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Ro ník IX ezen 2005íslo 2

Zm ny v odpadovém systému obce

Od 1. dubna 2005 za ne v obci platit novinka v odvozu komunálního odpadu. Domácnostem
se ty mi a více leny (p ihlášenými do systému)  bude odvážen odpad ast ji, tj. jednou za 14
dní. Doposud platila t ítýdenní perioda pro všechny domácnosti  bez rozdílu. D vodem k této
zm  byly p ipomínky firmy Nehlsen o p epln nosti cca poloviny ze všech popelnic. Byla p ed-
ložena fotodokumentace, která toto tvrzení dokazovala. etnost svoz  je ve všech okolních
obcích krom  Hrádku a okrajových ásti Jablunkova trnáctidenní, což je podle firmy Nehlsen
optimální a i z hygienických d vod  lepší. Na stran  druhé pochopiteln  nákladn jší.
Obec se z tohoto d vodu po dva roky bránila trnáctidenním svoz m. Nakonec byl u in n výše
uvedený kompromis pro více lenné domácnosti.

Pro ob any to neznamená navýšení poplatku! Financování odvozu odpad  je nastaveno
tak, že obec nedoplácí ze svého rozpo tu na tuto službu. Poplatky jsou vždy upravovány podle
výsledk  z minulého roku. Letos se poplatek nebude navyšovat z n kolika d vod :
1. zdražovalo se už loni o 15 % (z toho byl 14% nár st DPH)
2. obec má stále nar stající p íjmy z t íd ného odpadu (díky uv dom lejším ob an m). V roce

2004 jsme utržili za t íd ný odpad více než 65 000 K
3. perioda odvozu odpadu pro více lenné domácnosti se zkrátila až od 1.4.2005, tak aby byl

systém v rovnováze.

V p íštím roce se ur itému zdražení pravd podobn  nevyhneme, pokud chceme systém
udržet samofinancovatelným.  Výše poplatku do zna né míry závisí na tom jak velký objem
odpadu ob ané vyt ídí.

Druhá zm na se týká plateb za odvoz odpadu. Ob ané již nebudou dostávat tvrtletní, ale
pololetní poštovní poukázky,  které mohou zaplatit jak na pošt  tak p ímo na OÚ. To však nezname-
ná, že poplatek bude možné zaplatit pouze dvakrát do roka. Obec zakoupila nový po íta ový
program pro správu poplatk , který umož uje ob an m platit libovoln  nap íklad m sí  nebo

eba i za n kolik let dop edu a to i souhrnn  (za odpady, psy, atd.). Tento zp sob placení je možný
pouze na obecním ú adu.

íme, že tyto drobné zm ny budou ob an m k prosp chu.
Chceme ob an m pod kovat za velmi p íkladný p ístup co se tý e t íd ní odpadu. V porovnání

s  ostatními obcemi obhospoda ovanými firmou Nehlsen pat íme k t m s nejv tším množstvím
vyt íd ného odpadu na osobu.

Robert Borski
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Plán sb ru a svozu nebezpe ných odpad
v obci Hrádek

Termín: sobota 23. 4. 2005, 15. 10. 2005

Hodina Stanovišt  sb ru
8.00 - 8.25 Chata Hrádek
8.35 - 9.00 p. Cie lar „Dziol”
9.10 - 9.45 Suszynka
9.55 - 10.20 U Walka - rozvád
10.30 - 10.55 Kemp ice - lávka
11.05 - 10.30 išt
12.10 - 12.45 Obecní ú ad
12.55 - 13.20 Rov a
13.30 - 13.55 Chodury - Samce
14.05 - 14.30 Regula ní stanice
14.40 - 15.05 Lyngi - u Mruzka
15.15 - 15.40 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
hydroxidy, istící a odmaš ovací prost edky, oleje (mimo potraviná ských), fotochemi-
kálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), mono lánky a autobaterie, zá ivky a výboj-
ky, obaly se zbytky chemikálií, rtu ové teplom ry, léky a lé iva, ledni ky, mrazni ky,
hasící p ístroje s obsahem freon , televizory, rádia a po íta e.

Sou asn  provádíme do dalšího kontejneru sb r objemových odpad  a pneu-
matik (pouze z osobních a dodávkových autombil ). Mezi objemný odpad pat í díly
nábytku, plastové díly a nádoby, matrace aj. Sporáky, pra ky a železo odevzdejte na
sb rných dvorech v T inci nebo Jablunkov .

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 !

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz
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Usnesení z jednání ZOH . 14/2005, konaného 16.3.2005
v 15:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Hrádek

