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Dění z obce Mostek ve zkratce
Léto nám již dalo neúprosné sbohem, podzim začal zbarvovat a
shazovat listy stromům. Přichází pomalu zima a než se nadějeme,
budeme rozsvěcet náš společný vánoční strom. Do zimy však máme
v plánu stihnout ještě několik rozpracovaných akcí.
Jednou z nich je infrastruktura na Slunečné stráni. Stavba byla
ve smluvním termínu převzata a bylo požádáno o kolaudaci. Prodána je již téměř polovina pozemků k výstavbě rodinných domů v této
lokalitě. Mnozí stavebníci již začínají řešit projekty, aby co nejdříve
mohli započít se stavbou domu.
Výstavba nového vodovodního řadu v osadě
Dvořáčky, na kterou jsme získali finanční podporu Královéhradeckého kraje, je již také téměř u konce. V listopadu 2017 bude vyřízen územní souhlas pro výstavbu vodovodních
přípojek k jednotlivým domům.
V říjnu 2017 bude proveden průzkumný vrt
v části Souvrať, na který byl získán finanční

příspěvek v rámci Národního programu životního prostředí vyhlášené SFŽP.
V této chvíli začínáme zpracovávat žádost o dotaci na vybudování chodníku směrem k benzinové stanici. Žádost bude podána
v listopadu 2017 prostřednictvím dotačních programů MAS Královédvorsko - programový rámec IROP, opatření Bezpečnost dopravy
a podpora udržitelné dopravy. Na základě územního rozhodnutí a
projektové dokumentace bude vydáno stavební povolení. Výběrové
řízení na dodavatele již bylo vypsáno a zastupiteli obce bude
vybrán dodavatel stavby.
Jako další akce plánujeme podat žádosti o dotace na sběrný
dvůr, výstavbu sociálních bytů v budově staré školy, revitalizaci
rybníka nebo opravy místních komunikací.
Věříme, že se nám podaří uskutečnit co nejvíce z těchto větších
plánovaných akcí.
Obec Mostek

Obec Mostek Vás srdečně zve
první adventní neděli
dne 3. 12. 2017
od 16,30 hod.v centru obce na

Program:
Vánoční vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ Mostek
H-KVINTET
Ježíškova pošta
Zahřátí zajištěno
Čaj, vánočky
a kuřecí řízečky

