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Zprávy z Mostku...
Do naší obce se opět vrátilo jaro, a tak se plánují
a uskutečňují další akce ke zvelebení obce.
Jistě jste zaznamenali, že koncem března byly
pokáceny vzrostlé smrky a bříza v centru obce.
Uvědomujeme si, že tento krok není nijak populární a ani my nejsme zastánci zbytečného úbytku
zeleně v naší obci. Nicméně pokácení těchto stromů
bylo již v plánu delší dobu. Tyto stromy byly odstraněny především z důvodu bezpečnosti (blízkost rodinných domů, dětského hřiště, chodníky v centru
obce, autobusová zastávka). Všichni víme, jaké extrémní nárazové povětrnostní podmínky se v posledních letech v naší republice vyskytují. Co by asi říkali odpůrci tohoto kroku, kdyby se opravdu „něco“
stalo při nějaké vichřici?
Zároveň byly odstraněny i malé javory, z nichž
některé již nebyly v pořádku.
Bude oslovena odborná firma na vypracování a
navržení komplexnějšího postupného řešení osázení
nové zeleně v těchto místech.
V budoucnu nás, bohužel, čeká i vyřešení situace
vzrostlých stromů u budovy čp. 83 (stará škola), a to
nejen kvůli bezpečnosti, ale i z důvodu plánované
rekonstrukce tohoto objektu na bydlení.
V březnu byla podána žádost o dotaci na zřízení
kalové koncovky u čističky odpadních vod na úpravu
a odvodnění kalů.
Proběhlo také výběrové řízení a výběr dodavatele
zastupitelstvem obce na stavbu komunikace pro rodinné domy v lokalitě „Pod hasičárnou“ pro dvě stavební parcely. V nejbližší době se započne s její
výstavbou.
I nadále se aktuálně snažíme vybrat co nejvhodnější dotační titul na vybudování bytů v čp. 83 Mostek a
na rekonstrukci páteřní komunikace na Souvrati.
Ráda bych poděkovala společnosti PK– servis a
Algamo Mostek s.r.o. za podporu naší výjezdové

jednotky a zakoupení další potřebné výbavy pro její
činnost. Na str. 4 tohoto zpravodaje se dozvíte více
o činnosti naší výjezdové jednotky SDH, jejímž aktivním členům patří velký dík za jejich práci, čas a
ochotu. Děkuji i zastupitelům za podporu nákupu
přenosného profesionálního defibrilátoru AED při
zástavě srdce pro naši JSDH.
Děkuji také některým členům výjezdové jednotky
a ostatním dobrovolníkům i za vytvoření a údržbu
ledové plochy v letošním zimním období. I když
počasí tolik nepřálo, aby mohla být využita déle.
V posledních měsících jsem navštívila výroční
schůze některých našich spolků, na kterých panovala
vždy příjemná atmosféra. Z většiny setkání jsem ale,
bohužel, odcházela s tím, že se spolkům prohlubují
problémy týkající se především nedostatku aktivních
členů nebo financí. Je pravda, že dnešní doba úplně
nenahrává spolkovým a zájmovým činnostem. Lidé
jsou více zaneprázdněni prací, není tolik času na
„koníčky“ a ani podpora státu není v těchto ohledech
příliš optimální. Možná v tom však také hraje nemalou roli nezájem lidí o nějakou veřejněprospěšnou
činnost. Všechny spolky rády uvítají nové členy,
nápady a pomoc. Zkuste se zapojit i Vy do některého
z našich spolků a přispět tak k lepšímu životu v naší
obci. Každý spolek Vás jistě rád uvítá do svých řad s
jakoukoli pomocí.
Zastupitelstvo obce podporuje i nadále činnost
našich spolků a na březnovém zasedání schválilo
dotace devíti spolkům v celkové výši 381.700 Kč.
Podpora je určena především na činnost a v některých případech i na pomoc při obnově a údržbě spolkových zázemí.
Přeji krásné dny, hodně radostí a co nejméně starostí Vám všem… 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V úterý 30. 4. 2019
pořádá Fotbalový klub Mostek
tradiční lampiónový průvod
s pálením čarodějnic
a ohňostrojem
na fotbalovém hřišti
Sraz účastníků průvodu je
ve 20,30 hodin na autobusovém nádraží.
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Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ MOSTEK HLÁSÍ...
Zimní zápolení pořádaná naším skautským střediskem
Zvičina máme úspěšně za sebou. Zástupci z řad oddílu
obstáli se ctí. Někteří dosáhli i na medailové pozice, což
si zaslouží velkou pochvalu.
23. února 2019 proběhly ve Dvoře Králové n. L. závody v šifrování a paměťových hrách. Vyrazilo na ně deset našich
statečných a tři z nich se vrátili domů s diplomem. Gábinka Získala
2. místo v kategorii benjamínků, Ella obsadila 3. místo v kategorii
vlčat a světlušek a Barel si odvezl medaili ze soupeření s nejstaršími účastníky.
15. března 2019 si žabičky – Medúzky zcela samy připravily
holčičí program na páteční podvečer. Sešly se ve svojí klubovně a
užily si „párty“ (tak trochu pyžamovou) plnou písniček, her, mlsání,..., nechybělo ani promítání.
23. března 2019 se konaly ve skautské vile Zlatničce závody v
uzlování. Také v této disciplíně děti skórovaly. V kategorii světlušek získala Linda – Panda pomyslné zlato a Doubek bronz. Mezi
vlčaty to dotáhl na krásné
druhé místo Vítek a v kategorii benjamínků dosáhla
prvenství prvňačka Karolínka.
24. března 2019 vyrazili
nejmladší členové oddílu za
kulturou. Navštívili divadelní představení „Škola Malého stromu“, které mělo na
programu trutnovské UFFO. Děkujeme rodičům za pomoc s dopravou.
6. dubna 2019 jsme se již po páté zapojili do celostátní akce pod
názvem „Ukliďme Česko!“. Letos se k nám přidal lyžařský oddíl z
Mostku a několik skvělých lidiček nejen z naší obce. Na „startu“ u

