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Výzva všem majitel m ps
Vyzýváme všechny majitele ps , kte í dosud neuhradili poplatek ze ps , aby tak u inili na

Obecním ú ad  v Hrádku. Poplatek je splatný bez vym ení vždy k 31. 3. každého roku. Ro ní
sazba poplatku dle Obecn  závazné vyhlášky o místních poplatcích . 1/97 obce Hrádek je
stanovena takto:

- za 1 psa 70,-- K
- za 2. a každého dalšího psa 105,-- K

Rovn ž vyzýváme všechny ty, kte í už psa nevlastní, aby jej nezapomn li odhlásit na
Obecním ú ad  v Hrádku.

Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dn  od nabytí psa do vlastnictví tuto

skute nost OÚ. Po dovršení stá í psa šesti m síc  je poplatník povinen podat p iznání k poplatku
a poplatek zaplatit. Poplatník je rovn ž povinen oznámit správci poplatku každou skute nost, která
má vliv na výši poplatku nebo osvobození do 15 dn  od jejího vzniku.

Nové eviden ní známky pro psy
V letošním roce se vydávají všem majitel m ps  nové eviden ní známky pro psy. Dle usne-

sení rady . 26/2002 iní jednorázový poplatek za eviden ní známku 20,--. Známky budou
vedeny dle po adového ísla, ne podle ísla popisného, jak tomu bylo dosud. Tato známka je
nep enosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je
poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozd ji do 15 dn .

Oznámení pro majitele hrobových míst v obci Hrádek
V pr hu prvního pololetí roku 2003 budou pozváni všichni majitelé hrobových míst na OÚ

Hrádek, kde s nimi bude dle § 25 zákona . 256/2001 Sb. o poh ebnictví a o zm  n kterých
zákon  ve zn ní zákona . 479/2001 Sb. uzav ena smlouva o nájmu hrobového místa, a to až do
roku 2018.

Pon vadž dle zprávy z hydrogeologického pr zkumu h bitova je tlecí doba h bitova obce
Hrádek 15 let, musí být smlouva o nájmu hrobového místa uzav ena na dobu 15 let, což je, jak už
bylo zmín no, do roku 2018.

V p ípad  úmrtí je nutno uzav ít dodatek ke smlouv , jimž se prodlouží nájem na dobu 15 let
od data uložení ostatk .

Žádáme tímto majitele hrobových míst na h bitov  v obci Hrádek, aby p i návšt  OÚ
edložili doklad o zaplacení a uvedli íslo hrobového místa, jenž mají v nájmu.
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Plán sb ru a svozu nebezpe ných odpad
v obci Hrádek

Termín: sobota 12. 4. 2003

Hodina Stanovišt  sb ru
8.00 - 8.20 Chata Hrádek
8.25 - 8.45 p. Cie lar „Dziol”
8.50 - 9.10 Suszynka
9.15 - 9.35 U Walka - rozvád
9.40 - 10.00 Kemp ice - lávka
10.05 - 10.25 išt
10.30 - 10.50 Obecní ú ad
10.55 - 11.15 Rov a
11.20 - 11.40 Chodury - Samce
11.45 - 12.05 Regula ní stanice
12.10 - 12.30 Lyngi - u Mrózka
12.35 - 12.55 Gabryš - u Widenky

Provádíme sb r t chto nebezpe ných odpad :

Barvy a edidla v etn  obal  jimi zne išt ných, lepidla a prysky ice, kyseliny a hydroxi-
dy, istící a odmaš ovací prost edky, oleje (mimo potraviná ských), fotochemikálie,
zahradní chemie (zejména pesticidy), mono lánky a autobaterie, zá ivky a výbojky,
obaly se zbytky chemikálií, r utové teplom ry, léky a lé iva, ledni ky, mrazni ky, hasící

ístroje s obsahem freon , televizory, rádia a po íta e.

Pro ob any a podnikatele, kte í jsou zaregistrováni v systému nakládaní
s komunálními odpady obce a uhrazují m sí ní p íp. tvrtletní poplatky, je sb r, svoz a
zneškodn ní nebezpe ných odpad  bezplatné.

Využijte p íležitosti a zbavte se nebezpe ných odpad !

Nebezpe ný odpad je zakázáno ukládat do velkoobjemových kontejner  pro sb r objem-
ného odpadu.

Robert Borski, místostarosta obce

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz
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Ceny vodného a sto ného (2003)

Na základ  usnesení p edstavenstva
akciové spole nosti ze dne 25. 11. 2002 bylo
rozhodnuto s platností od 1. ledna 2003 uplat-
nit následující ceny v K  za 1 m3 (ceny uvede-
ny bez DPH):

Voda pitná (vodné) 17,22 K
Voda odvedená (sto né) 15,56 K

K takto uvedeným cenám vodného a sto -
ného nutno p ipo ítat 5 % DPH.

Ing. Antonín Barte ek
edilem SMVK, a. s.

Nová autobusová linka Jablunkov -
Praha a zp t

Nová autobusová linka mezi Jablunkovem
a Prahou zahájila provoz v ned li 9. února.
Autobus jezdí bez omezení dvakrát denn .
V Moravskoslezském kraji budou autobusy p i-
bírat cestující na zastávkách v Jablunkov , T in-
ci, eském T šn , T rlicku, Haví ov  a Ostra-

. Na cest  do Prahy spoj dále pokra uje po
lince Olomouc - Brno Zvona ka - Jihlava - Pra-
ha Florenc.

Na lince platí tarif pražské dopravní spo-
le nosti Hofmann GmbH. Z T ince do Prahy stojí
jednosm rná jízdenka 294 korun. Do Ostravy
vás zaveze za 44 korun, do Olomouce za 119
korun a do Brna za 174 korun.

Doba jízdy autobusu s odjezdem v 10.35
z Jablunkova do Prahy v etn  p estávek na
ob erstvení iní 7 hodin a 10 minut. No ní spoj
odjíždí z Jablunkova ve 22.35 hodin a dorazí
do Prahy v 5.45 hodin. Spoj je výhodný pro
pracující v Praze i k zahájení jednání na ú a-
dech a ideáln  navazuje na ostatní spoje ji-
ných dopravc  vyjížd jících z Prahy. Z Prahy
zp t jedou autobusy v 6.30 a v 17.54 hodin.

Pro porovnání: vlaková jízdenka z T ince
do Prahy - Hlavního nádraží p itom stojí 478
korun. S kartou Z za ni zaplatíte 294 korun, za
samotnou celoro ní Z-kartu dáte 200 korun.

Informace k žádostem o vydání
prvního ob anského pr kazu

i žádosti o vydání prvního ob anského
pr kazu (p i dosažení 15 let v ku) je nutné,
aby se na M stský ú ad Jablunkov, odd lení
ob anských pr kazu, dostavil spolu s 15-le-
tým dít tem i rodi . Tuto žádost lze podat nej-
rychleji 60 dn  p ed dovršením 15-ti let dít te.

K žádosti je nutno p edložit 1 ks fotogra-
fie ( elní pohled), rodný list dít te, platný ces-
tovní pas dít te nebo osv ení o státním ob-
anství R (tento doklad vydává Krajský ú ad

Ostrava prost ednictvím matriky M stského
adu Jablunkov).

