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Ro ník VII

Duben 2003

íslo 2

Vážení spoluob ané,
dovolte abych Vám pop ál

hodn  zdraví,
osobní a rodinné pohody
k prožití nadcházejících

Velikono ních svátk

za zastupitelstvo, radu
a za obecní ú ad

eje
Pavel Tom ala
starosta obce

12

Hrádecké noviny vydává Obecní ú ad Hrádek, registra ní íslo FMt23. Zodpov dná osoba Robert Borski,
ing. Robert Cie lar. E-mail: hradecke.noviny@centrum.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 550 ks.
Zdarma. íslo 2, duben 2003

Závody jsou za azeny do Velké ceny okr. Frýdek-Místek – b hy mimo dráhu 2003. 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 p ipraveny
hodnotné ceny.

Upozorn ní: p ihlášky lze zasílat p edem na níže uvedené adresy do 25. 4. 2003.
edcházíte tím náporu p i prezentaci, hlavn  u prvních kategorií.

Informace:
Bronislav Walek, 739 97, Hrádek p. 227, tel.: 723070846.
Obecní ú ad Hrádek, Darina Starzyková, Hrádek p. 337, tel.: 558 369 053.

asový po ad a kategorie:
07:45 hod. zahájení prezentace
09:00 hod. edškolní d ti 1997 a mladší    150 m
09:10 hod. dívky 1994 – 1996    450 m
09:20 hod. chlapci 1994 – 1996    450 m
09:30 hod. dívky 1992 – 1993    450 m
09:40 hod. chlapci 1992 – 1993    700 m
09:50 hod. dívky 1990 – 1991    700 m
10:00 hod. chlapci 1990 – 1991    950 m
10:10 hod. dívky 1988 – 1989    950 m
10:20 hod. chlapci 1988 – 1989          1 400 m

dorostenky 1986 – 1987 1 400 m
10:30 hod. hlavní závod – spole ný start – startovné K  20,--

dorostenci 1986 – 1987     3,5 km
juniorky, junio i 1984 – 1985     3,5 km
ženy E) do 35 let 1969 – 1983     3,5 km
ženy F) nad 35 let 1968 a starší     3,5 km
Bu  fit     3,5 km
Muži A) 1964 – 1983        8 km
         B) 1954 – 1963        8 km
         C) 1944 – 1953        8 km
         D) 1943 a starší        8 km

11:20 hod. vyhlášení vít  mládeže
vyhlášení dosp lých

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz
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Usnesení z jednání ádného zasedání ZOH . 3,
konaného 26.2.2003 v 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hrádek

ZOH projednalo a bere na v domí:
složení slibu nového lena ZOH p. Bohuslava Brance
kontrolu usnesení, zprávu z jednání rady a odpov  p. Turo ovi
sestavený rozpo tový výhled obce a pov uje radu dopln ním a následným p edložením na

íštím ZOH
kontrolu a aktualizaci akcí ze strategického plánu obce , s tím, že do p íštího zasedání budou
do strategického plánu zahrnuty veškeré zm ny a bude p edložen ke schválení
informaci starosty o p íprav  studie vedení dopravního koridoru

ZOH projednalo a schvaluje:
zm nu programu.
ov ovatele zápisu: Starzyk Bronislav, ing. Cieslarová Dana
návrhovou komisi ve složení Turo  Petr., Walek Bronislav
pov ení finan ního výboru k povedení kontroly vedení evidence majetku obce
pov ení finan ního výboru k projednávání p edkládaných návrh  zastupitelstvu, jejíž p ed-

tem je rozhodování zastupitelstva ve v cech samostatné p sobnosti ve smyslu § 84
odst. c) a § 85 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném zn ní, p ed schvalováním návrh
zastupitelstvem obce
pov ení finan ního výboru k provád ní kontrol pln ní schválených rozpo  obce, prová-

