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Rok 2015 a 2016 v naší obci
V roce 2015 byla dokončena významná akce, a to intenzifikace
čistírny odpadních vod a výstavba kanalizačního řadu směrem k
benzinové stanici. V říjnu 2015 byla čistírna odpadních vod uvedena
do zkušebního provozu, který bude trvat do 30. 6. 2016. Tato akce
byla spolufinancována z OPŢP, prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţovaní rizika povodní, podoblasti 1.1.1
Sníţení znečištění z komunálních zdrojů. Z OPŢP byla tato akce podpořena 85 %, ze SFŢP 5 % a 10 % z vlastních zdrojů.
Dále byl v roce 2015 dokončen projekt Kompostéry pro obec
Mostek, také spolufinancovaný OPŢP, tentokrát v prioritní ose 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěţí, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.

Ke konci roku 2015 byla provedena výstavba projektu „Sportovní
areál - Doplnění venkovní posilovny“ v areálu fotbalového hřiště.
Tento projekt byl spolufinancován ve výši 70 % způsobilých výdajů
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova - dotační titul č. 2
Podpora zapojení dětí a mládeţe do
komunitního ţivota v obci.
V loňském roce naše obec také získala podporu
Královéhradeckého kraje na projektovou dokumentaci na plánovanou výstavbu projektu s názvem „Mostek - Dvořáčky, zdroj vody a vodovod“ z dotačního
programu KHK Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou
vodou a odvádění odpadních vod“.
V roce 2015 byla také dokončena výstavba chybějícího chodníku

směrem na Debrné, montáž elektrických rozvodů a veřejného
osvětlení na Slunečné stráni, provedena oprava poškozené izolace
na budově mateřské školy, byly provedeny opravy chodníků v
areálu autokempu a mnoho dalších menších akcí.
Při přípravě rozpočtu obce pro rok 2016 byly započteny další akce,
které bychom rádi v tomto roce uskutečnili. Z mnoha akcí jde např. o
dokončení opravy izolace MŠ, vyhotovení projektové dokumentace pro vodovod v části Dvořáčky, projektové dokumentace na komunikaci pro lokalitu Slunečná stráň, dále pak vypracování projektové dokumentace na chodník směrem k benzinové stanici a
oprava sociálních zařízení v autokempu.
V tomto roce bude po 3 letech dokončena i publikace o Mostku.
V této chvíli probíhají grafické práce na publikaci. V brzké době bude
vypsáno výběrové řízení na tisk této knihy a během prázdnin by měla
být publikace hotova. Křest této publikace plánujeme při oslavách
obce, v sobotu 10. 9. 2016.
I v tomto roce 2016 bychom rádi vyuţili moţnosti dotačních titulů
jak z Evropské unie, tak i státního rozpočtu dle moţností. V této chvíli
například řešíme moţnost revitalizace rybníka na Mosteckých lázních,
zmiňovanou výstavbu chodníku k benzinové stanici, případně i směrem na Souvrať, ale i moţnost dokanalizování dalších odlehlých částí
obce. V plánu je téţ postupná rekonstrukce veřejného osvětlení v některých částech obce, oprava cest okolo základní a mateřské školy,
započetí výstavby komunikace na Slunečné stráni…
Děkujeme občanům za jejich podněty pro naši práci, děkujeme
všem těm, kteří mají zájem o naši obec a pomáhají nám hledat další
rezervy a moţnosti ke zvelebení naší obce. Děkujeme všem zastupitelům za jejich práci a pevně doufáme, ţe i v tomto roce se nám podaří
naplňovat postupně naše cíle.
Ing. Dagmar Včeláková, místostarostka