Elektromontáže
Nabízí:

montáž el. instalace
opravy el. instalace
opravy stroj  a p ístroj
montáž a oprava hromo-
svod
montáž el. p ípojek
zprost edkování revize
zpracování cenové kalku-
-lace
prodej drobného materiálu

Telefon:
+420 603 255 294
+420 603 253 986

Návsí 739 92

Výzva pro tená e obecní knihovny
Vyzýváme tímto všechny tená e knihov-

ny, jenž dosud nezaplatili tená ský poplatek
za rok 2003, a  tak u iní co nejd íve.

tená ský poplatek za rok 2003:
- D ti do 15 let  20,--
- Dosp li  40,--
- D chodci nad 70 let zdarma
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*** Pozvánky ***
*** Zaproszenia***

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

SP z polskim j zykiem nauczania:
8. 3. 2003 - turniej w tenisie sto owym - W drynia
20. 3. 2003 - udzia  uczniów klasy 5-tej w konkursie matematycznym Kantár
28. 3. 2003 - konkurs recytacyjny - ko o obwodowe Jab onków
pod konie marca - druga cz  szkolnego konkursu ekologicznego wg projektu „Las w szkole,

szko a w lesie“
do ko ca kwietnia przebiega konkurs czytelniczy og oszony przez Oddzia  Literatury Polskiej
Biblioteki Regionalnej w Karwinie pt. „Ksi ka kluczem do wiedzy“
16. 4. 2003 - Zwyczaje wi teczne (dopo udnie po wi cone tradycyjnym obrz dom

wi tecznym)

Základní škola
ezen: Literárn  výtvarná sout ž

ezen je nov  uvád n jako m síc Internetu, my však na naší škole z stáváme u starého
dobrého m síce knihy. Jsme p esv eni, že bez dobrých tená ských dovedností, není cesty ke
vzd lání. A jen vzd laný lov k najde v život  uplatn ní.

ti ze druhého až pátého ro níku dostaly za úkol p íst jednu danou knihu a pak vypracovat
odpov di na p t otázek a nakreslit obrázek k ur ité situaci, která se v knize odehrává. Všechny
práce d ti pak porota vybere ty nejp kn jší. Tyto práce pak mají tu est zdobit naši obecní
knihovnu.

tená ská sout ž je na naší škole tradi ní a mezi d tmi oblíbená. Internet na naší škole je také
pln  využit. D ti všech ro ník  si dokonce chatují se svými kamarády z celé republiky. A tady musí
nejen um t íst, ale i napsat v tu, tak, aby m la hlavu a patu. A jsme zase u toho výše zmín ného
tení.

Duben: BESIP - kurz bezpe nosti na silnici

Doufáme, že už bude jaro a d ti vytáhnou kola. Chystáme pro cyklisty i chodce kurz doprav-
ních p edpis . Chceme mít d ti chytré a také zdravé, bez zbyte ných úraz . Žáci tvrtého
ro níku absolvují kurz dopravní výchovy a získají pr kaz cyklisty.

Przedszkole
Kwiecie  - Ekoludki odwiedz  NEHLSEN, a. s. Trzyniec

Mate ská škola
Zápisy do eské mate ské školy na školní rok 2003/2004 prob hnou v m síci b eznu, každý den
od 10.00 - 14.00

ezen - zápisy do MŠ
Duben - p vecká sout ž „Slaví ek“ - DDM Byst ice

- za átek plaveckého kursu

** Zveme ** Zapraszamy**
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P. . Název ída Sesk.  pol. Podsesk.  pol. Položka Tis. K

1 DA OVÉ   P ÍJMY 1 9 481
2 Dan  z p íjm , zisku a kapitálových výnos 11 5 211
3 Dan  z p íjm  fyzických osob 111 2 936
4 Da  z p íjm  fyz. osob ze závislé innosti a funk ních požitk 1111 2 500
5 Da  z p íjmu fyz. osob ze samostatné vyd le né innosti 1112 306
6 Da  z p íjmu fyz. osob  z kapitálových výnos 1113 130
7 Dan  z p íjmu právnických osob 112 2 275
8 Da  z p íjmu právnických osob 1121 2 275
9 Dan  ze zboží a služeb v tuzemsku 12 3 483

10 Obecné dan  ze zboží a služeb v tuzemsku 121 3 483
11 Da  z p idané hodnoty 1211 3 483
12 Dan  a poplatky z vybraných inosti a služeb 13 545
13 Poplatky a odvody v oblasti životního prost edí 133 470
14 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1337 470
15 Místní poplatky z vybraných inností a služeb 134 53
16 Poplatek ze ps 1341 18
17 Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt 1342 5
18 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 1343 1
19 Poplatek ze vstupného 1344 7
20 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 2
21 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 1347 20
22 Správní poplatky 136 22
23 Správní poplatky 1361 22
24 Majetkové dan 15 242
25 Dan  z majetku 151 242
26 Da  z nemovitostí 1511 242
27 NEDA OVÉ   P ÍJMY 2 242
28 P íjmy z vlastní innosti a odvody p ebytk  organizací 21 237
29 P íjmy z vlastní innosti a odvody p ebytk  organizací 211 155
30 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 2111 155
31 Základní škola 42
32 Základní škola s polským jazykem vyu ovacím 30
33 innosti knihovnické 2
34 Ostatní záležitosti kultury 2
35 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 1
36 Nebytové hospodá ství 51
37 Poh ebnictví 20
38 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m 4
39 innost místní správy 3
40 P íjmy z pronájmu majetku 213 67
41 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích ástí 2132 67
42 Nebytové hospodá ství 52
43 Poh ebnictví 15
44 P íjmy z úrok  a realizace finan ního majetku 214 15
45 P íjmy z úrok 2141 15
46 Obecné p íjmy a výdaje  z finan ních operací 15
47 P íjmy z prodeje nekapit. majetku a ostatní neda ové p íjmy 23 5
48 Ostatní neda ové p íjmy 232 5
49 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 2329 5
50 innost místní správy 5

Schválený rozpo et na rok 2003 - P íjmy
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tský karneval
Letošní karneval ZŠ a MŠ se uskute nil již 31. 1., kdy d ti m ly polo-

letní prázdniny, takže se od rána mohly p ipravovat. V 1600 hod se
v restauraci „U Burého“ za aly scházet d ti se svými rodi i, prarodi i,
a dalšími leny rodiny. Sál b hem n kolika minut praskal ve švech. D ti

ly masky opravdu pe liv  p ipravené, bylo vid t, že originalita a nápa-
ditost neznala mezí. Krom  tradi ní ervené karkulky a princezen, jsme

li možnost uz ít také Bin Ladina a jeho strážce, pavu inku, špulku nití
apod. Celý karneval uvád la p edsedkyn  SRŠ Lenka Palarczyková, kte-
rá byla p evle ena za vl ici. M la pozvané vzácné hosty - T i prasátka,
která zatan ila podle písn  J. Nohavice „T i uníci“. Všichni p ítomní v sále
jásali, smáli se, tleskali a obdivovali t i odvážlivce, kte í m li odvahu vy-
stoupit a ud lat si sami ze sebe legraci - byli obdivuhodní. Následoval rej
masek, ve kterém se postupn  od t ch nejmenších všichni p edstavili. Bylo
velice t žké ur it vít ze, proto se rozhodlo, že vyhráli úpln  všichni. D ti
dostaly hodnotný balí ek, ve kterém našly plyšovou hra ku, kinder vají ko
a plno sladkosti. Kdo cht l mohl si zakoupit zákusky a prasátka z marcipánu
v r zné podob . O další zábavu se postaral DJ B. Borski se svou diskoté-
kou s bublifukem. Všichni se bavili do pozdních ve erních hodin. Byla to
nádhera pozorovat, jak se spole   baví d ti, rodi e, prarodi e a peda-
gogický sbor. Ur it  na tento karneval budou všichni dlouho vzpomínat.