klubovny se sešlo úctyhodných 32 uklízečů, z toho 19 mladších 18ti
let, což nám umožnilo rozdělit se na tři skupiny a projít větší oblast.
Po předchozích zkušenostech jsme záměrně vypustili úklid tribuny
na fotbalovém hřišti, protože se žádný z fotbalových fanoušků, kteří
toto místo neustále přetvářejí na smetiště, opět k našemu týmu nepřipojil. I tak se nám podařilo sesbírat neuvěřitelných 280 kg odpadu. Největší podíl letos patřil sklu, přibližně 100 kg. Na druhém
místě byl plast, třetí post obsadil komunální odpad. Na čtvrtém stupínku se „usadily“ plechovky a páté místo získal papír (a jedno
staré rádio). Z celkového množství odpadu jsme úspěšně vytřídili
90%.
11. května 2019 všechny zájemce a nadšence srdečně zveme na
další z Férových snídaní, která se uskuteční na loučce u skautské
klubovny. Fandové domácích, regionálních a fairtradových produktů se podrobnosti o akci včas dozvědí na našich webových stránkách www.mostek.skauting.cz
Energií nabité, slunečné jarní dny přejeme.
za 2. OVS, KAČ Suchá

FK MOSTEK PO TŘICETI LETECH ZPÁTKY VE III. TŘÍDĚ...
Po zpackané baráži jsme po desítkách let sestoupili do III. třídy.
Ročník 2018/19 jsme však začali i s velkou obměnou kádru. Z týmu
odešel Vojtíšek, Pacák, Pojezdný, Jirák, činnost přerušil Hlušička. Staronovými tvářemi se stali V. Robek, Čechovič a brankář Lebeda, z „B“
týmu se natrvalo přestěhoval Špidlen.
A vstup do soutěže se povedl. Na domácím pažitu jsme porazili
Libotov 9:0 a Úpici „B“ 3:1. V tomto zápase se těžce zranil stoper L.
Čechovič a vynechal téměř celou podzimní sezónu. Další ztrátu jsme
utrpěli s kalenským béčkem. Nejen, že jsme prohráli po podivném rozhodování hlavního arbitra 1:2, ale vyloučen na 4 zápasy byl i lídr týmu
V. Robek. Následně jsme v domácím prostředí smetli M. Svatoňovice
6:2, abychom vzápětí nebyli schopni dát dohromady kloudnou jedenáctku na duel v Kunčicích. Výsledek 1:1 byl asi maximem možného,
byť se prohrálo na penalty.
Protože se do týmu vrátil O. Lashchuk, získali jsme na úderné síle a
zaznamenali sedm vítězství v řadě - Pilníkov 2:1, Radvanice 4:0, Svoboda 3:1,
Bohuslavice
4:1
(zde jsme
přišli
o vyloučeného Truhláře, ale podali jsme naprosto heroický výkon, kdy
jsme v deseti hráčích zaznamenali dvě branky do sítě domácích), St.
Rokytník 3:1, Chvaleč 3:1 a v předehrávce Libotov na jeho hřišti za
nehumánních povětrnostních podmínek 4:0.
Na poslední zápas do Úpice vyrazilo opět torzo hráčů, které po
únavné sezóně nemohlo konkurovat domácím mladíkům, kteří již hrají
i 1. A třídu za „A“ tým a prohráli jsme důstojných 1:2. Přesto jsme
zůstali v čele tabulky s těmito parametry: 13 zápasů, z toho 10 vítězných, 1 remíza a 2 porážky, při zisku 31 bodů a skóre 44:13.
Zimní příprava z důvodu nepříznivého počasí a nevelkého počtu
trénujících nesplnila očekávání. V přípravě jsme podlehli týmu
z Hostinného 0:3, následně jsme porazili Vítěznou 3:1 a Pilníkov 4:2.
Největší hrozbou před sezónou, její jarní částí, byl nedostatek hráčů a
těžší zranění naší brankářské jedničky Míry Lebedy.