ní kontrol hospoda ení organiza ních složek obce se sv eným majetkem a provád ní
kontrol hospoda ení p ísp vkových organizací obce
nákup 3/5 podílu nemovitosti budovy p. 352, stávajícího vlastníka Jednota s.d. za podmínky,
že nebude se sou asným vlastníkem uzav ena smlouva o pronájmu nebytových prostor
rozší ení vyjednávací komise s Jednotou s.d. o ing. Kušníra a p. Byrtuse
postupné p evedení 3 mil. K  na podílové fondy S do konce roku 2003
rozd lení 150 tis., které byly ur eny p vodn  na da  z p evodu nemovitostí na 50 tis. pro
ZŠ, 50 tis.pro PZŠ, 50 tis.pro TJ Sokol
rozpo et 2003
dle na ízení vlády . 37/2003 o odm nách za výkon funkce lena zastupitelstva s platností
od 1.2.2003 m sí ní odm ny neuvoln ným zastupitel m ve výši:
400 K  pro lena zastupitelstva -,
1100 K  pro kumulovanou funkci: len zastupitelstva + len výboru,
1200 K  pro kumulovanou funkci: len zastupitelstva, p edseda výboru nebo  komise,
2000 K  pro kumulovanou funkci: len zastupitelstva; len výboru nebo komise; len rady
2200 K  pro  kumulovanou funkci: len zastupitelstva, p edseda výboru nebo komise, len
rady
8830 K  odm nu místostarosty
 trvání na svém procesním stanovisku, a to, že neuznává akt uzav ení ru itelského závazku
obce za Bed icha miela, protože není v souladu se zákonem o obcích 367/1992 Sb.
vstup obce Hrádek jako lena SOJ do regionální rady T inec a lenský p ísp vek ve výši

 3   na jednoho ob ana
usnesení

         Pavel Tom ala          Robert Borski
         starosta obce          místostarosta
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*** Pozvánky ***
*** Zaproszenia***

(Kdy, co, kde * kiedy, co gdzie)
SP z polskim j zykiem nauczania:

23.4. udzia  w Przegl dzie Cieszy skiej Pie ni
Ludowej

26.4. udzia  w Biegu Gródkiem
  2.5. wycieczka do Jab onkowa – zwiedzenie

wystawy w muzeum
  9.5. wiczenie marszowe

obchody z okazji Dnia Matki
28.5. zawody w trójboju lekkoatletycznym

w Jab onkowie
czerwiec udzia  w Igrzyskach Lekkoatletycz-
nych w Trzy cu
14.6. festyn szkolny
czerwiec wycieczka szkolna

Základní škola
22.4.2003 Den Zem
2. 5. 2003 Den osobní rekord
Koncem kv tna - školní výlet

Základní škola+Mate ská škola
22. 4. 2003 Den Zem
9.5. 2003 Den matek a otc  v 1600 v PZKO -
srde  zveme
9.5. 2003  Neználek - T šínské divadlo - zá-
jezd do TRISIA T inec
3. 6. 2003  Jak šel Honza do pohádky - divadlo
Opava

Mate ská škola
Smažení vaje iny podle po así
Výlet rodi  s d tmi - termín i trasa budou
up esn ny
** Zveme ** Zapraszamy**

Jubilanti - Jubilaci
94

Emilie Wanoková

80
Karel Kotas

75
Jan Pezda

Vanda Drongová

70
Marie Wrzecionková
Vladislav Konderla

65
Jan Šramek

Libuše Siudová
Eva Stryjová
Pavel Brózda

Z kroniki naszej szko y …

Zim  u nas dzia y si  ciekawe rze-
czy. Miejscowe ko o PZKO zorganizowa o dla
nas kulig.Tradycyjnie przyjecha  na saniach
pan Martynek z konikiem Petrem, panowie do-
czepili sanki i jazda! By o wspaniale!

Od stycznia ucz szczali my wszyscy
na lekcje p ywania do niedalekiej Bystrzycy.
A w naszej salce na rodku królowa  stó  do
tenisa sto owego. I rakietki posz y w ruch.

Poniewa  w naszej wiosce ping-pong
ma bogat  i d ugoletni  tradycj , wi c dzi ki
zaanga owaniu pana Jursy nasze ko o PZKO
zorganizowa o dla nas turniej. Zwyci zcy
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Przed
zawodami w W dryni pan Jursa przeprowa-
dzi  z nami kilka treningów, udzieli  cennych rad.
Tote  z wielkimi oczekiwaniami i liczn  grup
pojechali my na turniej do W dryni. Tam nies-
tety nie powiod o nam si  najlepiej.

Przed nami teraz ró ne zawody w dys-
cyplinach lekkoatletycznych. Wi c trzymajcie
za nas kciuki , by o naszym Gródku by o g -
no!