Julie Mitrengová
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51 KAPITÁLOVÉ   P ÍJMY 3 1 100
52 P íjmy z prodeje dlouhododbého majetku a ostatní kapitálové p íjmy 31 1 100
53 P íjmy z prodeje dlouhododbého majetku (krom  drobného) 311 1 100
54 P íjmy z prodeje ostatních nem. a jejích ástí- innost místní správy 3112 1 100
55 IJATÉ   DOTACE 4 304
56 Neinvesti ní p ijaté dotace 41 304
57 Neinvesti ní p ijaté dotace od ve ejných rozpo  úst ední úrovn 411 274
58 Neinvest. p ijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu 4112 184
59 Ostatní neinvesti ní p ijaté dotace ze státního rozpo tu 4116 90
60 P evody z vlastních fond 413 30
61 P evody z rozpo tových ú 4134 30
62 C E L K E M 11 127
63 FINANCOVÁNÍ 8 1 225
64 Financování z tuzemska 81 1 225
65 Krátkodobé financování 811 1 225
66 Zm na stavu krátkodobých prost edk  na bankovních ú tech 8115 1 225
69 C E L K E M   P  Í J M Y 12 352

P. . Název Skup. Oddíl Pododdíl Paragraf Tis. K

70 ZEM LSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁ STVÍ 1 45
71 Zem lství a lesní hospodá ství 10 45
72 Lesní hospodá ství 103 45
73 Ostatní záležitosti lesního hospodá ství 1039 45
74 PRUMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV TVÍ HOSPODÁ STVÍ 2 1 255
75 Doprava 22 725
76 Pozemní komunikace 221 700
77 Silnice 2212 700
78 Silni ní doprava 222 25
79 Provoz ve ejné silni ní dopravy 2221 25
80 Vodní hospodá ství 23 530
81 Pitná voda 231 530
82 Pitná voda 2310 530
83 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 3 687
84 Vzd lávání 31 1 210
85 Za ízení p edškolní výchovy a základního vzd lávání 311 1 210
86 3- Základní škola 3113 495
87 4-Základní škola s polským jazykem vyu ovacím 3113 715
88 Kultura, církve a sd lovací prost edky 33 200
89 Kultura 331 120
90 Hudební innost 3312 80
91 innosti knihovnické 3314 25
92 Ostatní záležitosti kultury 3319 15
93 Sd lovací prost edky 334 30
94 Ostatní záležitosti sd lovacích prost ed 3349 30
95 Ostatní innosti v záležitostech kultury, církví a sd l. Prost edk 339 50
96 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk 3399 30
97 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk -Den D tí 3399 20
98 T lovýchova a zájmová innost 34 320
99 T lovýchova 341 320

100 Ostatní t lovýchovná innost - sportovní hala 3419 150
101 Ostatní t lovýchovná innost - Sokol 3419 150

Schválený rozpo et 2003 - V Ý D A J E
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Szczególna uroczysto  odby a si  po pi tkowym (20. 12.) przedstawieniu. Obecni byli na
nim bowiem zacni go cie, którzy sk adali swe podzi kowania na r ce aktorów i pozosta ych
twórców przedstawienia (kulisy bowiem by y dzie em zr cznych r k pa  nauczycielek i wycho-
wawczy , w asnej roboty by y te  niektóre kostiumy - pi kne Anio ki oraz Maryja z Józefem).
Pani dyrektor z w dry skiej PSP przekaza a naszym ma ym aktorom wraz z wyrazami wdzi cz-
no ci i wielki „róg obfito ci” ze s odyczami. Konsul d/s. handlowych z Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie, p. P. Czosnyka, przekaza  dyrekcji gródeckiej wraz z innymi darami tak e jeden
szczególnie przydatny - ciekawy program komputerowy. Za przedstawienie i jego przygotowa-
nie podzi kowa  te  kolejny zacny go , by y dyrektór polskiej szko y, p. B. Czernek, oraz przed-
stawiciele Macierzy szkolnej.

„Jase ka” by y na pewno dla ka dego, to znalaz  na nie do Domu PZKO drog , g bokim
prze yciem. Jak mówili niektórzy widzowie - to w nie od „Jase ek” rozpocz y si  dla nich
prawdziwe wi ta Godowe ze sw  wzruszaj  i niepowtarzaln  atmosfer .

Lidia Kluz

X. Turniej Noworoczny w Tenisie Sto owym
Jubileuszowy, ju  X. Turniej Noworoczny w Tenisie Sto owym, organizowany przez MK

PZKO przy znacz cej pomocy sponsorów, odby  si  w Sali restauracji „U Burego” w dniach 4. i
5. 1. Turniej cieszy  si  ponownie znacznym zainteresowaniem sporotwców (po raz pierwszy
w jego historii by a nawet kategoria dziewcz t). Szkoda tylko, e na Sali sportowej by o tak ma o
widzów. A warto by o przyj , bo mecze by y bardzo ciekawe i naprawd  na wysokim poziomie.
Oto wyniki:

- kategoria dziewcz t (6 zawodniczek)
1. Krystyna Ogrocka
2. Dorota Adamik
3. Renata Polok (wszystkie Gródek)

- kategoria klas I. - V. (8 graczy)
1. Patrik Hawliczek (Gródek)
2. David Grbal
3. Tomasz Gomola (obaj Jab onków)

Niedziela 5. 1. (doro li, razem 22 graczy):

- kategoria klas VI. - IX.
1. Daniel Lupinski (Jab onków)
2. Krystian Heczko (Piosek)
3. Igor Mitrenga (Gródek)

- kategoria szkó rednich (15 - 18 lat)
1. Jan Czudek
2. Jan Gomola (obaj Jab onków)
3. Lukaš Walica (Czeski Cieszyn)

Najlepszy w kategorii g ównej - Krzysztof Martynek - zwyci yl ju  po raz trzeci z rz du i
zyska  na sta e Puchar Przechodni Turnieju Noworocznego. Najlepsi we wszystkich kategoriach
uzyskali dyplomy i warto ciowde nagrody (dzieci dodatkowo te  s odycze).