A hned se to potvrdilo v plné nahotě při prvním jarním mistráku
v M. Svatoňovicích. Jen jedenáct hráčů, v brance špílmachr D. Duchek.
I přes větší množství šancí jsme prohráli 1:2. Naštěstí se nás za týden
kupodivu sešlo patnáct a díky tomu jsme porazili Kunčice 5:3, když už
jsme vedli 4:0. Z desetiminutového kolapsu, ve kterém jsme dostali 3
branky, jsme se vzpamatovali a zápas nepustili. Dvě branky zaznamenal novic v našem týmu Dominik Fikejz. Zato Saša Lashchuk zůstal ve
své domovině. V tomto utkání jsme museli střídat tři hráče z důvodu
zranění.
Zatím poslední zápas jsme sehráli v Pilníkově, kde jsme zvítězili
3:1, ale opět z důvodu zranění jsme přišli o Čajku a Kuhna. Ani V.
Robek s naraženými žebry na tom není úplně dobře. Nasbírané body se
zatím počítají dobře, horší je to s počítáním zraněných hráčů. Sezóna je
rozehraná dobře, otázkou je, kdo ji dohraje.
Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, trenér
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INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Do školního roku 2018/19 nastoupilo 83 žáků, z toho 52 na I. Stupeň a 31 na II. stupeň školy při poměru 49 chlapců a 34 dívek. Novými
zaměstnanci příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Mostek, okres Trutnov se staly Gabriela Formanová jako vychovatelka
školní družiny, Martina Robková v trojfunkci školní asistentky v MŠ,
ŠD a uklízečky v budově ZŠ a Jiřina Albrechtová jako školnice v MŠ.
V měsíci září vystoupilo se svým programem mladší žactvo pod
vedením p. uč. Zuzany Pacákové v rámci „Dne obce.“ Stejná p. uč.
rovněž připravila krátké kulturní pásmo pro obecní vítání občánků. Pro
žáky 1. - 4. třídy a starší děti z MŠ začal kurz plavání v bazénu
v Hořicích, přičemž dopravné bylo hrazeno z projektu MŠMT, které
zajistilo vedení školy. Naše škola se přihlásila jako první do pohybové
aktivity „Škola v pohybu“ pro děti 1. a 3. třídy, kterou lektorovali profesionální trenéři z Fotbalové asociace ČR, kteří na škole zanechali i
řadu tělocvičných pomůcek. Páťáci si v rámci dopravní výchovy vyzkoušeli dopravní hřiště ve Dvoře Králové, aby později vykonali
zkoušky a získali „Průkaz cyklisty.“ Tradičně velmi úspěšní jsme byli
na soutěži ke „Dni jazyků“ ve Dvoře Králové. Z téměř sedmdesáti
družstev rekrutujících se primárně z dvorských škol, jsme byli nejlepší!!! Pod vedením pí. uč. Lenky Fikejzové získal první místo tým ve
složení E. Karlová, A. Puhlovská, L. Mátyásová a P. Ikri. Navíc náš
další tým ve složení M. Rychtera, V. Klimeš, D. Drtina, M. Víšek
a D. Pavlíček vybojoval krásné 3. místo.
V říjnu pokračoval třemi lekcemi plavecký výcvik. Provedli jsme
tradiční sběr starého papíru, kdy jsme se s pomocí sponzora Milety
Hořice dostali k 10 tunám. Starší žáci vedení pí. uč. Danou Hakovou se
zúčastnili okrskového kola ve florbalu a obsadili pro nás neuvěřitelné
2. místo s právem postupu do okresního finále. Na úspěchu se podíleli
sedmáci Z. Hampl, D. Rydval, O. Robek, J. Novák, L. Brynda, A. Šrámek a šesťáci J. Albrecht, M. Bezouška, M. Kozák a F. Valenta.
Tradičně o dobrou zábavu je postaráno, přijede-li do naší školy
„Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Pro děti z MŠ a žáky 1. - 4.
roč. předvedli „Pohádky z našeho statku“, pro ty starší „Divadelní
učebnice aneb České divadlo 20. století.“
Velmi bohatý na nejrůznější aktivity byl měsíc listopad. Dalšími
lekcemi byl dokončen plavecký kurz. Naši florbalisté vybojovali velmi
pěkné 5. místo při svém prvním okresním finále. Žáci 8. - 9. roč. vedeni ředitelem školy si v rámci exkurze prohlédli středisko praktického
vyučování v Ml. Bukách, které je součástí SPŠ Trutnov. Žactvo II.
stupně absolvovalo kulturně sportovní dopoledne ve Dvoře. Po prožitku z divadelního představení s etickým podtextem „Ten trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej“, si šlo zabruslit na místní zimák.
Ředitel školy opět tradičně pozval na posezení bývalé pracovníky
organizace. Pan uč. Luděk Janda zorganizoval školní kolo
„Astronomické olympiády“, kdy nejúspěšnějšími řešiteli se stali D. Pavlíček, A. Puhlovská a E. Karlová (8. - 9. tř.). Tentýž kantor uspořádal i školní turnaj ve stolním STIGA hokeji dvojic, ze kterého vyšel vítězně tandem
O. Robek a J. Novák ze 7. tř. Ředitel školy také pravidelně bere žáky 8. a
9. roč. na soutěž v praktických činnostech do Hlušic u Nového Bydžova.
Naši žáci obsadili kategorie „Mladý řidič, myslivec, rybář, truhlář, kuchař a