(pro napsání Ježíškovi můžete využít i formulář ze str. 5 a 6)
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Den obce Mostek 2017 aneb 120 let školství v Mostku
V sobotu 9. září 2017 jsme se opět sešli na Dni obce Mostek.
Letos jsme tyto oslavy spojili s oslavou 120 let školství v Mostku.
Počátky školství se ale v našem současném katastru datují ještě
dříve. Již v roce 1868, tedy téměř před 150 lety, probíhá v Olešnickém Debrném pravidelné školní vyučování zdejších dětí v čp. 6.
V dubnu roku 1897 byl zásluhou
továrníka Eduarda Mandla položen
základní kámen budo vy školy
v Mostku, kde dnes sídlí obecní úřad. A
již 15. září, před 120 lety, byla slavnostně otevřena Obecná německá škola
v Mostku, která se po druhé světové
válce stala ryze českou.
Již od poválečného období je řešena nutnost výstavby nové školy z kapacitních důvodů. Postupně však škola jen využívá pro výuku dalších budov v obci.
Stavba nové školy se
táhla dlouhé roky, teprve
v roce 1988 byl smontován
skelet budovy a až v roce
1995 sem první žáci usedají
do školních lavic. V této
škole se děti učí dodnes.
Školství je již od dob Marie Terezie, která zavedla všeobecnou
vzdělávací povinnost, nedílnou součástí života nás všech. I venkovská škola má svůj velký význam a dává své obci určitý kus
identity. Existence školy je důležitá i pro udržení kvalitního života
na venkově, aby se nestal jen místem k přespávání.
Dodnes platí známé pořekadlo, že každá správná obec má tři
základní atributy – školu, kostel a hospodu.
Škola na vesnici není o nic horší než ve městě. Naopak dává
svým žákům a jejich rodičům příjemnější a tak trochu rodinné zázemí.
Každý z nás měl určitě během svých školních let i takové chvíle, kdy školu a učení z duše nenáviděl a doba přestávek a prázdnin
byla na škole to nejlepší. Po letech však všichni vzpomínáme jen
na to dobré a úsměvné, na své úspěchy, ale i nějaké ty průšvihy.
Pevně doufám, že naše škola bude mít nadále přízeň rodičů,
milé a spravedlivé učitele a zejména dostatek spokojených žáků.
Všichni rádi vzpomínáme na školní léta, a proto věřím, že současní i budoucí žáci budou také na naši školu vzpomínat
v dospělosti s láskou a úsměvem.
V sobotu 9. 9. 2017 jsme s úctou vzpomněli na všechny učitele,
kteří působili na školách v Mostku, Souvrati i Debrném. Poděkovali jsme i členům současného pedagogického sboru za jejich práci a
péči, kterou našim dětem věnují. V tento den jsme měli možnost
zavzpomínat si na svá školní léta, ať jsme je prožili na školách
v Mostku nebo kdekoli jinde.
Tento den
započal
již
v 9,30 hodin
Dnem otevřených dveří ZŠ
a MŠ Mostek,
který byl zahájen bubenickou
show
Drum
Circle z Prahy.
Věřím, že jste
navštívili Den otevřených dveří základní a mateřské školy, kde jste
si mohli prohlédnout současnou podobu naší školy.
Od 10 do 15 hodin byla také možnost navštívit Den otevřených
dveří firmy ALGAMO, kde měli návštěvníci jedinečnou možnost
nahlédnout pod pokličku kultivace zelených řas, z nichž se zde
unikátním způsobem získává nejsilnější antioxidant světa.

Zástupci společnosti
ALGAMO,
pánové
Libor
Winkler a
Otto Dobřichovský,
vystoupili na pódiu a
zmínili, že se jedná
o ojedinělou výrobu
astaxanthinu ve světě.
Samotné oslavy byly
zahájeny vystoupením mažoretek ANABEL ze Dvora Králové nad Labem.
Hned po nich vystoupily
děti ze ZŠ Mostek pod
vedením paní učitelky
Zuzany Pacákové.

Poté nás opět po roce
naladila do country stylu
kapela NÁHODA
z Pecky.
Po
15.
hodině
vstoupila na pódium
s krásnými písněmi
BÁRA
BASIKOVÁ
s kapelou BasicBand.
Potěšila nás mnoha
muzikálovými a známými skladbami v jejím
jedinečném podání.

(Pokračování na stránce 3)
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Čekání na ohňostroj
zpříjemnila nám již dobře
známá kapela EGO RETRO MUSIC z Hořic.
Během celého dne bylo
možné shlédnout výstavu
ke 120. výročí školství
v Mostku, potkat mnoho
známých a při pěkném
počasí se dobře pobavit.
Pro děti byly k dispozici atrakce,
malování na obličej, výtvarná dílna
SRPŠ a stánek Vodních skautů
Mostek. Děti také shlédly dvě divadelní vystoupení Loutkového divadla Smiřice (Pejsek a kočička a
Kašpárkovo varieté).

(Pokračování ze stránky 2)

Pohodový, melodický rock a nestárnoucí hity největší
americké hudební
legendy nám zahrála další kapela
CREEDENCE
Revival
Czech
ze Dvora Králové.
V
podvečer
nám předvedly břišní tance tanečnice
z uskupení KHATYA v několika
tancích a mnoha
kostýmech.

Milovníky veteránů jistě potěšily škodovácké vozy klubu Reincars z Trutnova.

