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Moţnost třídění odpadů v naší obci
V naší obci mají občané a majitelé nemovitostí poměrně široké
možnosti v likvidaci a třídění odpadů. Připomeňme si je:
PLASTY - do ţlutých kontejnerů patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboţí,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren pouze
v menších kusech nikoli např. molitan. Sem je moţné vkládat i nápojové
kartony tetrapacky od mléka, dţusů, apod. !!!
SKLO - do zelených kontejnerů je moţné vhazovat barevné a čiré sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od marmelád, tabulové sklo z oken a ze dveří. Do těchto nádob nepatří
keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovená skla.
PAPÍR - do modrých kontejnerů je moţné vhazovat jakýkoli papír, není
třeba odstraňovat kovové spony (odstraňují se magneticky během zpracování), z obálek není třeba vydolovávat plastová okénka, krabice rozloţte
(sešlápněte). Papír je moţné také odevzdat při sběru papíru místní základní
školy.
ELEKTROODPAD, BATERIE, POUŢITÉ TONERY - drobná elektrozařízení, baterie (nikoli autobaterie), pouţité tonery lze odevzdat na chodbě obecního úřadu do sběrných boxů
BIOODPAD - v současnosti je moţné bioodpad z domácnosti likvidovat
do pořízených kompostérů, které byly podle zájmu přiděleny
občanům a majitelům nemovitostí.
POUŢITÉ KUCHYŇSKÉ TUKY A OLEJE - tyto nevyléváme do kuchyňské výlevky ani do WC, přelijeme je do plastové lahve a vhodíme do nově umístěných hnědých plastových
nádob u prodejny COOP. V ţádném případě sem nepatří jiné
neţ kuchyňské oleje (motorové a jiné druhy) a nikoli pouze
prázdné obaly od olejů, ale oleje řádně v uzavřených plastových lahvích.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - jde o odpad, který je větších rozměrů a
který není vhodné vhodit do popelnic na komunální odpad a uţ vůbec ne
pohodit do příkopu nebo dokonce do lesa, jde např. o koberce, linolea,
matrace, umyvadla, záchodové mísy,... Tento odpad je moţné umístit pouze po dohodě s obecním úřadem do velkoobjemových kontejnerů u haly.
NEBEZPEČNÝ ODPAD - nebezpečný odpad lze odevzdat při mobilním
svozu v předem určených termínech vţdy 2x ročně, jde zejména o motorové oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, odmašťovací prostředky, staré léky, akumulátory, monočlánky,
zářivky, výbojky, ledničky, televizory, pneumatiky (bez ráfků), elektropřístroje (vysavače, mixéry, rádia atd.).
STAVEBNÍ SUŤ, STAVEBNÍ MATERIÁL - tento druh odpadu není
moţné v naší obci likvidovat, jde zejména o zdivo, keramické obklady,
beton, střešní tašky, dřevo, sklo, stavební plasty, asfaltové směsi, výrobky z
dehtu, kovy (včetně jejich slitin), vytěţená zemina, kamení a vytěţená hlušina, dále pak izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu.
Nejbliţší takováto skládka je v Dolní Branné (tel. 499 426 432).
KOVOŠROT - v obci je k dispozici místní sběrna kovošrotu (František
Slanina)
POUŢITÝ TEXTIL A OBUV - pouţité oděvy, textilní výrobky, obuv,
hračky,… lze vhodit do oranţového kontejneru Diakonie Broumov umístěného u prodejny COOP. Zároveň tím pomůţete i lidem v krizové situaci.
Je třeba si uvědomit, že při většině našich lidských činnostech produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného
nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový
ţivot odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Děkujeme, ţe i VY odpad
třídíte...

Chovatelé Mostek
I po výstavě členové
ČSCHDZ Mostek nezaháleli.
Pokračovalo se na opravách
podlah, výměny prken, nátěry
a malování.
Za rok 2014 bylo
celkem odpracováno 724 hodin. Členů je jen 10, ke konci
roku vystoupil další člen ze
zdravotních důvodů.
Pánové Zdeněk Krátký, Antonín Čajka a Milan Křenek obesílali výstavy, kupříkladu Ţireč, Lomnice, Vrchlabí, Úpice, Nový Bydţov, Hořice a Roztoky
atd.
Nejúspěšnější chovatel ZO je pan Zdeněk
Krátký. Největší ocenění na krajské výstavě v Josefově Jaroměři III. místo a Mistr klubu v Kolíně. Pan Antonín
Čajka získal Čestnou cenu v Lomnici. Blahopřejeme!
V listopadu 2014 opustil naše řady dlouholetý
člen a předseda spolku pan Břetislav Mindl - čest jeho
památce!