opravář zemědělských strojů“. Nejlepší umístění získal V. Klimeš, který
byl devátý mezi truhláři.
Absolvovali jsme také řadu veřejných vystoupení. Nejprve jsme narychlo připravili pěvecký program pro Advent v Borovničce. V tamním kostele
pod vedením pí. uč. Hakové vystoupili žáci 5. - 6. tř. Na druhý den při
slavnostním rozsvěcení vánočního stromu vystoupili titíž žáci, spolu s
mladším žactvem p. uč. Pacákové. Součástí této akce byl prodej výrobků
našich dětí a žáků
s vánoční tématikou
organizovaný p. uč.
Fikejzovou, který škole
přinesl kolem 3 tis.
korun.
V prosinci jsme
uskutečnili pro žáky II.
stupně hromadný výlet
vlakem do Prahy, při
kterém žáci prošli Václavské a Staroměstské
náměstí s vánočními
Kroužek TUREK na hradecké univerzitě
trhy a orlojem, vyřádili
se v dobrém slova smyslu v Síni slávy čs. hokeje a byli účastni na utkání
mistrovství světa ve florbalu mužů Japonsko - Kanada. Kroužek TUREK
se podíval do hradecké univerzity, do její přírodovědecké fakulty na předvánoční „Čertovinky“ (fyzikální a chemické pokusy). Sedmáci byli také
v Hradci Králové, kde se vyblbli v zábavním centru FlyZone. Již tradičními
aktivitami jsou návštěvy čertů a Mikuláše s andělem v MŠ a ZŠ (aktivita
SRPŠ) a také svátek sv. Lucie s průvodem žáčků p. uč. Pacákové po obci.
Nový rok jsme zahájili turnajem ve florbalu mladších žáků
v Hostinném. II. stupeň si zopakoval spojení kultury a sportu. Po divadelním představení „Bílý tesák“ v Hankově domu si šli opět zabruslit. Proběhlo rovněž školní kolo olympiády z matematiky, jejímiž úspěšnými řešiteli
se stali M. Kozák (6. tř.) a osmačky A. Puhlovská a E. Karlová. Posledně
jmenovaná žákyně se pod vedením p. uč. Fikejzová připravila na svoji
účast v okresním finále olympiády z Čj - z 33 účastníků ze 14 ZŠ a tří gymnázií skončila na velmi pěkném 6. místě.
V únoru absolvovali někteří žáci 1. třídy a starší děti z MŠ týdenní
lyžařský kurz na svahu v Nové Pace. Pro žáky 4. - 9. ročníku jsme jako
každý rok připravili nabídku o. p. s. z Náchoda Planeta Země 3000, tentokrát pod názvem „Myanmar - dobrodružná cesta po barmské říši.“ Tento
interaktivní pořad viděli opět v Hankově domu ve Dvoře Králové.
Březnové aktivity zahájili prvňáci akcí „Zdravé zoubky.“ Proběhla II. etapa „Školy v pohybu“ pro 1. a 3. tř. V tomto měsíci jsme se hodně soustředili na přípravu předškoláků na jejich zápis do 1. tř. Uspořádali jsme čtyři
setkání - výtvarná dílna, malý badatel, mladý kuchař a mladý technik, kde
se budoucí prvňáci a jejich rodiče seznamovali s různými učiteli, s budovou
školy a jejími odbornými učebnami.
„Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy“, je název divadelního
představení Naivního divadla z Liberce, které naši druhostupňáci viděli ve
Dvoře Králové. Nejstarší žáci poté ještě shlédli výstavu v městském muzeu
zaměřenou na svátky velikonoční. Konečně jsme také uspěli ve výtvarné
soutěži, tentokrát nazvané „Před kamerou…Za kamerou…Zvíře může
stát“. V kategorii 14 let a starší získala 2. místo E. Karlová a 3. místo D.
Drtina (oba 8. tř.).
Každý rok se pravidelně
účastníme celostátní soutěže
„Matematický klokan“,
která je určena pro všechny
ročníky školy s výjimkou 1.
třídy. Nejlepší procentuální
úspěšnost měl žák 3. tř. F.
Novák - 93,3%.
Na závěr čerstvé výsledky přijímacího řízení - zápisu do 1. třídy pro školní rok
2019/20. Do 1. tř. bylo přijato 15 žáků, z toho 13
z Mostku a jeho částí, 1
z Borovničky a 1
z Borovnice.
Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda

Kroužek gymnastiky

Kroužek lukostřelby
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SDH MOSTEK ZA ROK 2017 A 2018
Zásahová jednotka v Mostku měla na začátku roku 2017 celkem 11
registrovaných členů, kteří mají sepsanou dohodu o členství s OÚ Mostek,
ale skutečně aktivních členů je 5. Speciální odborné přípravy se rovněž
zúčastnili všichni velitelé a členové pro práci s motorovou pilou. Povinné
školení pro řidiče proběhlo v Ústřední Hasičské škole v Bílých Poličanech .
V říjnu na vlastní žádost končí stávající velitel František Forman a velitelem jednotky je od listopadu jmenován starostou obce Filip Forman.
Do místního zpravodaje a na webové stránky je vydán článek, že jednotka
přijme nové členy. Máme zatím čtyři nové uchazeče o členy (Milan Petr,
Jiří Belák, Ondřej Včelák, Ondřej Albrecht). Tito uchazeči po absolvování
lékařských prohlídek, školení a podepsáním dohody s OÚ Mostek budou
zařazeni do jednotky.
V listopadu jsou pořízeny zatím dva nové dýchací přístroje PLUTO 300,
v hodnotě 80 000 kč. V letošním roce budou pořízeny další dva a dvě náhradní lahve. Drobné opravy a údržbu na vozidle prováděli naši strojníci
sami.
V roce 2017 zasahovala jednotka SDH Mostek u 24 událostí, 11 x mimo
katastrální území obce Mostek a 13 x v katastrálním území obce Mostek.
Z toho jednotka zasahovala 9x u požáru, 12x u technického zásahu, 1x u
únik ropných produktů, 1x u dopravní nehody železniční (náraz vlaku do
stromu) a 1x planý poplach.
Nejobtížnější zásah byl ve Ždírnici dne 2.4. požár lesa v nepřístupném
terénu. K zásahu byla povolána letecká pomoc, Letadlo AN-2 které provedlo tři shozy a pro technickou závadu na vypouštění odvolána . Vrtulník z
Brna, který za pomoci BAMBIVAKU provedl sedm shozů. Zásah trval 8
hodin.
V říjnu 2017 naši obec zasáhl orkán Herwart, který polámal a vyvrátil
mnoho stromů na komunikace. Jednotka ve spolupráci s občany a OÚ Mostek v měsíci lednu 2017 vytvořila ledovou plochu, o kterou se starala díky
příznivému počasí od 1.1. do 1.2., pomohla při pořádání karnevalu na ledě .
Jednotka se zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem Liaz na hřišti
při příležitosti pálení čarodějnic, kde poprvé při této akci došlo ke vznícení
thůje od ohňostroje. Dále pak členové jednotky ve spolupráci s OÚ Mostek
vyčistili požární nádrž.
V roce 2018 byly dokoupeny další dva dýchací přístroje PLUTO 300 a
čtyři náhradní tlakové lahve za 92 000 Kč. Pro nové členy se pořídila zásahová obuv a pracovní stejnokroj PS2. Podařilo se nám díky panu Lukáši
Petrovi dosáhnout na 26 000 Kč ze zaměstnaneckých grantů z Nadace
ČEZ, za které jsme pořídili nové zásahové svítilny. Do kabiny vozidla byla
vyrobena panem Jaroslavem Chalupníkem skříňka na umístění svítilen a
nabíjecích stanic v hodnotě 8 000 Kč, které doplatila Obec Mostek. Dále se
podařilo dosáhnout na dotaci z Královéhradeckého kraje na zajištění akceschopnosti jednotky, díky tomu máme dva nové řidiče na cisternu, 50 %
platil kraj a 50 % Obec Mostek. V závěru roku jsme obdrželi darem tablet

