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Zhodnocení uplynulého volebního období 2014 - 2018
Volební období současných zastupitelů obce
se blíží pomalu ke konci. Čtyři roky utekly jako
voda a za pár týdnů půjdeme opět k volebním
urnám.
Komunální
volby se konají v
pátek 5. 10. 2018 a
v
s o b o t u
6. 10. 2018. Je čas
zhodnotit, co se za
uplynulé volební
období
podařilo
uskutečnit a na co se zaměřit v dalším období.
Zrekapitulujme si větší investiční akce, které se
během těchto let podařilo uskutečnit:

konec roku 2014
 pořízení kompostérů a štěpkovačky

2015
 intenzifikace ČOV a výstavba kanalizačního
řadu směrem k Borovničce
 doplnění venkovní posilovny u fotbal. hřiště
 projektová dokumentace na vodovodní zdroj
a vodovod v lokalitě Dvořáčky
 vybudování chodníku směrem na Debrné
 vybudování kanalizačního řadu na Slunečné
stráni

2016
 vybudování veřejného osvětlení a zasíťování
elektřinou v lokalitě Slunečná stráň
 projektová dokumentace na obslužnou komunikaci na Slunečné stráni
 projektová dokumentace na chodník směrem
na Borovničku
 oprava sociálních zařízení v autokempu
 vybudování parkoviště u čp. 123-127
 vybudování parkoviště naproti zdravotnímu
středisku
 dokončení historické publikace „Mostek kapitoly z historie obce aneb od mlýnského
kola přes tkalcovský stav až po současnost“

2017
 výstavba vodovodního zdroje a vodovodního
řadu v lokalitě Dvořáčky
 projektová dokumentace na náhradní zdroj

vody Souvrať
 dokončení infrastruktury (vybudování komunikace) na Slunečné stráni
 výměna střechy na soc. zařízení v autokempu
 dokončení obslužné komunikace v rekreační
zóně

2018
 výstavba chodníku pro pěší směr Borovnička
 dokončení obslužné komunikace u nových
rodinných domů v lokalitě Zelená Louka
 výstavba dětského hřiště u tenisového kurtu
 provedení průzkumného vrtu v části Souvrať
 rekonstrukce povrchu komunikace na p.p.č.
1005/1 v části Souvrať
 rekonstrukce povrchu komunikace na p.p.č.
987/10 Mostek (pod hřbitovem)
 rozšíření spádové splaškové kanalizace a oprava komunikace v lokalitě Mostecké Lázně
Mnoho z těchto investičních akcí bylo spolufinancováno Evropskou unií, Královéhradeckým
krajem nebo za pomoci národních dotačních titulů
ze státního rozpočtu. Celkem bylo získáno 17,7 mil.
Kč finančních prostředků na dotacích za uplynulé
volební období. I tak je stále co vylepšovat a existuje mnoho plánů, které se během tohoto volebního
období nepodařilo uskutečnit. Věříme, že se mnohé
z nich podaří realizovat příštímu zastupitelstvu.
Rádi bychom poděkovali za práci všem současným členům zastupitelstva, kteří se v rámci svých
možností a schopností, podíleli na vedení a rozvoji
obce.
Děkujeme všem spolkům a neziskovým organizacím za jejich obětavou práci pro obec v rámci jejich
volného času. Svými činnostmi významně přispívají
k rozvoji společenského, kulturního a sportovního
života v naší obci. Velmi si vážíme jejich úsilí, ochoty, nezištné práce a pozitivního přínosu.
Děkujeme všem podnikatelům, kteří ochotně obci
pomáhají nejen svou prací a službami, ale i sponzorskými dary, díky kterým můžeme realizovat společenské a kulturní akce pro naše občany.
Děkujeme všem občanům naší obce za jejich
vstřícnost, pochopení a zájem o dění v obci a
za práce na zvelebování obce, např. úpravami vlastních domů a zahrad.
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Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka obce

