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Sn hová nadílka
Letošní zima nás všechny p ekvapila svou krásou, bohatou nadílkou sn hu i silnými mrazy,

které dotvo ily zimní kouzlo. P inesla obci ale i zát ž na údržbu místních komunikací a to bych cht l
trochu rozebrat a požádat Vás ob any k malému zamyšlení. Podle harmonogramu, který firma
Netis pro nás zajiš uje rozorávání cest, zp sobuje, že n kam p ijede až dopoledne. Zpravidla
za íná ve t i hodiny ráno a p ednost mají cesty k obchod m, školám, regula ní stanici plynu a
potom teprve jednotlivé ásti obce.

Je hodn  telefonát , že ješt  není rozhrnuto, jenže idi  traktoru nám na OÚ sd luje kam
nedojel a jsou to p evážn  zaparkované automobily nechané mnohdy uprost ed cesty, které
potom brání rozorávání. Každý by si m l uv domit, že rozorávání je podmín no volnou ulicí. Každý
si odhazuje sníh od svých garáží, ale v tšina ho vyhazuje p ed vrata na místní komunikaci
v domn ní, že to n kdo odklidí. Jenže pluh to zahrne do vjezdu a již je stížnost na práci traktoristy.
Kolik nás idi  má zimní pneu a et zy? P ipravenost na zimní období je i lopata v zavazadlovém
prostoru. Je t eba se i zamyslel, že když je zima bude asi taky padat sníh a když je ješt  tolik sn hu
kolik snad v posledních patnácti letech nebylo tak se vyskytne problém. Jízda automobilem po
naších uzou kých uli kách mezi ploty, kde už není sníh kam odtla it je opravdu problematická.

Letošní zima nafoukáním záv jí úpln  uzav ela pr jezdnost n kolika cest - k Targ m, Cha-
lup oki, kolem pana Otty a na stran  za Olzou od regula ní stanice dále k Dyr ík m. Tam se
ob ané domluvili a ru  o istili prudký kopec.

Nechci jmenovat ob any, kte í p isp li s lopatami v zápase se sn hem a to nejen muži, ale
i ženy, které ukázaly kolik fortelu v práci s lopatou mají.

Cht l bych tímto všem, kte í se takto snažili pomoci, hlavn  traktorist m z Netisu panu
Pavlasovi, firm  Stonavski z Vendryn  za chodník, firm  AK PLUS Novostav, pod kovat za
pochopení a ob tavosti kdy i ve svátky váno ní a novoro ní sedali jejich pracovníci za své stroje.

Najdou se ale i takoví, kte í si neustále st žují, že nedojeli dom  atd. Našt stí jich není tolik.
ím, že i tito nespokojení ob ané s odstupem asu uznají, že nelze všem a ihned vyhov t a jak

se íká po našimu „vty pienty”. Pavel Tom ala, starosta obce

Pozvánka
na besedu s ob any obce Hrádek se starostou obce, která se bude

konat ve tvrtek 21. února 2002
v restauraci „U Burého” v 1500 hodin

Pavel Tom ala, starosta obce
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Tradi ní kulig

Dne 10. 1. 2002 m ly d ti Mate ské školky
možnost absolvovat tradi ní kulig. Za krásného,
ikdyž mrazivého po así (viz. foto) projely na sa-
ních tažených poníkem okružní jízdu Hrádkem (od
školky až ke „Kv tince Labajová” a zp t). Touto
cestou bych ráda pod kovala panu Dzikovi za
ochotu, bez níž by tuto akci pro d ti nebylo možné
zorganizovat.

Julie Mitrengová, ed. MŠ

edzápisová sch zka v mate ské škole
Prob hlo období zápisu do prvních t íd nejstarších d tí mate ských škol. eská mate ská

škola v Hrádku  pozvala v p edve er této (pro n které významné) události všechny rodi e ma-
lých školá  na krátkou informativní sch zku. D ti rodi m p edvedly svou p ipravenost do
školy (po ítání, kreslení, básni ky, poznávání barev, skládanky, aj.) a tak m li rodi e poprvé
možnost porovnat svou ratolest s ostatními vrstevníky. Pro adu z nás  bylo toto srovnání užite -
né, protože názorn  ukázalo, v em má náš potomek p ednosti a v em nedostatky. Nazna ilo, na
co se v p íprav  do školy zam it.  P ítomna byla
i editelka školy paní Libuše Ježoviczová, která
rodi m vysv tlila jak nejlépe d ti p ipravit na ten
dozajista velký krok do sv ta povinnosti. Zdá se,
že podobné sch zky budou ve školce organizo-
vány i v p íštích letech. (RB)
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Hodnotící lenská sch ze
Svazu dobrovolných hasi  Hrádek

V prosinci roku 2001 v místní restauraci „U Burého” prob hla hodnotící lenská sch ze
Svazu dobrovolných hasi  Hrádek (SDH). Jednání prob hlo za velice slušné ú astí len  SDH
Hrádek a jako hosté se našeho jednání zú astniti p átele z družební organizace ierne - Ústredie
ze Slovenské republiky. Starosta naší organizace p ednesl hodnotící zprávu o innosti SDH
Hrádek za rok 2001, úkoly na rok 2002 a lenská sch ze tyto zprávy v hlasování jednozna

ijala.