Výběr z obsahu:

Srdečně zveme všechny občany

na jubilejní XXX. výstavu
Svazu chovatelů Mostek,
která se koná

v pátek 1. 5. 2015 od 15 do 18 hodin
a v sobotu 2. 5. 2015 od 8 do 15 hodin.
Připraveny jsou vepřové hody a
bohatá tombola s kolem štěstí.
Přijďte pobejt!!! Těšíme se na Vás.
výbor ZO ČSCHDZ Mostek
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MEDAILONEK MÍSTNÍ FIRMY
Váţení čtenáři našeho zpravodaje obce Mostek,
i v dnešním čísle pokračuje nová rubrika, a to „medailonek místní firmy“.
Máte-li zájem o zapojení se do této rubriky, dejte nám vědět na mistostarosta@mostek.cz

Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka obce

PEKÁRNA MOSTEK - Klouček & Kloučková, s. r. o.
Budovu jsme zakoupili od Obce Mostek ve veřejné
draţbě v lednu 1992. Jednalo se
o místní kino. Budova byla ve
značně zchátralém stavu. Podlahy zpuchřelé, prolezlé červotočem, střecha zčásti prohnilá,
padající okapy, elektroinstalace
po sejmutí obkladů prohořelá, napojení na vodní zdroj nepouţitelný. Sklepní
prostory - suterén plný popela od kotle a různého odpadu aţ do výše 1 metru.
S rekonstrukcí se začalo v březnu 1993. Stavbu prováděl Státní
podnik H. K., který po mnoha stíţnostech objednatele na průběh a nekvalitní práci akci nedokončil. Po poradě s Českou spořitelnou byla smlouva o
dílo vypovězena a vše se řešilo soudně. Po soudní dohře, kterou jsme vyhráli, akci převzala DOS Bílá Třemešná, p. Petřík a dílo během čtyř měsíců
dokončil.
Zkušební výroba byla zahájena 3. 5. 1994 zprvu se 4 zaměstnanci
a 2 prodavačkami v malé prodejně z ulice. Postupně se počet pracovníků
zvýšil aţ na 25 lidí včetně 4 řidičů.
Stroje a zařízení bylo zakoupeno starší v Německu a postupně
vyměněno za nové jiţ vyrobené v Čechách.
V listopadu 1997 byla provedena asanace a rekonstrukce suterénu
na prodejnu smíšeného zboţí a zároveň v jarních měsících oprava a výměna
krytiny střechy.
Na závěr je třeba poděkovat České spořitelně Trutnov, která poskytla na celou rekonstrukci úvěr a veškerým zaměstnancům za poctivou
práci, i kdyţ někteří z nich z různých důvodů jiţ nejsou s námi.
V současné době jiţ dochází k útlumu výroby. Příčinou je výstavba řetězců marketů v okolních městech a rušení malých obchodů v okolních
vesnicích. A mimo jiné i ukončení výroby v podniku TIBA.
Vzhledem ke konkurenci jsme museli rozšířit výrobu od běţných
pekařských výroků k celozrnnému pečivu a o program jemného pečiva koláčů a koblih. Zároveň jsme byli nuceni pořídit další vozidlo, aby se stihl
rozvoz výrobků i do vzdálenějších lokalit.
Prodejna se snaţí vyhovět všem poţadavkům zákazníků včetně
prodeje zmrzliny v letních měsících a prodeje plynových náplní do domácnosti. Silvia a Jiří Kloučkovi, jednatelé firmy

foto z přestavby

foto z provozu

Z činnosti 2. oddílu vodních skautů Mostek
Letošní zima byla v únoru i v březnu na sníh skoupá
a uţívat si společně radovánek na sněhu nám nebylo
dopřáno, přesto jsme se nenudili. Stále se něco dělo.
7. 2. jsme se zúčastnili Střediskových závodů v šifrování, kde Anička Puhlovská obsadila krásné druhé místo.
22. 2. jsme si spolu se skauty na celém světě připomenuli narození zakladatele skautingu Roberta BadenPowella a jeho manţelky Olave. Tématem letošního Dne zamyšlení (22.2.)
bylo „Vytvořit globální partnerství pro rozvoj“.
V únoru jsme si také uţili spoustu zábavy na skautském karnevalu,
který se opět konal ve skautské vile ve Dvoře Králové nad Labem. Tentokrát zabodoval Jindra Albrecht se svou maskou potápěče. Konkurence
vlastnoručně vyrobených masek byla veliká jako kaţdý rok.
7. 3. jsme se znovu setkali s bratry a sestrami na středisku, a to u příleţitosti tradičních závodů v uzlování. Zástupci snovačů se snaţili, přesto
pro ně byly nastavené časové hranice soupeřů nepřekonatelné.
Zatímco starší zápolili v uzlování, naši benjamínci se vydali na záchranou misi do lesů v okolí Mostku. Vyslyšeli volání Bílé medvědice a bez
jediného zaváhání ji vyrazili vysvobodit z moci černokněţníka Mostokodrapa. Výprava byla velice úspěšná.