Organizatorzy z MK PZKO dzi kuj  za pomoc przy organizacji Turnieju Urz dowi Gminne-
mu w Gródku oraz pozosta ym sponsorom, bez pomocy i zrozumienia których nie mo na by
Turniejowi zapewni  nale ytych warunków. Oto oni: restauracja „U Burego”, Sokó  Gródek,
Autoservis Czudek, fa Kawulok, „Domácí pot eby“ Czudek, „Novostav” Byrtus, fa „Zelmer” p.
Kotuli oraz W. Niedoba (Jab onków).          Lidia Kluz

Sobota 4. 1. (kategorie dzieci i m odzie y):

- kategoria g ówna:
1. Krzysztof Martynek (Trzyniec)
2. Ji í Lachowicz (Trzyniec)
3. Wilhelm Niedoba (Jab onków)

- kategoria nad 50 lat:
1. Alfred Pittermann (Czeski Cieszyn)
2. Stanis aw Kobielusz (Piosek)
3. Jan Cymorek (Czeski Cieszyn)
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102 Ostatní t lovýchovná innost - B h Hrádkem 3419 15
103 Ostatní t lovýchovná innost - šachový turnaj 3419 1,5
104 Ostatní t lovýchovná innost - turnaj ve stolním tenisu 3419 3,5
105 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 36 1 300
106 Rozvoj bydlení a bytové hospodá ství 361 650
107 Bytové hospodá ství 3612 500
108 Nebytové hospodá ství 3613 150
109 Komunální služby a územní rozvoj 363 650
110 Ve ejné osv tlení 3631 300
111 Poh ebnictví 3632 150
112 Územní plánování 3635 200
113 Ochrana životního prost edí 37 657
114 Nakládání s odpady 372 345
115 Sb r a svoz komunálních odpad 3722 345
116 Ochrana p írody a krajiny 374 312
117 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 3745 312
118 SOCIÁLNÍ V CI A POLITIKA ZAM STNANOSTI 4 79
119 Dávky a podpory v sociálním zabezpe ení 41 21
120 Dávky sociální pé e 417 15
121 Ostatní dávky sociální pomoci 4174 15
122 Dávky zdravotn  postiženým ob an m 418 6
123 P ísp vek na individuální dopravu - ÚZ 4186 6
124 Sociální pé e a pomoc spole né innosti v sociálním zabezpe ení 43 58
125 Sociální pé e a pomoc starým a zdravotn  postiženým ob an m 431 58
126 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m (krom  ústavní) 4318 58
127 BEZPE NOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5 100
128 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 55 100
129 Požární ochrana 551 100
130 Požární ochrana - dobrovolná ást 5512 100
131 VŠEOBECNÁ VE EJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6 2 670
132 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 61 2 480
133 Zastupitelské orgány 611 800
134 Zastupitelstva obcí 6112 800
135 Regionální a místní správa 617 1 680
136 innost místní správy 6171 1 680
137 Finan ní operace 63 190
138 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 631 160
139 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 6310 160
140 P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn 633 30
141 P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn 6330 30
142 FINANCOVÁNÍ 8 4 516
143 Financování z tuzemska 81 4 516
144 Krátkodobé financování 811 3 000
145 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje 8118 3 000
146 Dlouhodobé financování 812 1 516
147 Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p ených prost edk 8124 1 516
148 C E L K E M 12 352
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O „Jase kach” wspomnie  kilka

Ka dy, kto w tygodniu poprzedzaj cym wi ta Godowe zdecydowa  si  wybra  do domu
PZKO na „Jase ka“ w wykonaniu uczniów polskiej SP, na pewno nie po owa  i d ugo jeszcze
pozostawa  pod wra eniem, jakie na nim to przedstawienie wywar o. Wró my raj jeszcze we
wspomnieniach do tych dni. Pozwol  te  sobie przypomnie  o tym, o czym mo e nie wszyscy
widzowie „Jase ek” wiedz .

Próby na scenie Domu PZKO przebiega y od poniedzia ku 16. 12. do rody. W czwartek
19. 12. przed po udniem uczniowie PSP odegrali swe przedstawienie dla m odszych kolegów
z polskiego i czeskiego przedszkola oraz z czeskiej szko y. W ten sam dzie  pod wieczór grali
mali aktrozy jeszcze raz (dla wszystkich), a nazajutrz - w pi tek 20. 12. - ponownie. W oba dni
na owe podwieczorne przedstawienia sala by a dos ownie przepe niona, a niektórzy widzowie
nawet stali.

Nie wiadomo by o, co podziwia  i oklaskiwa  pr dzej - czy pomys owe kulisy (szczególnie
pi kne by y te w akcie II - w scenach z pastuszkami), czy gustowne i pi kne kostiumy, czy gr
i piew ma ych i wi kszych nieco aktorów. Podobali si  Maryja z Józefem, pastuszkowie i Anio ki,
Herod z Herodow , Diabe ...a inni w ciwie te , bo wszyscy byli wspaniali i trudno kogo
specjalnie wyszczególnia . Wszyscy zas yli na uznanie i brawa. ci g dalszy na stronicy 13

Recita ní sout ž na Základní škole Hrádek
Poslední den 1. pololetí školního roku má v sob  zvláštní náladu, ve vzduchu je cítit nap tí

jaké bude vysv ení. Na naší škole se snažíme zmírnit nap tí d tí již tradi  školním kolem
recita ní sout že. Ani letos tomu nebylo jinak. Do školního kola postoupili nejlepší recitáto i z t ídních
kol. Letošní ro ník byl obzvláš  vyda ený. D ti spolu se svými rodi i si vybrali nádherné básni ky
s d tskou tématikou, básní ky veselé i smutné a pou né.

Výsledky školního kola
1. kategorie - 1. ro ník

Nejmladší žáci školy zahájili celou sout ž zp vem písn  Muzikantská rodina a dodali tak
odvahu všem sout žícím.
Pochvalu si zaslouží všichni prv ci, kte í se sout že zú astnili, za krásný výb r básni ek, za
odvážnou a hezkou recitaci. Jsou to: Št pán Turo , Michal Borski, Barbora Honusová, Karolína
Szczuková, Radana Bocková, Martina Lubowiecká, Petra Bajtková, Marek Franek a Dušan Gau-
ra. Ostatní byli nemocní.

2. kategorie - 2. a 3. ro ník
1. místo: Kate ina Wróblová
2. místo: Vít Stodola
3. místo: Šárka Fizková a Lukáš Mokrý

3. kategorie - 4. a 5. ro ník
1. místo: Lucie Haltofová
2. místo: Václav Švenda a Zuzana Palarczyková
3. místo: Kate ina Kví erová

Všichni ú astníci školního kola byli odm ni malou sladkostí, ti nejlepší obdrželi diplom
a drobnou v cnou cenu.
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Usnesení . 1 z ádného zasedání ZOH, konaného 18. 12. 2002 v 16:00
hodin v zasedací místnosti OÚ Hrádek