Uczniowie PSP

Na internetu diskuze
Nov  bylo na našich obecních interneto-

vých stránkách zavedeno tzv. diskusní forum.
Jedná se o stránku (tla ítko diskuze), kde m že
kdokoliv anonymn  napsat jakýkoliv dotaz,
vzkaz, p ipomínku, nám t nebo názor, týkající
se obecní problematiky. Tento text tam z stane
k dispozici pro všechny návšt vníky našich
www stránek. A pr žn  ne n j bude ze stra-
ny vedení obce zase stejným zp sobem rea-
gováno. Takže vás tímto p ísp vkem zvu
k diskuzi o Hrádku na internetu. (RB)
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Usnesení . 4 z ádného zasedání ZOH,
konaného 9. dubna 2003 v 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hrádek

ZOH projednalo a schvaluje:
program jednání
ov ovatele zápisu: Pilch Pavel, Byrtus Josef
návrhovou komisi ve složení:  ing. Raszka Stanislav, ing. Cieslarová Dana
obecn  závaznou vyhlášku . 18/2003 – Požární ád obce Hrádek

izovací listinu JSDH Hrádek
aktualizaci  strategického plánu
odkoupení 45 m2 pozemku od ob ana Ladislava Cieslara, bytem Hrádek p. 239 za 75 K /m2

odkoupení 152 m2 parcely . 1594/15 od ob ana Pavla Laboje, bytem Hrádek p. 195 za
cenu 75 K /m2

ijetí daru od vlastník  Drahoslavy Stodolové a Josefa Stodoly, bytem Hrádek p. 345, a to
pozemek  par. . 956/2 o vým e   501 m2  obci Hrádek
termín p íštího zasedání ZOH na 25. 6. 2003

ZOH projednalo a bere na v domí:
kontrolu usnesení
rozpo tový výhled na období 2004 – 2006
inf. o velikono ní sbírce ob anského sdružení ADRA
inf. starosty o na ízeném jednání Okresního soudu ohledn  sporu Obce s firmou Ingnova
a firmou Konpo, které se bude konat dne 6 a 7.5.2003
inf. starosty o dalším postupu v jednání s Jednotou SD Frýdek-Místek

         Pavel Tom ala, starosta obce Robert Borski, místostarosta

St echy 2003

Provádíme montáž
VELUX

Informace:

Mobil: 603 744 364
Mobil: 608 965 996
Tel./fax: 558 439 732
Dobrá 716
739 51 Frýdek - Místek

Kompletní dodávky materiálu
pro vaši st echu

Pokrýva ské a klempí ské práce
Hydroizola ní práce

Kvalita za rozumnou cenu

Akce nebezpe né odpady op t
ed ila o ekávání

V sobotu 12.4. byl jako každoro  touto
dobou provád n sb r nebezpe ného a velko-
objemového odpadu. Firma Nehlsen celé do-
poledne objížd la ur ená stanovišt , na která
ob ané nosili nebezpe ný odpad, kterého bylo
i letos tolik, že nákla ák musel vyprázdnit p e-
pln nou korbu, a vrátit se pro zbytek starých
ledni ek, televizor , pneumatik a dalšího odpa-
du. P estože se v minulých letech odvezlo víc
jak 250 televizor , letos jsem jich napo ítal té-

 padesát. K tomu 12 lednic a po ádná hro-
mada pneumatik. Krom  toho lidé vozili velko-
objemový odpad do p istaveného kontejneru

ed obecním ú adem. Ješt  v pr hu dopo-
ledne byl tento obrovský kontejner zapln n po
okraj.

Cht l bych tímto ob an m pod kovat, že
této možnosti likvidace odpadu v tak hojné mí e
využívají a chrání tak naše životní prost edí. I
podle pracovníka Nehlsenu je Hrádek, jak co
se tý e nebezpe ného odpadu tak i t íd ní ko-
munálního odpadu na osobu jedna
z nejuv dom lejších obcí.    (RB)
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Hrdinský in žák  naší školy
Záchrana života

Martina Byrtusová - ZŠ Byst ice nad Olší
Libor Kubienka - ZŠ Hrádek
Josef Stodola - ZŠ Hrádek
Marcel Szmek - ZŠ Byst ice nad Olší

V ervnu lo ského roku se p i koupání
v ece Olši za al topit spolužák dvou mladších
chlapc . Libor jako první sko il pro tonoucího
do vody, následován Josefem. Topící se kama-
rád je za al stahovat pod hladinu, na pomoc
však našt stí p isp chali další - Martina a nej-
starší ze zachránc  - Marcel. Jen díky odvaze
a duchap ítomnosti tve ice zachránc  nem -
la dramatická událost tragický konec.