Pak návštěvníky rozproudila místní
kapela MOSSOCKI svými rockovějšími
skladbami.
Celým dnem nás provázela naše skvělá moderátorka Marcela Robková. Děkujeme.
Na závěr děkuji všem, kteří pomáhali
organizovat tyto slavnosti, účinkujícím ze ZŠ
Mostek, členkám SRPŠ a Klubu seniorů,
členům SDH, všem ochotným sponzorům a
zastupitelům za podporu této akce.
Dagmar Včeláková, místostarostka obce

Děkujeme sponzorům za podporu akce Den obce Mostek 2017:
MOSTEK energo s. r. o.
ALGAMO s. r. o.
OBIS s. r. o.
AM GNOL s. r. o.
Albrecht a spol. s. r. o.
Rejmont Ladislav - zemní práce
TERAKON s. r. o.
GEODÉZIE Trutnov - Jakub Polonský
TRANSPORT Trutnov
Ing. Zdeněk Borůvka
Geodézie Vrchlabí - Stanislav Nosek
MrcasNET - Martin Soukup
Pension Alkiony - Jarmila Frysová
Jan Svědiroh - autodoprava
A & M Borovnička - bazény
Bucfilm - Jaroslav Bouček
TOPinstal - Václav Bark

Optika SOVA s. r. o. - Jiří Brádle ml.
Petr Kozák - podlahářství
MODELA Trutnov
Restaurace Za Mostem s. r. o.
Lubomír Petr - zednické a obkladačské práce
Solární revoluce.cz - Eva Dvořanová
JIPOFA s. r. o. - Jiří Portík
Renata Petrová - kadeřnictví
Klouček & Kloučková s. r. o. - pekárna Mostek
Danko Kvapil
Martin Včelák - zámečnictví
Hostinec U Špeka
MUDr. Zuzana Petrtýlová - dětská lékařka
Ing. Václav Petrtýl - zámečnictví
Studio Oriflame - Mgr. Iljana Durecová
Elektra Mostek - Stanislav Vaverka

PODĚKOVÁNÍ

ODEČTY VODMĚRŮ

Děkuji všem zúčastněným a panu řediteli za skvěle zorganizovaný Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Mostek, za bubenickou show, za
ukázky učeben školy i školky, kuchařkám za výborné občerstvení a
dětem za vystoupení na Dni obce.
Anna Štěrbová, občanka Mostku

Obec Mostek oznamuje,
že odečty vodoměrů u trvale bydlících
v Mostku, Zadním Mostku, Souvrati a v Debrném
budou probíhat ve dnech od 6. do 20. 12. 2017.
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Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mostek na počátku školního roku 2017/2018
Nový školní rok začal bez dlouholetého člena pedagogického
sboru Mgr. Františka Slaniny, který odešel do zaslouženého starobního důchodu. Ani přes dvě výběrová řízení, do kterých se přihlásilo po 4 kandidátech na tuto pozici, se nepodařilo novou kolegyni či
kolegu nalézt. Situaci jsme tedy vyřešili z našich zdrojů - třídní
učitelkou v 5. ročníku se stala Milena Špůrová, jenž má v úvazku
výuku českého jazyka, výtvarné a tělesné výchovy, ostatní předměty vyučují kantoři z II. stupně.
Naše nové prvňáky přivítali pod vedením třídní učitelky Zuzany Pacákové jejich
starší spolužáci, kteří jim předali kornouty
se sladkostmi. I letos nám významně pomohlo místní pekařství Klouček a Kloučková, kterým touto cestou velice děkujeme. Před třídou na nové žáky čekal ředitel
školy, který je železným mečem pasoval
na
opravdové
prvňáky. Poté
přešli do třídy a
zaujali svá místa. Kromě nových pomůcek a
dalších
darů
dostali prvňáci
krásný památeční dřevěný penál
se svými vypálenými jmény a památeční list od nejvyšších představitelů obce a
jejich maminky květinu od pana starosty.
Všem prvňákům, respektive jejich rodičům, proplácí škola
školní potřeby a pomůcky včetně aktovek do výše 2 tisíc korun.
Dominantní akcí se na začátku školního roku stal Den otevřených
dveří,
který proběhl
v sobotu 9. 9.
2017 od 9,30
do 12,00 h
v rámci Dne
obce. Ten začal
bubenickým
entrée p. Jiřího
A d a m a
z Prahy, který
s sebou přivezl
na
padesát
b u b n ů
z různých materiálů a různých velikostí, a k tomu na třicet dalších
rytmických udělátek. Sestavil si 30 židlí do několika kruhů a začal
bubnovat. Smyslem celé akce bylo postupně vtáhnout přicházející
návštěvníky k aktivnímu zapojení. Začátek byl váhavý, ale kolem
desáté hodiny musel pan školník přidávat další židle. Začátek se
rozhodně podařil!!!
I vlastní Den otevřených dveří dopadl nad
očekávání velmi dobře.
Přišlo hodně lidí různého věku od batolat po
velmi zasloužilé seniory, a nebyli to jen místní, ale také např. návštěvníci z Pecky, Mlázovic, Staré Paky,
Hradce Králové, Prahy
a dokonce i Olomouce. Mohli si prohlédnout nejen budovu školy,
ale také vedlejší barevnou budovu č. p. 207, kde se nachází mateřská škola a školní jídelna.