ZOH projednalo a schvaluje:
program jednání, v etn  dopln ní o bod 8a)
návrhovou komisi ve složení: p. Starzyk, p. Raszka
ov ovatele zápisu: p. Pilch, p. Polok
zapisovatelku: sl. Bitalovou
rozpo et Obce Hrádek na rok 2005
navýšení odm n dle na ízení vlády 697/2004 Sb. o odm nách za výkon funkce neuvoln né-
ho lena zastupitelstva s platností od 1.1.2005 a poskytnutí rozdílu mezi výši m sí ních
odm n od 1.1.2005 do 28.2.2005 dle . II, odst. 1,2
Odm ny len m výbor , kte í nejsou leny OZ ve výši 2 000 K  za rok 2004
Obecn  závaznou vyhlášku o školských obvodech a spádových školách . 1/2005
Žádost Základní školy 144 Hrádek, okres Frýdek – Místek o ud lení výjimky hodné z etele dle
zákona 561/2004, pro školní rok 2005/2006
Grant pro rok 2005 ve výši 120 000 K
Navýšení lenského p ísp vku do SOJ
Dodatek . 2 ke z izovací listin  “Základní škola s polským jazykem vyu ovacím“ „ Szko a
Podstawowa z Polskim Jezykiem Nauczania Hrádek 77, okres Frýdek – Místek“
Dodatek . 2 ke z izovací listin  „Základní škola Hrádek 144, okres Frýdek – Místek“
Sm nu pozemk  mezí obcí Hrádek a CB Hrádek dle p ílohy

ZOH projednalo a bere na v domí:
Kontrolu usnesení
Zprávu z jednání rady
Usnesení výboru pro národnostní menšiny ze 6. sch ze výboru
Informaci starosty o nákladech na zimní údržbu
Informaci o postupu p íprav rychlostní komunikaci a koridoru
Zákon . 96/2005 Sb. O st etu zájmu

ZOH projednalo a neschvaluje:
Smlouvu o dopravní obslužnosti

ZOH projednalo a ukládá:
Úkol starostovi projednat další postup p i stanovení dotací pro dopravní obslužnost obce ve
SOJ
Rad  z ídit dv  vítací tabule – dvojjazy né, umíst né p i vjezdu do obce Hrádek a dvojjazy -
ný nápis na hasi ské zbrojnici

Pavel Tom a Robert Borski
starosta obce místostarosta obce
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HLEDÁTE FIRMU, KTERÁ VÁM NABÍDNE
VÝM NU OKEN RYCHLE, KVALITN  A ZA

VÝHODNÉ CENY?
Už nehledejte, jsme tady pro Vás.

    Nabízíme

OKNA aDVE E
výte né kvalityv r zných barevných

provedeních až se sedmiletou zárukou. V naší
nabídce naleznete 3 druhy profil , 3 barevné
odstíny t sn ní, 3 druhy zasklívacích lišt a to

vše bez píplatk .
Pouze u nás revolu ní termoráme ek

s desetiletou zárukou.

poradenství*záru ní i pozáru ní
servis*dopl kový sortiment

 parapety - garážová vrata – rolety - žaluzie

                               Zveme Vás do naší vzorkové prodejny:
NAJDE

                                  ul.P átelství 1009
                                              T inec Kamionka (nad poštou)
                                             tel: 558 321 772, fax: 558 321 953
                                             e-mail: silesiaservis@seznam.cz

mailto:silesiaservis@seznam.cz
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Obecn  závazná vyhláška . 1/2005
 o školských obvodech spádových škol

Zastupitelstvo obce Hrádek na svém 14 zasedání konaném 16.b ezna 2005 se usneslo
vydat podle §10 písm. d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),
ve zn ní pozd jších p edpis  v souladu s § 178 odst. 2 písm. b) zákona . 561/2004 Sb.,o

edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) tuto
obecn  závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

lánek I.
edm t a p sobnost vyhlášky

(1) Vyhláška o školském spádovém obvodu vznikla na základ  uzav ené dohody obcí Byst ice
a Hrádek.

(2) Vyhláška stanovuje školský spádový obvod základních škol z izovaných obcí Hrádek pro
žáky I. stupn  a školský spádový obvod pro žáky II. stupn  základní školy bydlících v obci
Hrádek

3) Touto vyhláškou není dot eno právo zákonných zástupc  zapsat dít  do jiné školy, zvolit
pro žáka jinou než spádovou školu, bude-li zde dostate ná kapacita.

lánek II.
Školské obvody základních škol

 (1) Obec Hrádek je školským obvodem spádové školy s I. stupn m výuky p ísp vkové organi-
zace Základní škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek a Základní škola s polským jazykem
vyu ovacím, Szko a Podstawowa z Polskim J zykiem Nauczania, Hrádek 77,
okres Frýdek - Místek

(2) Obec Hrádek je Spádovým školským obvodem základních škol, Základní škola Byst ice 848,
okres Frýdek – Místek, p ísp vková organizace a Základní škola Stanis awa Hadyny
s polským jazykem vyu ovacím Byst ice 366, okres Frýdek – Místek, p ísp vková organiza-
ce, z ízených obcí Byst ice pro žáky II. stupn .

lánek III.
innost

Tato obecn  závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Pavel Tom ala Robert Borski
starosta obce místostarosta obce
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. Rozp. skladba Ukazatel v tis. K /rok
Položka P  Í J M Y

