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Rok 2016 v naší obci
Velmi rychle se blíţí jiţ polovina tohoto roku. Na počátku roku
jsme Vás informovali o akcích z roku 2015 a plánech letošního
roku. V této chvíli se blíţí ukončení zkušebního provozu nově zrekonstruované čistírny odpadních vod, a to k 30. 6. 2016. Tato
byla vybudována společně s kanalizačním řadem směrem k benzince za spoluúčasti OPŢP, prioritní osy 1, a SFŢP. Následně budou
po dobu 2 měsíců vyhodnocována data z provozu a bude poţádáno
o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Dále pokračují práce na dokončení inţenýrských sítí v rozvojové lokalitě Slunečná stráň. Projektová dokumentace na vybudování komunikace je jiţ zpracována a bylo vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby. Nyní je podána ţádost na MěÚ Dvůr Králové n. L., odbor dopravy, o vydání stavebního povolení. Souběţně
s tím začne probíhat výběrové řízení na dodavatele samotné stavby
dle platných předpisů. Jelikoţ jde o zakázku velkého rozsahu, bude
toto řízení sloţitější a časově náročnější.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo v tomto roce podpořit i zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku od křiţovatky k nádraţí směrem k benzinové stanici. Ve výběrovém řízení vybraná firma TENET arch. ateliér Trutnov jiţ pracuje na zpracování projektové dokumentace. Pokud bude vše probíhat dle našich představ, budeme moci stavbu chodníku započít jiţ v příštím
roce.
V tomto roce bude také dokončena jedna z akcí, která byla dlouhodobějšího charakteru. Jde o vydání historické publikace o Mostku, jejíţ příprava započala jiţ v roce 2014. Tým pod vedením Mgr.
Romana Reila po tuto dobu sbíral informace, poznatky a historické
materiály i v zahraničních archivech (Vídeň, Německo,…). Dle

předloţených návrhů bude tato publikace poskytovat mnoho historických informací o naší obci a okolí, které jsou nám všem více či méně
známé. Vzniká tedy v těchto dnech unikátní dokument, který mapuje
střípky z naší historie aţ po současnost. Publikaci si bude moţné
zakoupit jiţ při jejím křtu na oslavách obce v sobotu 10. 9. 2016.
Další potřebnou a rozsáhlejší akcí je vybudování vodovodu na
Dvořáčkách. I tady jiţ práce postoupily do vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení. Předpokládáme, ţe tato akce bude
dokončena v roce 2017.
Rádi bychom při této příleţitosti chtěli poţádat občany a
všechny uţivatele vody z vodovodního řadu o šetření s
touto drahocennou tekutinou. Stejně jako nedostatek
vody začíná být problémem v celé zemi, tak se od
loňského roku potýkáme s nedostatkem vody i u
nás.
Jiţ dlouhodobě pozorujeme nedostatečný přítok vody na vodovodním zdroji v části Souvrať. Situaci na Souvrati
intenzivně řešíme s hydrogeology a snaţíme se najít vhodné řešení
tohoto stavu. I přesto, ţe byl tento zdroj vody dostatečný, potýkáme se
po obdobích sucha s váţným nedostatkem vody, obzvláště o víkendech.
Bohuţel dochází i k situaci, kdy na tomto zdroji dochází voda a bohuţel jiţ došlo i k tomu, ţe se odběratelé ocitli bez vody úplně. Tento
problém však můţe nastat i na jiných zdrojích v Mostku.
Ţádáme tedy všechny odběratele vody, aby co nejvíce omezili
spotřebu vody. Vyvarujte se zalévání travnatých a ostatních ploch,
napouštění bazénů, mytí aut,… V případě potřeby budeme nuceni vydat vyhlášku, která bude specifikovat některé zákazy k nakládání
s pitnou vodou na území naší obce.
Nešetřením vodou vystavujete sebe a ostatní odběratele moţnému
akutnímu nedostatku vody i pro běţnou spotřebu.
Děkujeme za pochopení
Obec Mostek

