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Průzkumný vrt v části Souvrať již hotov...
Některé investiční akce, o kterých jsme Vás
informovali v předešlých číslech našeho zpravodaje, se začínají stávat skutečností.
Ve dnech 18. 6. 2018 až 19. 6. 2018 byl již
proveden průzkumný vrt v části Souvrať. Vrt
byl proveden do hloubky 45 metrů. Nyní probíhají hydrodynamické (čerpací) zkoušky, které
zjistí vydatnost zdroje. Pokud bude tento zdroj
vhodný pro jeho využívání, budou pak dále činěny další kroky,
a to příprava na
vybudování čerpací stanice a propojení potrubí na
stávající výtlačný
vodovodní
řad.
Současně užívaná
vodárna by pak
byla zakonzervována a sloužila by
jako záložní zdroj.
To vše se ale ukáže podle výsledků
provedených čerpacích zkoušek.
Na tento průzkumný vrt v části Souvrať byl
získán finanční příspěvek 227.436 Kč v rámci
Národního programu životního prostředí vyhlášeného SFŽP.

Koncem května 2018 započaly práce na vybudování chodníku pro pěší podél silnice
III/32546 - směr Borovnička.
Jsou provedeny výkopové práce v první části
chodníku a ukládá se kabelové vedení veřejného
osvětlení. Chodník by měl být zhotoven do konce
září 2018.
Tato akce je spolufinancována prostřednictvím dotačních programů MAS Královédvorsko programový rámec IROP, opatření Bezpečnost
dopravy a podpora udržitelné dopravy.
Práce na rozšíření spádové splaškové kanalizace v lokalitě Mostecké Lázně byly také již
zahájeny. Dokončeny by měly být do konce října
2018.
Práce na dokončení obslužné komunikace v
lokalitě Zelená Louka na p.p.č. 659/11 budou
teprve zahájeny. Komunikace by měla být dokončena do konce července 2018.
Zastupitelstvo obce Mostek schválilo na svém zasedání dodavatele na akci
„Rekonstrukce povrchů
komunikací na ppč. 1005/1
k.ú. Souvrať a na ppč. 987/10 k.ú. Mostek.
Byla vybrána společnost LTM Krkonoše, s.r.o., s
vítěznou cenovou nabídkou ve výši 1.526.486 Kč
bez DPH. Akce by měla proběhnout ještě letos.
Dagmar Včeláková, místostarostka

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Obec Mostek nabízí k pronájmu

PRODEJNÍ PLOCHU
vhodnou k podnikání
v č. p. Mostek 27
( k dispozici jsou 3 místnosti,
WC a chodba
s celkovou plochou 67,95m2)
Prohlídka prostor možná
po dohodě na OÚ Mostek.
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2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Skautský rok, podobně jako ten školní, se již nezadržitelně blíží ke svému závěru, k letním prázdninám. Nějaké
akce jsou však ještě na obzoru. Nyní ovšem ke dnům předcházejícím.
21. dubna se jedna naše hlídka zúčastnila základního
kola závodu vlčat a světlušek (ZVaS) ve Rtyni v Podkrkonoší. Dále jsme sice nepostoupili, ale jedinečné, autentické zážitky a zkušenosti stály za to. Závodníci pomohli plněním
rozličných úkolů svým rudým bratrům a na památku si odnesli i něco málo z pokladu na Stříbrném jezeře.
28. dubna jsme se zapojili do oslav svátku Sv. Jiří,
skautského patrona, které organizoval 3. oddíl našeho dvorského střediska Zvičina. V parku Schulzovy sady ve Dvoře
Králové n. L. byl pro všechny příchozí připraven zajímavý
program. Rytířské souboje (ve finále též souboj Jiřího s drakem), středověká hudba, poznávání přírody, rytířské kreslení,
ukázka podsadového stanu… I my jsme přiložili ruku k dílu.
5. května podnikli Chrostíci výpravu po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana, slavných ostroměřských rodáků. Užili si lokálních vlakových tratí a prošli se po pěkné naučné stezce v Ostroměři zřízené.
12. května se na loučce u naší klubovny uskutečnila
druhá „Férová snídaně v Mostku“. Dělo se tak na podporu
fair tradového obchodu, lokálních pěstitelů, zdravého ekologického a sociálního myšlení a cítění. Nesešlo se nás mnoho,
ale bylo to velmi příjemné setkání, dobré mlsání za přátelského povídání. Budeme rádi, když se k nám na dalším ročníku,
tedy zase za rok, přidáte.
Dvě květnová nedělní odpoledne strávili Nezmaři,
klukovská družina, v pracovním nasazení. Vylepšovali si klu-