Ze zprávy o innosti vyplynulo, že jsme úkoly v roce 2001 splnili a celkem 2 krát jsme
vyjížd li k požáru a to k rodinnému domu p. Szczotkové a dále k hašení lesa v naší obci. Na
požádání OÚ jsme vy erpali 2 krát pitnou vodu z rezervoáru v isovkách, kde následn  provedla
firma istící a hygienické práce tohoto rezervoáru.

V rámci p ípravy družstva muž  jsme se zú astnili celkem 24 krát sout že v hasi ském
sportu a na t chto sout žích dosáhli st ídavých výsledk . Družstvo žen se t chto sout ži zú-
astnilo celkem 20 krát a z t chto sout ží p ivezlo nejedno první místo, za což jím je t eba v ele

pod kovat. Taktéž jsme se zú astnili okrskové sout že družstva muž  i žen, které jsme vyhráli
v obou p ípadech.

V rámci dne d ti na požádání TJ Sokol Hrádek ve spolupráci s OÚ jsme postavili vatru
a zajiš ovali bezpe nost v dob  jejího ho ení a taktéž p i této p íležitosti jsme provedli ukázku
cvi ení hasi  v hasi ském sportu a prohlídku naší hasi ské techniky. Cvi ení p edvedly ženy
a tuto akci jsme pojali jako propagaci hasi ství v naší obci. Aktivn  jsme se zapojili do oslav dne
Jablunkovska a zde jsme se zam ili hlavn  na po adatelskou službu a u této p íležitosti jsme
využili i možnost stánkového prodeje na této akci. V rámci dobré spolupráce s TJ Sokol Hrádek
jsme párkrát provedli navlh ení místního fotbalového h išt  a v hojné mí e jako spoluorgánizato i
vedle OÚ, Sokola Hrádek a PZKO jsme se zú astnili již tradi ního B hu Hrádkem a v nep íznivém
po así jsme p isp li k zdárnému pr hu této akce. V roce 2001 jsme preventivní prohlídky v naší
obci neprovád li z d vod  právních nejasností, ale v p ípad  pot eby, na požádání státní správy
tyto prohlídky zabezpe íme.

V m síci srpnu prob hla naše sout ž v hasi ském sportu a zú astnilo se jí celkem
23 družstev. Velice nás p ekvapila a zárove  pot šila ú ast hasi ského družstva Pravotic z okresu
Bánovce nad Bebravou ze Slovenské republiky a ze sout že si odvezli 2. místo. V rámci možností
v letošním roce jím tuto návšt vu hodláme vrátit a tím se zú astnit jejich sout že. Taktéž jsme
v hodnoceném období uspo ádali no ní sout ž v hasi ském sportu a to první ro ník o putovní
pohár starosty obce, kterého se zú astnilo celkem 15 družstev.

Spolupráce s OÚ v Hrádku je již pon kolikráte hodnocená výborem jako velmi dobrá a nejen
se starostou obce p. Tom alou, ale i z p edstaviteli obce se pracuje velice dob e. Proto my hasi i
chceme pod kovat nejen OÚ v Hrádku, ale i TJ Sokol Hrádek a PZKO Hrádek za dobou vzájemnou
spolupráci. Op tovn  chceme pod kovat všem sponzor m, kte í svými dary p isp li k zpest ení
obou naších hasi ských sout ží a všem ob an m, kte í nám jsou nápomocni v naší nelehké
dobrovolné hasi ské innosti a dodate  všem poblahop át hodn  úsp ch  v roce 2002.

Výbor ZO SDH Hrádek

Výzva pro majitele ps
Výzva pro všechny majitele ps , aby zaplatili poplatek za psy na rok 2002

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

(Kdy, co, kde * kiedy, co gdzie)

Základní škola:
22. 2. tský karneval
25. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny

ezen
Výtvarn -literární sout ž z d tské

etby - výstava nej lepších prací
ve škole a v knihovn  na OÚ
Tradice Velikonoc - sout ž
o nejlepší návrh na Velikono ní kraslici