Poctivost žák  naší školy

V pátek dne 21. 3. cestou do školy, asi
100 m od kšeftu Zo ka, našli chlapci Josef Sto-
dola a Vojt ch Janeczek pouzdro, ve kterém
byl idi ský pr kaz, ob anský pr kaz a zna -
ný finan ní obnos. Podle dokument  hoši zjistili
majitele a pouzdro i s jeho obsahem odevzdali
majiteli. Vd ný majitel poctivým chlapc m po-

koval a odm nil je.
Jiný pátek, p esn  za týden 28. 3. 2003

zase Vojt ch Byrtus našel pro zm nu cestou
ze školy pen ženku a také s nezanedbatelným
finan ním obnosem. Vrátil se do školy a pen -
ženku odevzdal vychovatelce školní družiny.
Majitele se poda ilo pom rn  snadno vypátrat
a o nálezu ho uv domit. I ten ocenil chlapcovu
poctivost velkými díky a sladkou odm nou.

Je radostné psát ádky o slušném cho-
vání d tí a možná si uv domit, že i pátek m že
být š astným dnem.

Mgr. Libuše Ježowiczová

Mezinárodní matematická sout ž Klokan
Naše škola se již tradi  zú astila matematické sout že Klokan, kategorie klokánek pro

4. a 5. ro ník základní školy. Žáci ešili v pátek 21. 3. 24 matematických úloh, které byly bodovány
3, 4 nebo 5 body. Nejvyšší bodový zisk je 120 bod . U nás letos zvít zil Marek Kostelenec
z 4. ro níku (97 bod ), pak Jan Turo (89 bod ) a Libor Kubienka (82 bod ), oba z 5. ro níku.
Otázky založené na logickém myšlení, prostorové p edstavivosti a d vtipu by potrápily ur it
i nás, dosp lé. Proto všem úsp šným ešitel m gratulujeme a p ejeme jim hodn  zdaru p i ešení
dalších sout ží, nejen matematických.

Mgr. Šárka Honusová,Školní d rník Klokana

tské putování
za tajemstvím knih

K m síci b eznu, m síci ve znamení kni-
hy, prob hla na eské Základní škole Hrádek
literární sout ž. D ti m ly možnost vžít se, ale-
spo  na malou chvíli, do rolí spisovatel  a ilu-
strátor .

Byli jsme mile p ekvapeni, s jakým nad-
šením se d ti t chto rolí zhostily. Dnes v dob
po íta , videa a televize, kdy se kniha stává
okrajovou záležitostí.

ti 1. ro níku tvo ily leporelo k pohádce
Perníková chaloupka s takovou vervou, že
paní u itelce nezbylo, než umožnit d tem vy-
tvo it ješt  literární dílko k pohádce O veliké
ep . Druhá t ída se vydala za tajemstvím kni-

hy Zuzany Ve erové Sluní ko a my d ti. Žáci
etího ro níku putovali knihou Sisa a ušmudla-

ný rytí  od Martiny Drijverové. D ti tvrté t ídy
literárn  navštívily ti z Bullerbynu Astrám
Lindgrenové a pátý ro ník pátral po stopách
Robinsona Crusoe od Daniela Defoe.

ti své role spisovatel  a ilustrátor
zvládli s takovou lehkostí a nápaditostí, až u i-
telé, kte í m li vyhodnotit nejlepší literární dílka,
dostali bolení hlavy. Každé dílko bylo osobité,

ím nápadité a svým zp sobem zajímavé.
itelé nakonec v potu tvá e a vzrušené deba-

ty rozhodli odm nit všechna literární díla.
Z každého ro níku byli vybráni dva zástupci,
jejichž literární výtvory si mohou ob ané pro-
hlédnout v knihovn  obce Hrádek. Zbývající
dílka budou k nahlédnutí v prostorách eské
základní školy Hrádek.