bovnu, připravovali stožár, prováděli čištění a zdravotní prohlídku lodí.
Z 26. na 27. května proběhla v klubovně přespávačka
Chrostíků. Nechyběl táborák, hry, poznávání lesa ani dobré
jídlo. To vlastnoručně připravené vždycky chutná nejlépe.
V prvních třech dnech měsíce června se v Miletíně
konalo Národní oldskautské jamboree. Účastnili se ho i tři
oldskauti z našeho domovského střediska. V sobotu 2. června
jsme měli možnost do Miletína zavítat, být při sázení Stromu
republiky a vidět slavnostní defilé. Atmosféra byla skvělá,
srdečná, nabíjející. Bylo nám ctí, setkat se také s nejstarším
žijícím českým skautem, bratrem Hroznýšem, který se letos
na jaře dožil 101 let. Přežil zvůli gestapa, komunistický lágr a
řadu dalších útrap, nikdy se však nezpronevěřil skautským
idejím, svému svědomí a své cti. Je pro nás vzorem opravdového lidství. Konat dobro, tak zní jeho rada všem, zároveň
prosba. To je závazek, který je ukotven v denním příkazu
skautů. Kéž by se nám dařilo jej skutečně plnit!
2. června náš oddíl vypomohl tradičně s jedním stanovištěm na Dětském dni v Mostku, pořádaném SRPŠ. Kdo
přišel, mohl si u nás zacvrnkat kuličky na suchu i ve vodě.
O druhém červnovém víkendu se vypravilo několik
statečných námořníků z oddílu na největší akci českých vodních skautů, která je realizována vždy jednou za tři roky, tentokrát na Lipnu. Navigamus proběhl ve znamení plavby čínského admirála Čeng Che, cestovatele a diplomata z přelomu
14. a 15. století.
Loučíme se přáním krásných dnů plných slunce, zároveň dostatku stále více chybějící vody, rovněž pak dobré
vůle a pohody.
za 2. OVS, KAČ Suchá

BUĎTE S NÁMI V OBRAZE - NA WEBU, FACEBOOKU I NA MOBILU

HLEDÁME KRONIKÁŘE
Obec Mostek
hledá nového

Chcete mít nejnovější informace
z obce Mostek?

kronikáře/
kronikářku
kroniky obce
Mostek…

Sledujte pravidelně www.mostek.cz
i na Vašem chytrém telefonu!
Aplikace V obraze přináší pomocí
notifikačních zpráv přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích,
můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

Zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě.
Za práci kronikáře
je vyplácena finanční odměna.
Nebojte se zapojit!
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DĚTSKÝ DEN 2018 VE STYLU RETRO
Letošní dětský den proběhl v sobotu 2. 6. 2018 na koupališti ve stylu 80. - 90. let s názvem RETRO - aneb jak si hráli
naši rodiče.
Asi 130 dětí a téměř 80 dospělých si vyzkoušeli a zavzpomínali, jak se skáče „Panák“, „Guma“ a „Školka přes švihadlo“, házelo se céčky na „Čáru“, vyrábělo se z papíru „Nebe,
peklo, ráj“, hrála se „Školka s míčem“, flusalo se z „Versatilky“,
střílelo z „Praku“, cvrnkali se „Kuličky“ a s provázkem se hrála
„Přebíraná“. Na závěr děti dostaly balíčky s oblíbenými sladkostmi té doby (např. Pedro, Pikao, Jesenka, Arizonky, Šuměnky atd...).
Všichni zúčastnění si mohli také prohlédnout výstavu
hraček a her a na většině účinkujících bylo vidět i retro oblečení.
Bylo to zkrátka povedené odpoledne dle reakcí dětí i
dospělých.
Nutno ještě poděkovat 30 dobrovolníkům nejen z řad
místních spolků - Vodní skauti, Myslivci, Hasiči, Fotbalisti, Lyžaři, Klub Seniorů a SRPŠ, kteří se podíleli na organizaci a vytvořili si pěkná stanoviště.
Dále děkujeme našim sponzorům - Mostecká pekárna
Kloučkovi, Albrecht s r.o., Penzion Alkiony, Kadeřnictví Renata Petrová, Krejčovství Štěpánka Pačová a Kiosku v autokempu.
Poděkování patří také Obci Mostek.
za SRPŠ Jana Puhlovská
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JAK SPRÁVNĚ LIKVIDOVAT ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ?
LIKVIDACE PLASTŮ