Mate ská škola:
22. 2. tský karneval v restauraci „U Buré-

ho“ v 1600

ezen Slaví ek - p vecká sout ž,
Byst ice, D m d tí a mládeže

SP z polskim j zykiem nauczania:
25. 2. - 1. 3. Wakacje wiosenne

Przedszkole:
20. 2. Balik maskowy
** Zveme ** Zapraszamy**

Turniej w tenisie sto owym
Dnia 18. stycznia 2002 odby y si

w miejscowym domu PZKO Mistrzowstwa
PZKO w tenisie sto owym. Uczestnikami byli
uczniowie polskiej szko y podstawowej a ze-
sz o si  razem oko o 30 dzieci.
Wyniki:
Kategoria: 1. - 3. klasa, ch opcy
1. Mariusz Drong
2. Bogdan Pilch
3. Stanis aw Kad ubiec
Kategoria: 4. - 5. klasa, ch opcy
1. Patrik Hawliczek
2. Dawid Hawliczek
3. Tomasz Sznajder
Kategoria: dziewczyny
1. Ala Ml och
2. Weronika Medek
3. Renata Polok

5. Noworoczny turniej
w tenisie sto owym

Jak ju  tradycyjnie na pocz tku roku, to
i tym razem przebiega  Noworoczny turniej
w tenisie sto owym dla m odzie y i doros ych.
W dniach 5. i 6. stycznia 2002 w restauracji
„U Burego” rozgrywa y si  mecze na „zielo-
nych sto ach”.

Wyniki:
Sobota 5. 1. 2002 - Turniej m odzie y
Kategoria: 1987 - 1991
1. Roman Zwyrtek, Mosty
2. Patrik Hawliczek, Gródek
3. Daniel Lupinski, Jab onków
Kategoria: 1984 - 1986
1. Lukáš Walica, Czeski Cieszyn
2. Micha  Jursa, Gródek
3. Jakub Paw, Gródek

Niedziela 6. 1. 2002 - Turniej doros ych
Kategoria: do 50 lat
1. Krzysztof Martynek, Trzyniec
2. Marian Marosz, Trzyniec
3. Milan Lupinski, Jab onków
Kategoria: nad 50 lat
1. Alfred Pittermann, Czeski Cieszyn
2. Stanis aw Vindsour, Czeski Cieszyn
3. Karol Hóta, Trzyniec

98 Ji í Sztefek

94 Marie Turo ová

93 Emilie Wanoková

80 Emilie Lisztwanová
Karel Sikora

75 Justina Kadlubcová
Josef Raszka
Jan Lisztwan
Helena Niedobová
Vanda Klusová

70 Gerhard Blecha
Emilie Czudková

65 Jan Szkandera
Božena Holeksová
Maria Targová

60 Anna Heczková
Emil Kušnír

Jubilanti - Jubilaci
V m sící lednu - b eznu 2002

V miesi cu styczniu - marcu 2002
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Odpov  na stížnost ob an  podanou na SME
prost ednictvím dopisu starosty

ze dne 3. 1. 2002 ve v ci odstran ní poruchy
na za ízení NN 0,4 kV dne 1. 1. 2002

Dopisem ze dne 3. 1. 2002 podáváte stížnost na postup p i odstra ování poruchy na
za ízení NN 0,4 kV v obci, lokalita “Za tratí”. Porucha byla ohlášena našemu telefonnímu Informa -
nímu centru ve 1205 hod. a byla odstran na v 1905 hod. téhož dne.

Krom  délky poruchy kritizujete špatnou informovanost ze strany Informa ního centra.
Šet ením byl potvrzen obsah Vašeho dopisu. Postup p i odstra ování poruchových stav  je

dán vnit ní sm rnicí, vyhláškou Energetického regula ního ú adu a obecn  závaznými p edpisy
ve vztahu k odvrácení nebezpe í vzniku škod, ohrožení života a bezpe nosti ob an .

Nejd íve se p i kumulaci poruch odstra ují takové poruchy, které mohou ohrozit zdraví nebo
život ob an , zejména utržené vodi e, které jsou spadlé na zem, pop . vyvrácené podp rné
body nebo porušení izolace za ízení. Dále pak poruchy velkého rozsahu nebo poruchy, které
mohou vyvolat vznik velkých škod u odb ratel , pop . poruchy, které výrazn  krátí tržby z prodeje
elekt iny.

Vámi zmín ná porucha pat í do nejnižší kategorie d ležitosti, zejména proto, že všichni
zákazníci mohou nadále odebírat proud zbylými dv ma fázemi a p i p evaze jednofázových
spot ebi  v domácnostech pocítí jen malou újmu v dodávce. Za situace chyb jící jedné fáze
nelze používat v tší a složit jší spot ebi e (svá ky, cirkulárky apod.).

Službu konající dispe er v p ípad  poruchy v Hrádku rozhodl správn  o prioritách v nasazení,
kdy pracovníci poruchové služby odstra ovali d ležit jší a závažn jší poruchy a poté opravili
poruchu v Hrádku, která byla s nízkou prioritou. V jeho postupu nelze spat ovat pochybení.