2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Skautský rok 2017/2018 jsme již definitivně uzavřeli.
Ještě v polovině června 2018 přespali čolci a žabičky v klubovně, načež se vydali plout na lodích (i plavat ve vestách) v nově objevných vodách nedaleko Mostku.
24. června jsme se pak společně, členové oddílu a jejich rodiče, rozloučili před prázdninami. Oheň zaplál, pro příchozí byly připraveny zajímavé nové hry (inspirace z Navigamu) a také promítání fotografií, které ilustrovaly vše, co jsme v roce 2017/2018 prožili. Odkaz
na video najdete na našich webových stránkách.
20. - 22. června jsme si dopřáli alespoň malé táboření na střediskovém tábořišti Kateřina. Bez podsadových stanů by léto nebylo
létem. Tábornické dovednosti nelze nechat ladem a tak se řezalo a štípalo dříví, vyřezávalo, zatloukalo, vařilo v polních podmínkách, lozilo
po lanové stezce, chodilo na chůdách, střílelo z luku, zpívalo u ohně...
Snažili jsme se využít každé chvilky, aby nám bylo dobře a naše konání
dávalo smysl.
Nyní se těšíme na zahájení skautského roku 2018/2019, přičemž bychom rádi mezi sebe přijali i nové členy. Kdo je přímý, rovný,
kdo chce být kamarád, hrát si, učit se, poznávat, kdo má přírodu a vodu

rád, ten je mezi námi vítán. Rádi pozdravíme stiskem levice (ještě kromě dětí, které už projevily zájem) 4 benjamínky, tzn. čerstvé prvňáčky
či předškoláky (ideálně jednoho kluka a tři holčičky), dále 2 žabičky (2.
až 5. třída), 3 čolky (2. až 5. třída) a 2 skauty (6. až 9. třída). Na našich
stránkách www.mostek.skauting.cz jsou kontakty a spousta informací o
fungování oddílu.
Těšíme se na shledanou během zářijových oslav Dne obce

Mostek.

za 2. OVS, KAČ Suchá

FK MOSTEK V 1. ZÁPASE VE III. TŘÍDĚ ZAZÁŘIL...
Tým dospělých FK Mostek se po cca 25 letech vrátil do III. třídy, což je v lidovém žargonu již téměř
považováno za "pralesní ligu." Nutno poznamenat, že
se jeho kádr opět ztenčil, protože z důvodu těžkého
zranění (přetržená achilovka) skončil M. Vojtíšek, do
mateřského klubu z Kuksu se vrátil J. Pojezdný, aby
vzápětí přestoupil do týmu 1. B třídy Jiskry Kocbeře, kam za ním na
své přání "pláchl" V. Jirák. Těsně před prvním mistrovským utkáním
nám oznámil O. Pacák, že ze závažných rodinných důvodů zatím
v činnosti také nebude pokračovat a činnost z důvodu přestavby rodinného sídla přerušil J. Hlušička. Saša Lashchuk je někde v ukrajinských
luzích a hájích opět nedohledatelný. Naopak staronovými tvářemi
v kádru "A" týmu jsou navrátilci z Vítězné V. Robek a L. Čechovič a
brankářské rukavice oprášil Míra Lebeda ml.
Až v samotném týdnu před prvním mistrovským utkáním jsme se 3x
sešli k lehčím tréninkům, což bylo znát na sehranosti týmu. Ještě nám
to občas zaskřípalo, ale bylo to nahrazeno neuvěřitelnou produktivitou,
neboť výsledek 9:0 jsme na Mostku již dlouho nezažili, a asi ani libotovští s takovým nákladem nepočítali. Za Mostek se 3x trefil Honza
Polák, 2x Víťa Robek, po jednom Radek Záruba, Dušan Duchek
(jako správný předseda klubu a kapitán nastoupil se sebezapřením
k utkání, i když mu ortoped MUDr. Svoboda doporučil po natrženém
zadním stehenním svalu klid a naskočit do soutěže někdy v září),
Martin Kočí a jeden si hosté vstřelili sami.
Bohužel, se nám zatím stále nedaří dát dohromady nějaké mládežnické týmy, neboť dětí v Mostku je všeobecně málo a najít zhruba
8 kluků a holek stejné věkové kategorie mající chuť hrát fotbal, je
prostě neřešitelné. A bude to mít za nějaký čas i dopad na chod samotného klubu, protože hráči nám, žel, postupně stárnou!!!
Mgr. Miroslav Lebeda, trenér FK Mostek

S kým se tedy budou moci naši diváci na podzim na hřišti potkávat?
Kádr tvoří tito hráči:
brankáři: Miroslav Lebeda ml., Martin Piwko
hráči: Petr Ježek, Lukáš Čechovič, Marek Čajka, Lukáš Truhlář, Dušan
Duchek, Adam Duchek, Radek Záruba, Vítězslav Robek, Tomáš Hampl, Jan
Polák, Marek Fikejz, Martin Kočí, Viktor Zigo, Jiří Kuhn a možná někdy i
Oleksandr Lashchuk, Ondřej Pacák, Martin Borůvka, Michal Špidlen.
Den
NE
SO
NE
NE