od PK-servis Petr Kulhánek, který bude sloužit pro rescue navigátor navigaci k místu zásahu a pro komunikaci s KOPIS.
Odborné přípravy se zúčastnili všichni velitelé a členové jednotky. Povinné školení pro řidiče proběhlo v Ústřední Hasičské škole v Bílých Poličanech .
Členové jednotky
prokonali lékařské
prohlídky, školení
dýchací techniky
v prostorách ZŠ
Mostek, školení
bezpečnosti
při
zásahu atd. Velitelé
se zúčastnili dvou
velitelských dnů
pořádaných na stanici HZS ve Dvoře
Králové nad Labem. V květnu
proběhlo přeladění vysílaček na stanice ve Dvoře Králové nad Labem, tato
akce byla perfektně připravená. Drobné opravy a údržbu na vozidle prováděli naši strojníci sami.
V roce 2018 zasahovala jednotka SDH Mostek u 16 událostí, 8x mimo
katastrální území obce Mostek a 8x v katastrálním území obce Mostek.
Z toho jednotka zasahovala 5x u požáru, 9x u technického zásahu
(převážně popadané stromy), 1x u planého poplachu v Bílé Třemešné, 1x
u dopravní nehody s požárem (sebevražedné jednání osoby). Jednotka byla
povolána k prověření oznámení o sebevražedném úmyslu upálením
do Horní Brusnice.
Nejobtížnější zásah byl ve Vítězné dne 26. 7. požár lesa na ploše 1,5 ha
v nepřístupném terénu. Špatný přístup pro techniku k požářišti, čerpací
stanoviště bylo zřízeno 6 km od požářiště na přehradě Les Království, jednotky tak musely s vodou jezdit 12 km. Zásah trval 6 hodin.
Jednotka se zúčastnila taktického cvičení v Městském muzeu ve Dvoře
Králové nad Labem.
Členové jednotky ve spolupráci s OÚ Mostek vyčistili požární nádrž.
Jednotka se zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem Liaz na hřišti
při příležitosti pálení čarodějnic, dále pak asistenční hlídky u ohňostroje na
Dni obce. Ve spolupráci s SDH jednotka pomohla připravit den otevřených dveří v hasičárně, kde probíhala ukázka techniky.
Velitel jednotky přišel pobesedovat s klubem seniorů v hasičárně, seniorům byla ukázána zásahová technika, dýchací technika, zásahové obleky.
Odměnou mu byl výborný opečený buřt, káva a dobře strávené odpoledne.
velitel jednotky Filip Forman