LIKVIDACE TETRAPACKŮ
CO NETŘÍDIT

CO TŘÍDIT

CO TŘÍDIT
 PET lahve
 Krabice od mléka
a mléčných výrobků
(kefíry, zákysy, smetany,…
 Krabice od džusů
všech velikostí
 Obaly od krabicového vína
 Prostě všechno,
co nese označení C/PAP, 81 nebo 84

 Molitan
 Guma
 Plexisklo
 PVC
 Linoleum (podlahové krytiny)
 Novodurové trubky
 Zubní kartáčky
 Těsnění
 Koberce
 Celofán
CO NETŘÍDIT
 Obaly značně znečištěné
 Všechno ostatní
od nebezpečných chemikálií
 Polystyrénové tácky od masa
Tetrapakové obaly třídíme v naší obci
 Videokazety
do žlutých kontejnerů na plasty.
 Prázdné lahve od stolních olejů
Nicméně v kartonech zůstávají zbytky obsahu,
 Vatové tyčinky
nejčastěji nápojů. Ty hnijí a zapáchají.
 Plast, pokud je hodně znečištěný Je proto doporučováno kartony před vhozením
 CD disky
do tříděného odpadu zběžně vypláchnout.
 Tuby od zubní pasty
Netřeba nijak precizně.
 Mastné obaly se zbytky potravin
Stačí trocha voda a karton vypláchnout –
 nebo čistících prostředků
nejlépe hned po použití.
 Znečistěný stavební polystyren
I při třídění je fajn šetřit vodou
(od malty, omítky, tapet atd.)
Krabice sešlápněte stejně jako u plastových
lahví či alespoň zmáčkněte,
Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte místo v kontejneru.
vejde se tam podstatně více obalů.
Vejde se tam 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.
Nevyvážejme vzduch. Nevhazujte kartony
U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků.
se zbytky nápojů!!!!
Třídění plastů je velmi náročné na kvalitu sběru,
zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami
může recyklaci plastů úplně znemožnit.
(zpracoval Milan Petr, referent Obce Mostek)

 PET lahve
 Plastové lahve
od mléčných nápojů
 Kelímky od jogurtů,
pomazánek,
margarínů, krémů
 Igelitové tašky, sáčky a fólie
 Obaly od šamponů,
sprchových gelů,tekutých mýdel
 Balící folie od spotřebního zboží
 Plastové kalíšky
od vyhořelých svíček
 Obaly od mycích
a čisticích prostředků
 Čistý polystyren v malých kusech
 Obaly od bonbonů,
oplatek, sušenek
 Obaly od těstovin,
pekárenských výrobků,
tzv. instantních potravin
 Plastové květináče,
kořenáče a truhlíky
 Obaly od CD, DVD

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/325 - BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
ÚPLNÁ UZAVÍRKA „U ŠMÍDŮ - ODBOČKA TŘEBIHOŠŤ“
V době od 9. 7. 2018 do 31. 8. 2018 dojde z důvodu
opravy silnice II/325 k úplné uzavírce v úseku od Dolní
Brusnice (Restaurace U Šmídů) do Bílé Třemešné
(odbočka na Třebihošť).
V rámci této
úplné
uzavírky
dojde také v termínu od 9.7.2018 do
20. 7. 2018 k opravě živičného povrchu úseku silnice
č. 30010 (výjezd
z obce Bílá Třemešná k odbočce
na Horní Dehtov).