1 1111 Da  z p íjm  fyz. osob ze závislé innosti a funk ních požitk 2 330,0
2 1112 Da  z p íjmu fyz. osob ze samostatné vyd le né innosti 570,0
3 1113 Da  z p íjmu fyz. osob  z kapitálových výnos 165,0
4 1121 Da  z p íjmu právnických osob 2 625,0
5 1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 1,0
6 1211 Da  z p idané hodnoty 3 875,0
7 1334 Odvody za odn tí p dy ze zem lského p dního fondu 5,0
8 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu - ú et Odpady 540,0
9 1341 Poplatek ze ps 24,0
10 1342 Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt 10,0
11 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5,0
12 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 20,0
13 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu - ú et Odpady 16,0
14 1351 Odvod výt žku z provozování loterií 5,0
15 1361 Správní poplatky 35,0
16 1511 Da  z nemovitostí 290,0
17 I. Da ové p íjmy celkem 10 516,0
18 2481 miel B. - p íjmy od dlužník  za realizace záruk 36,0
19 4134 evody z rozpo tových ú 60,0
20 4112 Neinvest. p ijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu 230,1
21 3312/2321 Hudební innost - Dny Jablunkovska 10,0
22 3314/2111 Knihovna - lenké p ísp vky 3,0
23 3319/2111 Ostatní záležitosti kultury 5,0
24 3349/2111 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk  - Hrádecké noviny 2,0
25 3419/2111 Ostatní t lovýchovná innost 20,0
26 3631/2132 Ve ejné osv tlení 0,3
27 3632/2111 Poh ebnictví 50,0
28 3613/2132 Nebytové prostory (pošta) - za služby a nájemné 30,0
29 3639/2132 Komunální služby (bud. OÚ) - za služby a nájemné 140,0
30 3722/2112 Sb r a svoz komunálních odpad  - prodej popelnic 5,0
31 3723/2111 Sb r a svoz ostatního odpadu (Eko-kom) 70,0
32 4318/2111 Ostatní socální pomoc starým ob an m 7,0
33 6171/2329 Správa OÚ - ostatní neda ové p íjmy 25,0
34 6310/2141 P íjmy z úrok 8,0
35 II. Neda ové p íjmy 701,4
36 ÍJMY CELKEM 11 217,4
37 FINANCOVÁNÍ
38 8115 Zm na stavu krátkodobých prost edk  na bankovních ú tech 795,0
39 CELKEM 12 012,4

Rozpo et obce Hrádek na rok 2005 - p íjmy
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Rozpo et obce Hrádek na rok 2005 - výdaje
. Rozp. skladba Uk az ate l v tis. K /rok

Polož k a V Ý D A J E
3 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodá ství 10,0
4 2212 Silnice 1 220,0
5 2221 Dopravní obslužnost 30,0
6 2310 Pitná voda 300,0
7 2321 Kanalizace 1 000,0
8 3113 Základní školy - neinv. dotace obcím - 140,0
9 Základní školy - p ísp vky na innost - ZŠ - 710,0

10 Základní školy - p ísp vky na innost - PZŠ - 480,0
11 Základní školy - oprava budov - 175,0
12 Školství celkem 1 505,0
13 3312 Hudební innost - Hrádecké dny 80,0
14 3314 Knihovna 56,0
15 3319 Ostatní záležitosti kultury (zájezdy d chodc  a ost.) 15,0
16 3326 Obnova kulturních památek 2,0
17 3349 Ostatní záležitosti sd lovacích prost ed  (Noviny) 30,0
18 3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ - den d tí a ost.) 70,0
19 3419 Ostatní t lovýchovná innost - B h Hrádkem - 35,0
20 Ostatní t lovýchovná innost - šachový turnaj - 2,0
21 Ostatní t lovýchovná innost - novoro ní turnaj - 3,0
22 Ostatní t lovýchovná innost - dotace ob . sdruž. - 145,0
23 lovýchovná innost celkem 185,0
24 3511 Všeobecná ambulantní pé e 10,0
25 3612 Bytové hospodá ství 350,0
26 3613 Nebytové hospodá ství (pošta) 50,0
27 3631 Ve ejné osv tlení 350,0
28 3632 Poh ebnictví 130,0
29 3635 Územní plánování 250,0
30 3639 Komunální služby (budova OÚ) 1 500,0
31 3721 Sb r a svoz nebezpe ných odpad 70,0
32 3722 Sb r a svoz komunálních odpad 540,0
33 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 200,0
34 4186 ísp vek na individuální dopravu - ÚZ - 98072 6,0
35 4318 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m 50,0
36 5512 Požární ochrana 100,0
37 6112 Zastupitelstva obcí 870,0
38 6171 innost místní správy 1 931,4
39 6310 Úroky vlastní a s lužby pen žních ústa 103,0
40 6320 Pojišt ní funk  nespecifikované 25,0
41 6330 evody vlastním fond m 60,0
42 6402 Finan ní vypo ádání minulých let 2,0
43 6409 Ostatní innosti jinde neza azené 300,0
44 Celkem výdaje 11 400,4

Financování
45 8124 MK m stek Harcov - splátka jis tiny 240,0
46 8124 Kanalizace - splátka 308,0
47 8124 Tepelné erpadlo - splátka 64,0
48 Celkem financování 612,0
49 CELKEM 12 012,4
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G r a n t y    p r o   r o k   2 0 0 5

Vyhlašovatel: Rada Obce Hrádek

Název grantu: Podpora práce s mládeži, podpora kulturních aktivit v obci, pod-
pora sportovní innosti v obci, podpora volno asových aktivit.