Na evropské výstavě ve Francii i chovatel z Mostku
Návštěvníci 28. evropské výstavy, která se konala ve
francouzských Metách (Metz) ve dnech 13. aţ 15. 11. 2015, si
mohli prohlédnout mnoho národních plemen, které se jen tak nevidí či se v jejich rodné zemi nechovají.
Z České republiky sem bylo dovezeno 433 králíků,
414 holubů, 235 ks drůbeţe, 12 ks morčat a 5 ks exotických ptáků.
Těmito počty chovatelé z České republiky obsadili šestou příčku v počtu vystavených zvířat.
Čeští chovatelé si z Francie přivezli i několik čestných cen a označení
"šampion výstavy". Na této výstavě bylo vystaveno 599 belgických obrů v 9 barevných rázech. V tomto plemeni vystavil z naší republiky pouze jediný chovatel, a to pan Zdeněk Krátký z Mostku, který na svou
čtyřčlennou kolekci získal krásných 381 bodů, coţ bohuţel nestačilo na vítěznou kolekci 388,5 bodů.
K tomuto skvělému úspěchu blahopřejeme, přejeme mnoho dalších chovatelských
úspěchů a děkujeme za reprezentaci…
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2. oddíl vodních skautů Mostek hlásí…
2. oddíl vodních skautů Mostek by se se
všemi rád podělil o radost z dalších akcí, které se
jeho členům podařilo realizovat či se do nich zapojit. Za uplynulé dva měsíce se toho událo
opravdu mnoho.
16. dubna 2016 se ve skautské klubovně a jejím nejbliţším okolí uskutečnila tzv. "1/2 brigáda". Několik rodičů a
skautů všech věkových kategorií se pustilo do jarního úklidu:
hrabání trávy, škrábání zdí, apod. Práce "jako na kostele" a
dalo by se v ní pokračovat neustále. Klubovna je ještě v
plenkách a ve více lidech jde práce vţdycky lépe od ruky.
24. dubna 2016 jsme oslavili mezinárodní skautský
svátek, Svátek sv. Jiří. Zároveň jsme slavnostně pokřtili naše
dvě krásné skautské pramice P550. Sešlo se nás u klubovny
poţehnaně, aprílovému počasí, kdy nechyběla ani chumelenice, navzdory. Zvládli jsme téměř nekonečnou "jarmareční"
píseň o hrdinských činech našeho patrona, rytíře Jiřího, pramice jiţ provţdy ponesou jména "Nezmar" a "Mihule", buřtíky se také podařilo opéci, trochu jsme si pohráli, zazpívali...
Bylo to prima setkání, ke kterému se připojila i milá návštěva ze 3. oddílu ze Dvora Králové n. L.
30. dubna 2016 se druţina Chrostíků vydala na výpravu za liškou Ryškou. Cesta vedla benjamínky místními
hvozdy aţ k Liščím skalám, kam doprovázeli malého lišáčka
Tuláčka za jeho tetou Ryškou. Na lesních pěšinkách bylo
nádherně. Uprostřed přírody se téţ v kotlíku vařilo, příjemně
obědvalo a z přírodnin tvořilo.
7. května 2016 proběhlo v Hostinném základní
(okresní)
kolo Závodu
vlčat
světlušek,
známého
pod zkratkou ZVaS.
Z našeho
oddílu se
na svoje první takovéto klání vypravila osmičlenná dívčí
hlídka, která si domů přivezla diplomy za krásné třetí místo.
14. aţ 15. května, to byl čas vyhrazený Mlokům.
Uţili si plavbu na raftu, a to ze Dvora Králové n. L. přes
Kuks do Brodu. Potom
se z vodáckého přestrojili do turistického a
vyrazili z Mostku směr
Nové Zámky. Jejich
cílem bylo tábořiště na
soutoku Labe a Chotěvického potoka, kde
také přenocovali.

