutů světa. Ti, co zůstali, odjeli do Kalu u Pecky objevovat kouzlo podsadových stanů. Zůstali do neděle 21.
července a hlídali tábořiště "lovcům mamutů", vlčatům ze Dvora
Králové a z Chlumce nad Cidlinou. Vyzkoušeli si střílení z luku,
hod oštěpem (samozřejmě na mamuta), tvořili z keramické hlíny,
kreslili uhlem, chystali a udržovali oheň, opékali, u potůčku si hráli,
také se vykoupali... Bylo toho mnoho, do čeho se pustili.

27. července 2019 sedli na vlak někteří starší členové 2.
oddílu a vydali se na dlouhou cestu k řece Sázavě. Strávili pak pohodový týden na skautském tábořišti nedaleko Ledče nad Sázavou
až do 3. srpna 2019. Pět z našich šesti nových plastových kánoí
přivezl kapitán na místo autem, načež se mohlo dovádět, zkoušet a
učit. Během táboření podnikli skauti výpravu k bájným Stvořidlům.
Následně cestou do Ledče navštívili i nedalekou Sluneční zátoku,
kde kdysi pobýval se svými chlapci Jaroslav Foglar - Jestřáb. Ve
čtvrtek se podařilo splutí řeky do Zruče nad Sázavou. Večer toho
dne byl potom zakončen slavnostním slibovým ohněm. Všem se v
sobotu těžko s tábořištěm loučilo, bylo tam krásně.

Těšíme se na viděnou na Dni obce. Budeme rádi, když k
našemu stánku příjdete. Opět přijímáme nové členy, především
benjamínky (prvňáčky), neboť ti naši lonští již postupují mezi čolky
a žabičky.
Ahoj.
za 2. OVS, KAČ Suchá

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ SE BLÍŽÍ - JIŽ OD 1. 1. 2020 !!!
POZOR od 1. 1. 2020 !!!!

 Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkování proti
vzteklině.

 Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes
nezaměnitelně identifikován (čipováním), dříve tetování.

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele
psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, s účinností od 1. ledna 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Jinými slovy: veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci
naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné,
pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se
mohly pohybovat v rozmezí 20 až 100 tisíc Kč v závislosti na druhu
provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Čipování má i své výhody, jako je např. snadnější vycestování se

psem do zahraničí, zaběhnutý pes se rychleji
vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže
jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa,
snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za
týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu s aplikací od
veterináře se pohybuje kolem 500 Kč. Životnost čipu se odhaduje
na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé
miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat
zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů
zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat
www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zeregistrování plní
mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa
v případě zaběhnutí.
Dagmar Včeláková, starostka
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DEN OBCE MOSTEK
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ÚVODNÍ SLOVO NOVÉ ŘEDITELKY ZŠ A MŠ MOSTEK
Dovolte mi, abych vás pozdravila
v souvislosti s mým nástupem do funkce ředitelky školy. V úvodu bych ráda poděkovala
bývalému panu řediteli Miroslavu Lebedovi za
dlouholetou práci, kterou pro naši školu vykonal. Těší mě, že nadále zůstává ve škole a bude
pracovat jako učitel na zkrácený úvazek.
Převzala jsem školu s historií sahající do minulého století, kde děti vzdělává stabilní a kvalifikovaný pedagogický
sbor, školu v klidném prostředí obce, školu spolupracující se vzdělávacími institucemi, školu, která je aktivní v projektech a má výsledky v soutěžích.
Mám dvacet let praxe ve školství, z toho 9 let na ZŠ a 11
let na SŠ. V mém předchozím působišti, kterým byla SŠIS Dvůr
Králové nad Labem, jsem vyučovala matematiku a tělesnou výchovu. Učila jsem také žáky, kteří byli přijati na střední školu ze ZŠ a
MŠ Mostek. Vždy patřili mezi nejlepší v přijímacím řízení a přechod na střední školu pro ně nebyl žádný problém, protože byli
opravdu dobře připraveni. Možná proto mě o to víc trápí nízký počet žáků v naší škole, i když z pohledu vzdělávání je to ideální stav,
protože učitelé tak mají prostor pro individuální přístup k žákům
během výuky.
Tento způsob výuky se jistě odrazil v letošních skvělých
výkonech žáků v okresních kolech matematických soutěží. V matematické olympiádě zvítězil Pavel Pikl (5.ročník), v soutěži Matematický klokan kategorie Cvrček (3. ročník) vyhrál František
Novák a tím celkově obsadil v našem kraji 4. - 5. místo. Za pochvalu také stojí 8. - 9. místo Anny Puhlovské (8. ročník) okresního kola Pythagoriády.
Velký dík za to patří paní učitelce Dagmar Jandové a Janě
Fischerové, které žáky na soutěže připravily, ale především samotným žákům, kteří školu reprezentovali.
Možná jste již postřehli, že připravujeme nové webové
stránky školy. Uvítám, pokud budete jejich tvorbu připomínkovat,
abychom je upravili k vaší maximální spokojenosti. Prosím o trpělivost, než budou kompletně doplněny.