Žadatel: Fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlišt m v Hrádku

Celková výše grant : 120 000 K

Uznatelné náklady: max. do výše 75% celkových náklad  projektu
Veškeré náklady související s po ádáním akce vyjma náklad  na
extern  zajiš ované administrativní služby a práce, poradenské
služby, konzultace, finan ní audit, úhradu sm nek a osobních
náklad .

Povinné p ílohy: - projekt – stru ný popis zamyšlené akce finan ních náklad
a  požadavk  na poskytnutí dotace
- doklady o právní subjektivit  ( u právnické osoby)
- estné prohlášení, že žadatel  nemá žádné závazky po lh
splatnosti v i státním fond m, p emž za závazky v i státním
fond m se považují závazky v i Fondu národního majetku, Stát-
nímu fondu životního prost edí, Pozemkovému fondu, zdravotním
pojiš ovnám a Celní správ , za vypo ádání nelze považovat
pose kání s úhradou dlužných závazk .

Kritéria výb : 1. Prosp šnost projektu pro ob any Hrádku
2. Výše požadované dotace

Termín odevzdání projekt : 30.4.2004

Možnost erpání prost edk : do 6 m síc  od podepsání smlouvy o poskytnutí
dotace

Návrh pracovní výb rové skupiny: 1. Dana Cieslarová
2. Boleslav Kopecký
3. Robert Borski
4. Bronislav Walek
5. Kušnír Radoslav

Datum vyhlášení grantu: 30.3.2005
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Pohárový závod Místo vyp: Druž: Datum
1. O pohár obce Hrádek Olomouc 7/3 1.5.2005
2. O pohár obce Byst ice Litovel 7/3 8.5.2005
3. O pohár obce Vendryn Chrudim 7/3 22.5.2005
4. O pohár m sta Jablunkov Pod brady 7/3 5.6.2005
5. O pohár m sta T inec Praha 7/3 19.6.2005

Pohárový závod Místo vyp: Druž: Datum
1. O pohár obce Návsí Olomouc 7/3 11.9.2005
2. O pohár obce Milíkov Litovel 7/3 25.9.2005

Maximální poplatek 350 K od chovatele (podle po tu sout žících a
ípadných sponzor ). P ihlášky do sout že do 1. 4. 2005

Maximální poplatek 150 K . P ihlášky do sout že do 30. 8. 2005

Závody holoubat:

Návrh závodního plánu pro 2. ro ník pohá-
rové sout že CH P H o putovní Slezský

pohár 2005

Základní podmínky pohárové sout že CH P H o
Slezský superpohár

1. Sout že se mohou zú astnit všichni registrování i neregistrování chovatelé poštovních
holub  t inecko-jablunkovského regionu.
2. Do sout že každý chovatel m že p ihlásit pouze jedno sedmi lenné družstvo poštovních
holub . (v p ípad  stráty holuba, není možné družstvo doplnit dalším holubem).
3. Nasazování na závod musí probíhat tak, aby žáden chovatel nem l možnost poznat tajné
kódy (gumi ky) svých nasazovaných holub .
4. V každém závod  bodují pouze 3 první holubi. (Po doletu t etího holuba, chovatel pomocí
SMS zprávy nahlásí ur ené osob  všecny 3 tajné kódy najednou a gumi ky uschová pro

ípadnou kontrolu).
5. Vyhlášení výsledku a p edávání poháru se bude konat vždy odpoledne v den závodu na

edem ur eném míst .
6. Za 1. místo v závod  získává chovatel i všichni 3 jeho holubi zvláš  10 bod , za 2. místo
9 bod , za 3 místo 8 bod , atd.
7. Celkovým vít zem sout že a nejlepším holubem sout že (eso holub) se stane ten chova-
tel a ten holub, který získá ze všech závodu dohromady nejvyšší po et bod .
Letu zdar! Po adatel 2005
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Za paní editelkou Jitkou Klesnilovou

Paní editelka Jitka Klesnilová se narodila 19. erven-
ce 1930 v Krom íži. U itelství vystudovala na Univerzit
Palackého v Olomouci. Svá u itelská léta prožila ve ško-
lách na Olomoucku, v T inci a posledních 18 let své školní
služby pracovala ve funkci editelky na malot ídní škole v
Hrádku. Do d chodu odešla v roce 1985.

Jakou byla u itelkou posoudíte nejlépe vy, její bývalí
žáci, které nau ila íst, psát a po ítat. Položila tak velmi
kvalitní základ pro váš další rozvoj, jež mnozí z vás zúro ili
studiem ne st edních i vysokých školách a z n kterých
z vás se stali úsp šní podnikatelé.

Paní editelka Jitka Klesnilová prohrála boj s t žkou
nemocí dne 12. února a poslední rozlou ení se konalo 18.
února 2005 v ob adní síni krematoria v Olomouci.

 V nujte, prosím, paní Jitce Klesnilové tichou vzpomínku.