28. května zaţili svoji první "Mokrou výpravu"
Chrostíci. Vydali se rovněţ k Labi, nikoliv však do Dvora
Králové, ale k
Novým
Zámkům.
Urazili
pěšky asi sedm
kilometrů, posilnili se polévkou
z kotlíku, vštípili
si do paměti základní pravidla,
platící na lodi a
ve vodě, a s radostí se pustili do objevování říčního světa.
Úplná Amazonie v srdci Evropy.
4. června 2016 jsme se podíleli na realizaci Dětského
dne v Mostku. Zbudovali jsme stanoviště pod názvem
"Pravěká kuchyně". Návštěvníky zde čekal nejen kulinářský
záţitek. Pra pra
pra kopřivačka
byla
výtečná,
alespoň většině z
těch, kteří okusili, velmi chutnala. Bylo však ještě nutné bezchybně identifikovat
ingredience, ze
kterých polévka vzešla, a v neposlední řadě také podojit pravěkou kozoovci.
5. června 2016 přišly s plavbou na raftu na řadu také
Ţabky (z Čolků se tentokrát připojil pouze jeden). Jejich cesta
kopírovala cestu Chrostíků, záţitky byly ovšem zcela autentické. Plavba proběhla, ačkoliv se
na obloze honily
černé mraky a o
přeháňky po příchodu k Labi nebyla nouze. Námořníci zůstali v
suchu, hustý porost kolem řeky je
ochránil. Vyzkoušeli si reakce na povely, které se při pádlování pouţívají. Seznámili se s funkcí házečky a především
došli k důleţitému zjištění, ţe voda je kamarád a můţe nám
pomáhat, kdyţ víme, jak se v určitých situacích zachovat.
Prázdniny se nezadrţitelně blíţí, nás pomalu čeká
loučení s běţnými schůzkami a završení celého skautského
roku letním táborem. Těšíme se na nová dobrodruţství a přejeme i Vám "dobrý vítr do plachet"!
Skauti Mostek
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Zpráva o činnosti MS Bradlo Mostek za rok 2015
Myslivecký spolek Bradlo Mostek má 13 řádných členů
a jednoho člena čestného, pana Josefa Drahoše. Věkový
průměr našich členů se nám oproti předchozímu roku sníţil
na 55 let díky Radku Chmelíkovi, který se stal v červnu
loňského roku řádným členem našeho spolku.
Právo myslivosti vykonáváme v pronajaté honitbě od Lesů České
republiky s. p., která má výměru 1074 ha, z toho činí zemědělská půda
351 ha, lesy 704 ha, 2 ha vodní plochy a 17 ha ostatní plochy.
Od minulé výroční členské schůze se uskutečnilo 11 řádných členských schůzí s účastí 88 %, coţ je o 11 % více jak v předcházejícím
roce, a to svědčí o zájmu členů o dění ve spolku. V roce 2015 jsme měli
v plánu odpracovat minimálně 255 hod. Skutečností je však výrazně
vyšší počet odpracovaných hodin na společných akcích, a to v počtu
602 hod. Z našich členů nebyl nikdo, kdo by poţadované minimum
odpracovaných hodin nesplnil, naopak jej mnozí vysoce překročili.
Myslím, ţe se právem můţeme pochlubit novou místností vybudovanou v nevyuţitých prostorách v podkroví naší myslivecké chalupy na
Bradle. Stavba byla provedena za minimálních nákladů, protoţe byly
vyuţity zásoby materiálu z minulých let. Část nákladů jsme pokryli
prodejem nepotřebného inventáře. Také 3 nové kazatelny, které ozdobily bradelskou honitbu, jsou přínosem pro výkon myslivosti. Jsou tu
však činnosti, na které se brigádnické hodiny nevykazují a které vyţadují nemalé úsilí a organizaci. Mám třeba na mysli tzv. úplňkové lovy,
které zorganizovali naši členové ke spokojenosti všech zúčastněných, a
to včetně hostů z jiných spolků. Mezi tyto aktivity patří také ochrana luk
a pastvin před černou zvěří, dále zajišťování krmiva na zimní období,
léčení srnčí zvěře proti parazitům, ochrana mláďat před kosením trva-