Souhlasím však s Vaši kritikou na informovanosti ob an , kdy pracovnice Informa ního
centra mohla po porad  s dispe erem získat informaci o p edpokládané dob  odstran ní poruchy
a tuto sd lit ob an m, kte í ji telefonovali. Z dopisu vyznívá nejv tší d raz na tuto informovanost.
V této oblasti musíme k informovanosti zákazník  p istupovat lépe a profesionáln ji a op tovn
pracovnice proškolíme.

Z výše uvedeného lze hodnotit Vaši stížnost jako áste  oprávn nou.
S pozdravem Severomoravská energetika, a. s.

Program rozvoje územního obvodu
Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj - kraj kontrast  a p íležitostí

V záv ru roku 2001 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Program rozvoje
územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2001 - 2004. Program je dokumentem zpraco-
vaným podle zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje. Je to základní st edn dobý
programový dokument k podpo e regionálního rozvoje na úrovni kraje, který konkretizuje strate-
gické cíle a rozvojové aktivity ve form  konkrétních opat ení a stanoví zp sob financování
a implementace.

Program rozvoje kraje, jak jej zkrácen  nazýváme, je roz len n do hlavní textové ásti a p ti
íloh, v kterých jsou uvedeny podrobn jší informace, z nichž se vycházelo p i tvorb  hlavního

textu nebo které rozpracovávají jednotlivé kapitoly hlavního textu. Na základ  analýzy statistic-
kých údaj  a analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a ohrožení byla zpracována strategic-
ká vize kraje, cíle a priority rozvoje kraje.
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Po así v Hrádku

i hledání historických informací o naší obci jsem se dozv l o zálib  jednoho hrádeckého
pam tníka, pana Jana Walka, který již desítky let detailn  sleduje po así v Hrádku. A nejenom
sleduje. Nam ené ranní a odpolední teploty v etn  stru né charakteristiky po así denn  zapi-
suje do kalendá e. Za tuto dobu (od roku 1983) shromáždil ohromné množství jedine ných mete-
orologických informací.

Cht l bych touto formou pod kovat panu Walkovi za poskytnutí svých  údaj , které jsem
pak po n kolik m síc  zpracovával. Nam ené hodnoty jsem statisticky zanalyzoval a vytvo il
desítky graf . N které z nich budou vloženy do obecní kroniky.

Jako p íklad uvádím graf pr rných teplot v uplynulém roce. Na první pohled je vid t teplý
za átek roku, nadpr rný kv ten, prázdniny a íjen, chladn jší zá í a velmi chladný za átek
zimy. Plná ára v grafu znázor uje pr rné teploty v jednotlivých m sících roku 2001, p erušo-
vanou je zaznamenán dlouhodobý pr r.     (RB)

ikrálové zpívaní p ed budovou Obecního ú adu - 4. 1. 2002
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Moravskoslezský kraj chce být atraktivním, ekonomicky silným
a konkurenceschopným st edoevropským regionem.

Program rozvoje kraje vymezuje šest základních problémových okruh  rozvoje kraje, v rámci
nichž jsou definovány díl í strategické cíle:

Ekonomika a podnikání
Infrastruktura
Lidské zdroje
Životní prost edí
Cestovní ruch
Zem lství a venkov

Za ú elem dosažení t chto cíl  byla specifikována v každém problémovém okruhu konkrétní
opat ení. Jednotlivé pracovní skupiny se dohodly na opat eních, jejichž ešení považují v dnešní
situaci kraje za prioritní a zárove  stanovily územní priority, které vymezují mikroregiony, jejichž
rozvoj je t eba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje. Zastupitelstvo kraje p i schvalo-
vání rozpo tu na rok 2002 již schválilo vy len ní finan ních prost edk  na n které konkrétní
rozvojové aktivity, které jsou v souladu s cíli jednotlivých opat ení. Jsou jimi nap íklad:

íprava strategické pr myslové zóny Nošovice
vybudování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje
grantová schémata pro programy prevence kriminality a drogové závislosti
po ízení studie odpadového hospodá ství
po ízení povod ového plánu
zpracování územní energetické koncepce
strategie ochrany p írody a zlepšování kvality ovzduší
grantové schéma podpory agroturistiky
grantové schéma obnovy kulturních památek

íprava a zabezpe ení staveb na silnicích II. a III. t ídy
grantové schéma na využití volno asových aktivit d tí a mládeže

Krom  aktivit uvedených v rozpo tu kraje na rok 2002 vytvo ilo zastupitelstvo kraje finan ní
rezervu, kterou bude v pr hu roku 2002 uvol ovat na další rozvojové aktivity, vyplývající
z Programu rozvoje kraje.

Nap íklad p ipravujeme:
- podmínky pro innost Rady pro rozvoj lidských zdroj , která by m la mj. pomoci p i ešení

nep íznivé situace v oblasti zam stnanosti v kraji,
- podmínky spolupráce s v deckými a inova ními centry regionu ve snaze nastartovat ú in-

né využívání výsledk  výzkumu, vývoje a high-tech technologií ve firmách našeho regionu,
- program zam ený na rozvoj malého a st edního podnikání atd.