Drtivou převahu měly
kladné ohlasy na naši akci
- hřejivé a potěšující.
V budově školy si
kromě všech prostor mohli ho sté p o ho vo řit
s
vedením školy,
s jednotlivými pedagogy,
mohli vidět některé žáky
při práci v odborných
učebnách, ale také si sami
zkusit
některé
z nabízených aktivit práci s interaktivní tabulí,
masáž srdce na figuríně,
některé z fyzikálních pokusů, práci s výukovými
programy v učebně počítačů apod.
A také ochutnat některé drobnější gastronomické výrobky našich
žáků ve školní
kuchyňce.

Občerstvení na
ně
také
čekalo ve
školní
jídelně, o
č e m ž
svědčí
tyto fotografie.
Nový školní rok se rozběhl naplno i se všemi aktivitami, které
běžnou výuku doplňují. Máme tedy za sebou pochodové cvičení,
byl zahájen tradiční plavecký kurz v bazénu v Hořicích, kam po
deset pondělků budou dojíždět žáci 1. - 4. třídy a starší děti
z mateřské školy. Pracujeme na programu zdravé školy, jehož součástí jsou dodávky mléčných výrobků a ovoce a zeleniny zdarma
všem žáků základní školy. U mléčných výrobků je to zatím krabičkové neochucené mléko, ale jsou plánované i dodávky plátkového
sýra, bílého jogurtu, sýru žervé. Z ovoce to zatím jsou jablka a
blumy.
Z vědomostních soutěží jsme se v měsíci září zúčastnili jazykového klání k Evropskému dni jazyků ve Dvoře Králové, které jsme
v loňském roce vyhráli. I tentokrát si naši žáci 8. - 9. roč. pod vedením pí. uč. Bc. Lenky Lebedové vedli výtečně, když o pouhý bodík
podlehli jedné ze tříd ZŠ Schulzovy sady a obsadili krásné 2. místo!!!
Velmi spokojeni jsme i s výsledky našich bývalých žáků, kteří se
v dubnu 2017 velmi dobře popasovali s přijímacími zkouškami na
střední školy. Je to nejčerstvější informace a máme z ní opravdu
radost, protože celková úspěšnost 4letých středních škol s maturitou
v ČR v českém jazyku bylo 51,7%, přičemž naši žáci měli průměrnou úspěšnost 77%. Ještě lepší to bylo v matematice - průměr v ČR byl 51,4%, naši žáci pak měli 78,6%!!!
Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel ZŠ a MŠ Mostek
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2. oddíl vodních skautů Mostek hlásí…
Léto uteklo jako voda a již je
v běhu další skautský rok (stejně
jako ten školní). Nejprve bychom se
však ještě rádi ohlédli za prázdninami a zavzpomínali na letošní „půl“
tábor. Byl to jeden krásný srpnový
týden, který jsme s naším oddílem
opět strávili na soutoku Labe a Pilníkovského potoka. „Buď jako Svojsík!“, právě tato slova byla mottem
našeho táboření. Relativně nedávno,
v loňském roce, jsme si významněji
připomněli zakladatele českého
skautingu u příležitosti výročí jeho
narození. Svojsíkovy myšlenky jsou
základními stavebními kameny Junáka. My jsme se po vzoru prvních
skautů pustili pěšky, s kárkou do
přírody, pod stany, poznávat svět,
sebe, překonávat vlastní pohodlnost,
učit se, utužovat přátelství, společně se o sebe starat, pracovat a hrát si.
Naše první zářijová schůzka proběhla ve středu 13. 9. 2017. Několika členům oddílu začaly kolidovat termíny schůzek se zájmovými
aktivitami, proto jsme se dohodli na přesunu společných setkání na
čtvrtky. Scházíme se tedy nyní každý čtvrtek, benjamínci, žabičky a
čolcí vždy od 16:30 do 18:00 hod., skauti od 17:30 do 19:00 hod.
V sobotu 9. 9. 2017 si mohly mostecké i přespolní děti vyzkoušet
malé tvoření a splnit pár úkolů s pejskem a kočikou u našeho stanoviště na Dni obce, který se tradičně konal v areálu místního koupaliště.
O čtrnáct dní později, 23. 9. 2017, jsme využili pozvání adresované
skautským činovníkům. Zúčastnili jsme se malé výpravy do Obřího
dolu, abychom se dozvěděli něco o fungování národních parků poté,