lých travních porostů a další a další aktivity.
Samotný odstřel černé zvěře vyţaduje mnoţství hodin strávených po
nocích na posedech, a to nehledě na náklady na vnadění divočáků,
které si lovci zajišťují sami dle svých moţností. Za tuto práci musím
všem bez rozdílu poděkovat.
Vzhledem ke změně Občanského zákoníku jsme byli nuceni provést transformaci našeho sdruţeni na spolek, coţ nás také časově velmi zatíţilo.
Co se nám však ve výčtu akcí nepodařilo, bylo plánované společné
posezení s našimi rodinami u táboráku. Tak snad se nám v letošním
roce tato podaří uskutečnit. Bohuţel se také nepodařilo uskutečnit
plánovaný výlet k našim polským mysliveckým kamarádům na lov
divokých husí, ale to jiţ nebylo naší vinou, protoţe v minulém roce
husy na svá shromaţdiště vůbec nepřilétly. Pozvání však trvá, tak snad
se nám tato akce letos podaří uskutečnit.
Velice si váţíme dobré spolupráce s Obecním úřadem v Mostku a
jejich podpory spolků jako takových. Na oplátku rádi pomůţeme při
různých kulturních akcích, a to zejména těch, které jsou zaměřeny na
práci s dětmi a mládeţí nebo na ochranu přírody. Nebráníme se spolupráce ani s jinými spolky, kterým můţeme umoţnit pobyt na naší chalupě.
Došlo také k předběţné domluvě s Lesy ČR o výměně pozemku
pro plánovanou výstavbu cesty okolo naší chalupy.
Na podzim a v zimě jsme se jiţ věnovali lovu černé zvěře a výsledek předčil očekávání, protoţe bylo uloveno celkem 88 ks divočáků.
Na závěr mi dovolte popřát všem našim členům hodně loveckého
štěstí a mysliveckých záţitků.
Milan Heřman, předseda

Nová povinnost uţivatelů a provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů tepla o výkonu 10 aţ 300 kW
Tak, jako jsme si zvykli, ţe musíme ve stanovených termínech absolvovat technickou kontrolu svých motorových miláčků, budeme si
muset postupně přivyknout na to, ţe budeme povinni si nechat zkontrolovat nejen komín z důvodu poţární bezpečnosti, plynový spotřebič
z důvodu ochrany zdraví, ale také ostatní spotřebiče na spalování tuhých a jiných paliv jejichţ zplodiny ovlivňují kvalitu ţivotního prostředí. Tuto povinnost nám ukládá předpis č. 201/2012 Sb., Zákon o
ochraně ovzduší ze dne 2. května 2012. Celé znění najdete na stránkách: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201
V této souvislosti uvádím některé citace ze „SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY
OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních
zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a niţším“:
 Povinnost vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je
provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouţí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údrţbě (dále
jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu
zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, ţe spalovací stacionární zdroj je instalován,
provozován a udrţován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, povaţuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního
zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje
podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.
 Kde a jak objednat výše uvedenou kontrolu?
Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR
na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). Dále většina výrobců
kotlů má na svých vebových stránkách seznam proškolených pracovníků oprávněných revizi provést.

Pokud není značka vámi pouţívaného kotle na stránkách hospodářské komory uvedena, je moţné poţádat o kontrolu technika jiné
firmy. To ale opravdu pouze v případě, ţe firma jiţ zanikla, výrobce
nemá odpovídající zastoupení (např. individuální dovoz) nebo výrobek je z „individuální produkce“. Zde je na rozhodnutí technika, zda
tato zařízení zkontroluje a potvrdí jejich provoz.
 Moţné postihy za nesplnění výše uvedené povinnosti
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a
provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloţí na
vyţádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o
provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyţadováno, vystavuje
se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. §
23 odst. 2 zákona) anebo aţ do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající
fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. § 25 odst. 1 písm.
o) ve spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona).
 Jak se připravit na revizi?
Technik provádějící revizi je povinen zkontrolovat technický stav
zařízení, pouţívané palivo a správnost připojení kotle k otopné soustavě dle předpisů pro bezpečné provozování zařízení.
K tomu je potřebné zajistit, aby byl kotel řádně vyčištěn, včetně
spalinové cesty, aby byl zpřístupněn sklad paliva a ovládací prvky
zařízení. Je dobré se připravit i na to, ţe součástí kontroly můţe být i
topná zkouška (zatopení a uvedení kotle do plného provozu). Dále
bude nutné předloţit doklad o poslední odborné kontrole komína,
případně doklady ke kotli ( návod k pouţití čí jiný doklad k zařízení.
 Jaká je lhůta na provedení kontroly?
Provozovatelé mají povinnost provést první kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejpozději do konce roku 2016. Tzn., ţe nejpozději po tomto datu by měl být kaţdý
provozovatel schopen na vyţádání obecního úřadu obce s rozšířenou
působností tento doklad předloţit. Vzhledem k tomu, ţe 31. prosinec
2016 je nejzazším termínem pro provedení této kontroly, není vyloučeno, ţe provozovatel jím bude disponovat jiţ před tímto datem.
Provedením této kontroly stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje nejsou nijak dotčeny další povinnosti provozovatele vyplýva(Pokračování na stránce 4)
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VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
Vážení podnikatelé, rádi bychom pro místní občany
a chalupáře připravili seznam místních firem a podnikatelů s důležitými kontakty tak, aby v případě potřeby
měli k dispozici seznam všech možných služeb v naší obci.
Máte-li zájem o zveřejnění v tomto seznamu, ozvěte se
na tel. 499 691 322 nebo na e-mail mistostarosta@mostek.cz. Tato služba bude samozřejmě zdarma.