ÚPLNÁ UZAVÍRKA „ ODBOČKA TŘEBIHOŠŤ - U KAISERŮ“
V době od 1. 9. 2018 do 14. 10. 2018
bude z důvodu opravy silnice II/325 zcela uzavřen
úsek v centru obce Bílá Třemešná od odbočky
na Třebihošť až k restauraci U Kaiserů.

Možné objízdné trasy po dobu obou uzavírek budou pro osobní automobily vedeny:
1) Mostek - Debrné - Nemojov - Bílá Třemešná nebo Dvůr Králové
2) Mostek - Horní Brusnice - Chroustov - Miletín - Dvůr Králové
Ke dni tisku tohoto zpravodaje nám bohužel nebyly známy nové
autobusové jízdní řády, které se týkají obslužnosti naší obce.
Ihned po jejich vydání je zveřejníme na internetových stránkách
www.mostek.cz a facebooku Obce Mostek.
(informace převzaty z odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem)
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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 8. 7. 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 vstupenky do zábavně naučného parku Mirakulum. Výherkyní z minulého čísla je paní Jana Kortusová, Souvrať.

Hurá, …………………… jsou tu! (tajenka)
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OSMISMĚRKA
AKTIN, AMNESTIE, BENEŠ,
ČTYŘHRA, DRUZI, EXITUS,
IDIOM, INSCENACE,
KANADY, KBELÍK, KONTA,
KOŠTĚ, LAMPA, LEKCE,
LILIE, LOVEC, MADAM,
MALODUŠE, MALŠE,
MISKA, MOMENTY,
NEHOROVAT, POMLK,
RAŠPLE, RIGOL, SETNINA,
SMALT, TALUT, TOXIN, TREST,
UČITI, VIADUKT
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Vyhlašujeme ….. (tajenky č. 1, 2 A 3
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…

SŇATEK UZAVŘELI

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

19.4.
24.4.
25.4.
27.4.
27.4.
30.4.
1.5.
1.5.
7.5.
7.5.
7.5.
8.5.
10.5.
12.5.
13.5.
16.5.
20.5.
22.5.
25.5.
29.5.
30.5.
12.6.
15.6.
18.6.
18.6.

Magdalena Samlerová, Mostek
Bohumil Šolc, Mostek
Stanislava Chaloupková, Souvrať
Růžena Havránková, Mostek
Věra Bergerová, Mostek
Wanda Kalendová, Mostek
Vladimír Svoboda, Mostek
Vladimír Endrst, Mostek
Libuše Jirásková, Souvrať
Helena Válková, Debrné
Mária Bryndová, Mostek
Vlastimil Kubíček, Debrné
Erna Pavlíčková, Debrné
Josef Puš, Mostek
Milan Voňka, Mostek
Věra Pelikánová, Mostek
Božena Hájková, Debrné
Olga Burešová, Mostek
Břetislav Raisner, Mostek
František Albrecht, Mostek
Zdenka Sommerová, Mostek
Josef Oliva, Mostek
Helena Síbrová, Mostek
Eva Erbenová, Mostek
Lubomír Müller, Mostek

70 let
77 let
84 let
81 let
75 let
77 let
77 let
70 let
84 let
75 let
70 let
86 let
83 let
75 let
70 let
75 let
76 let
83 let
86 let
75 let
85 let
86 let
70 let
85 let
75 let

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

16. 6. 2018

Petra Cifrová, Chotěvice, a Viktor Zigo, Mostek

VZPOMÍNKA
Dne 2. června 2018 jsme vzpomněli smutného
40. výročí, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Marie Trnová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi…
syn Pepík s rodinou

Navždy odešli…
14. 5. 2018
17. 5. 2018

Elena Pivková, Mostek
Jiří Havrda, Souvrať

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.