Ani druţina Mloků v březnu nezahálela. 14. - 15. 3. absolvovala komorní přespávačku na Zlatničce spojenou s putováním za tajemným
UFOunkem, který se objevil pod Tešnovskou přehradou.
Paradoxně, nejvíce skauty mrzelo, ţe se během jejich cesty nedostavil
meteorology slibovaný déšť. Přišli tak o ohřívací ohýnek v teepee. Na
závěr března se vydali na víkendovku i Sedmikrásky s Jezevci. Akce s
názvem „Na jedné lodi“, mnohým účastníkům pootevřela okénko k jejich
vlastnímu já i k osobnostem kamarádů z posádky. Bylo to náročné, ale
zajímavé. Nikdo se nenudil, právě naopak.
Během první dubnové schůzky se nám povedla ozdobit doslova hromada velikonočních perníčků, které pro nás napekla jedna hodná maminka, a tak se děti domluvily, ţe se o tu sladkou krásu s někým podělí.
Rozhodly se pro Dětské centrum ve Dvoře Králové nad Labem. 3. 4.
jsme tam perníčky předali sociální pracovnici.
Největší skautskou novinkou je změna názvu organizace. Název Junák
- svaz skautů a skautek ČR, od 1. 4. 2015 neplatí. Po sto letech se vracíme
k názvu Junák - český skaut, z. s.
Jací bychom to byli vodní skauti, kdybychom se netěšili na jaro, teplejší vzduch a hlavně na vodu. Těšte se s námi!
Petr Suchý, vedoucí skautů Mostek
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Činnost Klubu seniorů Mostek za rok 2014
Čas nikdo nezastaví a je tu jiţ další rok 2015.
K 31. 12. 2014 bylo v Klubu seniorů Mostek celkem 114 členů.
V klubu jsme se v roce 2014 sešli celkem 14krát při zájmových
přednáškách, besedách, apod. Proběhla přednáška pana Baudyše „O Brazílii“ a pan František Albrecht vyprávěl o cestě do Norska. Obě přednášky
byly velmi poutavé a zajímavé. Také vyprávění pana Fejka o Tibě bylo
velmi pěkné.
Kladně bylo hodnoceno „Křeslo pro hosta“, do kterého usedl
pan starosta Tázlar.
Dne 30. 3. proběhla beseda při příleţitosti 30. výročí zaloţení
Klubu seniorů, kde na závěr předvedly naše 2 členky krátkou scénku. Celkem přišlo 40 členů.
Všechny naše akce nebudeme na tomto místě popisovat. Organizování jednotlivých akcí je dost náročné, včetně vymýšlení konkrétních
témat a náplní. Vţdy se však snaţíme, aby se všichni účastníci nejen pobavili, ale i poučili.
V průběhu roku jsme navštívili několik divadelních přestavení.
Například v Praze Divadlo na Fidlovačce představení „Divotvorný hrnec“
a „Cyrano z Bergeracu“ v Národním divadle. Byl to krásný záţitek nejen
pro ty, kteří ještě v národním divadle nebyli, ale i pro ostatní.

V květnu jsme si naplánovali návštěvu muzea „Důl Jana Švermy“ v Ţacléři. Po prohlídce jsme pokračovali do polského města Kowary,
kde je areál miniatur hradů a zámků.
V září proběhl tajný výlet, jehoţ součástí byla soutěţ ze znalostí
našeho kraje. Zastavili jsme se na Pecce, v Miletíně, v Hořicích a na zámku Nechanice. Výlet jsme zakončili v Restauraci Za Mostem, kde byla
soutěţ vyhodnocena a odměněna.
Stále se pokračuje s masáţemi a magnetoterapií. Jen klientů
výrazně ubylo.
V listopadu naše ţeny upekly pro děti 400 perníčků, které rozdaly při rozsvícení vánočního stromu.
V pátek 12. 12. 2014 proběhla v Restauraci Za Mostem výroční
schůze, kde byla hodnocena celoroční činnost klubu s kulturním programem, který připravily opět naše ţeny po dvouleté odmlce. Sešlo se 64
členů.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují do
činnosti.
Velký dík také patří našim zástupcům OÚ Mostek za jejich
ochotu a podporu naší činnosti.
za Klub seniorů Hana Trejbalová

Činnost základní školy v období září - prosinec 2014
Ve školním roce 2014-15 nastoupilo do naší ZŠ 105 ţáků v tomto rozloţení:
Pozn. Na 1. st. se vyučuje málotřídním způsobem, tj. dochází ke spojení 1. a 4. a 2. a 5. tř.
Ročník

Počet tříd

Počet ţáků

Z toho dívky

Počet dojíţdějících

1.

1

12

7

2

2.

1

15

6

7

3.

1

11

3

4

4.

1

9

4

---

5.

1

7

3

2

1. st.

5

54

23 (43,6%)

15 (27,8%)

6.

1

12

3

5

7.

1

15

6

3

8.

1

10

4

5

9.

1

14

5

2

2. st.

4

51

18 (35,3%)

15 (29,4%)

ZŠ cel.