Aktuálně byl dne 29. 1. 2019 předán naší jednotce záchranářský batoh a fixační krční límec, který je určen
jak pro dospělé, tak i pro dětské pacienty. Jednotka tak získala komfortní lékárničku, pro případ kdy je potřeba
poskytnout první pomoc. Batoh a fixační krční límce pro jednotku zakoupila jako sponzorský dar firma Algamo
s.r.o. Mostek, která v naší obci pěstuje sladkovodní řasu a zní získává astaxanthin nejsilnější antioxidant na světě .
Děkujeme za podporu naší výjezdové jednotky.
Zastupitelstvo Obce Mostek na svém zasedání dne 27. 3. 2019 odsouhlasilo pro naši
výjezdovou jednotku nákup přenosného profesionálního defibrilátoru AED při zástavě
srdce společně s páteřní deskou.
V únoru byli členové výjezdové jednotky proškoleni v poskytování první pomoci ZZS KHK a na používání nového vybavení. Školení bylo zaměřeno na první pomoc, zastavení krvácení, umělé dýchání, použití AED a nového záchranářského batohu. Děkujeme členům naší výjezdové jednotky za jejich snahu, čas a ochotu být členem výjezdové
jednotky a pomáhat potřebným. Jejich práce si velmi vážíme.
Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

VÝCHODOČESKÝ POHÁR V ORIENTAČNÍM BĚHU A MISTROVSTVÍ ČR NESLYŠÍCÍCH V MOSTKU
Lesy v okolí Mostku jsou velice oblíbeným prostorem pro milovníky orientačního běhu a
v minulosti se zde konala řada významných akcí včetně mezinárodních pětidenních závodů
nebo mistrovství České republiky v orientačním běhu. Naposledy takový závod proběhl v říjnu 2018, kdy centrem závodu byly Vidonice.
V letošním roce se Obec Mostek stala partnerem dalšího závodu, který proběhne 1. května 2019 a centrem závodu bude mostecký autokemp. Závodní tratě budou vedeny na Holubím vrchu a první závodníci se vydají na trať v 10 hodin. Vedle závodních tratí
jsou vždy připraveny i tratě pro úplné začátečníky (po fáborkách) nebo pro příchozí.
Součástí závodu je vložené Mistrovství České republiky neslyšících.
Petr Junek, sekretář SK Studenec
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ZABAVTE SE, LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE… 
Zašlete vyluštěnou tajenku osmisměrky a zároveň tajenku švédské křížovky do neděle 12. 5. 2019 do 24:00 hodin
na e-mail starosta@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 dva potravinové balíčky v hodnotě 300 Kč. Výhry sponzoruje Obec Mostek a pekárna Klouček &Kloučková s.r.o., Mostek.
Vstupenky na Popelku na Cibulce v soutěži z minulého čísla vyhrála p. Lucie Kohoutová, Mostek. Blahopřejeme.

Kdo pije nejdražší nápoj na světe? (tajenka)
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OSMISMĚRKA
Víte proč ráno ptáci zpívají? ….. (tajenka)

AKTUALITA, AVAŘI, BÍLEK,
BRLOH, CENTIMETRY, CYSTA,
DROGY, FARAO, HEKAL, KMETI,
KOMPRESOR, KŠEFT, LUNTY,
MOTOR, MOTTO, NEONY, PARMA,
PULEC, ROZKROK, SIRKY,
SLYŠENÍ, SPLATNOST,
STAŘECKOST, STROMY,
STROUHA, SUROVEC, SVÍCE,
SVODY, ŠPROT, ŽIRAFA
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Přijďte podpořit …… (tajenka 1, 2 a 3)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili…

VZPOMÍNKA

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

29.2.
6.3.
7.3.
9.3.
11.3.
11.3.
16.3.
19.3.
20.3.
20.3.
22.3.
25.3.
27.3.
31.3.
4.4.
4.4.
11.4.
14.4.

Josef Harcuba, Mostek
Zdeněk Pivko, Mostek
Marie Hlušičková, Mostek
Zdenka Krkonošková, Souvrať
Eva Vokatá, Zadní Mostek
Miloslava Plecháčová, Mostek
Stanislava Černohorská, Mostek
Katarína Kollárová, Mostek
Helena Albrechtová, Mostek
Jiří Smetana, Debrné
Božena Endrstová, Mostek
Věra Kubů, Mostek
Alžběta Olivová, Mostek
Jiřina Dufková, Mostek
Věra Strejcová, Mostek
Hana Vaisová, Mostek
Jaroslava Dítětová, Zadní Mostek
Danuška Kárová, Mostek

75 let
78 let
81 let
84 let
81 let
70 let
76 let
77 let
77 let
70 let
70 let
87 let
79 let
76 let
87 let
82 let
92 let
84 let