Datum
„A“ tým
26.08.2018 Dolní Kalná „B“ (17,00)
01.09.2018 Malé Svatoňovice (14,00)
02.09.2018
09.09.2018 Kunčice (17,00)

SO
NE
SO
PÁ
SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE

15.09.2018
16.09.2018
22.09.2018
28.09.2018
29.09.2018
30.09.2018
07.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
21.10.2018
28.10.2018
03.11.2018
04.11.2018

„B“ tým
Horní Maršov (17,00)
Kuks (14,00)
volno

Pilníkov (14,00)
Radvanice (13,30)

Bernartice/Žacléř „B“ (14,00)
Prosečné (13,30)
Prosečné (16,30)

Svoboda (13,30)
Bohuslavice (16,00)
Starý Rokytník (12,30)
Chvaleč (15,30)
Libotov (14,30)
Úpice „B“ (11,00)

Lampertice (16,30)
Černý Důl (16,00)
Horní Maršov (14,00)
Kuks (15,00)
volno
Bernartice/Žacléř „B“ (14,00)

Pozn.
a) utkání označená barevně se hrají na domácím hřišti
b) časové údaje se mohou lišit; bude se ještě jednat o změnách začátků utkání „A“ týmu na domácím hřišti
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TUREK - TURISTICKO-EKOLOGICKÝ KROUŽEK PŘI ZŠ A MŠ MOSTEK
TURisticko - EKologickým kroužkem prošlo již několik desítek
dětí, které se zajímají o turistiku a přírodu.
Ve školním roce 2017-2018 jsme oslavili 10. výročí založení
kroužku.
Co všechno patří do činnosti kroužku?
- výlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí
- pozorování zajímavostí v přírodě
- bojové hry v přírodě
- vědomostní hry
- zapojení do celostátních projektů např. projekty:
Recyklohraní
- Les ve škole
(TEREZA)
- Bodlinka (péče o malého ježka, který by v zimě venku nepřežil)
- Jděte ven apod.,
Z další činnosti:
- při brigádě jsme odstranili z lesa staré a již nefunkční pletivo z
oplocenek, které bylo nebezpečné pro zvěř
- hledali jsme studánky v okolí a měřili jsme pH vody
- několikrát jsme přespali na chatě MS Bradlo
- školní budova je skvělé místo, kde jsme si již několikrát zahráli
hru Pevnost Boyard
- spali jsme „pod širákem“
- jsme zaregistrovaní na www.geocaching.com a hledáme „kešky“
No, prostě děláme vše, co nás baví a přináší nám potěšení a
občas při tom získáváme i nějaké nové dovednosti a vědomosti.

- mapu staveb využívajících v minulosti vodní energii (mlýny, pily,...) s popisem a fotografiemi
těchto staveb
- tabulku o počtu rodinných domů využívajících sluneční energii v
Mostku a okolních obcích
Kreslili jsme:
- vodní přehradu
Les
Království –
kolorovaná
kresba - kreslili jsme přímo na přehradě
- vodní mlýn
– kresba tužkou
- větrný mlýn
– koláž
- lodě (plachetnice) - koláž
Vyrobili jsme:
-dřevěné modely větrného a vodního mlýna
-plastová autíčka na vzduchový pohon
-funkční modely na světelnou energii (letadlo, autíčko, člun,..)
-papírové větrníky
Projekt jsme prezentovali na výstavě prací žáků naší školy
30.4.2018.
Chtěli bychom poděkovat firmě MOSTEK energo s. r. o.
za finanční podporu při realizaci projektu.
Firma MOSTEK energo s. r. o. od roku 2015 finančně
přispívá na činnost Turisticko-ekologického kroužku.
Mgr. Dana Haková, vedoucí kroužku