Mgr. Alena Kadlubcová
itelka ZŠ Hrádek
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Obecn  závazná vyhlášku . 18/2003
POŽÁRNÍ ÁD Obce Hrádek

Zastupitelstvo obce Hrádek vydálo v souladu s § 29, odst. 1, písm. o), zákona . 133/85 Sb.,
o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis , v návaznosti na § 15, Na ízení vlády  . 172/
2001 Sb. a vyhl. MV . 246/2001 (vyhl. o požární prevenci) a podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2,
písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích v platném zn ní.
Obecn  závazná vyhláška . 18/2003 -  POŽÁRNÍ ÁD Obce Hrádek, která mimo jiné obsahuje:

Osobní pomoc
(dle § 18 zákona o PO)

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru
a) provést nutná opat ení po záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opat ení k zamezení jeho ší ení,
c) ohlásit neodkladn  na ur eném míst  zjišt ný požár nebo zabezpe it jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele

jednotky požární ochrany nebo obce.
cná pomoc

(dle § 19 zákona o PO)
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce

poskytnout dopravní prost edky, zdroje vody, spojová za ízení a jiné v ci pot ebné ke zdolání
požáru.

Vstup na nemovitosti
(dle § 22 zákona o PO)

(1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení
opat ení nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho ší ení, pop ípad  k provedení
jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strp t vyklizení pozemku, odstranit nebo
strp t odstran ní staveb, jejich ástí nebo porost . O pot eb  a rozsahu t chto opat ení
rozhoduje velitel zásahu.

(2) Je-li to nezbytn  nutné pro ú ely cvi ení jednotky požární ochrany, vlastník (správce,
uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být
hasi ským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvi ení jednotky požární ochrany
organizují, p edem uv domen, a to nejmén  24 hodin p ed zahájením cvi ení. P itom se musí
dbát, aby cvi ením jednotky požární ochrany bylo co nejmén  rušeno užívání nemovitosti
a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

(3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle od-
stavce 2, rozhodne hasi ský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvi ení jednotky
požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvi ení toto jednotky
nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s p edchozím souhlasem vlastníka
nebo uživatele.

Základní povinnosti fyzických osob
(dle § 17 zákona o PO)

(1) Fyzická osoba je povinna:
a) po ínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména p i používání tepelných, elektric-

kých, plynových a jiných spot ebi  a komín , p i skladování a používání ho lavých nebo
 požárn  nebezpe ných látek, manipulaci s nimi nebo s otev ených ohn m i jiným zdrojem
zapálení,

b) zajistit p ístup k rozvodným za ízením elektrické energie a k uzáv m plynu, vody a topení,
9

PZKO-wski Ostatkowy Bal
Ju  od roku 1986 ko czy w Gródku sezon balowy PZKO-wski Bal Ostatkowy. W tym roku

nasze Ostatki wróci y do tradycji ze swych pocz tków i ponownie odby y si  w ostatni pi tek
karnawa u, tym razem 28. lutego. Miejsce bez zmian - Dom PZKO na brzegu Olzy.

Wbrew przewidywaniom ró nych „ yczliwych” ludzi i ró nych pesymistów na szcz cie
stosunkowo do  ludzi znalaz o drog  na nasz bal. By o balowiczów oko o 50, wi cej ni  w
ubieg ym roku. By a w ród nich i grupa go ci z zaprzyja nionej Pszczyny (RP). Jednej osobie nie
trudno by o przyj  w stroju skim. Wszystko by o przygotowane jak nale y, gotowi  byli te
muzykanci, ponownie sympatyczna orkiestra „Homeless”, znana ju  z wielu PZKO-wskich im-
prez. Wreszcie prezes Ko a, p. K. Pilch, zagai  oficjalnie Bal.

Mi ym akcentem jest od lat rozpoczynanie naszych Ostatków wi zank  melodii i ta ców
skich. Potem ju  w melodiach mo na by o wybiera  wed ug swego gustu, humoru i kondycji.

Ka dy - starzy i m odszy - móg  znale  co  dla siebie i wyta czy  si  do woli. Tradycyjnym i
bardzo lubianym elementem programu zawsze bywaj  atrakcje. Do szczególnie oczekiwanych
nale y jedna z gródeckich specjalno ci - loteria. Specjalno  dlatego, bo nagrody tylko w ma ej
cz ci dostarczaj  niezawodni sponsorzy (ostrewka, grabie, miot a, a w tym roku nawet nowy,
oryginalny cep). Wi ksz  cz  nagród przynosz  sami balowicze. Kolejn  atrakcj  tegorcz-
nych Ostatków by  taniec z pomara czami, wr cz pokaz zr czno ci i zaskakuj cej pomys owo ci
par. Nie brak o naturalnie ani kotylionów (przygotowane przez grupk  ofiarnych pa ), nie brak o
te  pi knych kwiatów. Bardzo smaczny bufet by  kolejnym atutem Balu. Program? Wykonanie