co 1. 6. 2017 vstoupila
v platnost novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Příroda,
její poznávání a péče
o ni, to vše je se skautingem nerozlučně
spjato, proto nám bratr
skaut ze 3. oddílu Sv.
Vavřince Vrchlabí,
Mgr. Jakub Kašpar,
náměstek ředitele –
vedoucí odboru vnějších vztahů Správy
KRNAP, prezident
EUROPARCK Střední
a východní Evropa,
umožnil návštěvu bezzásahové zóny. Vysvětlil nám nový systém zonace národních parků, jak je to v Krkonoších s kůrovcem a dodal
ještě spoustu dalších zajímavých informací.
V neděli 24. 9. 2017 se za nevlídného počasí několik statečných
obětavců (dětí z oddílu a rodičů) zapojilo do akce „Ukliďme Česko!“
Jinde se uklízelo již v sobotu, ale na nás si odpadky bez problémů počkaly o chvíli déle. Posbírali jsme jich požehnaně na trase dlouhé čtyři
kilometry. Vše jsme řádně roztřídili k recyklaci a směsný odpad doputoval na obecní sběrný dvůr. Děkujeme obci za spolupráci.
Nyní nás a naše pramice čekají závody. Držte nám, prosím, palce a
chcete-li vědět o činnosti oddílu více, sledujte naše webové stránky
www.mostek.skauting.cz. Při nejedné příležitosti se k nám můžete připojit, budeme za to rádi.
za 2. OVS, KAČ Suchá

Angličan od Manchestru v Mostku
Matthew O´Laughan, dvacetiletý Angličan od Manchesteru ubyto- byla paní učitelka Olga Poživilová, které sekundovaly paní učitelky
vaný v „Restauraci Za Mostem”, zpestřil výuku sedmnácti žákům II. Haková a Lebedová. Jenom poznámku na konec – bylo o něho postarástupně, kteří s ním trávili celý týden po šesti hodinách. Kromě výuky no po všech stránkách, kolegyně mu i praly!
se náš host podíval na přehradu Království, do ZOO ve Dvoře KráloTento kurs zpětně zcela proplatila žákům společnost
vé, s kluky si zahrál fotbálek a podíval se i na zápas okresního přeboru
MOSTEK energo. Děkujeme.
mezi FK Mostek a týmem z Poříčí. Hlavním gestorem jeho pobytu
Marcela Bartošová, předseda SRPŠ Mostek