Na základ  definovaných priorit v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada kraje programy,
v rámci kterých budou moci žadatelé p edkládat své projekty a ucházet se tak o finan ní podporu
kraje. Výzvy k p edkládání projekt  budou vyhlašovány v pr hu roku 2002 a zve ej ovány na
internetových stránkách a ú ední desce kraje. Odbor regionálního rozvoje krajského ú adu vede
seznam indikativních projekt , který bude pr žn  dopl ován a bude sloužit jako podklad
k vyhlášení p íslušných rozvojových program .

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje v etn  p íloh je p ístupný na
internetových stránkách kraje: http://www.kr-moravskoslezsky.cz.

Ing. Josef Jal vka
zástupce hejtmana kraje

e-mail: josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz
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gi: W centrum znajduje si  dom nr. 140. Musia y tu by  obszerne ki zaro ni te krzakami
wierzbiny.
Pod Harcowem: Miejsce i ca e otoczenie pod gospod  „Harców”. Do dzisiaj utrzymuje si , e tu
straszy. Tu w tym miejscu harcowa o rycerstwo panów zamku. Po drugiej stronie Olzy od
Nawsia w kierunku Bystrzycy znajdujemy takie nazwy:
Gabrysie: Widocznie mieszka  tu kiedy  Gabry .
Girow: Nazw  jako  nie mo na wyt ummaczy .
Wujtów: Widocznie pola wójtowe, lecz czy t umaczenie dobre, nikt mi nie odpowiedzia .
Fjyrkowice: Nazw   nie mo na ustali .
Pod Lasem: Miejsce  pod lasem zamieszkuj Heczkowie nr. 24 i Cie larowie nr. 33.
Grace: Gracowano  piasek w Olzie - dom nr. 58
Sakrejdziónka: dziwna nazwa nie ustalona sk d pochodzi. Znajduje si  pod lasem okolo Cie la-
rów nr. 33.
Niszczory: Miejsce gdzie jest nr. domu 111.
Kubule: Mieszkaj   tu Nikodemowie nr. 28 a nazwa to rodzinna.
Na Pasiekach: Dom nr. 172 widocznie wypasano tu byd o i by y tu  pszczele pasieki.
Wydziyrów: Sta  tu kiedy  m yn a jego w ciciel wydziera  ludzi ile si  da o. Dzisiaj stoi tu dom
nr. 32.
W Suszarni: Miejsce za Fizkami nr. 35, mówi si e suszono tu len a  pó niej owoce.
U Chodury : Wzniesienie z domami nr. 37, 38, 40. Widocznie mieszka  tu Chodura.
W Ba atóniu: Staw i kamienio om pod Kaletami nr. 168. eby nazw  wymy lili Chorwaci, którzy
tu w kamienio omie pracowali”Balaton”.
Po drugiej stronie torów kolejowych ci gn  si  od Bystrzycy a  po Nawsie “Barziny” z takimi
cz ciami:
Kympczyca: s  tu domy nr. 100 i nr. 1. Pochodzi od wyrazu “k pa”.
Solnisko: Stara zapomniana nazwa u Pilchów nr. 99. Kupcy zastawiali tu karawany i  sprze-
dawali sól.

czyska: Z domem nr. 2. By y tu  ki.
Polynisko: Z domem nr. 188. Wypalano ceg .
Pod Pustkami: Dom nr. 95. Du e pustkowie.
U Cha upnioka: Z okolic  oko o domu nr. 24. Pochodzenie to chyba od  wyrazu “cha upnik”.
Cz ci na Groniu:
Na Podlesiu: Dom nr. 163 stoi  pd lasem.
Dzio : Wierzcho ek licz cy 644 m nad poziomem morza.
Poddzio ki: Otoczenie Dzio u od strony wioski.
Ryka y: Osada pod Dzio em, mieszkaj  tam Kadlubcowie.
Na Przys opie: Miejsce zamieszkiwane przez Czudków nr. 86.
W óbku: Pono dawniej sporz dzili tu my liwi óbek, z którego  zwierz ta le ne pi y wod .
Margiczónka: Tylna cz  na Groniu.
Na Chodurce: Mieszkaj Stryjowie nr. 52.
Na Pakuli:
Cz ci lasów:
Cisówka: Kiedy  dawniej ros y tu ogromne cisy. Dzisaj ju  niestety nie ma tu ani jednego okazu.
Czupel: Cz sto spotykana nazwa w okolicy. Jest to  lasek, który dostarcza drzewo na opa .

arnówka: Zalesnione miejsce nad “Wil ”, w którym znajduje si  kamienio óm.
U Rokity: Niedu y lasek „Na Za olziu. Kiedy  rós  tu krzak zwany rokit .
U Ha e: Nie wiadomo, sk d nazwa ta si  wywodzi. Mieszkaj  tu „Sztefkowie od Ha e”.
Do olszo: Janeczkowie z olszo - miejsce poro ni te olch .