V letošním školním roce jsme si sami zpracovali projekt na téma:
OBNOVITELNÉ ZROJE ENERGIE
PRO VÝROBU ELEKTŘINY A TEPLA
Na projektu pracovali žáci 5. - 7. ročníku v hodinách přírodopisu, přírodovědných praktik, pracovních činností a výtvarné výchovy
a při výletech o víkendech. Celkem se zapojilo 28 žáků.
Projekt trval od září 2017 do konce dubna 2018.
Navštívili jsme:
- řeky s vodními
elektrárnami
místo, kde
stával
větrný
m
l
ý
n
(Borovnice)
- pramen a ústí
Boreckého potoka, který protéká
Mostkem
- firmu MOSTEK ENERGO
s.r.o.
- větrnou elektrárnu ve Vítězné
- domy se solárními panely v okolí školy (Zadní Mostek, Souvrať,
Mostek)
Zpracovali jsme:
- informace o obnovitelných zdrojích energie (výhody a nevýhody)
– zaměřili jsme se hlavně na
energii vodní, větrnou, sluneční a využití biomasy pro výrobu
elektrické energie a tepla
- mapu, na které jsme označili tato místa – větrná elektrárna Vítězná - Huntířov, vodní elektrárna Les Království, firma MOSTEK
Energo s.r.o. a místo bývalého větrného mlýna v Borovnici
- zajímavé informace o místech uvedených na této mapě
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JAK SPRÁVNĚ LIKVIDOVAT ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ?
LIKVIDACE PAPÍRU

LIKVIDACE SKLA

CO PATŘÍ DO KONTEJNERU
NA PAPÍR

CO PATŘÍ DO KONTEJNERU
NA SKLO

- noviny, časopisy, sešity (včetně sponek)
- veškeré krabice (rozložené)
- kartony, papírové části obalů
- reklamní letáky, reklamní tiskoviny,
katalogy
- obaly od potravin (mouka, cukr apod.)
- dopisní obálky (včetně fóliových okének)
- kancelářský papír, pohlednice
- bublinkové obálky (bez plastového vnitřku)
- knihy pouze bez vazby

- tabulové sklo (výplně oken a dveří)
- sklenice od zavařené zeleniny, mar
melád, přesnídávek, kečupů, majonéz,
kompotů, - nevratné lahve od nápojů či alkoholu,
- skleničky, velké skleněné střepy, skleněné vázy a dózy
- lahvičky od parfému (vše vyprázdněné)
- nádobky od léčiv a doplňků stravy (prázdné a vymyté)

Obaly z papíru, které třídíme do modrého kontejneru jsou obvykle označeny tímto recyklačním symbolem a značkou:

Obaly ze skla, které třídíme do zeleného kontejneru jsou obvykle označeny tímto recyklačním symbolem a
značkou:

CO NEPATŘÍ DO KONTEJNERU NA SKLO
CO NEPATŘÍ DO KONTEJNERU NA PAPÍR
- mastný nebo jakkoliv znečištěný papír
- tapety
- dětské pleny, hygienické vložky
- celé svazky knih
- povoskovaný balicí papír
- kopírovací papír
- zalaminovaný papír
- obaly ze směsi papíru a jiného materiálu (např: nápojové
kartony)
- použité papírové kapesníky

- autosklo
- zlacená a pokovená skla
- plexisklo
- zrcadla
- drátěné sklo
- varné sklo
- keramika, porcelán
- žárovky, zářivky, výbojky
- obrazovky televizorů, různé displeje
- nádoby od nebezpečných látek (chemikálií, barev apod.)
(zpracoval Milan Petr, referent Obce Mostek)

LIKVIDACE DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

LIKVIDACE ODĚVŮ, TEXTILU, HRAČEK

CO PATŘÍ DO ČERVENÉHO KONTEJNERU

CO PATŘÍ DO
ORANŽOVÉHO KONTEJNERU

- mobilní telefony, vysílačky,
navigace
- přehrávače mp3, diskmany,
rádia
- notebooky, klávesnice, myši, drobné počítačové vybavení
- baterie a nabíječky
- kalkulačky, budíky
- elektronické hračky, auta na
vysílačku, roboti
- menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.)
- fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
žehličky, ruční vysavače

CO NEPATŘÍ DO ČERVENÉHO KONTEJNERU
- televizory, počítačové monitory,
počítačové skříňky větší
- zářivky, úsporné žárovky
- velké domácí spotřebiče
(ledničky, pračky, apod.)