Aktuality pro Vás
 v naší obci žilo k 31. 12. 2015 celkem 1237 občanů,
z toho v Mostku 896, Zadním Mostku 65, na Souvrati 196 a v Debrném 80 občanů
 v roce 2015 se přistěhovalo 19 a odstěhovalo 31 občanů
 během roku 2015 se narodilo 9 nových občánků, z toho 5 chlapců a 4 děvčata
 v roce 2015 zemřelo 15 našich občanů, z toho 9 muţů a 6 ţen
 v roce 2015 proběhlo v obřadní síni OÚ Mostek uzavření 2 manželství a 1 zlatá svatba
Kotlíkové dotace – ukončení podávání žádostí o dotaci
Upozorňujeme ţadatele, ţe z důvodu vyčerpání celkové alokace dotačního programu
16OPK01 Kotlíkové dotace bohuţel není od 25. ledna 2016, 10.00 hod., moţné podávat
projektové ţádosti. O vyhlášení další výzvy budeme veřejnost včas informovat.
V areálu fotbalového hřiště budou v brzké době umístěny cedule zakazující
volné pobíhání psů. Prosíme všechny „pejskaře“, aby tento zákaz respektovali a své
psy v prostoru sportovišť a dětských hřišť vodili na vodítku.
Chápeme stíţnosti, které se ohledně tohoto problému shromaţďují. Je opravdu zaráţející a nevhodné, kdyţ se v prostorech, kde se pohybují děti a sportovci, musíte
vyhýbat psím výkalům a bát se volně pobíhajících psů. Výmluvy, ţe zrovna ten jejich
pejsek „nic nedělá“, jsou těţko uvěřitelné a reálné. Děkujeme za pochopení.

Výběr z obsahu:
 Rok 2015 a 2016 v naší obci;
Aktuality pro Vás (str. 1)
 Z činnosti MŠ 2015 (str. 2)
 Magnetoterapie; Nabídka
práce; Skauti Mostek (str. 3)
 Medailonek místní firmy ;
IV. obecní ples (str. 4)
 Společenská kronika;
vzpomínka; poděkování;
informace obecního úřadu;
(str. 5)
 Divadlo 20.000 mil pod mořem (str. 6)
 Dětský maškarní karneval;
Maškarní karneval po dospělé (str. 6)
 Inzerce (str. 6)
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Z činnosti mateřské školy Mostek v roce 2015
Nový rok 2015 jsme zahájili v pondělí 5. 1. společným symbolickým
přípitkem k novému roku a začali jsme si uţívat nově napadaný sníh.
Přestoţe nebylo sněhu mnoho, stavěli jsme sněhuláky a bobovali na školní zahradě.
Na začátku února jsme se potýkali s chřipkovou epidemií a od středy
4. 2. začala jarní sportovní školička v tělocvičně ZŠ, které se účastnily
všechny děti ve věku od čtyř let. Na tuto jarní sportovní školičku jsme
chodili pravidelně kaţdou středu (mimo jarních prázdnin) aţ do 1. 4. a to
celkem 8x.
Před jarními prázdninami, které trvaly od 16. 2. do 20. 2. byl v pátek
13. 2. v MŠ karneval. Ve čtvrtek 26. 2. jsme jeli do Dvora Králové na
divadlo „Písnička pro draka“. V úterý 10. 3. jsme po domluvě s hasiči
navštívili mosteckou hasičskou zbrojnici. Děti si vyzkoušely hasičskou
přilbu, stříkání z proudnice, prohlédly si hasičské auto a na závěr jsme se
s ním svezli k hájence, odkud jsme pěšky došli k naší MŠ.
A přišlo jaro. Chodili jsme na kolotoč a průlezky na dětské hřiště
v obci. Pozorovali jsme květiny a nacvičovali jejich názvy v pohybové

hře se zpěvem Zpívala bych. Na Velikonoce se děti připravovaly nácvikem Zajíčkovy koledy a výrobou papírových lepených vajíček a slepičkou s kuřátkem. V úterý před Velikonocemi, k nám 31.3. přijel herec pan
Peřina s pohádkou „O přátelství“.
V týdnu tématicky zaměřeném na domácí zvířata jsme podnikli výlet
vlakem do Borovničky se zpáteční vycházkou lesem. Na ţivo jsme tak
viděli koně, kozla, psa, štěňátka, ovce, jehňátka, býky, kačenky, králíky i
slepice. Velký dík patří mamince paní Dvorské, která dětem předvedla
drezůru psa, umoţnila jim krmení kozlů a sezení na koni.
Ve čtvrtek 23.4. jsme jeli do Dvora Králové na divadlo „Veselá pouť“
a po té jsme navštívili i ZOO. Ve čtvrtek 30. 4. se děti vyfotografovaly od
Phota Brno „V jarním okně“. V úterý 12. 5. dopoledne jsme na generálku
vystoupení pro maminky pozvali 1. a 2. třídu ZŠ a odpoledne v 15,30