Dne 27. dubna tomu je již 10 let, kdy se
naposled rozzářil tento krásný úsměv, který
dokázala Zuzanka rozdávat plnými hrstmi
po celý svůj krátký život nám všem.
Nepřestane nám chybět až do doby, kdy ho
opět spatříme a z celého srdce se společně zasmějeme, jako dřív.
Tento den nepřestaneme nikdy s nadějí, ale
s bolestí v srdci očekávat.
Majda, Jakub, Jeníček, Jenda
a všichni, kterým chybí

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem sousedům, přátelům a známým
za účast na smutečním rozloučení, projevy soustrasti a květinové dary k úmrtí naší manželky, maminky a babičky paní Hany Žákové.
rodina Žákova

NAVŽDY ODEŠLI...
1. 3. 2019
1 . 3. 2019
25. 3. 2019
10. 4. 2019

Údaje jsou zveřejněny dle platných předpisů
a se souhlasem dotčených osob
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Hana Žáková, Mostek
Jaroslav Arbeit, Mostek
Miroslav Cerman, Mostek
Jaroslav Heřman, Mostek

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA ODPADY 2019
Upozorňujeme občany, že poplatky za svoz komunálních odpadů na rok 2019 jsou splatné do konce měsíce
dubna 2019.
Od 1. 5. 2019 je nutné mít na svozové nádobě vylepenou novou známku platnou pro rok 2019. Nádoba bez platné nálepky
nebude vyvezena.
V případě zaplacení poplatku přes bankovní účet, je nutné si
novou známku vyzvednout na pokladně OÚ Mostek.
(oum)

ODEČTY VODOMĚRŮ 2019
Odečty vodoměrů pro trvale bydlící v Mostku, Zadním
Mostku, Souvrati a Debrném budou probíhat od 15. 5. 2019
do 31. 5. 2019.
Odečty vodoměrů, týkající se chatařů a chalupářů
na Souvrati proběhnou v sobotu 18. 5. 2019, v Mostku a Zadním
Mostku pak ve dnech od 18. do 19. 5. 2019.
(oum)

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - KVĚTEN 2019
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
se koná v sobotu 18. 5. 2019
Debrné 10,00 - 10,15 hod.
a Mostek (u haly) 10,25 - 11,30 hod.
V rámci svozu se nevybírají pneumatiky,
je nutné je odevzdat ve specializovaných sběrných místech.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
po dobu výběru nebezpečného odpadu v Mostku k dispozici.
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63 let
66 let
78 let
83 let

POPELKA NA CIBULCE V MOSTKU….
Na závěr si mohli přítomní zakoupit i zajímavou knihu „Popelka
V pátek 12. dubna 2019 jsme se v 19 hodin sešli v sále
Restaurace Za Mostem na zábavné talk show s názvem po 50 letech“, s protagonisty pořadu se vyfotit a získat také jejich
autogramy. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli se pobavit.
„Popelka na Cibulce“.
Sál Restaurace Za Mostem se zaplnil diváky, kteří si užili velmi příjemné vzpomínání paní Evy Hruškové o natáčení
„černobílé“ Popelky před 50 lety. Zajímavé a vtipné bylo i vyprávění jejího manžela Jana Přeučila o herectví.
Pořadem příjemně provázel známý moderátor Aleš Cibulka.
Tyto tři známé osobnosti vytvořily jedinečný a příjemný večer,
doplněný i písněmi z pohádky Popelka.

SKEJŤÁCI PŘIJEDOU NA MOSTECKÝ SKATEPARK PODPOŘIT DĚTI Z OZDRAVOVNY….

Zpravodaj obce Mostek vydává Obec Mostek
jako periodický tisk územního samosprávného celku
Vydavatel: Obec Mostek, Mostek 34, 544 75 Mostek, IČ: 00278157
Kontakt: tel.: 499 691 322, fax: 499 691 344, www.mostek.cz, info@mostek.cz
Povoleno Ministerstvem kultury ČR: registrační číslo MK ČR E 12852
Místo vydávání: Mostek, okres Trutnov
Periodicita: vychází 6x ročně, koncem každého sudého měsíce, v nákladu 750 ks
Tisk: ARPA - Jaroslav Janeček, Kotkova 792, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Distribuce: zajišťuje Obec Mostek, pro občany obce Mostek zdarma
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Redakční rada: Ing. Dagmar Včeláková, Ing. Jaromír Tázlar, Lenka Čedíková
Grafická úprava, texty, korektury: Ing. Dagmar Včeláková
Vydávání zpravodaje se řídí platnými právními předpisy a Pravidly příjmů a
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