Jako v každé škole, tak i v té naší, je vždy co zlepšovat.
Prioritou číslo jedna je tedy získat více dětí a to se neobejde bez
spolupráce rodičů, pedagogů, veřejnosti a obce. Výhrou pro každého rodiče, pedagoga i dítě je bezpečné vzdělávací prostředí založené na vstřícné a efektivní komunikaci. Výhrou pro každou školu je
spolupracující a tolerantní rodič. Budu ráda, když za mnou přijdete
s jakýmkoliv problémem, u nás má každý dveře otevřené. Těším se
na spolupráci a přeji všem žákům, rodičům a učitelům úspěšný a
klidný školní rok 2019/2020.
Mgr. Hana Černá, ředitelka ZŠ a MŠ Mostek

Uvítám také každý váš podnět, který by mohl přispět ke
zlepšení chodu školy.
Na závěr dvě novinky. Jedna z nich je, že do první třídy
nastoupí 15 žáků, třídní učitelkou bude paní Zuzana Pacáková.
Vzhledem k tomuto počtu ji nebudeme s jinou třídou po
dlouhých letech spojovat. A druhou zprávou je přijetí nové kolegyně paní učitelky Věry Formánkové, která bude třídní učitelkou spojené 4. a 5. třídy.

PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si poděkovat touto cestou panu Mgr. et Mgr. Miroslavu
Lebedovi za jeho dlouholetou činnost v pozici ředitele Základní
školy a Mateřské školy, Mostek, okres Trutnov. Za jeho působení
škola získávala mnohá ocenění, dosáhla velmi dobrých úspěchů a
výsledky žáků nejenže byly srovnatelné, ale i převyšovaly úroveň
žáků městských a větších škol. Ne náhodou byl pan Mgr. Lebeda
také oceněn za rok 2018 ve čtvrtém ročníku oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží cenou Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Věnoval se totiž nejen dětem na půdě školy, ale mimo ni i trénování fotbalového týmu, zvláště dětí a mládeže. Práce s
dětmi a mládeží se stala nejen jeho povoláním, ale také koníčkem.

Na naší základní škole působí již 40 let, nejdříve jako učitel, později jako ředitel. Tuto funkci vykonával 27 let. Velmi nás
těší, že škole zůstává i nadále věrný a i dále bude vyučovat naše
žáky.
Děkuji ještě jednou a myslím, že mohu takto poděkovat i
za ostatní zastupitele, obecní úřad, pedagogy a nepedagogické pracovníky školy, ale i za občany a jeho bývalé žáky. Přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů.
Zároveň přeji nové paní ředitelce Mgr. Haně Černé hodně
úspěchů v nové pozici a přejeme si, aby se jí na naší škole líbilo.
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Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 8. 9. 2019 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).
Přihlášením do soutěže vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním jména a obce bydliště v případě výhry.
Hrajeme o dva potravinové balíčky v hodnotě po 300 Kč. Výhry sponzoruje Obec Mostek a pekárna Klouček & Kloučková s. r. o.
Po dvou permanentkách do autokempu v soutěži z minulého čísla vyhráli: p. Denisa Červená a Andrea Bartošová, Mostek. Blahopřejeme.

Každé ráno vesele,
Tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci,
hned ho klepnou po palici...
(tajenka 1)
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Nebýt mého kokrhání,
nebylo by rána ani.
Vstávejte už lenoši,
dlouho spát se nesluší...
(tajenka 2)
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Začátečník

Pokročilý

OSMISMĚRKA
Na Dni obce Mostek oslaví své 65. výročí... (tajenka)

ASPIRANTI, BLOKY, BUVOL,
CÍTIT, ČAREK, ČERVOTOČ, DIVAN,
HRABOŠ, KANÝRY, KOKILY,
KOTRČ, KOVKOP, KTERÁ, LÁVKA,
ŇADRO, NÁVYK, OBĚDY, OPATI,
POTUD, POVSTALEC, RANTL,
SAZKA, SPRAVOVAT, STATI,
STROP, ŠNAPS, TENTOKRÁT,
ZÁPASNÍK, ZÁVĚTI, ZKRAT,
ŽARGON, ŽEBRO
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Expert

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
I oslavy obce slaví výročí, protože …… (tajenka 1, 2 a 3)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k životním výročím,
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti…

3.7.
5.7.
20.7.
27.7.
30.7.
31.7.
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.
9.8.
9.8.
12.8.
15.8.
17.8.
20.8.
20.8.