Robert Borski

http://www.kr-moravskoslezsky.cz.
mailto:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz
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KO Pond lí 4.2.2002
KO Pond lí 25.2.2002
KO Pond lí 18.3.2002

Barevné pytle Pond lí 25.3.2002
KO Pond lí 8.4.2002
KO Pond lí 29.4.2002
KO Pond lí 20.5.2002

Barevné pytle Pond lí 27.5.2002
KO Pond lí 10.6.2002
KO Pond lí 1.7.2002
KO Pond lí 22.7.2002

Barevné pytle Pond lí 29.7.2002
KO Pond lí 12.8.2002
KO Pond lí 2.9.2002
KO Pond lí 23.9.2002

Barevné pytle Pond lí 30.9.2002
KO Pond lí 14.10.2002
KO Pond lí 4.11.2002
KO Pond lí 25.11.2002

Barevné pytle Pond lí 2.12.2002
KO Pond lí 16.12.2002

Kalendá  svozu odpadu 2002
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Úryvky z obecní kroniky II.

Po delší pauze se op t vracíme ke zve ej ování zajímavých úryvk  hrádecké kroniky.
Tentokrát citujeme kroniká e Pavla Czudka.

Wyt umaczenie Nazwów miejscowych

Mieszka cy naszej wioski od dawien dawna mówi  gwar sk . I nazwy niektórych
cz ci naszej wioski wiadcz  o tym, jak bardzo ona przyj a si  w ród naszych mieszka ców.

 nawet takie nazwy, których pochodzenie trudno wyt umaczy . Niektóre powolutku ju  si
zacieraj  w pami ci m odego pokolenia. Na pro eskoslovenské akademie v d v Brn  posta-
nowi em zebra  wszystkie nazwy cz ci naszej wioski, spisa  je i wys  do Berna a przy tej
okazji wpisa  je i do kroniki gminnej.
     Otó  ka de dziecko w naszej wiosce wie, e kiedy  przed dawnymi, dawnymi czasami
znajdowa y si  w naszej wiosce dwa wspania e zamki. Jeden znajdowa  si  na „Zómczyskach”
nad Olz  a drugi w „Be ku” równie  nad Olz . Do dzisiejszego dnia  pozosta y po nich tylko
pami tki w postaci rumowisk z wa ów obronnych. Zamek „Be ko” wydaje by  si  wi kszy
i okazalszy a to z tego powodu, e posiada  on a  dwa wa y obronne ko o zamku. Pierwszy wa
przebiegaj cy tu  ko o Pilchów nr. 7 i Grygów. Dlatego nazwy cz ci naszej wioski wywodz
si  od otoczenia obu zamków. A e w „Be ku mieszka  straszny i gro ny rycerz Be ko a wi c
i cz ci otaczaj ce zamek doczeka y si  upiorowatych nazw.

Najpierw centrum wioski:

Chlywiska: Cz  obok „Be ka”, gdzie znajduje si  nowowybudowany dom Janiczków nr. 59.
Kiedy  sta y tu chlewy pana zamku.
Be ko: Ska a nad Olz  i z toni  pod ska , jak równie  i bliskie otoczenie  po obu brzegach Olzy.
Zamek znajdowa  si  w ogrodzie domu nr. 15.
Kocurzónka: Miejsce gdzie znajduje si  dom Drongów nr. 18. Marcowy raj kotów, znajduj -
cych si  w zamku i bliskim otoczeniu.

sio Krziwda: Miejsce gdzie stoi drewniany dom pa stwa Ruszów nr. 68. Z pewno ci  g si
zamkowe, które k pa y si , wyrz dza y biedocie mieszkaj cej ko o zamku krzywd .
Na Ka y: Okolica domu  nr. 73. Tu by a du a ka a w której k pa y si  ptaki domowe.
Na Zogrod : W tym miejscu wybudowani Kajzarowie nr. 225, Kaletowie i Wa ascy. Tu znajdowa
si  ogród pana zamku.
Stodoliska: Stoi tam drewniany  domek Szturców. Widoccznie sta y  tu stodo y.
Zop oci: Dom nr. 121 z bliskim otoczeniem w kierunku drogi. Miejsce to znajdowa o si  ju  za

otem zamku.
Za Sadym: Miejsce gdzie stoi dom Gazurów nr. 46. Widocznie znajdowa  si  ju  za sadem pana
zamku.
Na Oborze:  Miejsce z domem nr. 115 dzisiaj i nr. 245, widocznie rozleg e miejsce z oborami  pana
zamku. W tej cz ci wioski nale y wymieni  i nowsze nazwy jak W Potóczku dom nr. 7,
u Mostku dom nr. 13, Zokrynta, gdzie szeroko zakr ca rzeka Olza z domami nad ni  le cymi
(nr. 146, 158, 149), no i dalej ci gn  si  ju Równie z domem nr. 98.
Zómczyska: Miejsce nad Olz , gdzie dzisiaj znajduje si  zaro ni te miejsce z wa ami obronny-
mi.
Pu ciny: Miejsca te zamieszkuj Raszkowie nr. 136 i Sikorowie nr. 134, puszczano tu trzod
chlewn   pana zamku.
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Ohlédnutí za podzimní ásti fotbalové sout že
A mužstvo