9

105

41 (39,1%)

30 (28,6%)

V příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Mostek,
okres Trutnov pracuje 21 interních a jeden externí zaměstnanec.
1. Pedagogičtí pracovníci:
- ředitel Mgr. Miroslav Lebeda (D, výchova občanství, pracovní činnosti se
zaměřením na volbu povolání, sportovní hry)
- zástupce ředitele Mgr. Luděk Janda (F, Z, informatika, pracovní činnosti –
dílny, seminář ze Z)
- učitelé 1. st. – Mgr. Jana Fischerová, Zuzana Pacáková, Mgr. František Slanina
- učitelé 2. st. – Mgr. Dagmar Jandová (M, F, pracovní činnosti – pěstitelství,
vaření), Mgr. Renata Perunová (Čj, Nj), Mgr. Dana Haková (Př, Ch, Hv, Tv,
výchova ke zdraví), Olga Poţivilová (D, Z, Aj, seminář ze Z), Bc. Lenka Lebedová (Aj, Vv, sportovní hry, Pč)
- vychovatelka ŠD – Tereza Petrová DiS.
- asistent pedagoga – Milena Špůrová, Tereza Kudrnáčová
- učitelky MŠ – vedoucí učitelka Eva Kalfusová, učitelka Mgr. Bc. Radka Honců
2. Správní zaměstnanci:
- školník - Dušan Duchek
- uklízeči ZŠ – Jiřina Víšková, Martina Bryndová, Jaroslav Duchek
- školnice MŠ – Jiřina Víšková
- vedoucí ŠJ – Štěpánka Zemanová
- hlavní kuchařka – Naděţda Harmáčková, pomocná kuchařka Martina Bryndová
3. Externí pracovník:
- účetní – Lenka Čedíková
ZÁŘÍ 2014 ve stručném přehledu:
a) veřejné vystoupení školního ţactva na Dni obce (2. a 5. tř.)
b) shlédnutí výstavy jiřin v kapli sv. Anny
c) školní výstava hub pořádaná 2. a 5. tř.
d) podzimní celoškolní pochodové cvičení
e) zahájení Plaveckého výcviku pro 1. stupeň (plavecký bazén v Hořicích)
f) společný výlet ţáků 2. stupně na Sněţku
g) návštěva bývalých ţáků školy, roč. narození 1945
h) aktivní spoluhráči rekordního projektu Městské knihovny Prachatice „nejvíce
čtoucích a poslouchajících“ z knihy „O Majolence“
i) divadelní představení pro ţáky 2. stupně ve Dvoře Králové n. L. (Hankův

dům) s názvem „Ten trapas nepřeţiju aneb Ten řízek nezvedej“; poté následovala
návštěva Městského muzea ve Dvoře Králové n. L. – akce Ve spárech války (k 100.
výročí I. světové války)
j) přednáška o dentální hygieně pro ţáky 7. roč. studentkami stomatologie UK
k) 7. – 9. roč. se zúčastnil on-line kvízu v rámci Evropského dne jazyků
ŘÍJEN 2014 ve stručném přehledu:
a) dopravní výchova na dopravním hřišti ve Dvoře Králové n. L. pro 3. tř.
b) pokračuje Plavecký kurz pro 1. st. v Hořicích
c) Sazka – Olympijský víceboj pro všechny ročníky
d) rozšíření pohybové aktivity – Sportovní školička pro děti z MŠ a ţáky nejniţších
ročníků ZŠ
e) přednáška o dentální hygieně pro ţáky 8. – 9. roč.
f) videoprojekce o Havajských ostrovech ve Dvoře králové n. L. (Hankův dům) pro 2.
st.
g) Přírodovědný klokan – celostátní soutěţ z přírodovědných oborů pro 8. – 9. roč.
h) celostátní Logická olympiáda – nejvýraznější úspěch zaznamenala Anna Puhlovská
ze 4. tř. – z několika desítek tisíc účastníků skončila v rámci ČR 734, v našem kraji 18.
– 19.
LISTOPAD 2014 ve stručném přehledu:
a) pokračuje Plavecký kurz a Sportovní školička
b) mezitřídní utkání ve vybíjené mezi 6. a 7. ročníkem (ve prospěch šesťáků)
c) exkurze 2. a 5. roč. do Městského muzea ve Dvoře Králové n. L. – interaktivní
výstava „Nevidím, neslyším“
d) veřejné vystoupení ţáků školy na „Vítání občánků“
e) volby do Školské rady – za ped. pracovníky Mgr. Luděk Janda, za rodiče Štěpánka
Zemanová
f) zubní prohlídky u místní stomatoloţky
g) 1., 2. a 5. roč. – adventní dílna v DDM ve Dvoře Králové n. L.
h) preventivní program pro 4. a 7. roč. (pokračování projektu z předchozího školního
roku)
i) školní kolo Astronomické olympiády pro 8. – 9. roč.
j) veřejné vystoupení na obecním Adventu – rozsvěcení vánočního stromu
PROSINEC 2014 ve stručném přehledu:
a) pokračuje Plavecký kurz a Sportovní školička
b) školní kolo pěvecké soutěţe pro 2. st. – vítězka Lucie Fiedlerová z 9. roč.
c) účast na praktické soutěţi na Střední škole technické a řemeslné v Hlušicích – 1.
místo v oboru Mladý kuchař Ivona Galajdová z 9. tř. v konkurenci více neţ pěti desítek soutěţících
d) návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla na škole
e) společný výlet na Advent na Veselém kopci u Hlinska pro II. st.
f) předvánoční výlet 3. tř. do Hradce Králové (divadlo DRAK, koupání v krytém bazénu)
g) vánoční chemický turnaj tříčlenných druţstev na Střední škole informatiky a sluţeb
ve Dvoře Králové n. L. – 26 týmů, 3. místo Čechovičová, Jiran, Bryndza, 5. místo
Včelák, Klema, Albrecht, všichni z deváté třídy
h) školní literární soutěţ pro všechny ţáky – 57 účastníků, 25 správné odpovědi
i) zdobení stromku v ZOO ve Dvoře Králové n. L. – 7. tř.
j) školní vánoční turnaj v halové kopané
k) vánoční soutěţní bowling ţáků 3. tř.
Za 4 měsíce cca 40 akcí, tj. v průměru 10 akcí měsíčně nepočítaje v to
školní krouţky a jejich a jiné aktivity.
(Pokračování na stránce 5)
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Elektrárna Mostek energo
působí v naší obci jiţ od roku 2012