INFORMACE PRO VÁS
REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ HRA
KRÁLOVÉDVORSKO
Turistická hra Královédvorsko je lákadlem této a příští
turistické sezony v regionu, kterou
připravilo město Dvůr Králové nad
Labem ve spolupráci se ZOO Dvůr
Králové a Revitalizací Kuks. Má
pomoci rozvoji cestovního ruchu
na Královédvorsku a podpořit místní podnikatele.
Nově připravená regionální turistická hra KRÁLOVÉDVORSKO bude praktickým průvodcem po atraktivních místech kraje romantických šílenců. Základem hry je
broţura s herním plánem, kterou návštěvníci získají po zaplacení vstupného buď v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem, v ZOO Dvůr Králové nebo ji dostanou
v Informačním centru v Kuksu po nákupu produktů v hodnotě alespoň 100 Kč. Trvat bude do 17. září 2017.
Více informací o hře včetně pravidel, seznamu
výdejních míst, známkových míst, bezobsluţných míst a
partnerů najdete na turistickém portálu www.dvurkralove.cz
v sekci O městě / Regionální turistická hra.
Turisté budou během pobytu v regionu získávat na
vybraných místech (ubytovací zařízení, restaurace, obchody
a další) známky, které nalepí do herního plánu a získají některou z drobnějších cen (za 5 nalepených známek), nebo
budou po nasbírání 20 známek zařazeni do slosování o hlavní ceny: 4 pobyty v regionu včetně víkendu v ZOO Dvůr
Králové a Kuksu. Losování se uskuteční po skončení hry,
coţ je 17. září 2017. Kromě herního plánu jsou v broţuře
také podrobná pravidla, mapa s vyznačenými známkovými
místy a turistickými cíli nebo informace o zapojených subjektech.
zdroj www.dvurkralove.cz
(Pokračování ze stránky 3)

jící z jiných právních předpisů, např. nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
poţární bezpečnosti při provozu komínů a
kouřovodů, nebo vyhlášky č. 194/2013
Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné
energie, a z pokynů výrobce spalovacího
stacionárního zdroje. Cena za provedenou
kontrolu by se měla pohybovat okolo 800
Kč plus cestovné.
Uvedený předpis se bude s postupným
zpřísňováním emisních limitů upravovat a
je lepší při výměně zdroje tepla nakupovat
kotle vyšších emisních tříd, abyste se se
spřísňujícími předpisy nedostali do potíţí.
Proto je vhodné vyuţít státem podporovaných nabídek jako je Zelená úsporám, či
Kotlíkové dotace.
Jaroslav Dítě