Mgr. Libuše Ježowiczová

Vyhodnocení váno ní sbírky OS ADRA CZ

Dne 3.1.2005 byla v našem regionu ukon ena ve ejná sbírka OS ADRA pro ob ti beslanské
tragédie. Pokladni ky s logem „ADRA“, které byly umíst ny na poštách v Návsí, v Jablunkov , v
Mostech a na OÚ v Hrádku a v Dolní Lomné, byly na OÚ v Návsí ú edn  rozpe et ny a jejich
obsah spo ítán. Díky Vám, všem ochotným dárc m, dosáhla výsledná suma výše 13875  a
byla neprodlen  odeslána na ú et k tomuto ú elu vedený u SOB.

kujeme tímto také všem ochotným spolupracovník m z OÚ, M Ú a jmenovaných pošt za
vst ícné jednání a taktéž dobrovolník m z ad student , kte í p sobili v centru Jablunkova.

OS ADRA CZ d kuje také Vám všem, které nenechalo lhostejnými nedávné zem esení
v Asii, jehož následky jsou pro mnohé z nás nep edstavitelné. K dispozici pro Vaše dary je znovu
otev en ú et u SOB . 85558555/0300, v.s. 777 a taktéž je možnost finan  podpo it postižené
obyvatele dárcovskou SMS ve tvaru DMS ASIE na íslo 87777.
Více informací najdete na www.adra.cz.

Koupím zachovalý vozík (dvoukolák) maximáln  do 1000 K .
Tel.: 777 340 093

Strojní broušení et zových pil
Evžen Szczuka

Hrádek 205 (u bývalého kravínu)
Tel.: 776 383 905
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Pohárová sout ž CH P H

Vážení p átele,

u p íležitosti vstupu eskérepubliky do Evropské unie bylo v lo ském roce uspo ádáno
mnoho kulturních, sportovních a dalších akcí, jejích hlavním ú elem bylo upevnit mír, porozu-

ní a p átelství nejen mezi evropskými národy.

Vzhledem k tomu, že poštovní holubi jsou již odedávna považování v našich zem pis-
ných polohách za symbol míru a p átelství, byl v roce 2004 u p íležitosti vstupu naší repub-
liky do EU, uspo ádán 1. ro ník takové pohárové sout že CH P H, která by nám každým
dalším rokem i ve Slezsku p ipomínala nejen toto významné výro í, ale upev ovala i vý-
znamné hodnoty, jako jsou práv  mír a p átelství. Proto také sout žní podmínky jednotlivých
pohárových závod  byly stanovené tak, aby se jí mohli ú astnit všichni chovatelé poštov-
ních holub  bez rozdílu, aby i chovatelé z minimálním po tem holub  (3) mohli v sout ži

inn  konkurovat takzvaným velkochovatel m, kte í chovají 100, 200 nebo i více holub  a
tyto po ty nadále navyšují p edevším proto, že v jejich dosavadních obdobných sout žích
mohou bodovat všechny jejich holuby. P vodn  byla celá sout ž p ipravena tak, aby se jí
mohli zú astnit i všichni registrování chovatelé t inecko-jablunkovského regionu zdarma
(p es 100 len ) a aby jejich obdobná sout ž nebyla žádným zp sobem narušena. Tím, že
OS CHPH na poslední chvíli odmítla p epravu poštovních holub  na jednotlivé závody, vznik-
ly zna né problémy nejen fina ního charakteru. Hned úvodní závod musel byt odložen. Bylo
nutné narychlo zhotovit nový p epravní box, zajistit náhradního p epravce, a vybrat finan -
ní prost edky od sout žících na p epravu holub . I p es tyto a mnohé další obdobné problé-
my se však sout ž povedlo alespo  v náhradní a zkrácené podob  zdárn  uskute nit.

Všechno nasv uje omu, že tato nová sout ž má p ed sebou dlouholetou perspekti-
vu a postupn  se stane pro všechny ú astníky i p íjemnou tradicí.

Po adatel - Pavel Bocek

Kone né po adí 1. ro níku pohárové sout že
CH P H o Slezský superpohár

1. Otto Sabela 17 bod
2. Regina Martynková 16 bod
3. Vladislav Ježovicz 16 bod
4. Marek Bocek 15 bod
5. Bronislav Cienciala 12 bod
6. Pavel Bocek 11 bod
7. Václav Martynek 6 bod
8. Vítek Stodola 5 bod
9. Libor Sabela 5 bod
10. Oskar He ko 4 bod

http://www.adra.cz.
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Na os od  - gródeckie ostatki
Zdawa oby si , e tegoroczny karnawa  ledwo co zacz , a ju  si  sko czy  - tak by

krótki. Na os od  po egnania z okresem zabaw od wielu ju  lat (blisko dwudziestu) urz dzaj
gródeccy PZKO-wcy sw j Ostatkowy Bal. trzeba przyzna , e w tym roku mieli organizatorzy
szczeg lne obawy. W okolicy nazbiera o si  bowiem w tym samym terminie najró niejszych
bali wi cej ni  zwykle. Straszyli wi c poniektórzy „ yczliwi”, e przyjdzie przys owiowiych
„pi  i pó  ludzia”, a do tego ta i cie syberyjska pogoda, choroby,... itd., itp. ...

A co si  okaza o? W mro  ostatni  sobot  tegorocznego karnawa u (czyli 5 II) Dom
PZKO w Gródku wprawdzie nie p ka  w szwach, ale balowiczów i godnie si  nazbiera o.
Przez zaspy i zwa y niega, po oblodzonych drogach, nie bacz c na siarczysty mróz dotar o
ich blisko 60. A przybyli i z okolicy, np. z Jab onkowa i Bystrzycy.

