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Místo JEDNOTY KORUNA
1. b ezna 2005 kon í nájemní vztah JEDNOTY, spot ebního družstva v budov  obecního

adu. Nájemní vztah vypov la rada obce spot ebnímu družstvu koncem listopadu 2004 z d vodu
opakovaného neplacení nájemného v dohodnutém termínu. Bezprost edn  po tomto kroku násle-
dovalo jednání rady obce s vedením Jednoty, na kterém si ob  strany vyjasnily stanoviska
k vzniklé situaci. Toto jednání nep esv ilo radu, aby vzala své rozhodnutí zp t. Zástupc m
jednoty byla dána možnost, aby své námitky prezentovali zastupitelstvu, což se také stalo dne
15.12.2004.

Zastupitelstvo nem že v tomto p ípad  anulovat usnesení rady, pokud o to nepožádá sta-
rosta. Schvalování nájemních smluv je pln  v kompetenci rady a proto jedin  rada m že toto své
rozhodnutí revokovat a to jenom v dob  výpov dní lh ty.

Okolnosti ukon ení nájemní smlouvy podrobn  popisoval leták, který rada obce zaslala
všem domácnostem v Hrádku jako reakci na vzniklou peti ní akci, kterou zorganizovali zástupci
JEDNOTY na protest proti výpov di nájemní smlouvy. Cílem petice, kterou všehovšudy podepsalo

ibližn  200 ob an  bylo vytvo ení tlaku na p edstavitele obce, aby svou výpov  stáhli. Své
postoje Jednota prezentovala na své ve ejné sch zi a taktéž letákovou formou.

Podrobné rozebírání argument  obou stran není smyslem tohoto lánku. Každý ob an m l
možnost ud lat si vlastní obrázek o vzniklé situaci jak z jmenovaných leták  tak svou ú astí na
ve ejné sch zi Jednoty. (pozn.: Jednota má v Hrádku celkem 48 len , sch ze se zú astnilo cca
60 lidí). Další kroky rady sm ovaly k p íprav  výb ru nového kandidáta. V t ech regionálních
novinách byla zve ejn na nabídka pronájmu nebytových prostor za ú elem provozování sa-
moobslužného prodeje potravin v etn  masa a masných výrobk nikoli stavebnin, i
skladu vietnamských obchodník  jak bylo n kterými lidmi prezentováno. Podmínkou výb ru nové-
ho kandidáta byl rovn ž písemný závazek zam stnání stávajícího personálu prodejny.

Na nabídku zareagovalo p t subjekt  v etn  Jednoty. Rada ustanovila devíti lennou komisi
ve složení Robert Borski, Pavel Branc, Josef Byrtus, ing. Dana Cieslarová, Jind ich Drong, ing.
Radoslav Kušnír, ing. Jan Raszka, ing. Stanislav Raszka, Pavel Pilch, jejíž úkolem bylo nabídky
posoudit a navrhnout rad  ke schválení vybraného kandidáta. Komise se demokraticky rozhodla
posuzovat t i kriteria: nabídnutou cenu za 1 m2, reference firmy a nabídku služeb, p emž kladla

tší d raz na reference firmy a nabídku služeb než na nabídnutou cenu. Rozhodovací proces
byl naprosto transparentní a neanonymní. Bodovalo se každé kriterium zvláš . Výsledky hodno-
cení každého lena komise zpracoval po íta .

Vít zem výb ru se stal et zec KORUNA p ed v po adí druhou JEDNOTOU a t etím Pavlem
Pilchem. Rada obce tento výsledek potvrdila a schválila nového nájemce na svém zasedání dne
7.2.2005. Nový nájemce ve své nabídce mimo jiné uvedl následující argumenty:

Obchodní politika KORUNY vychází z n kolika hlavních priorit, mezi n ž pat í široká nabídka
erstvého zboží, p ijatelná cenová úrove  a pravidelné týdenní letákové akce. Firma provozuje
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XII Noworoczny Turniej Tenisa Sto owego
W dniach 8. - 9. 1. w sali restauracji „U Burego“ ju  po raz dwunasty odby  si  Noworoczny

Turniej Tenisa Sto owego. Od samych jego pocz tków jest g ownym organizatorem gródeckie
Ko o PZKO przy wspó pracy z Urz dem Gminnym oraz pomocy sponsorów.

Sobota 8. 1. by a dniem m odze owym. M odych graczy zesz a si  rekordowa liczba,
niemal dwukrotnie wi cej ni  w latach minionych - a  76!.

Wyniki kategorii m odszych
Kategoria klas I. - V. Kategoria klas VI. - IX.
1. Micha  Goryl (W drynia) 1. Vojt ch Maštalí  ( omna D.)
2. Jakub Marosz (W drynia) 2. Magda Ry ko (Gnojnik)
3. Józef Goryl (W drynia) 3. Daniel Lupinski (Mosty k. J.)