FK Mostek - Z vyrovnaných zápasů se dalo
vytěţit víc, ale nakonec to stačilo
Zase to byly nervy skoro aţ do posledního
kola, ale mosteckým fotbalistům se to podařilo a stejně
jako v minulé sezoně se dokázali zachránit v okresním
přeboru, kdy opět skončili na desátém místě. Dorostenci
vybojovali druhé místo, přípravka byla třetí a do výčtu
umístění můţeme zahrnout i sedmnáctou příčku mančaftu z Borovnice, která ve třetí třídě vystupovala pod hlavičkou mosteckého béčka a chodili tam hrát dorostenci a občas i někteří „áčkaři“.
Kdyţ se zaměříme na výkony áčka v jarní části sezony, zjistíme,
ţe více méně se všemi soupeři jsme odehráli výsledkově vyrovnané zápasy. Nejtěţší poráţku jsme utrpěli v Mladých Bukách, kde jsme prohráli
3:0. Bohuţel rovnocenné partie, včetně utkání s týmy z vyšších pater tabulky, jsme nedokázali dotáhnout k většímu bodovému zisku, a tak jsme
stále zůstávali ohroţeni sestupem.
Smůlu jsme měli v souboji s Vítěznou, prohráli jsme 2:3 gólem
v nastavení. Komplex pokračoval proti Podhůří (1:1), vyhrát se dalo i nad
Kocbeřemi (2:2) nebo ve Rtyni (2:2). V domácím zápase s Poříčím (1:1)
jsme v poslední minutě dali tyčku. Všechny tyto remízové zápasy jsme
pak prohráli na penalty, v nich jsme za celou sezonu uspěli jen jednou na
podzim ve Vrchlabí. Jinak celkově jsme to měli 1:6, přičemţ doma jsme
dokonce prohráli všech pět penaltových rozstřelů. Ztratili jsme zápasy
v Janských Lázních (1:2) a Bílé Třemešné (3:4), kde jsme ještě v 70. minutě vedli 3:0. Sestava se někdy lepila, jak se dalo.
Tyto neúspěchy vedly k tomu, ţe jsme k podzimním 19 bodům
(skóre 40:25), přidali na jaře pouze 13 bodů (skóre 22:24). A přestoţe
Lánov a Bohuslavice byly skoro jistými sestupujícími, vznášela se tady
ještě moţnost pádu do baráţe. Zhluboka jsme si oddechli, kdyţ se tak před
posledním kolem rozhodlo o jejím zrušení. Týmy ze třetí třídy (kromě
Kuksu) neměly zájem postoupit a my měli jistotu záchrany. A tak aspoň
jeden zápas v sezoně, ten závěrečný proti vrchlabské rezervě, byl „bez
nervů“.
Herní projev týmu kolísal, dobré okamţiky střídaly ty slabší,
kterých bylo více. I z toho důvodu jsme závěr sezony dohrávali bez trenéra Lebedy. Z hráčů si zaslouţí v obraně vypíchnout Radek Záruba,
v záloze udivoval svou rychlostí Tomáš Krkonoška a v útoku řádil Saša
Lashchuk. Ukrajinský snajpr byl s 22 góly naším nejlepším střelcem a
druhým nejlepším kanonýrem okresního přeboru, za exmosteckým Víťou
Robkem, jenţ nasázel ve Vítězné 33 branek. V pořadí mosteckých šuterů
byl druhý Jirka Brádle (8) a třetí Tomáš Hampl (7).
Příští sezona
začne tradičně v srpnu Sezóna 2015/2016 - muţi - okresní přebor
a bohuţel mostecký Poř.
Zápasy V R P
Tým
Skóre
Body
klub do ní po dlouhých 1 Kocbeře
26 16 3 7 62 : 35 54
26 15 5 6 84 : 39 53
letech vstoupí bez jedi- 2 Mladé Buky
3 Stráţné
26 14 4 8 60 : 41 48
n é h o
t ý m u
4 Vítězná
26 13 7 6 94 : 53 47
v mládeţnických sou- 5 Vrchlabí B
26 13 6 7 63 : 33 47
těţích… Michal Bogáň 6 Rtyně
26 11 8 7 58 : 42 46

Poděkování - čarodějnice
FK Mostek děkuje všem sponzorům
tradičního ohňostroje při pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti, kterými byli:
Obec Mostek; Michal Havran HM Stav;
Ladislav Rejmont - zemní a výkopové
práce; Albrecht a spol. s. r. o.; pekárna
Klouček & Kloučková s. r. o.; Restaurace
& Penzion Za Mostem; Hostinec U Špeka; Elektra - Vaverka; Tomáš Štěrba;
Obuv Nejedlíková a Bořek Pač.
Dále děkujeme členům FK Mostek,
Janu Honců a Bořku Pačovi za pomoc při
stavění hranice a ZŠ Mostek za výrobu
čarodějnici na hranici.