hod. se konala besídka ke Dni matek.
Sportovní hry neboli školková olympiáda
probíhala od 25. do 29. 5. V tomto týdnu jsme se
i společně vyfotografovali na zahradě MŠ ve
čtvrtek 28. 5. V pátek 29. 5. po vyhodnocení
školkové olympiády – tj. po rozdání medailí a
diplomů jsme měli Kloboukový den.
Den dětí v pondělí 1. 6. jsme oslavovali na školní zahradě. Za účast
v soutěţích získávaly děti sladké odměny i vlněnou chobotnici. Dle aktuálního ideálního počasí jsme se vydali ve čtvrtek 11. 6. na výlet linkovým
autobusem na hrad Pecka. Ve středu 24. 6. jsme přijali pozvání paní učitelky Pacákové a dětí z 2. a 5. třídy do tělocvičny na jejich nacvičené
vystoupení „Z pohádky do pohádky“. Pěkné počasí ve čtvrtek 25. 6. jsme
vyuţili k delší vycházce na Zadní Mostek, kde jsme se setkali s paní učitelkou Radkou, toho času na mateřské dovolené. V pátek 26. 6. jsme se
rozloučili se šesti školáky.
V době letních prázdnin byla MŠ uzavřena po dobu 5 týdnů z důvodů
čerpání dovolené a to od pondělí 13. 7. do pátku 14. 8. Mateřská škola
zahájila prázdninový provoz v pondělí 17. 8. v době probíhajících oprav

MŠ ze školní zahrady.
V úterý 1. 9. jsme zahájili nový školní rok 2015/2016. Do mateřské
školy bylo zapsáno 28 dětí. Z toho 9 dětí 5 - 6 letých, 10 dětí 4 - 5 letých a 9 dětí 3 - 4 letých.
Ihned ve středu 2. 9. jsme se s rodiči sešli na třídní schůzce. Při informacích o plánovaných činnostech na školní rok, projevili rodiče
zájem o společnou odpolední brannou vycházku. Podzimní počasí nám
přálo, a tak jsme s její realizací dlouho neotáleli. V týdnu od 15. 9. jsme
se ve školce tématicky věnovali ovoci, a proto i naše vycházka uskutečněná ve čtvrtek 17. 9. nesla název „Putování za jablíčkem“. Jablíčko se
kutálelo, vůbec nic ho nebolelo, kutálí se, kutálí – kam? Cestou od MŠ
značenou fáborky aţ na kynologické cvičiště na Zadním Mostku.
Od pondělí 14. 9. jsme začali společně se ZŠ jezdit autobusem na
plavání do Hořic. Kvůli uzavřenému mostu na Souvrati jsme do 30. 10.
museli jezdit delší cestou přes Debrné a Tešnovskou přehradu.
V pátek 2. 10. jsme malým autobusem jeli
do Dvora Králové na divadelní představení
„Zahrada“ a po něm jsme navštívili i ZOO.
Podzimní fotografování s Phodienst Brno tentokrát s pozadím sněhuláků proběhlo v MŠ
v pátek 9. 10. V úterý 13. 10. jsme se vydali na
sběr kaštanů do Mosteckých lázní. Z kaštanů
jsme v MŠ vyráběli jeţky a sestavovali sluníčka. Potom jsme kaštany usušili a před Vánocemi je odnesli vysypat zvířátkům do lesa do
krmelce.
Ve čtvrtek 22. 10. přijel do MŠ prvně lidový loutkář Jirka Polehňa
s pohádkou O Palečkovi a v úterý 3. 11. jsme jeli objednaným autobusem do Dvora Králové na pohádku „Rákosníček a jeho rybník“. Počasí
nám přálo, a tak jsme po divadle vyrazili opět do ZOO, tentokrát plnou
dýní.
V úterý 1. 11. jsme se seznámili s písní Bububu, a od té doby jsme ji
denně před svačinou nebo před obědem tančili.
Na pondělí 16. 11., den pře státním svátkem, bylo vyhlášeno ředitelské volno a MŠ byla se souhlasem zřizovatele uzavřena. Od úterý 24.
11. nacvičujeme říkadla Bum, bum ratata, Strašidlo a Hudry hudry,
s kterými jsme společně s tancem na píseň Bububu, vystoupili 1. adventní neděli v obci při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
V pondělí 30. 11. jsme jeli naposledy, po desáté, plavat. Advent
v MŠ drţíme aţ po ukončeném kurzu plavání, tj. od úterý 2. 12., kdy
jsme prvně na lehátkách před spaním poslouchali Mikulášskou pohádku. Ve čtvrtek 3. 12., kdy děti jiţ od rána vykrajovaly perníčky, proběhla i tradiční návštěva Mikuláše, andělů a čertů v MŠ, tentokrát v reţii
dětí ZŠ a slečny učitelky Lenky Lebedové. V pátek 4. 12. děti společně
strojily stromeček a vybarvovaly omalovánku vánoční stromeček. V pondělí 7. 12. jsme si společně
dramatizovali Mikulášskou pohádku a v úterý 8.
jsme si jiţ rozdělovali jednotlivé úlohy a hráli pohádku. Ve středu jsme 9. 12. na generálku
v kostýmech pozvali děti 1. a 3. třídy ZŠ s paní
učitelkou Zuzanou Pacákovou a odpoledne jsme
pohádku zahráli rodičům na tradičním předvánočním zdobení perníčků.
Od čtvrtka 10.12. jsme se
seznamovali
s biblickým
příběhem. Poslouchali jsme,
hráli a zpívali vánoční koledy, vyráběli vánoční ozdoby
z ruliček od toaletního papíru a těšili se na Jeţíška.
Štědrý den v MŠ jsme
proţívali v pondělí 21. 12.
Rozkrajovali jsme jablíčko
při recitaci básně Vánoční
stromeček, hledali jsme zlaté prasátko (svíčku), pouštěli lodičky a po té
si hráli s novými hračkami. V úterý 22. 12. jsme si uţívali vánoční
vůně (koření, ovoce, cukroví) a vyráběli jsme voňavé jablíčko.
Od středy 23. 12. byla MŠ, se svolením zřizovatele, uzavřena aţ do
pátku 1. 1. 2016.
Eva Kalfusová, vedoucí učitelka MŠ Mostek
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Informace pro občany České republiky:
DORUČOVÁNÍ FIKCÍ