Napište Ježíškovi a vezměte tento dopis na rozsvícení stromu, kde jej předáte Nebeskému pošťákovi
Odesílatel

Sem
nalepte
platnou
poštovní
známku

JEŽÍŠEK - VÁNOČNÍ POŠTA
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar
Adresát

_______________________________________________
Jméno a příjmení dítěte

_______________________________________________
Ulice, část obce, č. p.
___________________________________________________________
Město, obec

PSČ
vybarvi obrázek pro Ježíška
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Nejsou góly, nejsou body, ale hlavně chybí hráči…
Není to hezký pohled na letošní podzimní tabulku okresního přeboru mužů.
Po devátém kole se fotbalisté Mostku krčí na předposledním třináctém místě se
čtyřmi body. A čtyřmi vstřelenými góly! To je hodně tristní bilance. Čtyři branky v devíti utkáních?! To snad ani netřeba komentovat. Fráze s potřebným štěstíčkem by se jistě dala použít v několika utkáních, ale problém je úplně někde
jinde.
„Už ani nevím, co mám o našich zápasech psát, neboť je to stále stejné. Množství omluv,
špatná fyzička, nedůstojné výkony,“ vyjádřil se na webové stránky klubu trenér Miroslav
Lebeda po domácí prohře v „derby“ s Vítěznou 0:5. Předtím to bylo 0:4 v Janských Lázních,
0:2 se Rtyní, 0:2 v Bohuslavicích… A to přitom sezona začala dobře. Po bezbrankové
„prohře na penalty“ v Dolní Branné se Strážným se zrodilo vítězství 2:1 nad Volanovem.
Jenomže pak následovala série sedmi porážek v řadě. Nejvíc určitě mrzí prohra
s Podhůřím 2:3, ač v poločase svítil na mostecké tabuli stav 2:0 pro domácí. Následovala
další těsná prohra na vlastní půdě s céčkem Trutnova 0:1 a naposledy tým podlehl doposud
v soutěži stále jen vítězícímu lídrovi z Vrchlabí 0:2.
Do konce podzimní části sezony zbývají čtyři kola a soupeři - Poříčí (doma), Žacléř
(venku) a poté přijdou na řadu dva strašně důležité souboje s nováčky soutěže okupující
v tabulce sousední příčky - Malé Svatoňovice (doma) a Hajnice (venku). Nicméně, ať výsledky dopadnou tak či onak, i když samozřejmě všichni doufají opět konečně v nějaký bodový
počin, v jarní polovině sezony čeká hráče FKM sakra těžký boj o záchranu.
Michal Bogáň

Vepřové hody
v Restauraci Za Mostem
Přijďte si pochutnat
na vepřových hodech
do Restaurace Za Mostem

Sezóna 2017/2018 - muži - okresní přebor
Zápasy

V

R

P

1

Vrchlabí B

Tým

9

9

0

0 37 :

5

27

2

Vítězná

9

8

1

0 39 : 10

25

3

Žacléř A

9

6

2

1 33 : 22

21

4

Rtyně

9

6

0

3 23 : 16

18

5

Trutnov C

9

6

0

3 18 : 15

18

6

Poříčí u Trutnova

9

5

2

2 29 : 23

17

7

Podhůří

9

4

1

4 17 : 19

13

8

Volanov

9

3

1

5 16 : 33

11

9

Janské Lázně

9

2

2

5 11 : 22

10

10

Hajnice

9

1

3

5 11 : 20

9

11

Strážné

9

1

2

6 10 : 28

6

12

Malé Svatoňovice

8

1

1

6 10 : 28

4

13

Mostek

9

1

1

7

4 : 20

4

14

Bohuslavice

8

1

0

7

7

3

Poř.