7 Poříčí u Trutnova
8 Staré Buky
9 Podhůří
10 Mostek
11 Bílá Třemešná B
12 Janské Lázně
13 Bohuslavice
14 Lánov

26
26
26
26
26
26
26
26

12
11
8
8
8
8
4
4

5
4
6
7
5
5
5
4

9
11
12
11
13
13
17
18

55
70
55
62
58
43
46
50

:
:
:
:
:
:
:
:

48
67
61
49
90
71
110
121

45
39
33
32
32
29
21
20

Sezóna 2015/2016 - dorost - okresní přebor
Poř.

Tým

Zápasy

1
2
3
4
5
6

Hronov/Stárkov
Mostek
Volanov
Poříčí u Trutnova
Malé Svatoňovice
Pilníkov/St. Buky

25
25
25
25
25
25

V R P
21
16
13
11
7
1

2
3
2
2
3
0

Skóre

2 125
6 124
10 88
12 68
15 67
24 29

:
:
:
:
:
:

Body

34
45
75
89
103
155

66
53
42
37
24
3
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Společenská kronika
Ţivotní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k jejich ţivotním výročím a
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti…

22.4.
24.4.
25.4.
27.4.
30.4.
1.5.
1.5.
7.5.
8.5.
8.5.
10.5.
20.5.
22.5.
25.5.
26.5.
30.5.
3.6.
12.6.
18.6.

Hana Rouhová, Mostek
Bohumil Šolc, Mostek
Stanislava Chaloupková, Souvrať
Růţena Havránková, Mostek
Wanda Kalendová, Mostek
Magdalena Arbeitová, Mostek
Vladimír Svoboda, Mostek
Libuše Jirásková, Souvrať
Anna Raisnerová, Mostek
Vlastimil Kubíček, Debrné
Erna Pavlíčková, Debrné
Helena Justová, Souvrať
Olga Burešová, Mostek
Břetislav Raisner, Mostek
Marie Rychterová, Mostek
Zdenka Sommerová, Mostek
Josef Novák, Debrné
Josef Oliva, Mostek
Eva Erbenová, Mostek

75 let
75 let
82 let
79 let
75 let
84 let
75 let
82 let
84 let
84 let
81 let
70 let
81 let
84 let
85 let
83 let
75 let
84 let
83 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.

Informace obecního úřadu Mostek
Výběr vodného a stočného

Navţdy odešli…
21. 5. 2016
4. 6. 2016
6. 6. 2016

Marie Krátká, Mostek
Jiřina Čelišová, Mostek
Boţena Jakoubková, Souvrať

90 let
87 let
90 let

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za účast
na smutečním rozloučení s naší milovanou maminkou,
paní Boţenou Jakoubkovou.
Upřímně děkujeme za květinové dary a projevenou soustrast.
rodina Jakoub-

Vzpomínka
Dne 3. 6. 2016 tomu bylo jiţ 10 let, kdy nás navţdy opustil náš milovaný manţel, tatínek, dědeček,
syn a bratr, pan Jiří Jirásek.
Stále vzpomínají
manţelka Soňa,
dcery Michaela a Petra s rodinami,
maminka Libuše a bratr Petr s rodinou

Dne 7. 8. 2016 vzpomeneme 1. smutného výročí
úmrtí našeho manţela, tatínka, dědy a pradědečka, pana
Miroslava Erbena.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají
manţelka a děti s rodinami

Klasické loutkové Kašpárkovo divadlo v Mostku

Vyúčtování vodného a stočného
proběhlo v pokladně Obce Mostek ve
dnech 20. a 22. 6. 2016. Pokud jste nestihli zaplatit v tomto termínu, prosíme, učiňte tak co nejdříve.
Toto vyúčtování se týká vodného a stočného občanů
trvale bydlících v Mostku, v části Souvrať a Debrné. Dále se
týká chatařů a chalupářů v Mostku, Zadním Mostku, Debrném a
na Souvrati.