DEN OBCE MOSTEK 2018
SOBOTA 8. 9. 2018 OD 13 HODIN V AREÁLU AUTOKEMPU MOSTEK
DOPROVODNÝ PROGRAM

HLAVNÍ PROGRAM
vystoupení dětí ZŠ Mostek
 folková skupina KANTOŘI
 OLYMPIC revival band
 BARBARELLA
 legendární kapela TURBO
 závěrečný ohňostroj s hudbou


74 let
78 let

loutkové divadlo pro děti
EKOKOM - obaly na cestách
Angeles Dance Group
Legenda Aurea
Den otevřených dveří
SDH Mostek
 občerstvení
 vinotéka
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FOTOSOUTĚŽ „PRÁZDNINOVÝ ŽIVOT V MOSTKU 2018“

Pošlete fotografie, které zachytíte během prázdnin 2018 na svém objektivu
v Mostku, Zadním Mostku, Souvrati nebo v Debrném
na téma „Prázdninový život v Mostku“
Fotografie zasílejte v kvalitním rozlišení
na e-mail mistostarosta@mostek.cz
(v mailu uveďte své jméno a příjmení, adresu, telefon a věk,
případně název a místo pořízení snímku)

Jeden soutěžící může zaslat max. 5 kusů fotografií.

Zaslané fotografie budou průběžně zveřejňovány
na facebooku Obce Mostek,
kde budete moci hlasovat o nejlepší fotografii
tlačítkem „To se mi líbí“

Podmínkou pro zařazení do soutěže je elektronické zaslání jedné až pěti fotografií pořízených
v době letních prázdnin 2018 na území obce Mostek (Mostek, Zadním Mostek, Souvrať a Debrné)
Soutěž (zasílání fotografií) začíná 1. 7. 2018 a končí 31. 8. 2018.
Po uzavření zasílání fotografií vybere porota složená ze zastupitelů obce 3 nejlepší fotografie.
Dále budou oceněny 3 fotografie cenou veřejnosti, které vyhrají internetové hlasování na facebooku Obce Mostek.
Vyhodnocení a předání cen výhercům proběhne
v areálu autokempu Mostek na Dni obce Mostek v sobotu 8. 9. 2018.
PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE:
Soutěžící zasílají fotografie prostřednictvím e-mailové adresy
mistostarosta@mostek.cz (předmět zprávy: Fotosoutěž 2018).
- Formát fotografie: JPG o rozlišení min. 300 DPI.
- Jeden soutěžící může zaslat maximálně 5 fotografií. Soutěžící musí
být autorem fotografie nebo musí mít výslovný souhlas autora
s umístěním fotografie do soutěže.
- Soutěžící je povinen k fotografii uvést pravdivé kontaktní údaje
(jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo). V případě pochybností
může vyhlašovatel požádat soutěžícího o specifikaci místa pořízení
zaslané fotografie.
- Okamžikem zaslání fotografie do soutěže uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu
zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely této
soutěže.
- Soutěžící souhlasí, že zaslané fotografie, jméno a příjmení a obec
bydliště budou zveřejněny na webových stránkách obce, na facebookovém profilu obce, ve zpravodaji obce Mostek a na akcích obce
Mostek v jeho tištěné i elektronické podobě v průběhu soutěže i po
skončení fotosoutěže.
- Zasláním fotografie do soutěže uděluje soutěžící vyhlašovateli
bezplatně nevýhradní licenci k užití fotografie v neomezeném rozsahu, s právem poskytovat podlicence (propagační materiály, prezentace, webové stránky apod.).

CYKLOBUSY 2018 - JÍZDNÍ ŘÁD

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii
do soutěže pokud:
- Fotografie nesouvisí s vypsaným tématem.
- Fotografie nebude prokazatelně pořízena na katastrálním území
obce Mostek.
- Jde o fotomontáž.
- Jde o fotografii porušující autorská práva nebo jde o pornografii
nebo materiály, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Celá pravidla soutěže naleznete na www.mostek.cz
nebo na OÚ Mostek.
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