Do podzimní ásti okresního p eboru kopané jsem do mužstva Hrádku nastoupil s cílem co
nejlepšího umíst ní v tabulce.

Po nep íliš vyda eném za átku jsme provedli n kolik zm n v sestav . Hra se postupn
zlepšila, obrana za ala hrát d razn , mén  chybovala a pomalu padaly d ležité branky. Musím

iznat, že byly zápasy ve kterých nás soupe  p ehrával, ale zásluhou dobrých výkon  obou
branká , obrany a trochou fotbalového št stí jsme mohli p ezimovat na 2. míst  tabulky.

Do jarní ásti bych cht l všem hrá m pop át hodn  zdraví, št stí, bojového ducha
a úsp šné pokra ování ve výkonech.

Fotbalovým p íznivc m pak p knou podívanou.
Štefan Franek, trenér A mužstva

Hrádecký dorost po podzimní ásti sout že
Naši dorostenci jsou po polovin  sout že na 5. míst  s bilancí 12 odehraných zápas ,

z toho 7 výher, 0 remíz a 5 proher a celkovým skóre 42:21. Jak trené i, tak realiza ní tým ekali
ed za átkem sout že lepší umíst ní po podzimní ásti. Neda ilo se hlavn  s mužstvy, které jsou

v tabulce výše, kde m li naši kluci p ílišný respekt ze soupe e a z toho pramenily zbyte né ztráty
bod . Dalším faktorem byla nedostate ná letní p íprava, kdy v tšina dorostenc  pracovala na
brigádách a ú ast na trénincích byla minimální (5 - 6 hrá ). Navíc je kádr dosti úzký, tvo í ho
15 - 16 hrá  a mezi nimi se nenachází ani jeden hrá , který by byl nejstarším dorosteneckým
ro níkem, což je ale zase pozitivní v tom sm ru, že tento kádr bude pohromad  i v p íští sezón
a nikdo z hrá  nebude muset z v kových d vod  ukon it své hrá ské p sobení v dorostu.

Ale nic není ztraceno a v jarní ástí se naši hrá i mohou pokusit o postup do vyšší sout že.
V dorosteneckých sout žích dochází asto k takovým situacím, že postupuje i více oddílu (nap .
v minulém roce postupovaly celkem 4 celky).

Trené i p. Jan Kaleta, p. Czes aw Kawulok a vedoucí družstva p. Bohuslav Branc by cht li
pod kovat všem svým sv enc m za úsilí a snahu, kterou v novali pro dosažení co nejlepších
výsledk .

Výsledky:
Hrádek - St. M sto 5:2, eladná - Hrádek 0:6, Hrádek - Písek 1:4, Byst ice - Hrádek 0:7, Hrádek -
Kun ice 1:2, Hrádek - VP F-M 2:3, Nošovice - Hrádek 0:1, Sedlišt  - Hrádek 4:1, Hrádek -
Ostravice 5:3, Palkovice - Hrádek 2:0, Hrádek - Dobratice 8:0, Sta  - Hrádek 1:5.

Jan Kaleta, trenér mužstva dorostu
Ohlédnutí za žákovským podzimem

Po velké radosti z postupu do župní sout že žák  jsme za ali s p ípravami na zcela novou
a náro nou sout ž. Ukon ením jarní ásti nás opustilo šest žák , kte í odešli do dorostenecké
sout že. V p íprav  jsme sehráli dv  p átelská utkání s jedním vít zstvím a jednou porážkou. Pak
už za al boj o body v sout ži, kde jsme se snažili sehrát utkání s co nejmenším po tem obdrže-
ných branek. V polo ase podzimní ásti jsme byli na lichotivém šestém míst  se ziskem 12 bod .
V druhé polovin  p išlo pár zran ní a nemocí jak to u t chto d ti bývá a museli jsme sáhnout do
mladších žák  a ti nám potvrdili, ze jdeme správnou cestou. Záv r sout že jsme dohráli se ctí
s po tem bod  17 a na pátém míst  za mužstvy Karvinou, T incem, Jablunkovem a Haví ovem,