Jak ka e tradycja, bal zagai  prezes Miejscowego Ko a PZKO w Gródku, p. Karol Pilch,
witaj c wszystkich serdecznie, oraz muzykant - wi zank  melodii polskich i skich. Co do
muzykanta, to znów mieli my szcz cie - i tym razem gra  dla nas znany ju  z minionych imprez
gródeckich Trzy czanin, Józek Stebel. Po powitaniach parkiet szybko zape ni  si danymi
ta ca parami.

Przerw  w ta cowaniu zrobili sobie balowicze, gdy nadszed  czas na program. Nie
mog o go na gródeckich Ostatkach, jak na ka dym licz cym si  balu, przecie  zabrakn .
Przyjechali do nas tancerze ze znanego i popularnego trzynieckiego zespo u „Elan”. Zapowia-
dani przez w asnego prowadz cego, przedstawili gródeckim balowiczom ca  gam  ta ców -
latynoameryka skie, standartowe i nowoczesne (razem a  10). Wyst powi pe nymi gracji i
temperamentu towarzyszy y cz ste, rz siste oklaski zachwyconych balowych go ci.

Zainspirowani tym pi knym programem wrócili balowicze na parkiet. Przed nimi by  jeszc-
ze d ugi wieczór i tyle atrakcji. Wr cz rozchwytywane by y arcydzie a grupy naszych pa ,
czyli kotyliony. Wzamian za nie panowie ofiarowywali swym damom pachn ce go dziki. Du o
zabawy i miechu przyniós  tradycyjny taniec z pomara czami. Zwyci zcy byli te  ju  trady-
cyjni - pp. Pilchowie (spod nr. 285). Niecierpliwie oczekiwan  atrakcj  by a i tym razem loteria.
Pomy li mo e kto : loteria jak to loteria. No tak, ale ta gródecka jest inna, specjalna. Nie musz
bowiem organizatorzy biega  za sponsorami i prosi  ich o nagrody. Od samego pocz tku
historii naszych Ostatków nagrody te bowiem przynosz  (i ch tnie) sami balowicze. Nierzad-
ko i po kilka nagród od osoby, a wszystkie ciekawe, mi e lub praktyczne, nieraz z dowcipnymi
wierszowanymi dedykacjami. Z loteryjnych ciekawostek wspomn  chocia by o dwu oryginal-
nych brzozowych miot ach (wzbudzi y naprawd  du e zainteresowanie). miechu przy de-
maskowaniu nagród by o co niemiara, kiedy np. wygrana i dany balowicz zgadzali si  ze sob
jak pies z kotem.

Z up ywem czasu parkiet taneczny nie pustosza , a przeciwnie. Bo te  muzyka by a
wy mienita i dba  nasz muzykant o ró norodno  melodii. Ka dy - starszy czy m odszy -
doczeka  si  czego  akurat dla siebie, z uwzgl dnieniem aktualnej kondycji i ch ci. Wypo-
czywali za  nasi balowicze przy koncercie ycze  w wykonaniu w asnym, czyli przy wspól-
nym piewaniu. Nie do pomy lenia by yby gródeckie Ostatki bez wy mienitej kuchni (tym razem
szefowa a w niej kucharka, p. Zuzanna Nikodemowa). Smakowita kolacja (sznycel z dodatka-
mi) oraz nieodzowny ostatkowy p czek i kawa by y w cenie (barzo „ludowej” jak na dzisiejsze
czasy) biletów wst pu. Bogatym zaopatrzeniem kusi  te  bufet:  by y i ptysie, i pikantne ko-
reczki i inne jeszcze smako yki, wszystko domowej roboty, by  te  orozmaicony asortyment
napoi. Nie brakowa o niczego, tylko czasu.

Ten w mi ym towarzystwie przyjació  i s siadów, podczas tak wy mienitej zabawy zle-
cia  bardzo pr dko. Wczesny ranek zasta  na Sali balowej jeszcze ca kiem poka  grup
doskonale bawi cych si  go ci. Tylko powoli egnali si  i rozchodzii do domów. tegoroczne
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B  H   H R Á D K E M
11. ro ník ve ejného závodu pro všechny kategorie

SOBOTA 2.4.2005
Po adatelé: OÚ Hrádek, TJ Sokol, PZKO-SDH Hrádek
Místo konání: HRÁDEK,  okr. Frýdek – Místek
Prezentace, šatny, ob erstvení: budova PZKO (250m od zastávky D, SAD)

     Závody jsou za azeny do Velké ceny okr. Frýdek-Místek - b hy mimo dráhu 2005. Trat
jsou vedeny po místních komunikacích, ást trat  muž  má travnatý povrch.
    Prezentace každé kategorie kon í 15 minut p ed jejím startem. Pro závodníky jsou

ipraveny hodnotné ceny.
Ocen ni budou i nejlepší t i ú astnici z Hrádku v každé žákovské kategorii.

Upozorn ní: p ihlášky lze zasílat p edem na níže uvedené adresy do 1.4.2005.
edcházíte tím náporu p i prezentaci, hlavn  u prvních kategorií.