Magnetoterapie
v Klubu seniorů

MÁTE EVIDOVÁNU ADRESU
TRVALÉHO POBYTU
NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení
o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně,
v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Zájemci o magnetoterapii, na kterou je moţné se
objednat do Klubu seniorů Mostek,
se mohou hlásit na tel. č. 737 657 012.

Nabídka práce

Uloţením oznámení o uloţení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě
v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky
fikce doručení; desátým dnem se povaţuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, ţe i nepřevzatá písemnost nabude právní moci
a stane se tak vykonatelnou.
Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená,
ţe po adresátovi nikdo nic nemůţe chtít, protoţe o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál!

Nepřevzetím pošty je moţné promeškat
např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto
chováním vlastní osobu.

Mostečtí skauti na sklonku roku 2015 a začátkem roku 2016
V posledním článku, vydaném v prosinci
2015, jsme Vás srdečně zvali na předávání Betlémského světla. Akce se uskutečnila 19. 12. 2015
v kapli sv. Anny. Děkujeme všem, kteří přišli, zazpívali si s námi a pomohli nám šířit světlo lásky a
naděje. Záleţí na kaţdém z nás, jestli si to světýlko
v sobě uchováme i v novém roce, kterým nyní procházíme.
Píšu-li o lásce a naději, nemohu nezmínit ještě jedno setkání s lidmi otevřených srdcí. Uskutečnilo se 18. 12. 2015
v Hostinném. Zástupci našeho oddílu během něj spolu s ostatními
zúčastněnými vzpomenuli na člověka s velkým „Č“, na Václava
Havla, bratra skauta, prezidenta, dramatika,…. vzácného muţe,
který jiţ není fyzicky mezi námi, ale jeho myšlenky jsou stále velmi
aktuální.
Vánoce jsme v našem skautském společenství oslavili na
společné schůzce 23. 12. 2015. Obdarovali jsme se vzájemně především dobrou náladou, také dobrůtkami a vlastnoručně vyrobenými
dárečky. Na Štědrý den dopoledne se pak někteří z nás i se svými
rodiči vydali do lesa s pochoutkami připravenými pro lesní zvěř.
Nový rok 2016 pro nás naplno otevřela
„Tříkrálová sbírka“. Proběhla ve dnech 8. a
9. 1. 2016. Všichni skautští koledníci se na
svoje úlohy velice těšili a počasí nám letos
skutečně přálo. Lidé, kteří nám otevřeli svoje
dveře, byli nesmírně milí, vstřícní a štědří.
Díky jejich solidaritě bude moţno pomáhat
tolika potřebným! Děkujeme. V Mostku (i v
celé České republice) se letos vybrala rekordní částka. V sobotu 16. 1. 2016 byli koledníci organizátorem sbírky, Českou katolickou charitou (Farní charitou Dvůr Králové
nad Labem), za odměnu pozváni na promítání do kina Svět ve Dvoře Králové n. L.
30. ledna 2016 vyrazila na svoji
výpravu druţina čolků a ţabiček. Trochu jsme se s dětmi toulali po
našem krásném okolí. Nejprve nás vláček svezl do Bílé Třemešné a
pak uţ vše záleţelo jen na našich nohách. Vystoupali jsme
k Lázním pod Zvičinou, dále po červené kolem Masarykovy stu-