Jaromíra Píšová, Mostek
Helena Jiřičková, Mostek
Jaromír Pokorný, Souvrať
Karel Laš, Mostek
Věra Munserová, Mostek
Ludmila Rejmontová, Zadní Mostek
Marie Víšková, Mostek
Veronika Kociánová, Debrné
Miloslav Berger, Mostek
Petr Samler, Mostek
Květoslava Janebová, Mostek
Jiřinka Nejmanová, Mostek
Helena Šejblová, Mostek
Miroslava Bartošová, Mostek
Bedřich Hlušička, Mostek
Dagmar Poláčková, Mostek
Zofia Pušová, Mostek
Údaje jsou zveřejněny dle platných předpisů
a se souhlasem dotčených osob
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

76 let
70 let
75 let
91 let
76 let
80 let
86 let
81 let
81 let
75 let
70 let
76 let
91 let
70 let
85 let
75 let
70 let

SŇATEK UZAVŘELI
Blahopřejeme k uzavření sňatku
a přejeme mnoho štěstí na společné cestě…

15. 6. 2019
Marie Černohorská, Souvrať & Tomáš Dlabola, Souvrať
29. 6. 2019
Kateřina Votočková, Souvrať, & Michal Votoček, Souvrať

NAVŽDY ODEŠLI...
30. 7. 2019 Pavlína Michelová, Mostek
1. 8. 2019 Svatopluk Robek, Mostek
3. 8. 2019 Petr Karel, Souvrať

18. 8. 2019 Veronika Kociánová, Debrné

57 let
66 let
69 let
81 let

VZPOMÍNKA
Dne 23. 8. 2019 jsme vzpomněli 7. smutného
výročí, kdy nás navždy opustil pan Josef Vachek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
manželka Magda a rodina Šneberková

FK MOSTEK ZNOVU V OKRESNÍM PŘEBORU !!! ☺
Po ročním pobytu ve III. třídě se tým dospělých FK Mostek v úvodu soutěže, nepředbíhejme.
suverénním způsobem navrátil do okresního přeboru. Zoufalou persoNyní nás čekají dva venkovní zápasy, a to v sobotu 24. 8.
nální situaci se klub snažil vyřešit ukončením činnosti v Libči a o týden později v Poříčí.
B týmu z Borovnice a převedením hráčského kádru do Mostku. BohuPoř.
Zápasy V
Tým
R
P
Skóre Body
žel, řada hráčů skončila a cíl tedy splněn nebyl.
Letního tréninkového procesu se proto účastnilo jen kolem 10
1
Ba Rtyně
2
2
0
0 14 : 0
6
borců. Před vlastní soutěží tým sehrál dvě přípravná utkání. Na domá2
Ji Kocbeře
2
2
0
0
8 : 4
6
cím hřišti si poradil s týmy z nižších soutěží – Horka 5:4 a Kuks 6:2.
3
FK Poříčí u Trutnova
2
2
0
0
6 : 2
6
Změny v kádru:
4
So Vítězná
2
2
0
0
6 : 2
6
Odešli: L. Belák (SK Češov), činnost ukončil Ježek
Přišli: Vohnout (Jiskra Kuks), návrat po zranění Bogáň, návrat
5
FC Mladé Buky
2
2
0
0
6 : 4
6
z hostování Jirák (po návratu z USA v první polovině září), z B týmu
6
Ta Hostinné
2
1
0
1
8 : 4
3
Vrabec, Přiklopil, Čedík ml., Pohořelý, Borůvka, Nerer.
7
TJ
Rudník
2
1
0
1
7
:
7
3
K prvnímu utkání zajel tým do Podhůří. V kádru chyběl L.
8
FK Mostek
2
1
0
1
4 : 3
3
Truhlář, který je po operaci slepého střeva. Ačkoliv domácí byli fotbalově lepší, podařilo se nám v premiéře zvítězit 2:0 brankami D. Duchka
9
FK Volanov
2
1
0
1
3 : 8
3
a V. Robka. Horší je, že jsme na čas pro zranění kolena ztratili
10 Ji Libeč
2
0
0
2
4 : 6
0
R. Zárubu.
11 FK Strážné
2
0
0
2
3 : 8
0
V druhém zápase na domácím stadionu jsme podlehli ambici12
FK
Radvanice
2
0
0
2
2
:
5
0
óznímu týmu z Mladých Buků 2:3, když naše branky zaznamenali M.
Bogáň a V. Robek. Oba zápasy nám nastavily nekompromisní zrcadlo,
13 SK Janské Lázně
2
0
0
2
1 : 9
0
že mužstva v okresním přeboru jsou na výrazně vyšším kvalitativním
14
Sp Hajnice
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stupni, než byla úroveň v loňské sezóně v nižší soutěži. Existuje tedy
předpoklad, že to bude asi zase boj o udržení soutěže. Ale jsme teprve
za FK Mostek Mgr. Miroslav Lebeda

BUĎTE S NÁMI V OBRAZE...
Chcete mít nejnovější informace
z obce Mostek?

Sledujte pravidelně www.mostek.cz
i na Vašem chytrém telefonu!
Aplikace V obraze přináší pomocí
notifikačních zpráv přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích v obci i okolí,
můžete si prohlédnout fotografie
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve dnech 27. 4. 2019 a 22. 6. 2019 jsme v obřadní síni Obecního úřadu Mostek slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

28. 11. 2018 Etela Hlušičková

31. 12. 2018 Filip Brouček

10. 1. 2019 Ondřej Vais

12. 1. 2019 Dita Trejbalová

11. 2. 2019 Rozálie Petrášová

11. 2. 2019 Lukáš Hlavatý

17. 3. 2019 Luboš Krkonoška
19. 2. 2019 Zuzana Honců
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