(Na w asne yczenie ponownie gra a
i  ponownie  z  dobrym  wynikiem  w  tej
kategorii - M. Ry ko.)

Kategoria dziewcz t Kategoria dziewcz t
1. Krystyna Ogrocka (Gródek) 1. Jakub Mach (Tyra)
2. Anna Adamik (W drynia) 2. Ji í Klus ( omna D.)
3. Anna Janeczek (Gródek) 3. Dominik Ry ko (Gnojnik)

W niedziel  9. 1. w dwu kategoriach rywalizowali doro li gracze (razem przyjecha o ich 35
z ró nych kra ców Zaolzia). Mecze na doskona ym poziomie.

Wyniki kategorii g ównej
Kategoria g ówna: Kategoria nad 50 lat:
1. Wilhelm Niedoba (Jab onków) 1. Alfred Pittermann (Czeski Cieszyn)
2. Jan Gomola (Jab onków) 2. Franciszek Sikora (Piosek)
3. Krzysztof Martynek (Trzyniec) 3. Pawe  Widenka (Gródek)

(Zwyci zca - ju  kilka lat ten sam - by
równocze nie najstarszym graczem
turnieju).

Najlepsi w obu kategoriach otrzymali dyplomy i warto ciowe nagrody rzeczowe, a zwy-
ci zca kategorii g ównej Puchar Przechodni (poza innymi nagrodami). Uczestnicy Turnieju wyso-
ko oceniali jego poziom sportowy i organizacyjny.

Podzi kowa  nale y te  sponsorom. Tym razem byli nimi: Autoservis Czudek - Nawsie,
Novostav Byrtus - Trzyniec, oraz przedsi biorcy gródeccy: fa Kawulok, sklep „Art. gosp. do-
mowego“, J. Cie lar, „Kszeft Zo ka“, O. Kantor, J. Czudek i restauracja „U Burego“.

Lidia Kluz

Výzva pro majitele ps
Výzva pro všechny majitele ps , aby zaplatili poplatek za psy na rok 2005

do konce m síce b ezna na Obecním ú ad  v Hrádku.

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz
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Jak postupuje p íprava rekonstrukce železni ní trat
a silni ního pr tahu Hrádkem

Jak již bylo v minulosti zve ejn no, v Hrádku budou v budoucnu realizovány dv  velké
stavební akce: rekonstrukce železni ního koridoru a silni ního pr tahu Hrádkem. Ob  akce budou
probíhat sou asn  jako sou ást tzv. Optimalizace trati st. hranice SR – Mosty u Jablunkova -
Byst ice nad Olší. V prosinci a v lednu probíhala v Olomouci v sídle firmy Moravia Consult, (jme-
novaná firma p ipravuje projektovou dokumentaci ke stavb ) série porad, jejichž cílem bylo vy e-
šit všechny technické problémy, související se stavbou. Na tyto porady byli pravideln  zvání
zástupci dot ených obcí. Také náš starosta se t chto porad pravideln  zú ast oval a hájil zde
zájmy obce. Písemné výstupy z porad podrobn   rozebírají a eší konkrétní technické detaily
jednotlivých etap stavby. Pro zajímavost zve ej ujeme ást textu, která se týká harmonogramu
výstavby železnice.
Záznam z jednání ze dne 14.1.2005 na MCO Olomouc ve v ci - Stavba Optimalizace trati st.
hranice SR - Mosty u Jablunkova -Byst ice n.Olší - POV - p ístupové cesty a plochy za ízení
staveništ  pro výstavbu stavebních objekt

edm tem jednání bylo projednání projektu organizace výstavby - tj. ešení dopravních
tras, provizorních p ístupových cest, ploch za ízení staveništ  a zemník  v pr hu výstavby s
ohledem na p edpokládanou technologii, ešení objížd k p i uzavírkách mostních objekt  a p ejez-

 v pr hu výstavby.
Stavba je vymezena za átkem na státní hranici se SR v km 286,539 a koncem v ŽST