Hlásí se myslivci z Bradla

Elektrárna Mostek energo působí v
naší obci jiţ od roku 2012. Jelikoţ se zaměřuje
na výrobu elektrické energie z obnovitelných
zdrojů, je logické, ţe uvědomělý přístup k ţivotnímu prostředí je pro tuto společnost stěţejní.
Proto se firma v rámci svého zapojení do kulturního a společenského dění v naší obci rozhodla finančně podpořit ekologické aktivity dětí
na základní škole v Mostku – konkrétně krouţek Turek.
„Mimoškolní aktivity, které prohlubují vztah našich dětí
k životnímu prostředí a trutnovskému regionu, považujeme za mimořádně
přínosné. Věřím, že jejich podpora společností Mostek energo se stane inspirací i pro ostatní firmy, které v Mostku a jeho okolí působí,“ uvedl ředitel
ZŠ Mostek Mgr. Miroslav Lebeda.
Tento turisticko – ekologický krouţek vznikl ve školním roce
2007 – 2008 a děti se v rámci něho účastní celé řady zábavných i naučných
aktivit, jakými jsou putování po naučných stezkách, zkoumání výskytu chráněných rostlin a zvířat anebo zapojování do eko-programů
typu Recyklohraní.
„Těší nás, že se můžeme na dění v Mostku podílet. Na základní
škole jsme letos podpořili už březnový karneval, ale kroužek Turek je z našeho pohledu o něco důležitější. Děti díky němu totiž tráví čas venku v přírodě a navíc se k ní učí chovat zodpovědně a s respektem. Na takové aktivity
budeme vždy přispívat moc rádi,“ řekl jednatel společnosti Mostek energo
Jan Vyhnálek.
Podpora přírodovědného krouţku je jedním z prvních partnerství,
které chce Mostek energo v letošním roce v naší obci rozvinout. V plánu je
také spolupráce s fotbalovým klubem a podpora akce Den Mostku.
Mostek energo, s. r. o.

FK Mostek - Na jaře to bude pořádný boj
I kdyţ si s námi aprílové počasí trošku zašpásovalo, fotbalisté v okrese začátkem dubna vyběhli
na hřiště a pustili se do bojů o body v jarních odvetách. V našem klubu panovala po zimě dobrá nálada.
V přípravě jsme ani jednou neprohráli. Čtyři vítězství
a jedna remíza při skóre 24:4 dávaly muţstvu do druhé poloviny sezony optimistické vyhlídky. Ale jak se
říká: Je to kulatý…
Poslední březnovou sobotu, týden před zahájením soutěţí, se ještě
v restauraci U Špeka uskutečnila tradiční valná hromada klubu, kde zaznělo
několik důleţitých informací. Jedna důleţitá zpráva přišla i z okresního svazu.
Ze soutěţe vystoupila rezerva Úpice, coţ nám trošku pomohlo, jelikoţ všechna její utkání byla anulována. Zatímco většině týmů se body v tabulce odčítaly, my jsme zůstali na svém, protoţe jsme právě s tímto soupeřem prohráli.
Přímý sestup ze soutěţese nyní bude týkat uţ pouze jednoho muţstva a jeden
tým čeká baráţ. Bohuţel, boj o záchranu bude znovu aktuálním tématem i
v našem klubu.
Začátek fotbalového jara se nám totiţ nepovedl. K prvnímu mistráku
jsme odcestovali na trutnovskou umělku, kde nás čekal jeden z aspirantů na
postup - Staré Buky. Překvapení se ale nekonalo. Ačkoliv jsme vedli, po ustrašeném výkonu jsme si odvezli poráţku 4:2 (góly: Lashchuk 2). Daleko větší
zklamání však zavládlo o týden později po domácí premiéře. Zápas se Rtyní
jsme odehráli ještě rozpačitěji. Opět jsme sice vedli, jenomţe ve druhém poločasu jsme dvakrát inkasovali a po prohře 1:2 (gól: Hampl) přišel tvrdý pád na
zem. Zvednout se musíme, nikdo jiný nám nepomůţe.
Vítězný vstup do sezony si alespoň proţili mladší dorostenci, kteří
v úvodním utkání sestřelili Malé Svatoňovice 9:2.
Program utkání
Okresní přebor muţů: Kocbeře - Mostek (18. 4.), Mostek - Podhůří (25. 4.),
Stráţné - Mostek (2. 5.), Bohuslavice - Mostek (8. 5.), Mostek - Kunčice (10.
5.), Lánov - Mostek (16. 5.), Mostek - Poříčí (30. 5.), Janské Lázně - Mostek
(6. 6.), Mostek - Vrchlabí B (13. 6.)
Okresní přebor mladšího dorostu: Mostek - Pilníkov/St. Buky (19. 4.), Poříčí - Mostek (25. 4.), Trutnov/Volanov - Mostek (3. 5.), Trutnov/Volanov Mostek (8. 5.), Mostek - Lánov (11. 5.), M. Svatoňovice - Mostek (16. 5.),
Lánov - Mostek (22. 5.), Pilníkov /St. Buky - Mostek (23. 5.), Mostek - Poříčí
(31. 5.), Mostek - Trutnov/Volanov (7. 6.), Mostek - Lánov (14. 6.)
Michal Bogáň