asne, a konkretnie mini-koncert w wykonaniu znanego duetu siostrzanego.
Nasze gródeckie PZKO-wske Ostatki nie maj  co prawda w porównaniu z niektórymi

innymi balami tak wielkich mo liwo ci organizacyjnych i finansowych, ale za to mog  pochwali
si  (tak by o i w tym roku) czym innym - wy mienit  zabaw  w bardzo mi ej, rodzinnej atmosfe-
rze, bez nieprzyjemnych zgrzytów, zabaw  do bia ego rana, tak  o której ka dy jej uczestnik
jeszcze d ugo pami ta, po prostu zabaw  udan  we wszystkich kierunkach. A wszyscy ci,
którzy zamiast drogi na bal znale li tylko same wymówki, dlaczego nie mog  przyj , mog  teraz
bardzo, naprawd  bardzo owa ...

w imieniu zadowolonych ostatkowych balowiczów Lidia Kluz

Informace místní knihovny
Informacje biblioteki miejskiej

Nové knihy v místní knihovn  (k vyp ení do zá í 2003)
Chameleón (Mark Burnell); Návrat Forsyt  (Suleika Dawson); Jeff v stín (Barbara Delinsky);
Šance (Henry Denker); Jaro ve znamení skopce, Niccolo p ichází, Souboj štír  (Dorothy Dunnett);

co kon í, n co za íná (Zuzana Francková); Matka panna (1.), Matka panna (2.) (Vlasta Javo-
ická); Odpus  tati (Jitka Komendová); Smrt u vody (Ross MacDonald); Všechno v po ádku,

sle no Karpíšková? (Eva Michorová); Moniko, umíš se smát? (V ra ehá ková); Gat  dol ,
madam! (Zsolt Staník); Panna a rentiér (Jan Šmíd); Dynamický život (Hans Diehl); Lazy zahrada
plná pohody a užitku (Tobias Gold); Va ení bez tuk ; Kolemjdoucí (Zuzana Malé ová); Sm r
Aljaška (Miroslav Podhorský); 1000 neuv itelných p íhod (Egon Fein); Paci, paci, paci ky; Mumini
(Tove Jansson); K ek Kubík (Ji ina maixnerová); Dívka na košt ti (Patricia John); Artemis Fowl
(Eoin Confer); Byli jsme kamarádi (Luboš Forejt).

Nowe ksi ki w bibliotece (mo na wypo yczy  do wrze nia 2003)
Zamkni ty kr g (Robert Goddard); Przygody pluszowych misiów, uczek i abki i inne wiersze
(Stephen Attmore); Bajki robotów (Stanis aw Lem); Mama, Ka ka, ja i gangsterz (Ewa Ostrowska);
Luis Barnavelt i upiór w operze (John Bellairs); XX wiek (Terry Deary); Swi to dzieciaków
(Danuta Wawi ow); Posada (Dougla Kennedy); Podró  w nieznane (Adam Bahdaj); Przygody
je usia Kubusia (Patrycja Zarawska); Kocie historie (Tomasz Trojanowski); Bambolandia (Ma -
gorzata Musierowicz); Nigdy, nigdy mnie nie z apie (Wiliam Wharton); Teoria wzgl dno ci (Joc-
quelyn Mitchard); Kroniki portowe (Anie Proulx); Jaskinie (David Portner); Stawy i rzeki (Steve
Parker); Wynalazki (Lionel Bender); Niespodziewana pomoc (Shirley Barber).
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c) plnit p íkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na ozna ených místech,
d) obstarat požárn  bezpe nostní za ízení a v cné prost edky požární ochrany v rozsahu

stanoveném zákonem,
e) zajistit p ístup k požárn  bezpe nostním za ízením a v cným prost edk m požární ochrany

za ú elem jejich v asného použití a dále udržovat tato za ízení a v cné prost edky
v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená
za ízení a v cné prost edky ve vlastnictví i užívání,

f) vytvá et v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru
a pro záchranné práce,

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení pot ebných úkon  p i zjiš ování p i-
ny vzniku požáru a v od vodn ných p ípadech mu bezúplatn  poskytnout výrobky nebo
vzorky k provedení požárn  technické expertizy ke zjišt ní p iny vzniku požáru,

h) oznamovat bez odkladu územn  p íslušnému hasi skému záchrannému sboru každý požár
vzniklý p i innostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpe nosti výrobk  nebo in-
ností.