Byst ice nad Olší v km 305,807 . Délka ešeného tra ového úseku je cca 19,268 km a obsahuje t i
železni ní stanice, tj. Mosty u Jablunkova, Jablunkov-Návsí, Byst ice nad Olší, a t i zastávky s
názvy Mosty u Jablunkova zastávka, Bocanovice, Hrádek ve Slezsku. Tra  je vedena v obtížných
sm rových a výškových pom rech. Sou ástí stavby je i tunel mezi stanicí Mosty u Jablunkova a
zastávkou Mosty u Jablunkova se dv ma samostatnými tunelovými konstrukcemi pro tra ové
koleje. Podle nových návrh  se z technických, ekonomických, sm rových a rychlostních d vod
opouští stávající tunel v tra ové koleji .l Mosty u J. - adca a nov  se rozši uje stávající jednoko-
lejný tunel ve druhé tra ové koleji i pro kolej .l, takže nový tunel bude již dvoukolejný. P ípravná
dokumentace je také koordinována se stavbami jiných investor , zvlášt  pak s možnou p eložkou
silnice 1/11 v prostoru zastávky Hrádek ve Slezsku. S ohledem na požadované zvýšení tra ové
rychlosti nez stávají vždy koleje v sou asné stop  a jsou na zlepšení sm rových pom  navr-
hovány i krátké p eložky tra ových kolejí i s novými um lými stavbami a novým zaúst ním do
zhlaví stanic. Výjimkou není ani vzájemné k ížení staré a nové stopy, což následn  komplikuje
stavební postupy.
Termíny výstavby:
Zahájení stavby se p edpokládá v 03/2008, konec 12/2011. Délka výstavby 46 m síc .
Stavba je navržena k realizaci ve 23 základních stavebních postupech. Koncepce d lení úsek
stavby a jejich po adí výstavby do jednotlivých let:
Rok 2008 - zahájení stavby v b eznu:
Mosty u Jablunkova - tunelá ské práce na rozší ení tunelu v kol. . 2 pro jeho zdvoukolejn ní. Po
dobu rekonstrukce tunelu bude z ízena provizorní odbo ka -jednoduchá kol. spojka - v km cca
287,900   - pro zabezpe ení oboukolejného provozu ve sm ru do adce. V záv ru dokon ení
tunelu - v 2. roce výstavby v roce 2009 bude výhybna zrušena.

vlastní bourárnu vep ového a dr bežího masa, která je vybavena dle nejp ísn jších sou asných
hygienických a veterinárních norem. Firma je rovn ž p ímým importérem ovoce a zeleniny, které
nakupuje na všech evropských trzích. Firma je ekonomicky stabilizovaná, což dokumentuje její
velice dobrá platební morálka u dodavatel .

Prodejna v Hrádku bude fungovat jako franchizingová prodejna spole nosti PR market pod
ozna ením Koruna. V této prodejn  bude uplat ovaná stejná obchodní politika, jako v ostatních
prodejnách Koruna: stejné ceny, stejn  široká sortimentní nabídka, totožný rozsah trvalých slev,
pravidelné týdenní letákové akce a ozna ení prodejny logy Koruna.     Robert Borski
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Aktivity d tí v Mate ské škole
ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY

26.1. skupinka nejstarších d tí reprezentovala MŠ na zimních sportovních hrách. Hry se
uskute nily ve velké t locvi  ZŠ v Byst ici a celou akci organizoval DDM.

ti absolvovaly r znorodé sout že v duchu zimních sport . Vyzkoušely si bobovou drá-
hu, házení papírovými koulemi, jízdu na saních bez sn hu, trefování pukem na branku a další.

Za úsp šné spln ní všech sout ží byly d ti odm ny velkou okoládovou medaili.
DEN OTEV ENÝCH DVE Í

takový název získal u nás v MŠ den, kdy d ti spolu s p.u . p edvedou rodi m krátkou
ukázku každodenní práce.

Na tento den se d ti vždy moc t ší, protože mají p íležitost ukázat co v nich doopravdy je.
Rodi m se naskýtá možnost své ratolesti pozorovat a srovnávat s ostatními v oblasti správé
výslovnosti, úrovn  slovní zásoby a fantazie, logického myšlení, matematické p edstavivosti,
dovednosti zacházení s psacími pot ebami apod.

ti byly moc šikovné. Na konci celého snažení bylo vid t na tvá ích všech, d tí, rodi  i
p.u itelek, spokojenost a radost. Odm nou všech byla vzájemná pochvala a pod kování a samo-

ejm  d ti dostaly sladkou odm nu.
„,KULIK“

Jako každým rokem, tak i letos, p ijel p.Dzik se svým poníkem povozit naše d ti na sá kách.
Pro d ti to byl nádherný zážitek, po así bylo jako vyst ižené z pohádky. Poník byl neuv i-

teln  silný. Za odm nu jeho snažení mu d ti nanosily jablí ka, mrkve a suchý chleba.
O bezpe nost d tí a hladký pr h této neobvyklé projíž ky se nám pomohli postarat

rodi e. Jim  i p.Dzikovi pat í náš dík. Julie Mitrengová

Slezská diakonie nabízí lidem pomoc p i pé i o seniory
Celodenní starost o lena rodiny postiženého demencí je velmi vy erpávající. Únava a

nemožnost si odpo inout mnohdy nakonec vedou k rozhodnutí umístit takového lov ka do ústavní
pé e (Lé ebny dlouhodob  nemocných, nemocnice, domovy d chodc , …). Proto se nezisková
organizace Slezská diakonie rozhodla z ídit terénní službu pro seniory na Jablunkovsku a T inec-
ku. Jejím cílem je poskytnout tomu, kdo pe uje o starého nebo takto nemocného lov ka, as
k odpo inku a regeneraci sil, ale také nap íklad  prostor pro výkon vlastního zam stnání. Dalším
cílem je:
- umožnit setrvání klienta v jeho domácím prost edí co nejdéle,
- udržet jeho maximáln  možnou sob sta nost a nezávislost,
- poskytnout p im enou pé i a terapii klient m trpícím poruchami pam ti,
- poskytnout poradenství rodinným pe ovatel m.
Komplex terénních služeb tvo í Centrum denních služeb a respitní pé e
- domovinka TABITA - denní stacioná , který se nachází v Návsí – Jasení. Je ur en pro
seniory trpící poruchami pam ti.Toto za ízení mohou senio i navšt vovat denn  nebo ob as.