ZOH projednalo a schvaluje:
program jednání
ov ovatele zápisu: Byrtus Josef, Starzyk Bronislav
návrhovou komisi ve složení: Pilch Pavel, ing. Kušnír Radoslav
rozpo tové provizorium na I. tvrtletí roku 2003 ve výši K  tis. 1.450,--
uzav ení dohody o rozpušt ní sdružení
uzav ení darovací smlouvy s Církví bratrskou
uhrazení ástky za Obec Hrádek na program SOJ ve výši K  15 080,--
podpis leasingové smlouvy, jejíž p edm tem je pronájem osobního vozidla Škoda Fabia
Combi v hodnot  K  325 000,--, po dobu 36 m síc

evod finan ní ástky K  1,000.000,-- z podílového fondu Sporoinvest na b žný ú et
obce
uzav ení smlouvy o podmínkách hospoda ení se sv eným majetkem se Základní školou
Hrádek 144, okres Frýdek-Místek
uzav ení smlouvy o podmínkách hospoda ení se sv eným majetkem se Základní školou
s polským jazykem vyu ovacím, Szko  Podstawow  z Polskim J zykiem Nauczania
Hrádek 77, okres Frýdek-Místek
dodatek . 1 ke Z izovací listin  Základní školy Hrádek 144, okres Frýdek-Místek
dodatek . 1 ke Z izovací listin  Základní školy s polským jazykem vyu ovacím, Szko y
Podstawowej z Polskim J zykiem Nauczania Hrádek 77, okres Frýdek-Místek
leny finan ního výboru: ing. Robert Cieslar, Petr Turo
leny kontrolního výboru: ing. Raszka Stanislav, Starzyk Bronislav
leny výboru pro národnostní menšiny: ing. Wolny Stanislav, Pilch Pavel

odm ny pro p edsedy komisí a výbor , radní od 13.11. do 31.12.2002 ve výši K  1.010,--
odm ny pro ostatní leny ZOH od 13.11.2002 do 31.12.2002 ve výši 340,--
odm ny pro kumulované funkce p edseda komise + radní od 1.1.2003:
(Drong Jind ich, Byrtus Josef  ve výši K  2 140,--)
odm ny pro p edsedy výbor  (ing. Cieslarová Dana, Mitrengová Julie, Walek Bronislav, ing.
Kušnír Radoslav) a radní (Pilch Pavel) od 1.1.2003 ve výši K  1 240,--
odm nu pro místostarostu Roberta Borského od 13.11.2002 ve výši K   7630,--
dodatek . 1 jednacího ádu zastupitelstva obce Hrádek
usnesení

ZOH projednalo a bere na v domí:
kontrolu usnesení a zprávu z jednání rady
termíny zastupitelstev Obce Hrádek pro I. pololetí roku 2003

Pavel  T o m  a l a                                                                                          Robert   B o r s k i
   starosta obce                                                                                              místostarosta obce

Oznámení
Vážení ob ané, bydlící za tratí v dosahu nov  budovaného vodovodního adu, kte í budete

požadovat z ízení vodovodní p ípojky, p ihlaste se do 14. 3. 2003 na Obecní ú ad. Poté bude
svolána sch zka s projektantem a zástupci SmVaKu za ú elem uzav ení dohod o zhotovení
projekt  jednotlivých p ípojek, zajišt ní stavebního povolení, atp.

Pavel Tom ala, starosta obce
15

Balik Ekoludków - w wiecie bajek

„Witajcie w wiecie bajek i masek” - tymi s owami przywita  go ci Baliku gródeckiego
przedszkola w imieniu Macierzy jej przewodnicz cy T. Hupka. Karnawa owo  barwnie udekoro-
wan  sal  w go cinnym domu PZKO w pi tek 14. lutego po po udniu wype nili rodzice i dziad-
kowie, przyszli te  zacni oficjalni go cie. By  w ród nich starosta gminy P. Tom ala, prezes Ko a
PZKO K. Pilch, emerytowana dyrektorka przedszkola p. M. Haltof oraz pani dyrektor
SP R. Czader.

Tym razem dzi-
eci przygotowa y a
dwie bajeczki. Naj-
pierw kurtyna ods o-
ni a na scenie le
polan , gdzie
zwierz tka - zaj c-
zek, sroka, dzi cio ,
je , wiewórka i ab-
ka - przygotowywa y
si  do swego baliku,
niecierpliwie oczeku-

c przybycia bardzo
mi ego go cia. Wresz-
cie przyjecha  i to a
z dalekiej Warszawy.
Kto taki? Mi  Uszatek!
Wst pi  nasz Misio po
drodze i do gródecki-
ego przedszkola, pr-
zyprowadzaj c na
le ny balik i dzieci. „Misiu pluszowy, zosta  moim przyjacielem” - piewa y w jednej z piosenek.
Zbli aj cy si  koniec karnawa u - to tak e Ostatki a wi c i p czki. W nie o p czkach - a
konkretnie o p czkach babci Honoraty - by a druga bajeczka. Mia a babcia z nimi k opotów nie
lada, nim uda o jej si  te smako yki przygotowa . Nawet jej zwierz tka - piesek Azorek oraz kotek
- mog y troszeczk  z tych pyszno ci potem skosztowa . P czki, zapusty a wieczorem maska-
rada - piewali wszyscy.

Na maskarad  przysz a kolej po ma ej przerwie. Na scenie pojawi  si  korowód przebie-
ra ców. Kogo tam nie by o! Kotek, ksi niczka, utopiec, Indianka, biedronka, kowboj, mochomór,
klown, pirat, myszka, ufoludek, Czerwony Kapturek... Nie sposób wymieni  wszystkich. Ta c-
zyli - jak na prawdziwy bal przystoi - najpierw chodzonego (i doro li by im go mogli pozazdro -
ci ). Zabrzmia y ze sceny i piosenki, np. o balonikach, które te  maj  swe karnawa owe zabawy,
lub o baliku w przedszkolu, gdzie bawi y si  wszystkie zabawki. Jako e wszystkie maski by y
adne i pomys owe, wszystkie uhonorowane zosta y medalem - zabawk  i ma ym podarunkiem
z pluszow  niespodziank . A na pami tk  jeszcze by a wspólna fotografia.

Na zako czenie by y podzi kowania - od pani dyrektor przedszkola H. Konderlowej, od
Macierzy, ze SP i od go ci - dla dzieci i wychowawczy  za tak pi kny program i wszystkie
przygotowania.

Po programie dzieci bawi y si  i ta czy y. Doro li za  mieli czas na pogaw dki przy smacz-
nym pocz stunku. Balik, który zako czy  si  dopiero pó nym wieczorem, b  wszystkim przy-
pomina y równie  nagrania wideo (dzi ki niezawodnemu p. Gorylowi z Jab onkowa).

Na Baliku by a i wspomina a Lidia Kluz.
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Usnesení . 2 z ádného zasedání ZOH, konaného 15. ledna 2003
v 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hrádek

ZOH projednalo a schvaluje:
program jednání
ov ovatele zápisu: Jind ich Drong, Pavel Pilch
návrhovou komisi: Robert Borski, Josef Byrtus
úpravu rozpo tu III/2002
návrh p. Kušníra o rozpo tovém výhledu do konce volebního období
umíst ní dopravní zná ky „Rozsvi  sv tla“ na místní komunikaci nad Suszynkou

ijetí kontokorentního úv ru do výše úv rového rámce 1 000 000 K  (slovy: jedenmiliónko-
run), který bude zajišt n zástavní smlouvou i na budoucí pohledávky do celkové výše 3 mil.