Než se rozepíšu o nás, chci poděkovat občanům Mostku a přilehlých obcí, ţe tuto zimu byli mimořádně ukáznění, nejezdili na běţkách po lesích mimo
vyznačené trasy a tím zbytečně nezneklidňovali zvěř.
Snad mi milovníci lyžování prominou tento
ţertík, i myslivci si rádi vyjedou na běţkách zasněţenou krajinou a
kochají se krásou přírody. Pravda, ţe letos příliš sněhové nadílky nepřišlo. Zkrátka, přírodě člověk neporučí. Přesto, nebo právě proto, byl
průběh letošní zimy pro myslivce velice příznivý. Ke ztrátám na zvěři
prakticky nedošlo.
Tento rok začínáme v trochu jiné sestavě výboru mysliveckého sdruţení. Na funkci předsedy jiţ nekandidoval pan Vítězslav Kněţourek.
Přeci jen to táhl dvě volební období a právem si zaslouţí načerpat nové
síly v závětří pelotonu. Jako nový předseda byl na únorové volební
schůzi zvolen pan Milan Heřman. Kromě toho byl výbor rozšířen o
pana Milana Křenka mladšího. A zvýšil tak stávající počet na pět členů.
Mysliveckým hospodářem zůstává nadále pan Milan Křenek starší,
pokladníkem pan František Forman a další člen výboru je pan Rudolf
Andrýs.
Nebudu vás v tomto příspěvku zatěţovat počtem odpracovaných hodin pro myslivost, těch bylo vţdycky dost a dost a nejinak tomu
bude i do budoucna. Ani jakou sumu peněz musíme platit za pronájem
honitby státu. Stejně byste tomu nevěřili.
Pokusím se vám odpovědět na pár otázek, které nám často kladete.
Týkají se především divokých prasat. Například zda jsou
nebezpeční návštěvníkům lesa, proč jich je tolik a podobně. Ano, musíme s vámi souhlasit, ţe jsou přemnoţení a není to dobrá situace pro
rovnováhu v přírodě, neboť divočáci jsou všeţravci a s chutí spořádají
vše, co naleznou. Mláďaty ptactva hnízdícího na zemi počínaje, malými
zajíčky, ale třeba i srnčaty konče. Tato situace je více či méně podobná
v celé Evropě. Divočákům totiţ perfektně vyhovuje dnešní způsob
zemědělského hospodaření, kdy v rozlehlých lánech řepky a kukuřice
nacházejí klid a potravu. Bohuţel se i díky tomu od dubna do října jen
velmi těţko loví. Po sklizni zemědělských plodin se vracejí houfně do
lesů.
A tady, co se našeho okolí týká, nastává pro ně další moţnost
úkrytu. Na přelomu 20. a 30. let minulého století totiţ došlo ke kalamitnímu přemnoţení bekyně mnišky, která prakticky devastovala 90%
okolních lesů. Tyto velké plochy lesních holin byly opět velmi rychle
osázeny stromky, které jsou dnes staré okolo 90 let a poskytují divokým prasatům výborný úkryt. Díky tomuto zalesnění dochází opět k
masivní těţbě dřeva, jeţ podle vyjádření lesníků bude trvat nejméně
ještě 20 let. Zatímco při mniškové kalamitě to pro tehdejší převáţně
německé obyvatelstvo byla vítaná pracovní příleţitost, pro nás, při
dnešním způsobu těţby a hospodaření, to znamená rozbité lesní cesty a
přístupové komunikace.
Avšak divočákům to opět vyhovuje. V nových mlazinách
nacházejí úkryt a bezpečí přes zimní období, neţ vyrostou řepky, obilí a
kukuřice.
Ačkoli je to zvěř velmi ostraţitá a plachá, člověku se snaţí
vyhnout, lze říci, ţe určité nebezpečí můţe nastat. Stává se to převáţně
v době, kdy mají bachyně malá selata a člověk se dostane nechtěně do
jejich blízkosti. Většinou se samice snaţí nevítaného návštěvníka zastrašit. Vydává přitom dost nepříjemné funění a chrochtání. Sám jsem
to jednou zaţil. Není to nic příjemného, ale pravdou je, ţe k přímému
útoku dochází jenom zřídka. Komplikovaná situace můţe nastat, pokud
máte s sebou svého pejska volně puštěného a pobíhajícího po lese. Na
psa pak bachyně utočí daleko razantněji, on se potom většinou běţí
schovat k pánovi a to můţe být problém. Pokud se ptáte, kdy mají bachyně malá selata, mohu vám říct, ţe je to především v březnu, ale
můţete se s nimi setkat výjimečně kdykoliv po celý rok.
Ještě bych se rád zmínil o jednom nebezpečí při setkání
s divočákem. Týká se to poraněného jedince. Nemusí vţdy jít o zvíře
poraněné střelnou ranou, časté jsou dnes i střety s auty. Takový divočák
utočí většinou bez varování. Tyto případy se stávají velice zřídka, vyloučit je však nelze.
Snad jsem vás příliš nevystrašil. Jako myslivci děláme vše
proto, abychom stavy přemnoţených divokých prasat sníţili. Je to i v
našem zájmu, neboť škody na polích, které musejí myslivci hradit,
nepříjemně zatěţují náš rozpočet.
Přeji všem spoluobčanům Mostku, aby se uměli těšit z přicházejícího jara a nebyli ohleduplní jen k sobě navzájem, ale také k
přírodě a zvěři v ní ţijící.
Milan Heřman, předseda MS Bradlo
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Společenská kronika
Navždy odešli…