Skóre

Body

: 26

Vánoční koncert pěveckého sboru ZÁBOJ v Mostku
Obec Mostek pořádá vánoční koncert pěveckého
sboru „ZÁBOJ“ ze Dvora Králové v sobotu 9. 12. 2017
od 16,00 hodin v kapli sv. Anny v Mostku.
Vstupné dobrovolné.

o víkendu 10. až 12. 11. 2017
(zvěřinové hody jsou 20. až 21. 10. 2017)

Poděkování za uspořádání
výstavy „Jiřinky a Františkové“
Obec Mostek děkuje panu Petru Albrechtovi a všem organizátorům za opětovné uspořádání výstavy „Jiřinky a Františkové“
v kapli sv. Anny ve dnech 1. a 2. září 2017.
Výstava byla opět krásná a všechny návštěvníky potěšila. Na výstavě jsme mohli
obdivovat nepřeberné množství krásných druhů jiřinek, které pěstuje pan Albrecht se svou
rodinou.

Milý Ježíšku,
jmenuji se …………….…………………………………..……… a je mi ……...… let.
K Vánocům si přeji:
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Zabavte se, luštěte s námi a vyhrajte... 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 5. 11. 2017
na e-mail mistostarosta@mostek.cz, osobně na OÚ Mostek (v mailu uveďte své jméno, adresu a telefonní kontakt)
nebo vyplňte formulář soutěžní křížovky na webu obce www.mostek.cz (sekce Obec/soutěžní křížovka)
Hrajeme o poukázku do Restaurace Za Mostem v hodnotě 300 Kč (sponzoruje Obec Mostek a Restaurace Za Mostem)
Výherkyní z minulého čísla se stala paní Anna Bíbová, Mostek. Gratulujeme k výhře publikace „Mostek - kapitoly z historie obce...“

1

2

1

8

2
3

4

3

Nápověda:
Vždycky pevně přivázaný,
letí s větrem o závod,
mezi mraky propletený
přiletí i napřesrok.
Co je to?

4
5

5

(1. část tajenky)

6

7
6

Běhá to po poli,
všechno to zvedá.
Zalézá pod svetry,
zima je, běda!
Co je to?

7
8

(2.část tajenky)

Začátečník
8
6
9
3 1
4
8
9

2
8 3 1
1
5
8
6
3
7
6
1
5
4
8
5
9 1 4
6

Pokročilý
4
5
2
4 5
9
7
1

7 2
1 8 4
6
5
3
8
1
7

Expert
5 8

3

6

7 8
3 7 2
8
1 7
2 9
4 8
3 1

4

3 9
5

1

5
7
2 8
6 4

1

8

8

4 6
3
7
1
6

6
3

1 9
4
3
6
7

9
3

4

5

OSMISMĚRKA
Pozor, … (tajenka)
ALEJE, BIFLOUN,
ČÍTANKA, DALEKOHLED,
EROZE, FREON, FUŠER,
KÁNOE, KOALA,
KONFERENCE, TAROK,
KOUZELNICE, KRTEK,
LENKA, MANŽETA, NAJMĚ,
NĚMEC, OBČAN, OLEJE,
ORTEL, OSTRAHA,
POPOVICE, REKCE,
SILUETA, SKEČE, ŠPICLOVÉ,
TLAPA, UNIKATI, VRKOČ,
VŠIVÁCI, ŽETON
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Na rozsvícení stromu Vás čeká: vystoupení …. (tajenka č. 1), kapela ….. (tajenka 2) a také ….. (tajenka 3)
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Společenská kronika

Sňatek uzavřeli...

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

24.8.
27.8.
5.9.
8.9.
9.9.
10.9.
15.9.
20.9.
20.9.
20.9.
21.9.
23.9.
24.9.
27.9.
1.10.
2.10.
5.10.
6.10.
10.10.
12.10.