- letní a zimní oblečení dámské,
pánské, dětské - použitelné i poškozené (trika, mikiny, tepláky, šaty,
kalhoty, rifle, košile, svetry, tílka,
pyžama, šátky)
- zimní bundy, kabáty, spodní
prádlo, ponožky, halenky, čepice
rukavice, kabelky - pouze nepoškozené
- domácí textil použitelný i poškozený (lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, větší kusy látek)
- záclony a závěsy - pouze nepoškozené
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
- obuv (nepoškozená, páry svázané nebo zabalené v igelitových taškách)
- hračky nepoškozené a čisté (plastové, plyšové) dobře
zabalené, knihy

CO NEPATŘÍ DO ORANŽOVÉHO KONTEJNERU
- netextilní materiály
- plesnivé, mokré či od chemikálií znečištěné hadry
- textilie znečištěné od potravin, krve, apod.
Mějte vždy na paměti, že odevzdané věci mají dále sloužit k dobročinným účelům.
(zpracovala Dagmar Včeláková, místostarostka)
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 SE BLÍŽÍ...
Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhodnou o obsazení
zastupitelstev měst a obcí se uskuteční v pátek 5. 10. 2018 (od
14:00 do 22:00 hodin) a v sobotu 6. 10. 2018 (od 8:00 do 14:00
hodin). Komunální volby probíhají ve všech obcích a městech České republiky. Volit může každý občan, který v době konání voleb
dosáhl alespoň 18 let. K volbám je nutné přijít s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
V komunálních volbách nejsou vydávány voličské průkazy, svůj
hlas odevzdáte ve volební místnosti, která náleží k vašemu volebnímu okrsku.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V naší obci to je číslo 11. Můžete
tak na hlasovacím lístku označit jednotlivé kandidáty napříč politickými stranami a jednotlivými kandidáty. Můžete rovněž označit jen

jednu volební stranu. Možná je i
kombinace označení jednotlivých kandidátů a strany. Hlas
tak dostávají zaškrtnutí kandidáti a rovněž kandidáti vybrané strany tak, aby jejich součet odpovídal
celkovému počtu volených zastupitelů.
V naší obci budou opět k dispozici tři volební okrsky:
1 - Mostek (Mostek čp. 34)
2 - Souvrať (Souvrať čp. 46)
3 - Debrné (Debrné čp. 27)
Ze závažných, zejména zdravotních a rodinných důvodů, můžete
požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, abyste mohli hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

KSČM - VOLEBNÍ PROGRAM 2018
Vážení spoluobčané
kandidáti z řad KSČM spolu s dalšími kandidáty bez politické příslušnosti předkládají ucelený
volební program, jenž by měl při jeho naplnění zajistit mnoho důležitých a zajímavých změn v životě obyvatel obce a
také zabezpečit udržení a vylepšení celé infrastruktury. Tento reálný volební program dále prosazuje úkoly, které se nám v minulosti
nepodařilo prosadit ať už z důvodu finančních či z důvodu menšího
zájmu ostatních zastupitelů a vychází z dlouhodobé zkušenosti
mnohých našich kandidátů.
Životní prostředí, ekologie a vzhled obce
Udržet upravenost veřejné zeleně a obce pravidelnou údržbou zelených ploch, úklidem veřejných prostranství a postupným dalším
odstraňováním nevzhledných zákoutí nejen v centru obce, ale i ve
vzdálenějších částech a to zejména v Souvrati, v Zadním Mostku a
Debrném.
Prosadit vytvoření koncepce vzhledu centrální obce a dotváření
jeho částí výstavbou nových objektů a dokončení parkových úprav.
Dodržování využití území v souladu s územním plánem.
Vyřešit odkladiště organických hmot tak, aby neobtěžovalo obyvatele pachy a bylo v souladu s ekologickými parametry.
Služby, doprava, bezpečnost a informace
Vybudování bezpečného přechodu s chodníkem mezi pekárnou a
bývalým obchodem s obuví.
Udržování dopravní obslužnosti v obci tak, aby byl zachován provoz autobusových linek i vlakových spojů potřebných k dopravě
zejména do zaměstnání a do škol.
Udržování místních komunikací v dobrém stavu, trvalé provádění
oprav zničených úseků.

Podpora zejména potřebným řemeslným službám
výhodným pronájmem prostor v majetku obce.
Propagování činnosti podnikatelů v obci a jiné služby na internetu obce.
Zdravotnictví, sociální politika, bydlení
Pomocí dotací pro začínající zubní lékaře znovu otevřít zubní ordinaci.
Nadále udržovat objekt domu s pečovatelskou službou pro zachování služeb starším občanům.
Podporovat činnost klubu seniorů a jejich aktivity v oblasti sociálních, společenských a zdravotních služeb.
Školství, kultura, sport a spolková činnost.
Pomocí dotací z evropských fondů provést kompletní přestavbu
autokempu s rekonstrukcí koupaliště. Pro provoz vlastního bazénu
využít tzv. biologické čističky.
Podporování nových i stávajících klubů zájmové a sportovní činnosti.
Podporování tradičních kulturních, společenských a sportovních
akcí.
Podporování nevýdělečných sportovních a zájmových klubů: klubu
seniorů, fotbalového klubu, lyžařského klubu, skautů, mysliveckého
sdružení, kynologů a Sboru dobrovolných hasičů.
Provádět pravidelnou údržbu školy a školního zařízení.
Zastupitelé na kandidátce KSČM pracují nezávisle, každý se řídí
svým svědomím a zodpovídá se pouze voličům. Budou spolupracovat s ostatními zastupiteli bez rozdílu politické příslušnosti. Tak
jako v minulosti i nyní jsou připraveni hájit zájmy všech obyvatel
obce.
Kandidáti za KSČM