(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákon  dbát, aby tyto osoby svým jednáním
nezp sobily požár.

(3) Fyzická osoba nesmí:
a) v dom  bezd vodn  p ivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tís ového volání,
b) provád t práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou zp sobilost

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními p edpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným zp sobem znemož ovat použití hasicích p ístroj  nebo

jiných v cných prost edk  požární ochrany a požárn  bezpe nostních za ízení,
d) omezit nebo znemožnit použití ozna ených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné ozna ení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provád t vypalování porost .
(1) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stano-

vené lh  splnit opat ení uložená orgánem státního požárního dozoru.
(2) Provád cí právní p edpis stanoví n které podmínky požární bezpe nosti podle odstavce

1 písm. a).

Unikátní nález u Olzy
ed pár dny mi jeden nejmenovaný ob-

an, milovník historie a archeologie, p inesl  n -
kolik železných p edm  z dávné historie. Tyto

edm ty (hroty šíp  do kuší ze st edov ku a
hrot kopí údajn  z keltské doby byly nelezeny
v pr hu osmi let na b ehu Olzy v Lyngu, je-
den v blízkosti Zam isek) byly mimo ádn  za-
chovalé a na tehdejší dobu precizn  vykova-
né. Po analýze odborníka na historické zbran
bude rozhodnuto, zda tyto relikvie poputují do
muzea nebo si je obec bude moci ponechat.

Pro zajímavost, v blízkosti Zam isek byl
i kopání základ  domku Raszkových v roce

1917 nalezen zedníkem Ambrožem Lorenzinim
železný me , který m žete zhlédnout v muzeu
v polském T šín . (RB)

Hrádek filmován T do po adu
„Náš venkov“

27.-29.3. jste možná zahlédli v obci bílou
dodávku eské televize. P ti lenný televizní
štáb zde t i dny natá el naši obec a její obyva-
tele. Téma, kterým se televize zabývala by se
dalo shrnout do v ty: „Jak se spolužije obyva-
tel m r zných národností“. Výsledkem práce
bude dvacetiminutový dokumentární po ad
z cyklu „Náš Domov“, který bude vysílán na

T 1 v sobotu pravd podobn  3.kv tna v 11
hodin dopoledne. Tento dokument je prvním fil-
mem, který kdy byl o Hrádku jako takovém na-
to en (nepo ítaje krátké úryvky v regionálním
zpravodajství a o zv roléka i MVDr. Bojkovi).

Robert Cie lar
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Velikonoce ve znamení „dávat život“
Nevím kolik ob an  Hrádku má zkušenosti s dárcovstvím krve. N jaký ten pátek pravideln

navšt vuji transfúzní odd lení a pár hrádeckých jsem už tam potkal. Co asi vede všechny tyto lidi
k tomu, aby nejvzácn jší, pen zi nevy íslitelnou, životodárnou tekutinu na zemi darovali bez
jakéhokoli nároku na odm nu nebo honoraci? Nikdy nev dí komu bude jejich krev poskytnuta, musí
mít velkou víru v „problematické“ zdravotnictví, že jejich dar nebude zneužit nebo dokonce zne-
hodnocen. Malou satisfakcí jim pak je p íjemný personál transfúzního odd lení, malé, chutné
ob erstvení a p i v tším po tu odb  n jaká ta medaile Prof. Mudr. Jana Jánského.

Pán Ježíš Kristus m že být p edobrazem dárcovství krve. Nedaroval jenom 500 ml své
vzácné tekutiny, ale všechnu krev. Neležel p i tom na m kkém vypolstrovaném lehátku. On visel!
Visel za ruce, které byly velkými h eby p ibity ke d evu k íže. Neobsluhoval jej p íjemný personál
a nesledoval televizní po ady, jak tomu je v nemocnici. Zato ale slyšel nadávky a urážky, po-
sm ch, ob as vzlykání a pak už jen ticho.

Pro  to ud lal? Židé podle Mojžíšova zákona museli ob tovat r zná zví ata, konkrétn  jejich
krev, za r zné své h íchy a provin ní jako zástupnou ob , aby jim B h odpustil. Pán Ježíš Kristus
z lásky ob toval sebe sama jako zástupnou ob  za h íchy a provin ní všech lidí. Jeho ob  je
dokonalá, univerzální a nad asová. Kdo si uv domí a p izná sv j h ích a provin ní, m že této
zástupné ob ti kdykoli a kdekoli využít. Je po ád k mání.