dánky na vrchol Zvičiny a
odtamtud jsme se vydali
přes Horní Brusnici zpět do
Mostku. Cesta nám ubíhala
aţ překvapivě rychle. Vyprávěli jsme si něco o historii míst, kterými jsme procházeli, nechyběli ani pověsti (o pokladu, o drakovi),
společné zpívání do kroku a
hlavně veselý smích.
7. února 2016 přišla se
svojí výpravou
na řadu druţina
Chrostíků,
skautských benjamínků. Byla
to výprava tzv.
sportovně
–
kulturní. Vyrazili jsme do
trutnovského bazénu, potěšit se trochu vodním ţivlem, a potom do
UFFA na divadelní představení „Tisíc a jedna noc“, sehrané pohodovými Toy Machine.
13. února 2016 proběhl na středisku, ve dvorské vile
„Zlatnička“, další ročník závodů v šifrování. Někteří členové našeho oddílu se do zápolení jiţ tradičně také zapojili.
Střediskové závody v uzlování proběhnou v měsíci březnu, ale o nich a o dalších skautských akcích zase příště. (Snad
zvládneme i nadále vyráţet za poznáním „do světa“. Bohuţel, vlaková spojení nebezpečně řídnou a s autobusy se během víkendů
nedá počítat vůbec. Rodičům, kteří při některých příleţitostech
pomáhají s autodopravou, ze srdce děkujeme.)
Přejeme Vám pohodové dny. Ať se Vám daří vyuţívat
svůj čas příjemně a smysluplně! A ještě poznámka na závěr, na rok
2016 je v našem oddíle oficiálně registrováno 35 členů.
Kačka Suchá
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MEDAILONEK MÍSTNÍ FIRMY
Nabízíme služby v oboru výstavby inženýrských sítí, domovních rozvodů a topenářství.
Zhotovujeme kompletní výstavbu plynovodů, vodovodů, kanalizací,
plynovodních, vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně zemních prací a
úpravy povrchů.
Dále provádíme montáže plynových instalací, vnitřních plynových a
vodovodních rozvodů, revize a tlakové zkoušky plynových zařízení, montáže
plynových kotlů včetně otopné soustavy a instalaci plynových spotřebičů.
Vlastníme autorizaci od společnosti GAS.
Jako technický partner RWE provádíme výměny starých kotlů na tuhá
paliva za plynové kondenzační kotle v rámci „Kotlíkových dotací” a společně s RWE zajišťujeme kompletní dokumentaci k vyřízení
vaší dotace.

Váţení podnikatelé, máte-li zájem o zapojení se do této rubriky, dejte nám vědět na mistostarosta@mostek.cz
Rádi na tomto místě uveřejníme zcela zdarma informace o Vašem podnikání, které by mohli vyuţít i naši občané či rekreanti naší obce…..