KDU-ČSL - VOLEBNÍ PROGRAM 2018
Vážení spoluobčané,
blíží se podzimní komunální volby. Z tohoto důvodu jsme pro
Vás sestavili kandidátní listinu. Jsme Vaši sousedé a přátelé a je pro
nás důležité, jak se Nám společně v naší obci žije.
Nechceme zde slibovat nesplnitelné jenom proto, abychom Vás
naším programem zaujali a uveřejňovat zde dlouhý seznam toho, co
pro Vás chceme v Zastupitelstvu obce prosadit.
V našem zájmu je samozřejmě dlouhodobý rozvoj naší obce,
který spočívá i v plnění Strategického plánu obce Mostek.
Mimo tento Strategický plán bychom v krátkosti uvedli několik
důležitých bodů, které vidíme jako podstatné pro spokojený život
v naší obci:
 maximální podporu mladých rodin, aby nedocházelo k jejich
odchodu z naší obce.
 zaměřit se na kvalitu místních komunikací a prosazovat ve větším objemu jejich obnovu.

 nadále úzce spolupracovat s
ZŠ a MŠ Mostek a podporovat
jejich další rozvoj a strategii pro
kvalitní činnost a výuku.
 rozvoj sportoviště v areálu
FK Mostek a podpora místních
zájmových spolků.
 celkovou obnovu místního hřbitova, včetně obnovy veřejné
zeleně v obci.
 větší podpora okrajových částí obce (Souvrať, Debrné, Zadní
Mostek)
Věříme, že nás svými hlasy i tentokrát podpoříte a my uděláme
vše pro to, abychom Vaše názory, připomínky, potřeby a požadavky v Zastupitelstvu obce v maximální míře prosadili.
Děkujeme
Kandidáti za KDU-ČSL
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SNK ZA MOSTEK LEPŠÍ - VOLEBNÍ PROGRAM 2018
 Do letošních komunálních voleb jdeme opět s mottem „Za Mostek lepší“…
 Naším cílem je, aby se stal Mostek „skvělým místem pro život“...
 Naším zájmem je, aby se nám všem v Mostku „dobře žilo“…
 Chceme dělat vše pro to, abychom mohli být na ten náš Mostek „hrdí“…
ROZVOJ OBCE

SLUŽBY PRO LIDI

 měnit tvář našeho Mostku stále k lepšímu
 naplňovat postupně strategický plán obce
 pokračovat v rekonstrukci místních komunikací a pěších cest
 pokusit se získat finanční prostředky na vybudování chodníků
směrem na Souvrať a „v aleji“
 pokračovat v rekonstrukci a rozšiřování veřejného osvětlení
 dokončit vodovodní zdroj v lokalitě Souvrať
 využít budovu „staré“ školy (např. sociální bydlení, apod.)
za pomoci dotačních titulů
 spolupracovat s místními podnikateli
 pokusit se o získání prostředků na vybudování
pěších stezek nebo cyklostezek v okolí naší obce
 podporovat vybudování Labské cyklostezky
 podporovat výstavbu nových rodinných domů

 starat se co nejlépe o všechny své občany
 pomáhat občanům ve složitých životních situacích
 pomáhat při poskytování sociálních služeb
 nadále spolupracovat se sociálními organizacemi