, splatné do roku 2008
evedení finan ní ástky p ísp vkovým organizacím obce do výše 300 000,-- K

(pro každou školu na I. tvrt. 2003)

ZOH neschvaluje:
návrh p. Kawuloka na umíst ní ve ejného osv tlení od Suszynki k ob anu Cieslarovi

ZOH projednalo a bere na v domí:
informaci o zákon . 216/2002 Sb. o ochran  státních hranic

ipomínku p. Kušníra, aby byl rozpo et sestavován dle rozpo tové skladby stanovené
ministerstvem financí . 323/2002
rozhodnutí p. Kawuloka o z eknutí se ro ní odm ny zastupitele ve prosp ch polské mate -
ské školy

ipomínku p. Turon  ohledn  náv stí k železni nímu p ejezdu v Hrádku
ipomínku p. Kušníra ohledn  podávání návrh  p edkládaných zastupiteli
ipomínku p. Byrtuse ohledn  vypínání ve ejného osv tlení b hem no ních hodin

pod kování p. Byrtuse za lo ský p ísp vek pro TJ Hrádek
dotaz p. Kawuloka ohledn  výše platu místostarosty obce Hrádek

Pavel  T o m  a l a                                                                                          Robert   B o r s k i
   starosta obce                                                                                              místostarosta obce

eský statistický ú ad
organizujev roce 2003 v souladu ze zákonem . 89/1995 Sb., o státní statistické služb  ve zn ní

pozd jších p edpis , výb rové šet ení o pen žních a naturálních p íjmech domácností za rok 2002 - Mikrocen-
sus 2002. Ú elem šet ení je získat nejnov jší reprezentativní údaje o p íjmovém rozložení domácností, o úrovní

íjm  jednotlivých sociáln  ekonomických typ  domácností a o stupni p íjmové diferenciace mezi nimi.
Šet ení se uskute ní na území celé R v cca 11 tis. náhodn  vybraných bytech.
V období od 15. 1. do 5. 2. 2003 budou externí spolupracovníci SÚ nejprve zjiš ovat jména uživatel

vybraných byt .
Vlastní šet ení prob hne v dob  od 28. února do 25. b ezna 2003 prost ednictvím speciáln  vyškolených

tazatel . Do šet ení budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném byt  obvyklé bydlišt . Budou se
zjiš ovat údaje o sociáln  demografickém složení domácnosti, pravidelné pen žní a naturální transfery mezi
domácnostmi, spot eba produkce z vlastního hospodá ství nebo podniku a pen žní p íjmy jednotlivých len
domácnosti.

Pracovníci zapojení do šet ení se budou prokazovat pov ením k výkonu funkce, které jim vydá krajská
reprezentace SÚ. Ve všech fázích zpracování je zaru ena anonymita údaj  zjišt ných u domácností. Ochrana
individuálních údaj  je zajišt na v souladu se zákonem . 89/1995 Sb., o státní statistické služb . Všechny
osoby zú astn né na zjiš ování a zpracování údaj  jsou vázány ml enlivosti o všech šet ených skute nostech
ve smyslu § 17 uvedeného zákona.                          Ing. Jaromír Kartous, editel krajské reprezentace SÚ
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Jubilanti - Jubilaci
V m sící lednu - dubnu

W miesi cu styczniu - kwietniu
2003

94
Emilie Wanoková

90
Pavel Heczko

85
Zuzana Kajzarová

80
Marie Dziková

Jan Jursa
Jan Kaleta

75
Jan Michalek

Anna Vatralová
Anna Turo ová

Emil Stebel

70
Evžen Szczuka
Zuzana Fizková
Helena Klusová

Pavel Czyž

65
Helena Samcová
Anna Pilchová

60
Anna Walková
Bohumil Bedá

Ladislav Walach
Helena Hrubá
Karel Kaleta

Stanislav Žurek

Nové internetové stránky obce

Dne 28. ledna byly poprvé publikovány
nové p epracované oficiální internetové strán-
ky naší obce. Informace, které jsou prezento-
vány na t chto stránkách nejsou zatím vy er-
pávající (jsem úpln  na za átku asov  velmi
náro ného projektu). Rovn ž grafika zatím ne-
dosáhla profesionální úrovn . Nicmén , p i
návšt  naši adresy www.obechradek.cz,
na kterou Vás tímto pozývám, m žete objevit
zejména tyto informace:
1. všechna usnesení zastupitelstev celého

minulého i sou asného volebního obdo-
bí, v etn  t ch nejaktuáln jších,

2. obsahy všech Hrádeckých novin od roku
1999, krom  reklam, oznámení a r zných
tabulek,

3. na ízení a závazné vyhlášky platné na
území Hrádku,

4. otvírací hodiny veškerých místních
služeb,

5. struktura zastupitelstva v etn  fotografii
a telefonních kontakt  na zastupitele,

6. stru ná historie Hrádku,
7. n které užite né odkazy na www

stránky okolních obcí, vyhledava ,
ministerstev, apod.,

8. poslední schválený rozpo et obce,
9. fotogalerie historických i sou asných

snímk  Hrádku, len ných do oddíl  his-
torie, budovy, mizející architektura, p íro-
da, osobnosti, sportovní, kulturní a spol-

enské akce, zajímavosti, atd.,
10. novinky místní knihovny,
11. p ehled výsledk  voleb v obci,
12. kronika obce (prozatím do roku 1934),
13. statistické tabulky obyvatel a dom ,
14. aktuální vlakové a autobusové spojení
15. aktuální lánky o Hrádku v regionálním

tisku,
16. informace o jubilantech,

V nejbližší budoucnosti chystám uvád t
v život nové bloky informací a obrázk  o r z-
ných oblastech života obce. Jako p íklad uvá-
dím oddíly, týkající se spolk  a organizací, círk-
ví, škol, p írodního prost edí, kalendá  akcí, in-
formací pro turisty, atd. Uvítám i další vaše ná-

ty a p ipomínky jak ješt  vylepšit obsah
i formu našich stránek.                          (RB)

Inzerát

Koupím zachovalou králíkárnu s ocelovou
konstrukcí. Informace na tel.: 606 520 162

http://www.obechradek.cz
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Hodnotící lenská sch ze
Svazu dobrovolných hasi  Hrádek

V m síci prosinci roku 2002 v místní restauraci U Burého prob hla hodnotící lenská sch -
ze Svazu dobrovolných hasi  Hrádek. Jednání prob hlo za velice slušné ú asti len  SDH
Hrádek a jako hosté byli jednání p ítomni starosta obce p. Pavel Tom ala a místostarosta obce
p. Robert Borski. Jednání se taktéž zú astnili naši p átele z družební organizace SDH ierne -
Ústredie ze Slovenské republiky. Starosta naší organizace p ednesl hodnotící zprávu o innosti
SDH Hrádek za rok 2002 a úkoly, které jsme si vytý ili na rok 2003 a lenská sch ze tyto zprávy
v hlasování jednozna  p ijala.