hem pobytu je zajišt na strava, p íjemn  strávený as – možnost popovídat si, vycházky do
okolí, etba, výtvarná práce, terapie, procvi ování pam ti. Dovoz uživatele si zajiš uje rodina
sama (dle pot eby lze svoz zajistit i Slezskou diakonii).
- Respitní pé e – neboli osobní asistence, která spo ívá v tom, že asistent dochází za uživa-
telem služby do jeho domácnosti, kde s ním tráví as, pomáhá mu v nácviku každodenních in-
ností (s oblékáním, s jídlem, WC, …) – plní funkci spole níka.

Tyto aktivity Slezské diakonie jsou již v provozu a proto všechny, které tato služba zajímá
zveme k návšt  našeho denního centra, kde Vám rádi poskytnou prostor k shlédnutí a další
podrobn jší  informace koordináto i projektu.

Telefonní kontakt: 558 362 136 Solowská, 558 731 812 Fiedorová
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Soub žn  by probíhaly úseky: rekonstrukce žst. Byst ice n.Olší - zahájení, v p edstihu by byly
provád ny zemní práce na výstavb  a rozší ení zemního t lesa v k.ú. Mosty u Jablunkova -
Jablunkov-Návsí v oblasti mostu v km cca 297,50 - 298,500  a výstavba zemního t lesa  pro
odsun tra ových   kolejí v rámci p eložky sil. 1/11 u Hrádku ve Slezsku v tra ovém úseku Jablun-
kov-Návsí - Byst ice n. Olší. Práce by probíhaly na ásti úseku v tra ové výluce kol. .2 , ale i mimo
výluku - na zelené louce
Rok 2009: pokra ování a dokon ení zdvoukolejn ní tunelu z roku 2008 a rekonstrukce zastávky
Mosty u. Jablunkova Soub žn  by probíhaly úseky: dokon ení rekonstrukce žst. Byst ice n. Olší
z roku 2008 tra ový úsek Jablunkov-Návsí - Byst ice n Olší kol. . 1, 2 mimo výluky - na zelené
louce - výstavba zemního t lesa pro p eložku žel. trat  u Jablunkova - Návsí v prostoru mostu

es Olši v km 297,847, výstavba ásti tohoto mostu v nové ose
Rok 2010: Soub žn  by probíhaly úseky: žst. Jablunkov-Návsí - kol. . 1 a 2 tra ový úsek  Mosty
u Jablunkova - Jablunkov-Návsí   - kol. . 1 a 2, v  dokon ení   výstavby mostu p es Olši v km
297,847 v nové ose výstavba p eložky silnice I/11 u Hrádku ve Slezsku v . zemních prací nového
násypového t lesa a  souvisejících p eložek inženýrských sítí a mostních objekt  s p edpokláda-
ným dokon ením a uvedením do provozu v roce 2011.
Rok 2011 - dokon ení stavby v prosinci: Soub žn  by probíhaly úseky: rekonstrukce tra .
úseku st. hranice SR - žst. Mosty u Jablunkova rekonstrukce žst. Mosty u Jablunkova Po snesení
kol. . 1 ve stávajícím tunelu, bude odpojený tunel v kol. . 1 zrušen. Po dokon ení p eložky obou
tra ových kolejí v tr. ús. Jablunkov-Návsí - Byst ice n Olší by prob hlo dokon ení výstavby

eložky silnice 1/11 u Hrádku ve Slezsku, v .souvisejících p eložek inženýrských sítí, mostních
objekt  s uvedením do provozu, v .souvisejících obslužných komunikací v Hrádku ve SI. a napo-
jením na silni ní obchvat 1/11 u Jablunkova-Návsí.

Na stránkách Hrádeckých novin vás budeme pravideln  informovat o pr hu dalších
ípravných prací i s objasn ním konkrétních d sledk  pro naši obec.     Robert Borski

K problematice vyorávání sn hu
Vážení ob ané,

Chci Vás požádat o více porozum ní v dnešní situaci kdy se na nás sesypala sn hová
pe ina. Traktorista i kdyby se p etrhnul nebude ráno všude. Vyjíždí ve 3 hodiny ráno, trasu má
stanovenou podle d ležitosti. Všude je hodn  sn hu, déle to trvá a proto se stává, že do n kte-
rých lokalit (a to hlavn  za tratí) p ijíždí až v dopoledních hodinách. Letos je sn hu tolik, že už ho
není kde posunout, proto pokud nemusíte vyjížd t autem, rad ji ho nechte v garáži.