ŽIVOT V OBCI
 podpora zájmové činnosti všech spolků v obci,
zejména při práci s dětmi
 podpora sportovní činnosti
 podpora společenského dění a kulturních akcí
 udržovat a podporovat již tradiční kulturní, zábavné
a sportovní akce v obci
 zrekonstruovat a vylepšit vzhled autokempu
 snaha o vybudování koupacího přírodního biotopu
v areálu autokempu
 zvýšit bezpečnost v obci (policie, kamerový systém)
 zvýšit bezpečnost dopravy (radarový systém, policie)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 získat dotaci na zřízení sběrného dvora
 vylepšit systém třídění odpadů
 zamezení vzniku černých skládek
 udržovat zeleň v obci a veřejná prostranství
 pokácet rizikové dřeviny a výsadba nových
 zrevitalizovat zeleň v parku
 výstavba rozšíření kanalizace na Mosteckých Lázních
 pokusit se o možnost zakanalizování dalších odlehlých částí

(pečovatelská služba, Charita, sociální terénní služby)

 podporovat podnikatelské aktivity v obci
(pronájmy vhodných prostor,
přizvat vždy místní firmy do vypsaných výběrových řízení,
využívat služeb místních podnikatelů pro práce v obci)

 podporovat zachování co nejvyššího rozsahu služeb

K OBČANŮM BLÍŽE
 pravidelná aktualizace webových stránek,
facebooku obce, e-mailové brány
 nadále využívat mobilní aplikaci V obraze
pro lepší a včasnou informovanost obyvatel
 pravidelné vydávání rozsáhlejšího zpravodaje
 rozšiřování veřejného rozhlasu
 chceme se inspirovat podněty a nápady občanů

ZDRAVÉ FINANCE
 efektivně a účelně hospodařit s financemi obce
 udržovat nadále vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet obce
 využívat co nejvíce dostupných dotačních titulů
 efektivně hospodařit s majetkem obce
 ekonomicky a citlivě hospodařit v obecních lesích

ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
 maximálně podporovat udržení školství v naší obci
 pokusit se ve spolupráci se školou o získání nových žáků
 podpora a zachování zdravotnických služeb
 pokusit se sehnat zubního lékaře zpět do naší obce
Děkujeme za Vaše případné hlasy, Vaší podpory si velice vážíme.
Kandidáti SNK Za Mostek lepší

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY - PLATBA KARTOU NA OBECNÍM ÚŘADĚ I V AUTOKEMPU
Chcete zaplatit poplatky nebo jiné platby na
Obecním úřadě Mostek a nestihli jste si vybrat z běžného účtu hotovost? Nevadí, na pokladně obecního
úřadu již můžete zaplatit platební kartou. Platební
terminál akceptuje všechny běžně vydávané platební
karty.
Používání platebních karet je v dnešní době zcela
běžné, proto byl tento pohodlný způsob placení zaveden také u nás. Tuto službu jsme zavedli také v autokempu pro úhrady za ubytování.
Občané tímto způsobem mohou uhradit místní a správní poplatky, vodné a stočné, nájmy, splátky
dluhu, plnění z kupních smluv nebo služby Czech POINTu.
Obec Mostek
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HLEDÁME KRONIKÁŘE
Obec Mostek
hledá nového

kronikáře/
kronikářku
kroniky obce Mostek…
Zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě.
Za práci kronikáře
je vyplácena finanční odměna.
Nebojte se zapojit...

ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 2. 9. 2018 do 24:00 hodin
na e-mail mistostarosta@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 zveřejněním jména a obce bydliště v případě výhry.
Hrajeme o 2 výhry - poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 500 Kč, ceny do soutěže věnovala firma MOINEN Company a.s. - ČS Mostek.
Výherkyní 2 vstupenek do parku Mirakulum z minulého čísla se stala Lenka Fikejzová, Borovnička. Blahopřejeme.

Lidé nás kupují, aby se najedli! Ale nikdy nás nesní. Kdo jsme? _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _
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2

1

(tajenka)

8

7

2

8

3

5

4

3

5

9

6
7

4

10

8

5

9
10

6

11

11

Začátečník

3
5
9
2 7
9
3
8

4

Pokročilý

4 7
2 8
5
7
8
2 5
1
4
8
9 5

1

3
5 9 7
6
8
3
1
2

3

9
1

5

6 3

Expert

9 6
8
7
7

7
3
8
2
9 4 5
1

OSMISMĚRKA
Na Dni obce Mostek nás navštíví ….. (tajenka)

ASYMETRIE, BRZDY,
EFEKT, EXOTI, FOUKAT,
FREON, GESTAPO, HYENA,
IONTY, KOSTI, LITOSFÉRA,
OBTISK, ORGIE, OZNÁMIT,
PAPRSEK, PECKA, POESIE,
SIFON, SPOJE, STROK,
TAMBURÍN, TANCE, TEMPA,
TREZOR, UZLÍK, VARIOLA,
VČELA, VĚTEV, VLEZY,
VZPOR, ZOBÁČEK, ZVYKY
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
………….. (tajenka 1) nás také navštíví ……………... (tajenky 2 a3)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…

SŇATEK UZAVŘELI

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

23.6.
3.7.
3.7.
22.7.
23.7.
27.7.
30.7.
31.7.
1.8.
2.8.
3.8.
9.8.
10.8.
12.8.
17.8.