Životní jubileum oslavili…

7. 1. 2015
16. 4. 2015
23. 4. 2015

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

21.2.
2.3.
2.3.
4.3.
7.3.
7.3.
9.3.
11.3.
16.3.
25.3.
27.3.
1.4.
4.4.
4.4.
5.4.
11.4.
11.4.
12.4.
13.4.
13.4.
14.4.

Petr Kuhn, Mostek
Jaroslav Dufek, Mostek
Jiří Suchý, Mostek
Marie Hrdinová, Mostek
Anna Borůvková, Mostek
Marie Hlušičková, Mostek
Zdenka Krkonošková, Souvrať
Eva Vokatá, Zadní Mostek
Josef Šantora, Mostek
Věra Kubů, Mostek
Alţběta Olivová, Mostek
Jaroslav Vrbata, Mostek
Věra Strejcová, Mostek
Hana Vaisová, Mostek
Jiřina Čelišová, Mostek
Jaroslava Dítětová, Mostek
Jiří Štěpánek, Debrné
Miloslava Kociánová, Mostek
Václav Kára, Mostek
Eleonora Stránská, Debrné
Danuška Kárová, Mostek

70 let
76 let
70 let
70 let
70 let
77 let
80 let
77 let
82 let
83 let
75 let
81 let
83 let
78 let
86 let
88 let
79 let
82 let
83 let
81 let
80 let

Informace obecního úřadu Mostek
Nebezpečný odpad
Oznamujeme občanům, ţe sběr nebezpečného odpadu se koná v sobotu
16. 5. 2015.
Mobilní sběrna bude přistavena na
sběrných místech v těchto časech:
 Debrné u č.p. 31 od 10,00 do 10,15 hodin
 Mostek u haly OÚ od 10,25 do 11,30 hodin.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, ţe poplatky za
svoz komunálního odpadu na rok 2015 jsou splatné nejpozději do 30. 4. 2015.
Pro rok 2015 jsou vydány nové samolepky na svozové nádoby. Pokud je uhrazen poplatek
sloţenkou nebo převodem z bankovního účtu, je
nutné si samolepky vyzvednou osobně na obecním
úřadě.
V případě nezaplacení a nevylepení nové
samolepky nebudou od 1. 5. 2015 tyto svozové
nádoby vyvezeny.

Odečty vodoměrů
Oznamujeme občanům, ţe se ve
dnech od 18. 5. 2015 do 31. 5. 2015 budou
odečítat vodoměry u trvale bydlících
občanů v Mostku, Zadním Mostku, Souvrati, Debrném a u chatařů a chalupářů v
Mostku, Zadním Mostku a Debrném.
Odečet u chatařů a chalupářů
na Souvrati proběhne v sobotu
23. 5. 2015 od 8 do 14 hodin.
Datum samotného vyúčtování bude upřesněn.