asto se stává, že lidé parkují na okrajích komunikací, proto se nelze divit, že kolem asto
traktor neprojede. Nebo jsou asté p ípady kdy idi i jezdí na sjetých nebo letních pneumatikách
a když nemohou ujet, st žují si na špatné vyorání, místo aby hledali p inu jinde. Traktor rozhrnuje
sníh jednou denn , nemá žádné p ítla né za ízení, radlice se pohybuje po cest  vlastní váhou.
Proto má problémy s uježd ným sn hem.

edpokládá se, že odstran ní sn hového valu p ed vraty a brankami, vzniklého inností
pluhu si každý vlastník nemovitosti zorganizuje sám.

Nevím pro  vzniká domn nka, že když je sníh rozoráván a vše je v po ádku. Tak to jist
musel n kdo ud lat na obci kravál. Vypadá to, že Obecní ú ad pracuje jen po kraválech ob an .
Chce si to vzpomenout na asy minulé. Je to snižování snahy vyhov t ob an m k co nejv tší
spokojenosti. Starosta obce

Silvestr
Oslava p i p íležitosti uvítání nového roku se jako již po n kolikáté zda ila, p estože se letos

obešla bez jediné sn hové vlo ky.  Op t p išlo p ed budovu obecní ú adu okolo stovky obyvatel,
aby se spole  rozlou ili se starým a vstoupili do nového roku. Oh ostroj byl p sobivý a hrnec
sva eného vína byl spot ebován b hem p lhodiny.  Lidé si pot ásli rukama a pop áli všechno
dobré v novém roce. Jaký bude? Nevíme, ale p áli bychom si, aby byl lepší než ten minulý.  (RB)
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Na ostatniej lekcji j zyka polskiego uczniowie zamienili si  w redaktorów. Zadaniem ich by o
przeprowadzi  rozmow  z koleg  lub kole ank  na temat jakiego  wydarzenia, które mia o
miejsce w naszej szkole.
Do wyboru mieli:
30. 11. Andrzejkowe czarowanie,22. 12. Wigilijka klasowa, 22. 12. przedstawienie SHREK 3,
7. 1. rozpocz cie nauki p ywania, 21. 1. Balik Maskowy, 26. 1. Dzie  Babci i Dziadka,
29. 1. Zjazd Gwia dzisty. A oto zapisy niektórych  wywiadów:

SHREK 3
redakcja: Ania Janeczek, Zuzka Drong, Mariusz Czader
odpowiada a: Ala Hupka

1. Przed  wi tami odby o si  przedstawienie pt.: SHREK 3. Opowiedz co  o tym.
Ala: Na podstawie dwóch filmów postanowili my wystawi  dalsz  cz  przygód Shreka
i Fiony. Sami wymy leli my (to znaczy uczniowie klasy 4.i 5.) scenariusz, kostiumy.Próby trwa y
ju  od wrze nia.
2. Przedstawicie si  jeszcze widzom w jakim  przedstawieniu?
 Ala: Nie mam zielonego poj cia.
3. Kto obejrza  Wasze przedstawienie i gdzie ono si  odby o?
Ala: Zobaczyli go nasi m odsi koledzy, a odby o si  w salce.

Balik maskowy
redakcja: Hania Rusz, Ala Hupka, Kasia Martynek
odpowiada a: Zuzka Pyszko

1. Kiedy odby  si  balik?
Zuzka: Balik odby  si  w pi tek 21.1., dzie  przed balem dla doros ych. W ca ej szkole pachnia o
tortami i my te  zostali my pocz stowani wspania ym tortem.
2. Powiedz co  o maskach.
Zuzka: Niektóre by y bardzo pomys owe, np. kucharka, cz owiek bezdomny.
Mnie najbardziej podoba a si  Królowa Nocy.
3. Panie nauczycielki te  by y przebrane?
Zuzka: Panie mia y kolorowe czapeczki i czerwone nosy.

Zjazd Gwia dzisty
redakcja: Anetka Baselides, Filip Nytra
odpowiada a: Ania Janeczek, która ju  od 1.klasy uczestniczy w Zje dzie Gwia dzistym
w konkurencji zjazdowej

1. Co to by y za zawody i gdzie si  odby y?
Ania: Zawody te nazywaj  si  Zjazd Gwia dzisty. Udzia  w nich bior  uczniowie polskich szkó
i odby y si  w Mostach ko o Jab onkowa na nowej nartostradzie.
2. Ile by o wszystkich uczestników?
Ania: Wszystkich uczestników, którzy brali udzia  w slalomie – tak jak ja, albo w biegu na nartach
by o oko o 500. Nasz  szko  jeszcze reprezentowali: Gabka Josiek, Pavlík Maštalí , Bobo Hajduk,
Filip Nytra i Mariusz Czader.
3. Ilu zawodników by o w twojej kategorii i jak Ci si  powodzi o?
Ania: W mojej kategorii startowa y 32 zawodniczki.
Ja zdoby am 4.miejsce. Uczestnicy do szóstego miejsca otrzymali puchary, do trzeciego miejsca
medale, za  wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udzia , upominki, co  do jedzenia.