IV. OBECNÍ PLES V MOSTKU
V pátek 29. 1. 2016 se uskutečnil v
Restauraci Za Mostem v pořadí již 4. obecní ples Obce Mostek.
K poslechu a tanci hrálo GRIOTTE
TRIO (kapela Pavla Macháčka).
Ples započal ve 20 hodin. Jiţ ve
20,30 hodin měli návštěvníci plesu moţnost
zhlédnout představení TS Attitude. Jde o taneční skupinu ze Dvora Králové n. L. Pod
vedením Lucie Sýkorové tančí děti ve věku
od 4 let styl street dance.
Hlavní cenou v tombole byla televize
LG LED 81 cm. Dále pak např. mikrovlnná
trouba, vysavač na podlahy Zelmer, vysavač
na okna Leifheit, e-book čtečka 6" Amazon
Kindle, 9" tablet, GPS navigace Garmin, bazén Ø 1,5 m, digitální váha kuchyňská, rychlovarná konvice, ponorný mixér, topinkovač,
sendvičovač, ţehlička, kulmofén, fén, alkohol
tester, radiopřijímač, poukázky na večeři do
Restaurace Za Mostem, poukázky do kadeřnictví, poukázky na vibrační plošinu a do solária, víkendový pobyt v Penzionu Alkiony, permanentky do autokempu, kosmetické balíčky, knihy,
čistící prostředky, elektropotřeby, nářadí, sety piv, keramika, potravinové
balíčky, dřevěné brikety, kabelky, peněţenky a mnoho dalších cen. Za
kaţdé 3 nevýherní losy si bylo moţné dát na
baru cenu útěchy - „panáka“ zdarma. Bylo zajímavé sledovat, jak si účastníci plesu mezi sebou
mění vyhrané ceny. Nakonec snad všichni odcházeli spokojeni.
Děkuji tímto všem sponzorům za podporu obecního plesu, kteří jsou uvedeni vedle
článku. Děkuji také všem, kteří pomohli při
organizaci plesu, zvláště pak Mgr. Iljaně Durecové, Lence a Michalovi Čedíkovým, Jaroslavu Chalupníkovi, Daně Jiranové, Radku
Borůvkovi, Jaromíru Tázlarovi a Milanu Petrovi.
Děkuji také Ladislavu Krebsovi, Lucii
Endrlové a Vendule Čajkové za jejich skvělou obsluhu.
Ing. Dagmar Včeláková,
místostarostka

Děkujeme všem níţe uvedeným sponzorům
obecního plesu za jejich podporu:

MOSTEK Energo s. r. o.
Obec Mostek
POHL CZ a. s., Roztoky u Prahy
Z & D stavby, s. r. o., Trutnov
A & M Borovnička - Miloslav Kocián
ALBRECHT a spol., s. r. o.
TERAKON s. r. o., Souvrať
RULF s. r. o., Nová Paka
MODELA Trutnov - čerpací stanice Mostek
Pension Alkiony - Jarmila Frysová
Optika Sova - Jiří Brádle ml.
Penzion & Restaurace Za Mostem
Hostinec U Špeka
Studio Mostek - Mgr. Iljana Durecová
Oriflame - Ivana Jirásková
Jiří Rouha - bazény
Hobby - dům - zahrada Kozovi, B. Třemešná
Kadeřnictví - Renata Petrová
Keramika Rudovi - Zadní Mostek
Klouček & Kloučková, s. r. o. - pekárna
Ladislav Rejmont - zemní a výkopové práce
Ivan Pač ml. - zemní a výkopové práce
Ladislava Sýkorová - Oriflame studio D. Králové
Martin Včelák - zámečnictví
Elektra Mostek - Stanislav Vaverka
Štěpánka Pačová - krejčovství
Antonín Rolf - soukromý zemědělec
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Společenská kronika
Životní jubileum oslavili…
Blahopřejeme jubilantům k jejich ţivotním výročím a
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti…

9.1.
15.1.
16.1.
27.1.
27.1.
28.1.
30.1.
31.1.
3.2.
3.2.
5.2.
6.2.
10.2.
10.2.
17.2.
18.2.
19.2.

Emilie Dobrovolná, Mostek
Oldřich Víšek, Zadní Mostek
Helena Masiariková, Mostek
Anna Štěrbová, Mostek
Ing. Josef Bulva, Debrné
Jaroslav Krkonoška, Souvrať
Jiřina Mindlová, Mostek
Zdeněk Gofroj, Mostek
Lidmila Daňková, Mostek
Marie Adamová, Debrné
Milena Tremerová, Zadní Mostek
Josef Balatka, Souvrať
Božena Vaisová, Mostek
Zdeněk Petr, Mostek
Marta Malá, Mostek
Věra Gofrojová, Mostek
Jiřina Holmanová, Mostek

86 let
86 let
86 let
78 let
70 let
76 let
78 let
84 let
76 let
82 let
75 let
77 let
85 let
75 let
89 let
83 let
84 let