Ze zprávy o innosti vyplynulo, že jsme vytý ené úkoly v roce 2002 splnili. Za hodnocené
období jsme k žádnému požáru nevyjížd li, ale v rámci p ípravy na tuto možnost se družstvo
muž  zú astnilo 22 krát sout že v požárním sportu a dosáhli st ídavých výsledk . Naše družstvo
žen se zú astnilo celkem 17 krát v této sout ži a z nich p ivezli celkem 7 vít zství a další druhá
a t etí umíst ní. Paní Marcela Klusová toto družstvo žen vede velice dob e a proto touto cestou
nejen jí, ale i dalším d at m je t eba velice v ele pod kovat. Taktéž ob  družstva se zú astnila
okrskového kola v požárním sportu v rámci okrsku BESKYD a shodn  skon ili na prvním míst .
V m síci srpnu jsme uspo ádali vlastní požární sout ž a následn  v m síci zá i no ní sout ž
o „Putovní“ pohár starosty obce Hrádek v areálu h išt  Sokol Hrádek. Ti, kte í se zú astnili t chto
sout ži mohou provést hodnocení sami. My je hodnotíme jako velice úsp šné a touto cestou
chceme ješt  jednou pod kovat všem sponzor m, kte í svými dary p isp li k její atraktivnosti.

innost Sboru dobrovolných hasi  je zam ená na pomoc p i živelných pohromách, požá-
rech a jiných nenadálých událostech. Jak jsem již uvedl, k žádnému požáru jsme v roce 2002
nevyjížd li, ale na požádání OÚ jsme likvidovali nalomený strom u rodinné domu paní Klusové
(U Chodury), osekávali ledové rampouchy u polské školy, vy istili sklen né výpln  nádražní
budovy, kterou poškodili tzv. spreja i, provedli celkovou opravu mostu p ed potok Kompa ov, kde
jsme vym nili po celé délce shnilou d ev nou výpl .

Dále ve spolupráci s OÚ, Sokolem Hrádek a PZKO jsme postavili vatru a zajistili bezpe nost
po dobu jejího ho ení v rámci Dne d tí, podíleli se na oslavách Dne Jablunkovska a v rámci
po adatelské služby jsme se zú astnili již tradi ního b hu Hrádkem.

V sou asné dob  po stránce výzbroje a výstroje jsme na tom vcelku dob e a náš sbor byl
v roce 2002 dopln n o 3 ks pracovních zásahových obleku NOMEX, které spl ují ty nejp ísn jší
kritéria pro bezpe nost hasi , motorovou pilu zn. JON-SERE a další b žné dopl ky pro innost
SDH.

Z naší hodnotící zprávy jasn  vyzn lo, že spolupráce s Obecním ú adem v Hrádku je na
velmi dobré úrovni, což sv í i o n kterých provedených pracích v rámci hasi i - obecní ú ad.
Proto chci pod kovat nejen hasi m, ale i dalším ob an m obce Hrádek, kte í jsou nám nápomocni
v naší nelehké dobrovolné innosti a dodate  poblahop át hodn  úsp chu v roce 2003.

Starosta SDH Hrádek
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sto Jablunkov - pov ený ú ad i pro naši obec
V rámci reformy územní ve ejné správy byla k 31. 12. 2002 ukon ena innost OKÚ Frýdek-

Místek. Od 1. 1. 2003 se p enesla jeho p sobnost na krajský ú ad a obecní ú ad s rozší enou
sobností, kterým se stal i M stský ú ad Jablunkov. Pro usnadn ní orientace na tomto ú ad

Vám p edkládáme seznam odboru v etn  konkrétních osob a telefonních ísel.
Starosta m sta Petr Sagitarius 558 340 615
M ístostarosta m sta Stanislav Jakus 558 340 613
Tajem ník M gr. Stanislav Loskot 558 340 614
Sekretariát starosty Andrea Sikorová 558 340 615

vnitro@jablunkov.cz
vedoucí odboru Ing. Jan Nieslanik 558 340 620
vedoucí organiza ního odd lení Ing. Ji í Kowolowsk i 558 340 637
civilní obrana, evidence branc Josef Benek 558 340 621

Lucie Gavendová 558 340 611
Dana Jakusová fax 558340619

matrika Jana Cie larová 558 340 623
ov ování, rejst íky trest Irena W idenková 558 340 622

Petra Benková 558 340 625
Halina Janiczková 558 340 624

registr obyvatel Marcela mielová 558 340 626
Lenka Stopová 558 340 627
Jana Klusová 558 340 628

ohlašovna, správní íz. na ús. OP a CD Jarmila Ježowiczová 558 340 629
Jana Szotkowská 558 340 668
Anna Byrtusová 558 340 669

meu.soc@jablunkov.cz
vedoucí odboru žena Ježowiczová 558 340 650
ved. odd. - pé e o rodinu a d ti, dávky pro nezam . ob any M arie Lupinská 558 340 651
ved. odd. - pé e o staré a t žce zdr. post. ob ., zdravotnictví Tá a m ielová 558 340 652
služby a dávky pro staré a zdravotn  postižené ob any Katarzyna Skotnicová 558 340 653

Alžb ta Kurková 558 340 654
Marie Janiczková 558 340 655

ekonom Sylva Gemrotová 558 340 656
Jana Lancová 558 340 657
Magda Hotová 558 340 658

kurátor pro mládež a dosp lé, c ivilní s lužba Bc. David miel 558 340 659
Dis. Miroslava Lysková 558 340 646
Bc. Urszula W aclawková 558 340 647
Leona Stryczková 558 340 648
Zuzana Kurková 558 340 649

edb žná opat ení - soud 721 423 547
zivnost@jablunkov.cz

vedoucí živnostenského ú adu, kontrolní a p estupková kom ise Stanislav Szlauer 558 340 670
Dagmar S owiková 558 340 671
Ludmila Byrtusová 558 340 672
Jana wierczková 558 340 673

doprava@jablunkov.cz
vedoucí odboru Ing. Radim P ek 558 340 680

Iveta Konderlová 558 340 681
Zuzana Friedlová 558 340 682
Jolanta Hrycková 558 340 683
Ing. Marie Lysková 558 340 684
Ing. Karel Mrukwia 558 340 685
Zden k Lipowski 558 340 686

estupky Ing. Marcela niego ová 558 340 687
silni ní správní ú ad, p estupky Radim Sikora 558 340 688

zivotni@jablunkov.cz
vedoucí odboru Ing. Ji í Vavra 558 340 690
spec. stavební ú ad pro vodovod. díla Marek Sikora 558 340 691
lesnictví, myslivost, rybá ství Ing. Jaroslav Ježowicz 558 340 692
orgán ochrany ZPF, nakl. s odpady Marta Bojková 558 340 693
orgán ochrany p írody a ovzduší Mgr. Jakub W olný 558 340 694
vodoprávní orgán Bc. Vladimíra Kozielková 558 340 695

Odbor organiza ních a vnit ních v cí

podatelna, spojovatelka, tel. úst edna, kopírování pro ve ejnost

cestovní doklady

ob anské pr kazy

estupky

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví

dávky pro staré a zdravotn  postižené ob any

sociáln  - právní ochrana d tí

dávky pro rodiny s d tmi a nezam stnané ob any

Živnostenský ú ad

živností volné, vázané, emeslné a koncese

Odbor dopravy

evidence vozidel

evidence idi

technik

Odbor životního prost edí

mailto:vnitro@jablunkov.cz
mailto:meu.soc@jablunkov.cz
mailto:zivnost@jablunkov.cz
mailto:doprava@jablunkov.cz
mailto:zivotni@jablunkov.cz