Informace:
Bronislav Walek, 739 97  Hrádek . 227, tel.: 721 477 179
Obecní ú ad Hrádek, Anna Bitalová , Hrádek . 352, tel.: 558/369053

asový po ad a kategorie:
  7:45 hod. zahájení prezentace
  9:00 hod. edškolní d ti              1999 a mladší             150m
9:10 hod. dívky 1996-1998 450m
9:20 hod. chlapci 1996-1998 450m
9:30 hod. dívky 1994-1995 450m

  9:40 hod. chlapci 1994-1995 700m
9:50 hod. dívky 1992-1993 700m

10:00 hod. chlapci 1992-1993 950m
10:10 hod. dívky 1990-1991 950m
10:20 hod. chlapci 1990-1991           1 400m

dorostenky 1988-1989           1 400m
10:30 hod. hlavní závod – spole ný start- startovné K  20,--

dorostenci 1988-1989 3,5km
juniorky, junio i 1986-1987 3,5km
ženy E) do 35 let 1971-1985 3,5km
ženy F) nad 35 let 1970 a starší 3,5km
Bu  fit 3,5km
Muži  A) 1966-1985    8km

B) 1956-1965    8km
C) 1946-1955                 8km
D) 1945 a starší    8km

h osobností (VIP)                     1750 m
11:20 hod. vyhlášení vít  mládeže

vyhlášení vít  dosp lých

VÝSLEDKY KAŽDÉ KATEGORIE UŽ 30 MINUT PO B HU.
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Rekordní sn hová nadílka

     Tento rok jak jsme všichni zcela ur it  zaregistrovali pat il k t m mimo ádn  zasn ženým.
Sn hu bylo tolik, že už i klasické vyorávání pluhem p es-távalo pomáhat a musel být asto
nasazován bagr.

      Rovn ž náklady za vyorávání sn hu byly mimo ádné, a koli první polovina zimy byla prak-
ticky bez sn hu. Vyšpl-haly se skoro k 200 000 K .

Klasická ruská zima je již našt stí minulostí. Natropila jiné škody než ta lo ská, kdy tuhý mráz
zlikvidoval mnoho okrasných strom  a ke . Ta letošní byla zat žkávací zkouškou pro drobné
ke e, které po ádn  dolámala. Množství tajícího sn hu vzbuzovalo obavy z povodní. Prudké
ochlazení v polovin  b ezna tání podstatn  zpomalilo a díky tomu nás povodn  neohrozily.

(RB)

gródeckie Ostatki z penwno ci  nie zawiod y nikogo, kto si  na nie wybra  i d ugo zostan  w
pami ci ka dego. Wiem, e Ci, którym np. choroba uniemo liwi a udzia  w nich, do dzi  tego

uj . To te  o czym wiadczy. Chcia oby si  ka demu yczy , by te  móg  si  cieszy
podobn  przemi  imprez , która os odzi mu ycie i cho  na przegoni troski i k opoty. Na prawd-
ziwie szczere i g bokie podzi kowania zas uguj  wszyscy, którzy wnie li swój wk ad w
organizacj  naszych tak bardzo udanych gródeckich Ostatków.

Lidia Kluz
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80 let
František Juroszek Gro

75 let
Karla Bocková Polyniska

70 let
Vilém Ogrocki Chodury
Kate ina Turo ová Kemp ice

65 let
Ing. Jan Kawulok Chodury

60 let
Anna Brózdová Kemp ice

V minulém vydání jubilant  jsme zapomn li
uvést paní Evu Nicielnikovou ze Suszynki, kte-
rá m la v únoru jubileum 85 let. Taktéž jsme
místo Františka Suchého uvedli Františka Su-
dého. Za ob  nedopat ení se omlouváme.

Jubilanti - Jubilaci
V m sící b eznu - dubnu

W miesi cu marcu - kwietniu

Farma Milíkov

zahajuje celosezónní prodej
dr beže, obilovin, kmných

sm sí, minerálních a vitami-
novýh dopl .

Prodejní doba:
Po-Pá 8 - 11 a 15 - 17
So 8 - 11

Informace tel.:
558 362 829
558 362 387
602 769 404

*** Pozvánky ***
*** Zaproszenia***

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

Mate ská škola
30. 3.  návšt va obecní knihovny
od 1.4. - za íná „Plavecká škola“
4.5. - p vecká sout ž „Slaví ek“
      -  kino Byst ice - pásmo krátkých film  „
Ukradené sluchátko“
za átek ervna - výlet ( ZOO Svatý Kope ek
Olomouc)

Základní škola
5.4.  16 hodin - lenská sch ze Sdružení

 rodi , po ní t ídní sch zky
20.4.    projekt Den Zem
29.4. 16 hodin - Den arod jnic (ZŠ i MŠ)
konec kv tna - školní výlet (Hradec nad Mora-
vicí, Opava)
Plán na erven:
Den d tí - II. ro ník B hu mezi školami
Radovánky  (ZŠ i MŠ)

** Zveme ** Zapraszamy**

VODA
TOPENÍ

(dlouholetá praxe)

Sikora Josef
Jablunkov

Tel: 731 517 867
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O p vodu hrádeckých p íjmení IV.