Informace obecního úřadu Mostek
Oznamujeme občanům, ţe poplatky za svoz
komunálního odpadu na rok 2016 se budou vybírat na
pokladně OÚ Mostek ve dnech 14. a 16. března 2016
v pokladně Obce Mostek vţdy v době od 8 do 13 hodin a
od 14 do 17 hodin. Pro rok 2016 zůstává výše poplatků
opět zachována. Pro občany s trvalým pobytem v obci
jsou poplatky stanoveny ve výši 410 Kč na osobu a za rekreační objekt
500 Kč. Osvobozeno od poplatku je kaţdé 3. a další dítě do 15 let v
domácnosti. Úlevu ve výši 50 % od tohoto poplatku mají občané od
následujícího roku po 80. narozeninách. Pokud činí výše poplatku více
jak 1.200 Kč na domácnost, je moţné rozloţit platbu těchto poplatků
tak, ţe jednu polovinu je moţné uhradit do konce dubna 2016 a druhou
polovinu pak nejpozději do konce měsíce června 2016.
Pro rok 2016 jsou vydány nové samolepky platné od
1. 5. 2016, které obdrţíte při zaplacení poplatku. V případě zaplacení
sloţenkou nebo přes bankovní účet, je nutné si samolepky vyzvednout
na obecním úřadě včas.

Navždy odešli…
11. 1. 2016
2. 2. 2016

Václav Etrich, Zadní Mostek
Olga Bušáková, Zadní Mostek

83 let
91 let

Vzpomínka
Dne 29. 1. 2016 jsme vzpomněli 1. smutného
výročí, co nás navţdy opustil milovaný tatínek, dědeček a tchán, pan Miloslav Rychtera.
Stále vzpomínají
synové s rodinami

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 za Tříkrálovou sbírku v Mostku
V obci Mostku se v letošním roce opět konala Tříkrálová sbírka. Ochota pomáhat, přispívat na
dobrou věc není lidem v naší obci cizí. Svědčí o tom
zkušenosti skautů, kteří jako králové u mnoha dveří
byli mile přijati, a také vybraná částka, která činí krásných 26 046 Kč.
Vybrané prostředky Charita rozdělí na jednotlivé projekty
na pomoc potřebným. Farní charita Dvůr Králové poskytuje 6 různých profesionálních sociálních sluţeb, které nabízí lidem i zde v
Mostku. Více se o nich můţete dovědět na www.dk.charita.cz.
Za klienty a pracovníky Královédvorské charity upřímně
děkuji všem, kteří přispěli a zachovávají nám přízeň. Děkuji mosteckým skautům za jejich nadšení a zodpovědnost, s kterou se sbírky
účastnili.
Jana Čudejková
vedoucí Domácí péče, Osobní asistence, Farní charita Dvůr Králové n. L.

Upozorňujeme občany, ţe splatnost poplatků za psy na rok 2016 je do konce března 2016.
Poplatek činí 50 Kč za psa v rodinném domě a
200,- Kč v obytném domě.

Poděkování za ochotu při tvorbě ledové plochy
Obec Mostek tímto děkuje členům Sboru dobrovolných hasičů Mostek a několika spoluobčanům za jejich úsilí, vynaloţení času a práce s tvorbou velmi pěkné ledové plochy, a to panu Radimu Rejmontovi, Filipu Formanovi, Petru Rychterovi, Milanu Červenému,
Rudolfu Kučerovi, Pavlu Špůrovi, Petru Bryndovi a Jiřímu Belákovi.
Bohuţel počasí nepřálo delší moţnosti bruslení a krásná ledová plocha i s okruhem prakticky ze dne na den roztála. Přesto výše uvedeným
dobrovolníkům upřímně děkujeme za ochotu a snahu. Snad v příštích letech budou příznivější klimatické podmínky pro tvorbu ledu a budeme si
moci více uţít zimních radovánek.
D. Včeláková, místostarostka
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Maškarní ples pro dospělé v Mostku
Restaurace & Penzion Za Mostem, Mostek,
Vás srdečně zve na

v sobotu 2. 4. 2016 od 20,00 hodin
v sále Restaurace & Penzionu Za Mostem
(k poslechu a tanci hraje DUO Arnika)

Dětský karneval a diskotéka

Inzerce
Servis všech kotlů ATMOS
zařízením od firmy ATMOS a základní poradenství
při rozhodování jaký zdroj vytápění zvolit.
Jaroslav Dítě, Zadní Mostek č.7
telefon: 774037388
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