912

Ohlédnutí za lo ským po asím

Rok 2002, co se po así tý e byl velmi p íznivým. Silné mrazy první dva týdny v roce
vyst ídal pon kud mírný konec zimy. Slibn  se vyvíjející jaro pokazilo n kolik mrazivých dn
v dubnu, které napáchaly dosti zna né škody zejména na choulostiv jších okrasných d evinách.
Velmi teplý kv ten a pak prakticky celé léto p íznivé klima, charakteristické dostatkem pravidel-
ných deš ových srážek bylo p inou relativn  úrodného roku. Zejména z úrody jablek a brambor

li p stitelé radost. Pon kud suchý srpen uškodil houbám, které nerostly tak hojn  jako v minulých
letech. Na podzim jakoby si listopad se íjnem prohodili role. Pr rné teploty v listopadu byly
skoro stejné jako v íj-
nu. První mráz uhodil
21. íjna , první sníh
poletoval 10. listopa-
du. Konec roku se vy-
zna oval holomrazy a
neobvykle velkým ne-
dostatkem sn ho-
vých srážek. Dle úda-

, které mi každoro -
 poskytuje pan Wa-

lek, vyplývá, že uply-
nulý rok s celkem 54
teplotními rekordy byl
po roce 2000 druhým
nejteplejším za po-
sledních 20 let.

(RB)

Vývoj pr rných teplot v pr hu roku 2002
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Olza v zim  (Foto: Robert Borski)
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ODJEZDY AUTOBUS
ZE ZASTÁVKY HRÁDEK, rest. U nádraží

Platí od 11. 1. 2003

SM R T INEC
  eský T šín, AS 5:07 x16 11:53 x16 13:16 6+ 19:34 12

  Frýdek-Místek AS 7:04 x15

  Haví ov, M sto st ed 7:30 x

  Haví ov, M sto žel. st. 6:39 x

  Haví ov, Podlesí aut. nádr. 11:53 x15 11:53 6+ 13:12 x

  Ostrava ÚAN 16:27 x

  T inec AS 6:14 6,31 6:42 x16 7:28 x17 7:55 x 8:30 x16 8:35 +

8:55 x 9:20 x,6,31 9:45 x17 10:05 + 11:00 12:30 x17

12:55 x17 13:09 x 14:43 x 15:36 6,31 15:39 x15 15:40 x16

15:51 + 16:52 x 16:53 17:16 x16 17:55 x,6,31 17:55 +

18:39 x 19:44 6+12

  T inec - žel. st. 4:50 x

  T inec, AS pod Kanadou 5:08 x16 5:10 x 5:38 x 5:52 6,31 6:09 x 6:14 x16

13:03 x,6,3113:47 x,6,31 13:55 x 14:09 x

  T inec - žel. - válcovna C - D 5:03 6,31 5:05 + 5:12 x 5:12 6+ 5:41 x 13:06 +

SM R JABLUNKOV
  Bukovec - škola 5:58 x16 6:43 x 15:37 x 16:44 + 17:49 + 18:53 x

20:20 14 22:45 x

  Bukovec-šk., p es Píse nou 6:43 6+ 18:53 6+ 22:45 6+

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

  Jablunkov AS 6:03 x 6:58 x18 7:14 x17 7:14 x18 7:59 x17 8:14 6,31

8:25 x 9:14 x 9:54 6+ 10:52 x 10:52 6,31 10:52 +

11:52 + 11:52 x,6,31 12:19 x16 12:29 13:44 x 13:54 6+

14:45 x 14:54 x16 15:35 x 16:33 x,6,31 17:53 x 17:53 6+12

18:29 x,6,31

  Jabl. Žihla, z. Elektro - Prag 13:24 x17

  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 6,31

14:46 + 14:46 x 22:46 14

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

  Návsí, žel. st. 6:56 x16 9:54 x 14:48 x

  Písek, pož. zbrojnice 5:39 x 6:58 x17 13:49 x

Vysv tlivky
x - jezdí v pracovní dny 15 - jede od 28. 6. - 31. 8. 03
+ - jezdí v ned li a ve státem uznané svátky 16 - jede 15. 12. 02 - 27. 6. 03, 1. 9. 03 - 13. 12. 02
6 - jezdí v sobotu 17 - jezdí ve dnech školního vyu ování
12 - nejede 24. 12. 18 - jezdí ve dnech, kdy není školní vyu ování
14 - nejede 24. 12. a 31. 12. 31 - nejede 5. 7. 03
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ODJEZDY AUTOBUS
ZE ZASTÁVKY HRÁDEK, HARCOV

Platí od 11. 1. 2003

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, M sto st ed 7:27 x

  Haví ov, M sto žel. st. 6:37 x

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

  Hrádek, rest. u nádraží 22:16 x,13

  Ostrava ÚAN 16:26 x

  T inec AS 6:12 6,31 7:53 x 8:28 x16 8:33 + 8:53 x 9:18 x,6,31

9:43 x17 10:03 + 10:58 12:28 x17 12:53 x17 13:07 x

14:41 x 15:34 6,31 15:37 x15 15:37 x16 15:49 + 16:50 x

16:51 17:53 x,6,31 17:53 + 18:37 x 19:42 6+12

  T inec - žel. st. 4:48 x

  T inec, AS pod Kanadou 4:56 x 5:06 x16 5:50 6,31 6:06 x 6:12 x16 12:59 x+

13:00 x,6,3113:45 x,6,31 14:07 x

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

21:07 6+ 21:07 x

SM R JABLUNKOV

  Bukovec - škola 5:38 x 6:00 x16 6:45 x 15:39 x 16:46 + 17:51 +
18:56 x 20:22 14 22:47 x

  Bukovec-šk., p es Píse nou 6:45 6+ 18:56 6+ 22:47 6+

  Horní Lomná, Horní P ela 8:16 + 14:47 6+ 22:46 x

  Jablunkov AS 6:05 x 6:43 x 7:00 x18 7:16 x18 7:17 x17 8:01 x17

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

10:54 + 11:54 + 11:54 x,6,31 12:21 x16 12:31 13:46 x

13:56 6+ 14:44 x 14:47 x 14:56 x16 15:37 x 16:35 x,6,31

17:55 x 17:55 6+12 18:31x,6,31

  Jabl. Žihla, z. Elektro - Prag 13:26 x17

  Mosty u J., OÚ, pokr. do st. hran. 6:25 x

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

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

  Návsí, žel. st. 5:40 x 9:56 x

  Písek, pož. zbrojnice 5:41 x 7:00 x17 13:51 x 14:40 6,31

Vysv tlivky
x - jezdí v pracovní dny 15 - jede od 28. 6. - 31. 8. 03
+ - jezdí v ned li a ve státem uznané svátky 16 - jede 15. 12. 02 - 27. 6. 03, 1. 9. 03 - 13. 12. 02
6 - jezdí v sobotu 17 - jezdí ve dnech školního vyu ování
12 - nejede 24. 12. 18 - jezdí ve dnech, kdy není školní vyu ování
14 - nejede 24. 12. a 31. 12. 31 - nejede 5. 7. 03