Zdenka Kuhnová, Souvrať
Jaroslav Heřman, Mostek
Jaromíra Píšová, Mostek
Josef Militký, Souvrať
Jaroslav Suchý, Zadní Mostek
Karel Laš, Mostek
Věra Munserová, Mostek
Ludmila Rejmontová, Zadní Mostek
Marie Víšková, Mostek
Veronika Kociánová, Debrné
Miloslav Berger, Mostek
Jiřinka Nejmanová, Mostek
Jiří Hanisko, Mostek
Helena Šejblová, Mostek
Bedřich Hlušička, Mostek

75 let
83 let
75 let
70 let
70 let
90 let
75 let
79 let
85 let
80 let
80 let
75 let
70 let
90 let
84 let

Blahopřejeme k uzavření sňatku
před naším matričním úřadem
a přejeme mnoho štěstí na společné cestě…

21. 7. 2018
Lenka Lebedová, Borovnička, a Marek Fikejz, Borovnička
28. 7. 2018
Tereza Kudrnáčová, Mostek, a Ivan Pač, Souvrať
4. 8. 2018
Václava Stránská, Horní Brusnice, a Lukáš Plch, Horní Brusnice

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.

VZPOMÍNKA
Dne 23. 8. 2018 vzpomínáme 6. výročí, kdy nás navždy
opustil pan Josef Vachek.
Kdo jste ho znali, uctěte s námi jeho památku tichou
vzpomínkou.
manželka Magdaléna

Navždy odešli…
3. 7. 2018 Štefanie Cermanová, Mostek
24. 7. 2018 Josef Gabriško, Debrné

74 let
50 let

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU MOSTEK
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
POZOR - ZMĚNA TERMÍNU!!!
Původní termín pro svoz nebezpečných odpadů
byl stanoven na 6. 10. 2018.

Z organizačních důvodů je termín
přesunut na sobotu 29. 9. 2018 !!!!
V sobotu 29. 9. 2018 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů
v těchto časech:

10,00 - 10,15 hodin - Debrné u Mostku (u čp. 31)

10,25 - 11,30 hodin - Mostek - hala OÚ Mostek
V době svozu budou k dispozici velkoobjemové kontejnery.
Vybíráme tyto nebezpečné odpady:
- oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací prostředky, staré
léky, akumulátory, monočlánky, zářivky, ledničky, televizory, elektropřístroje,…

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Děkuji touto cestou panu řediteli Mgr. Lebedovi, pedagogům a kuchařkám ze Základní školy a Mateřské školy Mostek
za zorganizování a uskutečnění příměstského tábora v prvních
dvou prázdninových týdnech.
Marcela Bartošová

TOULKY NEJEN KRÁLOVÉDVORSKEM
Právě odstartovala nová turistická hra
s názvem Toulky nejen Královédvorskem, kterou spustilo město Dvůr Králové nad Labem a jejímž cílem je propagovat památky a atraktivní turistické lokality. Hra potrvá až do září 2020 v duchu
sloganu hry „Neseďte u telky, vydejte
se na toulky!“
Máte příležitost poznat zajímavá
místa nejen na Královédvorsku, ale zároveň
soutěžit o atraktivní ceny. Losovat se bude
během hry celkem třikrát.
Základem je brožura s herním plánem. Během hry mohou soutěžící získávat na vybraných
místech známky, které nalepí do herního plánu,
nebo do něho obkreslí piktogramy při návštěvě tzv. bezobslužných míst. Jedná se o přírodní atraktivity jako přehrada Les Království, Čertovy hrady, Zátlucké rybníky, Areál Žireč, Braunův
Betlém, hrad Pecka, Sochařský park v Hořicích apod., kde jsou
nainstalovány informační cedule s obrysovým piktogramem odkazujícím na turistickou hru. Jedno z bezobslužných míst naleznete i u nás v centru Mostku.
Brožuru je možné získat zdarma i na Obecním úřadě v Mostku
nebo v recepci autokempu.
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