Věra Bartošová, Mostek
Jana Havrdová, Souvrať
Hana Stejskalová, Mostek
Reinhard Kuhn, Souvrať
Ján Červeňanský, Mostek
Alena Feixová, Mostek
Marie Smetanová, Debrné
Eliška Fišarová, Souvrať
Anna Bartoníčková, Mostek
Jiří Pelikán, Mostek
Libuše Zigová, Mostek
Erich Adam, Debrné
Josef Krkonoška, Souvrať
Jaroslav Voňka, Mostek
Hedvika Beranová, Mostek
Barbara Šimůnková, Souvrať
Jana Chaloupková, Mostek
Anna Mayová, Mostek
Miroslav Cerman, Mostek
Štefanie Burianová, Debrné

70 let
77 let
87 let
77 let
88 let
78 let
70 let
82 let
76 let
78 let
81 let
85 let
84 let
78 let
82 let
70 let
78 let
92 let
77 let
87 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.

Blahopřejeme k uzavření sňatku
před naším matričním úřadem a
přejeme mnoho štěstí na společné cestě…
19. 8. 2017 Romana Hýnarová, Praha, a Petr Pičman, Hradec Králové
8. 9. 2017 Renata Kramarzová, Nová Paka, a Jaroslav Valtera, Jičín

Poděkování
Děkujeme všem sousedům, přátelům, známým a členům FK Mostek za
projevy soustrasti k úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka,
pana Vladislava Sedláka.
rodina Sedlákova

Vzpomínka
V neznámý svět jsi odešel spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
za vše Ti děkujem, hodný jsi byl.
Umřel jsi tiše, jako když hvězda padá,
vzpomínka na Tebe nikdy neuvadá...

Dne 22. 11. 2017 vzpomeneme smutného 12. výročí úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka a pradědečka, pana Bohumila Purtíka.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
syn Standa a děti s rodinami

Navždy odešli…
28. 8. 2017
7. 9. 2017
16. 9. 2017
22. 9. 2017
3. 10. 2017

Vladislav Sedlák, Mostek
Stanislav Novotný, Mostek
Josef Zapletal, Mostek
Anna Raisnerová, Mostek
Augustin Dobrovolný, Mostek

61 let
72 let
64 let
85 let
86 let
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FOTOSOUTĚŽ „MOSTEK 2017 OČIMA OBJEKTIVU“
Do fotosoutěže
„Mostek 2017
očima objektivu“,
která byla vyhlášena
na facebookovém
profilu obce, se sešlo
celkem 59 fotografií
od 24 soutěžících.
Všechny soutěžní
fotky je možné
shlédnout
na facebooku
obce Mostek
v albu

Vyhlášení výherců proběhlo na Dni obce 9. 9. 2017.
1. místo získala Dana Čelišová ml., Zadní Mostek;
fotografie č. 23 (168 hlasů)
2. místo získal Luboš Krkonoška st., Souvrať;
fotografie č. 47 (125 hlasů)
3. místo vyhrála Markéta Cermanová, Mostek;
fotografie č. 45 (89 hlasů)
Zastupitelstvo obce Mostek udělilo i Zvláštní cenu
zastupitelů fotografii č. 47, kterou pořídil p. Luboš Krkonoška st., Souvrať, za kterého si cenu převzal jeho syn
Luboš Krkonoška ml.
Gratulujeme výhercům a všem, kteří se zúčastnili soutěže děkujeme za zaslání snímků.
Dagmar Včeláková, místostarostka obce

 Ocenění vítězové na Dni obce Mostek (zleva Dana
Čelišová ml., Luboš Krkonoška ml. a Markéta Cermanová)

1. místo Dana Čelišová
ml.,
Zadní Mostek;
fotografie č. 23


2. místo - Luboš Krkonoška st., Souvrať;
fotografie č. 47
Zvláštní cena zastupitelů obce Mostek



Zpravodaj obce Mostek

 3. místo - Markéta Cermanová,Mostek;
fotografie č. 45

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 5. 10. 2017
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