W poniedzia ek uczniom zosta y rozdane wiadectwa. Za  we wtorek bawili my si  wraz
z przedszkolakami na kuligu. W czwartek 3.2. wybieramy si  do Domu PZKO na T czowe ba ki
mydlane. Renata Czader
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Odjezdy vlak  ze zastávky Hrádek ve Slezsku

Sm r Bohumín
Odjezd Cílová stanice Poznámky

02.43 Ostrava - Svinov Jede v pracovní dny. V úseku eský T šín - Ostrava-Svinov
nejede 25.12., 26.12., 1.1.

04.12 Bohumín Nejede 25.12., 26.12., 1.1.
05.11 erov
05.19 Ostrava - Svinov Jede v pracovní dny

06.12 Studénka
Nejede 25.12., 1.1., v úseku Ostrava-Svinov - Studénka jede v
pracovní dny, sobotu a 24.12. 5.7., 28.9. 28.10., 17.11. Nejede
25.12., 1.1.

06.22 Ostrava - Svinov Jede v pracovní dny, nejede 23.12. - 31.12., 4.2., 24.3., 25.3.,
1.7. - 31.8., 26.10., 27.10.

07.01 eský T šín Jede v pracovní dny, nejede 23.12. - 31.12., 4.2., 24.3., 25.3.,
1.7. - 31.8., 26.10., 27.10.

07.12 Ostrava - Kun ice
V úseku eský T šín - Ostrava-Kun ice jede v pracovní dny a
v sobotu. Úschova zavazadel b hem p epravy a p eprava
zásilek v úseku adca - eský T šín

08.12 Ostrava - Svinov Jede v pracovní dny, nejede 23.12. - 31.12., 4.2., 24.3., 25.3.,
1.7. - 31.8., 26.10., 27.10.

09.12 Ostrava - Svinov
10.12 Ostrava - hlavní nádraží V úseku Bohumín - Ostrava hl. n. jede v pracovní dny
11.15 Ostrava - Svinov
12.12 Studénka V úseku Bohumín - Studénka jede v pracovní dny
13.17 Ostrava - Svinov
14.12 Hranice na Morav
15.12 Ostrava - Svinov Úschova zavazadel b hem p epravy a p eprava zásilek

15.42 eský T šín Jede v pracovní dny, nejede 23.12. - 31.12., 4.2., 24.3., 25.3.,
1.7. - 31.8., 26.10., 27.10.

15.51 eský T šín Jede v ned li a svátek. Nejede 24.12., 25.12., 1.1., 27.3., 5.7.,
6.7., 28.9., 28.10., 17.11.

16.13 Ostrava - Svinov Vlak jede p es Bohumín
17.12 Ostrava - Svinov

18.17 Ostrava - Svinov Vlak jede p es Bohumín. V úseku Bohumín - Ostrava-Svinov
nejede 24.12., 31.12.

19.12 Ostrava - Svinov
20.17 Bohumín Nejede 24.12., 31.12.
21.12 Studénka V úseku Bohumín - Studénka nejede 24.12., 31.12.
22.20 Ostrava - Svinov V úseku eský T šín - Ostrava-Svinov nejede 24.12., 31.12.

Výdejna jízdenek otev ena každý den 4.45 - 21.30
 (provozní p estávka 9.15 - 9.45, polední p estávka 13.15 - 13.30, provozní p estávka 18.15 - 18.45)

Platí od 12. 12. 2004 do 10. 12. 2005
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Odjezdy vlak  ze zastávky Hrádek ve Slezsku

Sm r Mosty u Jablunkova
Odjezd Cílová stanice Poznámky

00.34 Jablunkov - Návsí Jede v pracovní dny, ned li a svátek, nejede 24.-26.12., 1.1.,
5.7., 28.9., 28. 10. 17.11.

05.43 adca

05.53 Jablunkov - Návsí
Jede v pracovní dny a ned le, do 30.6. a od 1.9. a 28.3. Nejde
23., 27. - 31.12., 4.2., 24.3., 25.3., 26.10., 27.10., od 3.7. do
28.8. Jede v ned li a 6.7.