Další pokra ování p ehledu hrádeckých p íjmení se týká dalších, ješt  mén astých
íjmení. Nositelé t chto p íjmení jsou lenové maximáln  2 rodin, vyskytujících se v

Hrádku. Krom  jmen Nikodem a niego , která se v Hrádku vyskytují v daleké
minulosti a dalších polských jmen, astých v jiných obcích (nap . Pietrosz, Mrózek,
Kostka) tento seznam obsahuje tentokrát v tší zastoupení ryze eských jmen (nap .
Ka ák, Nádvorník, Sekerka), slovenských (nap . Dzurov, Kúdela, Parišek) a dokonce
italských (Squerzi) a n meckých (Kahlich). V p íštích dvou záv re ných ástech
tohoto lánku budu popisovat nejmén astá p íjmení.

Pro vysv tlení p ipomínám, že následující tabulka je len na do ty  sloupc .
V prvním je název p íjmení, v druhém rok první písemné zmínky jednotlivých p íjmení
na T šínsku. T etí sloupec uvádí obec, kde se tato p íjmení poprvé vyskytla.
V posledním sloupci je popsán v heslovité podob  p vodní význam slova. N která
slova mají více význam , uvádím zde pro p ehlednost pouze nejpravd podobn jší
z nich.

 (RB)

íjmení První
zmínka

obec na
šínsku

význam

Bi ánek nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Adamik 1690 Chot buz od biblického jména Adam, starohebrejsky
Adamah tj. lov k

Foltan 1588 Staré M sto
V historickém t šínsku v podob  Foltýn z n m.

Foltin tj Valentýn, pol. Walenty

Dzurov nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Bukowczan nepat í mezi historická p íjmení T šínska

Holeksa 1571
Polská
Lutyn

od staropolského Oleksy. P vodn  lat. Alexis –
zdrobn lina jména Alexandr)

Hupka nepat í mezi t šínská historická p íjmení. Na
šínsku jenom podoba Hubka z roku 1684

Chovanec nepat í mezi t šínská historická p íjmení. Na
šínsku jenom podoba Chowaniok z roku 1678

Chylek 1580 Skalice z t šínského ná í chy ka  tj esky lkát,vzlykat

Jochymek 1692 Bukovec
Od jména Jochym, což byla st edov ká podoba

jména Joachim (hebr. Jehojakim = B h povznese)

Kahlich nepat í mezi historická p íjmení T šínska

Ka ák nepat í mezi historická p íjmení T šínska  P íjmení
vzniklo pravd podobn  od slova kán  (dravý pták)

Karfus nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Karkoška 1605 Old ichovice
Karkoszka je ná ní název pro suchou hrubou

tev jehli natého stromu, n kdy používaná
k výrob  lou í

Klimas 1851  Tyra Zkratka od jména Klement. Z lat. clemens =
laskavý, pokojný, jemný)

Kostka 1571  Orlová Mnohovýznamné slovoi v minulosti, nap . hrací
kostka, kotník, ovocná pecka, atd..
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Krenželok 1678 Bukovec Od slova kr el, což je ást kolovrátku, sloužící
k navíjení p ediva

Kruták nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Kubienka
nepat í mezi t šínská historická p íjmení. To

neplatí pro Kubiena z roku 1621. Význam podle
Kuba (Jakub)

Kubisz  1657 Fryštát Podobn  jako Kubiena vznikl od slova Kuba
(Jakub)

Kúdela nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Ligocki 1634 šín Pocházející z Ligoty = Lhoty.

Lipka  1577 Jablunkov Zdrobn lina od lipa, tj listnatý strom lípa

Lubowiecki 1728 Hradišt šínský ekvivalent je jen v podob  Lubowski.
Vznikl od místního jména Lubowiec.

Medek nepat í mezi t šínská historická p íjmení. Význam
jména má pravd podobn  spojitost s medem

Micza 1630 Chot buz Kdysi se vyskytoval v podob  „Miczka“  p vodn
od polského p íjmení Micz

Mokrý nepat í mezi t šínská historická p íjmení. význam
odpovídá názvu

Morcinek 1691  Stanislavice Zdrobn lina od jména Morcin tj Martin.  Stejný
význam jako Martynek

Mrózek 1571 tmarovice
Od slova Mróz. P vodní nositel jména byl z ejm
prošediv lý, jakoby m l vlasy ojín né mrazem.

Mruzek 1577 Mist ovice
Význam stejný jako Mrózek. Jurek Mruzkuv žil

v roce 1577 v Mist ovicích

Mucha 1571 šín
Od slova mucha – moucha. P vodní nositel byl asi

slabý nebo nevelký lov k

Nádvorník nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Nikodem  1682 Hradišt Od jména Nikodém. ecky Nicodémos – tj. lidový
vít z

Nytra  1891  Sob šovice vodn  podle slovenského m sta Nitra. „Nitra“
byl také d íve nazýván ledek

Parišek nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Pietrosz  1577 Svibice Od jména Pieter tj Petr. Z lat. petrus nebo ec.
pétros tj. kámen

Sekerka nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Sniego 1653 Zpupná
Lhota

Od slova nieg tj. sníh

Squerzi
Potomek italských p ist hovalc , kte í pracovali

jako mist i v místních kamenolomech koncem 19.
stol.

Suszka  1577 Guty Od slova „suszka“, což je ná ní výraz pro
uschlý, odum elý strom