TJ Sokol Hrádek po ádá
výro ní lenskou sch zi, která se bude konat 28. 2. 2002 v 1700 hodin

v budov  Sokola Hrádek.
Zveme širokou sportovní ve ejnost
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která mají v tší základny než náš oddíl.
Za to bych cht l t mto kluk m pod kovat a pop át jim mnoho št stí v osobním život , ale

hlavn  na sportovním poli, abychom tuto sout ž zachovali pro další mladší nastupující generaci,
která bude pokra ovat a možná se do káme, že nám vyroste n jaký reprezentant a bude nám

lat radost a reprezentovat naši malou obec. V podzimní ásti nastupovali za družstvo starších
žák  tito hrá i: Marian Worek, Jakub Koudelka, David Promny, Ond ej Raszka, Daniel Jonczy,
Roman Szkandera, Andrzej Zmija, Marek Lisztwan, David Baselides, Vojt ch Koždo , Rostislav
Kavulok, Lukasz Klimek, Marek Tacina, Pavel Filipczyk a Sebastian Dittrich.

chto výsledk  bychom nedosáhli, kdyby nebylo sponzor : p. Kawuloka, p. Byrtuse
a za podpory OÚ, který se snaží pro naši mládež zabezpe it sportovní vyžití. Za to všem spon-
zor m, panu starostovi a všem, co se kolem kopané to í d kuje realiza ní tým: p. Kantor,
p. Paszek a p. Paw.

Jaroslav Kantor, trenér mužstva starších žák
Mladší žáci

Jelikož starší žáci Sokola Hrádek postoupili do Krajského p eboru, museli jsme do sout že
ihlásit i mužstvo mladších žák . V družstvu je asi 20 mladých hrá , kte í s fotbalem teprve

za ínají. Za átek sout že byl velice t žký, proto jsme prohrávali dost výraznými rozdíly.
S p ibývajícími zápasy se ale kluci zlepšovali a byli jsme rovnocennými soupe i i takovým soupe-

m jako jsou Haví ov, Frýdek-Místek, T inec a dokonce se nám poda ilo zvít zit 2:0 nad druhým
mužstvem tabulky TJ Frenštát. Doufám, že po zimní p íprav  v t locvi  v Byst ici se kluci ješt
zlepší a v jarní ásti sout že víc zabodují. Tito mladí kluci jsou talentovaní a myslím si, že v budoucnu
budou dob e hájit modrožluté Hrádecké barvy. Na záv r bych cht l ješt  pod kovat všem spon-
zor m (Fa Kawulok, Novostav) a Obecnímu ú adu za podporu této mládeže.

Miroslav Kluz, trenér mužstva mladších žák

Ohlédnutí za šachovým turnajem
Koncem roku 2001 se konal v Hrádku již 3. ro ník turnaje v šachu. P estože to zní neaktu-

áln , cítím pot ebu alespo  krátce poinformovat tená e hrádeckých novin o jeho pr hu
a výsledcích.

Turnaje se zú astnil  rekordní po et šachist  a to 10 neregistrovaných a 8 registrovaných,
z nichž jeden šachový mistr Pavel Zabystrzan z Návsí.

Z 18-ti sout žících zasedlo ke stol m také 7 místních borc , z nichž pan Vladislav Turo
„ze Sušynki” v  kategorii neregistrovaných již podruhé za sebou zvít zil. Druhý ve stejné kategorii
skon il Pavel Kantor z Most  u Jablunkova, t etí místo obsadil Ota Kantor z Hrádku.

V sout ži registrovaných šachist  stanul na stupni nejvyšším již zmi ovaný Pavel Zabys-
trzan, p ed Martinem Cupkem a Petrem Kantorem (oba z T ince). Ozdobou turnaje byla
jediná dívka, mladá šachistka Martina Valí ková, která získala „bramborové” 4. místo.

Organizáto i v í, že hrádecký mikulášský šachový turnaj se natrvalo zapíše do kalendá
stále v tšího po tu amatérských šachist  a ú ast, a tedy i konkurence v následujících ro nících
bude nar stat.                                                   (RB)

Zimní mundial 2002
Dá se íct, že naše obec netrpí nedostatkem sportovních akcí, ba naopak.
Také p íznivci hokeje si dokázali založit tradici zimních hokejových turnaj  po vzoru letního

fotbalového Mundialu.
Jelikož kvalitní zamrznutí Olzy se nedá nikdy naplánovat, už druhý rok se turnaj konal

21.12.2001 na stadionu v eském T šín . Po jeho ukon ení se všichni ú astníci p esunuli do
Satelit baru na h išti v Hrádku, kde prob hlo vyhlášení výsledk , pok ní putovního poháru
a nakonec bujará oslava. A jaké bylo kone né po adí mužstev?
1. Sušynka, 2. Pila, 3. Dzio ki, 4. yng, 5. azyngi

Trofej krále st elc  s p ehledem získal Tomáš Sikora z Byst ice díky vst eleným osmi
brankám.       (RB)