06.43 adca

07.13 Mosty u Jablunkova Jede v pracovní dny, nejede 23.12. - 31.12., 4.2., 24.3., 25.3.,
1.7. - 31.8., 26.10., 27.10.

07.50 Mosty u Jablunkova

08.43 adca Vlak Svr inovec zastávka projíždí. V úseku Mosty u
Jablunkova - adca jede v sobotu, ned li a svátek

10.42 Mosty u Jablunkova

11.43 adca Vlak Svr inovec zastávka projíždí. Úschova zavazadel b hem
epravy a p eprava zásilek

12.49 Mosty u Jablunkova
13.43 adca
14.35 Jablunkov - Návsí Jede v pracovní dny
14.49 adca

15.04 Jablunkov - Návsí Jede v pracovní dny, nejede 23.12. - 31.12., 4.2., 24.3., 25.3.,
1.7. - 31.8., 26.10., 27.10.

15.43 Mosty u Jablunkova
16.43 adca
17.40 Mosty u Jablunkova

18.49 adca Vlak Svr inovec zastávka projíždí. Úschova zavazadel b hem
epravy a p eprava zásilek

19.40 Mosty u Jablunkova Nejede 24.12., 31.12.

20.42 adca
V úseku Mosty u Jablunkova - adca jede v pracovní dny,
ned li a svátek. Nejede 24.12., 25.12., 31.12., 1.1., 27.3., 5.7.

21.43 Mosty u Jablunkova Jede v pracovní dny, ned li a svátek, nejede 24.12., 25.12.,
31.12., 1.1., 27.3., 5.7.

22.41 adca

23.38 Mosty u Jablunkova
Jede v pracovní dny, ned li a svátek, nejede 24.12., 25.12.,
31.12., 1.1., 27.3., 5.7.

Platí od 12. 12. 2004 do 10. 12. 2005

Výdejna jízdenek otev ena každý den 4.45 - 21.30
 (provozní p estávka 9.15 - 9.45, polední p estávka 13.15 - 13.30, provozní p estávka 18.15 - 18.45)
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92 let
Pavel Heczko dina

91 let
Julie Pilchová Gro

85 let
Aloisie Kubiková Pod Vilou

80 let
Emilie Pilchová Rovn
Eva Kupcová Samce
František Sudy U Pily

75 let
Jan Mlynek Záplotí
Emilie Dudová Chalup oki

70 let
Helena Widenková Gro
Zdislav Macoszek Lyngi

65 let
Olga Kubienová dina
Zuzana Karfusová Rovn
Bronislava Poloková Kemp ice
Amálie Konderlová Pod Vilou

Jubilanti - Jubilaci
V m sící lednu - únoru

W miesi cu styczniu - lutym

Zapisy do przedszkola
Zapisy dzieci do przedszkola

odb  si  w poniedzia ek
14 lutego 2005

Neuv itelný nález
O tom, že i v zim  mohou r st houby, kte-

ré za normálních okolností v tomto období ne-
rostou je d kazem tento lánek. Paní Mlynková
nasbírala na Zám iskách 8. ledna 2005 neuv -
itelné 3 kila jedlých hub. Jedná se o ir vku

fialovou (Lepista nuda), která se vyskytuje
v našich lesích maximáln  do za átku prosin-
ce, je-li p íznivé klíma. V tomto dnu byly nale-
zeny i jiné druhy nap . penízovky sametonohé
(Flammulina velutipes), které se v n kterých
letech za p íznivých okolností dají sbírat celou
zimu. Nejedná se tedy o takovou raritu jako
v p ípad ir vek. (RB)
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ODJEZDY AUTOBUS
ZE ZASTÁVKY HRÁDEK, rest. U nádraží

Platí od 12. 12. 2004

SM R T INEC
  eský T šín, AS 5:07 x16 11:52 x16 13:16 6+ 19:34 12

  Frýdek-Místek AS 7:04 x15

  Haví ov, Podlesí aut. nádr. 7:29 x 11:52 x15 11:52 6+ 13:07 x

  Ostrava ÚAN 5:14 x 6:29 x 16:27 x

  Orlová, Lutyn , AN 4:42 x

  T inec AS 6:14 6,31 6:34 x16 6:50 x15 7:28 x17 7:55 x 8:20 x17

8:30 x 8:35 + 8:45 x17 8:55 x 9:10 6,31 9:10 x16

9:10 x15 9:43 x 10:05 + 11:00 12:28 x 12:30 x17

13:09 x 14:43 x 15:36 6,31 15:39 x15 15:40 x16 15:56 +
16:56 17:18 x 17:55 x,6,31 17:55 + 18:39 x13 19:04 6+12

  T inec, AS pod Kanadou 5:08 x16 5:38 x 5:52 6,31 6:09 x 6:14 x16 13:03 x6,31

13:47 x 13:55 x17 14:09 x

  T inec - žel. - válcovna C - D 5:03 6+ 5:12 5:41 x 13:05 6+ 21:11 x13

SM R JABLUNKOV
  Bukovec - škola 5:54 x19 6:43 x 6:43 6+ 12:29 x17 12:44 x18 15:38 x