Ve dnech 20. a 21. 6. 2016 do Mostku zavítalo Klasické loutkové
Kašpárkovo divadlo, které
si postavilo svůj stan s
jevištěm i hledištěm
v prostoru fotbalového
hřiště.
Eliška a Vilém Janečkovi, praţští profesionální
loutkoherci, zahráli dětem
s originálními historickými dřevěnými marionetaPublikace o Mostku jde jiţ do „tisku“
mi. Děti zhlédly dvě pohádky, a to O perníkové chaloupce a O ČervePráce na zpracování vlastivědné né Karkulce. Jen škoda, ţe o tato představení nebyl příliš velký zájem.
publikace o obci, včetně jejích částí
Olešnické Debrné, Souvrať, Přední a
Zadní Mostek, Mostecké Lázně, Josefská Výšina a Dvořáčky, pokročily k
samotnému závěru.
Publikace s názvem „Kapitoly z historie Mostku, aneb od mlýnského kamene přes tkalcovský
stav aţ po současnost“ je právě připravována k tisku.
Představení této publikace proběhne při akci Den obce,
který se bude konat v sobotu 10. 9. 2016. Přesně ve 13 hodin
bude tato publikace pokřtěna.
Na akci si budete moci tuto jedinečnou historickou publikaci zakoupit a také nechat podepsat hlavním autorem Mgr.
Romanem Reilem, ředitelem Okresního archivu v Trutnově.
Děkujeme všem, kteří poskytli pro přípravu této publikace
vlastní vzpomínky, ale také fotografie nebo jiné archivní či
muzejní předměty.
Obec Mostek
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DEN OBCE MOSTEK 2016
aneb křest publikace o Mostku

Ve středu 22. 6. 2016 od 19 hodin pořádala Obec Mostek v Penzionu & Restauraci Za Mostem zábavný pořad Na stojáka.
Komici Lukáš Pavlásek, Ester Kočičková a Karel Hynek pobavili úctyhodných 135 diváků.

Hlavní program:
13,00 zahájení slavnosti v autokempu Mostek
 křest publikace Kapitoly z historie MOSTEK aneb od

mlýnského kamene přes tkalcovský stav po současnost
 country skupina NÁHODA Pecka
 vystoupení dětí ze ZŠ Mostek
 vystoupení vodních skautů Mostek
 TRIO DIAMANTES -

Martina Stříbrná, Petra Stříbrná,
Šárka Hulíková (pop)


legendární rocková kapela

BLUE EFFECT
& RADIM HLADÍK


V náporu diváků a salvách smíchu jsme mnohdy měli strach
o osud nově zrekonstruované restaurace a penzionu.

kapela KONEC KONCŮ

(pop-rock Jilemnice)
 závěrečný ohňostroj s hudbou

Doprovodný program:
 ukázka výcviku psů - Kynologové Mostek
 stánek Skautů Mostek
 lidový loutkař Jirka Polehňa

- pohádka Znáte Kačenku? (pro děti od 2 let)
- pohádka Jak se kdysi hrávávalo
(pro děti od 7 let i pro dospělé)
Ester Kočičková ↑






obří skluzavka, skákací hrad zdarma
atrakce pro děti
malování na obličej
občerstvení; vinotéka; řemeslné stánky a další
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu


tým
dorostu
Mostek

Karel Hynek ↑
Lukáš Pavlásek ↑
Děkujeme majitelům a personálu Penzionu & Restaurace Za
Mostem za moţnost uskutečnění této akce.
D. Včeláková

Zpravodaj obce Mostek
Zpravodaj vydává Obecní úřad Mostek, IČ: 00278157
povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 12852.
Obec Mostek, 544 75 Mostek 34, tel.: 499 691 322, fax: 499 691 344
www.mostek.cz, info@mostek.cz
Grafická úprava OÚ Mostek - šéfredaktor: Ing. Dagmar Včeláková
Tiskárna ARPA Dvůr Králové nad Labem, uzávěrka čísla 22. 6. 2016

strana 6