Hana Vacková, Debrné
Jaroslav Ţlab, Mostek
Jaroslav Včelák, Souvrať

83 let
74 let
72 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
Děkujeme všem, kdo jste se přišel dne 7. 4. 2015 rozloučit s panem Stanislavem Bezvodou z Horní Brusnice.
Děkujeme za květiny a projevenou soustrast.
za celou rodinu s láskou děkuje manţelka Daniella Bezvodová

Vzpomínka
Vrátil bych čas zpátky,
však není to moţné.
Zbyla jen vzpomínka krásná,
na naše manţelství věrné.

Dne 13. 5. 2015 tomu budou 2 roky, kdy navţdy
odešla naše drahá Irenka Chleborádová.
Vzpomeňte s námi
rodina Chleborádova

Činnost základní školy v období září - prosinec 2014
(Pokračování ze stránky 3)

Další školní aktivity:
1.

Školní soutěţe - sportovní, vzdělanostní, rekreační

2.

Zájmové vzdělávání – školní druţina pro ţáky 1. - 5. ročníku

3.

Plavecký kurz pro ţáky I. stupně

4.

7.

Branný kurz pro ţáky 7. - 9. ročníku (vysoké a nízkolanové sporty, paintball, rafting,
lukostřelba, apod.)
Sportovní, umělecké a vzdělanostní soutěţe okrskového, okresního, krajského a celostátního, někdy mezinárodního formátu
Soutěţe v praktických činnostech pro 8. - 9. ročník v oborech automechanik, opravář
zemědělských strojů, kuchař, cukrář, zahradník, krejčí, řezník, truhlář, rybář, řidič,
elektrikář
Kulturní akce (divadla, koncerty)

8.

Průkaz cyklisty pro 4. - 5. ročník

9.
10.

Vzdělávací akce (zeměpisné videoprojekce, přednášky o plazech, dravcích, apod.)
Školní ţákovská knihovna

11.

Vánoční besídky

12.
13.

Fotografování ţáků
Školní projekty (Den země, lidové zvyky, sportovní den, apod.)

14.

Veřejná vystoupení ţáků, třídní akademie, vítání občánků, apod.

15.
16.
17.

Tvorba Individuálních vzdělávacích plánů pro ţáky s VPU, dyslektická asistence a
náprava
Školní exkurze a výlety
Slavnostní rozloučení se ţáky 9. roč. na OÚ

18.

Sběr starého papíru a pomerančové a citrónové kůry

19.

Nabídka knih z nakladatelství Albatros, Fragment, MF, Svojtka

20.
21.
22.

Charitativní akce
Kaţdoroční celoškolní výstava výtvarných prací s hudebním doprovodem a občerstvením, občas prodejní
Dny otevřených dveří

23.

Zdravý způsob ţivota - školní mléko, ovoce do škol

24.

Rytíř věrnosti - cena ředitele školy za pravidelnou docházku do školy

25.

Rytíř ctnosti - cena ředitele školy pro ţáky s nejetičtějším chováním

26.

Zubní prohlídky

27.

Vlastní školní jídelna - moţnost výběru ze dvou hlavních jídel

28.

Společné školní akce (výstup na Sněţku, návštěva Klicperova divadla, vícedenní zájezd
do zahraničí, apod.)

29.

Vlastní a sdruţené projekty (asistent pedagoga pro ţáky se sociálním znevýhodněním,
logopedická péče o děti v MŠ, rozšíření ICT do výuky)

30.

Finanční podpora (proplácení jízdného dojíţdějícím ţáků, příspěvek pro ţáky 1. tř. na
pomůcky v ceně 2 tis.)

5.
6.

Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel ZŠ a MŠ Mostek
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Zápis dětí do Mateřské školy Mostek
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015 2016 se bude konat ve dnech 19. 5. 2015 a 20. 5. 2015 od
15,30 do 16,30 hodin. Zápisem jsou pověřeny paní učitelky
Eva Kalfusová a Olga Škrabánková Kloudová.

Tradiční výstava výtvarných prací
ZŠ a MŠ Mostek vás srdečně zve na tradiční
výstavu výtvarných prací ţáků ZŠ,
která předchází lampionovému průvodu

Termín: 30. 4. 2015
Čas: 15,00 - 19,00 h
Místo: učebna pohybové výchovy (tělocvična),
přístup zadním vchodem

Název: Cesta kolem světa za jediný den
Ostatní: jedná se o výstavu PRODEJNÍ

Čarodějnice a ohňostroj
FK Mostek pořádá
ve středu 30. dubna 2015

tradiční lampiónový průvod
s pálením čarodějnic a ohňostrojem
na fotbalovém hřišti.
Sraz účastníků průvodu je ve 20,30 hodin na autobusovém nádraţí.

Poděkování
SRPŠ při ZŠ a MŠ Mostek děkuje sponzorům dětského
karnevalu a diskotéky, které se konaly 22. 3. 2015 v Restauraci Za
Mostem: Pekárna Kloučkovi, Restaurace Za Mostem, Restaurace U Špeka a hudba Míra Berger.
Jana Puhlovská za SRPŠ

Dětský den v Mostku
SRPŠ při ZŠ a MŠ Mostek
pořádá
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Mostek, IČ: 00278157
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