16:44 + 17:49 + 18:53 12 20:25 14 22:45
  Bukovec - st. hranice 5:54 x17

  adca, aut. st. 15:03 x

  adca, nám stí 7:03 x15

  Horní Lomná, Horní P ela 6:45 6+ 6:50 x17 8:14 + 13:49 x18 14:45 6+

  Horní Lomná, Horní P ela 12:39 x17

  Jablunkov AS 6:03 x 6:50 x18 6:55 x16 7:02 x16 7:14 x17 7:14 x18

7:54 x17 8:14 6,31 8:25 x 9:14 x 9:54 10:19 x

10:52 x 10:52 + 10:52 6,31 11:52 + 11:52 x,6,31 12:29 x18

12:29 6+ 13:18 x 13:47 x17 13:54 6+ 14:45 x 14:54 x17

15:03 x,18 15:35 x 16:33 x,6,31 17:53 x 17:53 x+12 18:29 x,6,31

  Mosty u J., OÚ, pokr. na Hr avu 6:32 x17 6:52 x18 6:52 + 6:52 6,31 13:06 x17 14:46 6+

14:46 x 22:46 14

  Mosty u J., Šance - kone ná 6:37 6,31 11:54 x15 14:35 x 18:04 x

  Návsí, žel. st. 6:56 x16 14:48 x16

  Písek, pož. zbrojnice 13:49 x

Vysv tlivky
x - jezdí v pracovní dny 15 - nejede od 12. 12. do 30.6.05, od 1.9.05 do 10.12.05
+ - jezdí v ned li a ve státem uznané svátky 16 - nejede od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005
6 - jezdí v sobotu 17 - jezdí ve dnech školního vyu ování
12 - nejede 24. 12. 18 - jezdí ve dnech, kdy není školní vyu ování
13 - nejede 31.12. 19 - jezdí ve dnech, kdy není školní vyu ování (mimo 1.7. - 31.8.)
14 - nejede 24. 12. a 31. 12. 31 - nejede 25. 12. a 1. 1.
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ODJEZDY AUTOBUS
ZE ZASTÁVKY HRÁDEK, HARCOV

Platí od 12. 12. 2004

SM R T INEC

  eský T šín, AS 5:05 x16 11:51 x16 13:15 6+ 19:32 12

  Frýdek-Místek AS 7:02 x15

  Haví ov, Podlesí aut. nádr. 7:27 x 11:51 x15 11:51 6+

  Hrádek, rest. u nádraží 22:16 x13

  Ostrava ÚAN 5:12 x 6:27 x 16:26 x

  T inec AS 6:12 6,31 6:47 x15 7:53 x 8:18 x17 8:28 x 8:33 +

8:43 x17 8:53 x 9:08 6,31 9:08 x16 9:08 x15 9:41 x

10:03 + 10:58 12:26 x 12:28 x17 13:07 x 14:41 x

15:34 6,31 15:37 x16 15:37 x15 15:54 + 16:54 17:53 +

17:53 x6,31 18:37 x13 19:02 6+12

  T inec, AS pod Kanadou 4:51 x 5:06 x16 5:50 6,31 6:06 x 6:12 x16 12:59 x+

13:00 x6,31 13:45 x 14:07 x

  T inec - žel. - válcovna C - D 5:01 x 5:01 6+ 5:39 x 13:00 + 13:04 x 13:07 6,31

21:07 6+ 21:07 x 21:09 x13

SM R JABLUNKOV

  Bukovec - škola 5:38 x 5:58 x19 6:45 x 6:45 6+ 12:31 x17 12:46 x18

15:40 x 16:46 + 17:51 + 18:56 12 20:27 14 22:47
  Bukovec - st. hranice 5:56 x17

  Horní Lomná, Horní P ela 8:16 + 13:51 x18 14:47 6+ 22:46 x13

  Horní Lomná, koupališt 12:41 x17

  Jablunkov AS 6:05 x 6:43 x 6:57 x16 7:16 x18 7:17 x17 7:56 x17

8:16 6,31 8:27 x 9:16 x 9:56 10:21 x 10:54 +

10:54 x 10:54 6,31 11:54 + 11:54 x6,31 12:21 x18 12:31 6+

13:20 x 13:49 x17 13:56 6+ 14:44 x 14:47 x 14:56 x17

15:05 x18 15:37 x 16:35 x6,31 17:55 x 17:55 6+12 18:31x,6,31

  Mosty u J., OÚ, pokr. na Hr avu 6:34 x17

  Mosty u J., Šance - kone ná 6:39 6,31 6:48 x 11:56 x15 18:06 x

  Písek, pož. zbrojnice 13:51 x

Vysv tlivky
x - jezdí v pracovní dny 15 - nejede od 12. 12. do 30.6.05, od 1.9.05 do 10.12.05
+ - jezdí v ned li a ve státem uznané svátky 16 - nejede od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005
6 - jezdí v sobotu 17 - jezdí ve dnech školního vyu ování
12 - nejede 24. 12. 18 - jezdí ve dnech, kdy není školní vyu ování
13 - nejede 31.12. 19 - jezdí ve dnech, kdy není školní vyu ování (mimo 1.7. - 31.8.)
14 - nejede 24. 12. a 31. 12. 31 - nejede 25. 12. a 1. 1.