Skute nosti, že muž jménem Ježíš Kristus žil, pak byl uk ižován, a že pozd ji byl znovu
spat en živý, jsou historická fakta. Skute nost, že jeho darována krev je zástupnou ob tí za
všechny h íchy i pro dnešní populaci, je biblický fakt, který m žete p ijmout pouze vírou (V it
Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.) nebo nad tím
máchnete rukou a pousm jete se. Záleží na vašem svobodném rozhodnutí.

Jeden vzácný muž sv. František z Assisi tomu uv il a když poznal Ježíšovy pohnutky pro
to ud lal, m l touhu jej následovat, ob tovat sebe sama. Tuto touhu vyjád il v jedné modlitb :
„Ó pane, u  m  nástrojem svého pokoje, abych prokazoval lásku, kde se lidé nenávidí, abych
odpoušt l, kde se urážejí, abych usmi oval, kde je hádka, abych probouzel nad ji, kde trýzní
zoufalství, abych rozsv coval sv tlo, kde vládne temnota, abych p inášel radost, kde p ebývá
starost.
Ach, Pane, dej, abych neusiloval tolik o to, abych byl pot šen, ale abych pot šoval, aby mi bylo
rozum no, ale abych rozum l, abych byl milován, ale abych miloval. Nebo  ten kdo sebe dává,

ijímá, kdo na sebe zapomíná, nalézá, kdo odpouští, tomu bude odpušt no a kdo umírá,
procitá k v nému životu.

Pokud n kdy p jdete darovat krev, v zte, že d láte, i když v nesrovnateln  menší mí e, to,
co kdysi ud lal Pán Ježíš Kristus. Dar krve = Dar života. A to je pravá podstata Velikonoc.

Petr Turo

POZOR - D ležité upozorn ní!

Pro ob any Jablunkova a všech okolních obcí
Hr ava, Mosty, Horní a Dolní Lomná, Bukovec, Písek, Píse ná,

Žihla, Bocanovice, Návsí, Jasení, Milíkov, Koša iska, Hrádek

Dopravní zdravotní služba
Funguje nadále v dosavadním rozsahu

evozy hlaste - pond lí až pátek
Od 600 - 1800 hod. na vrátnici Polikliniky Jablunkov, nebo na

telefonní ísla
558 358 011, 558 357 192, 558 358 084
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Humanitární organizace ADRA
Mezi stavem materiálního a sociálního zajišt ní a stavem materiální a sociální nouze je

mnohdy jen n kolik vte in. Stejnou dobu m že trvat i projev naší pomoci…

Již druhým rokem Vám chceme umožnit pomáhat  jiným

ve dnech 14., 15. a 16. dubna 2003

u p íležitosti velikono ní celostátní sbírky na pomoc ob tem válek a živelných katastrof
s názvem „Pomáhat m že každý“. Tedy pomocí m žete i Vy. Darováním nejmén  20-ti korun
jako dobrovolného p ísp vku našim spolupracovník m v ulicích získáte nejen malý dome ek se
symbolem naší organizace, ale zárove  jeho nošením ve zmín ných dnech poukážete jiným na
možnost POMÁHAT… V uvedené dny budou chodit po Jablunkov , Návsí a všech okolních
vesnicích skupinky mladých lidí s ú edn  zape et nými pokladni kami s logem ADRA, aby bylo
umožn no každému Pomáhat.

Srpnové povodn  minulého roku nám ukázaly, že nejenom lidi pro nás v tak vzdálených
státech bývalé Jugoslávie, Sov tského svazu, Moldávie i Albánie m že postihnou životní kata-
strofa p írodního nebo spole enského charakteru. Mnoho lidí, kte í nikdy nepomysleli, že by je

co takového mohlo potkat, v minut  p išli o st echu nad hlavou a mnoho z nich ješt  dnes nemá
kde po ádn  bydlet. Srpnové povodn  nám ur it  otev ely i i srdce k jiným lidem, kte í se ocitli
v krizové situaci.

Sbírka „Pomáhat m že každý“ byla poprvé organizována minulý rok. Bylo doopravdy t žké
uspo ádat tak velkou sbírku, která probíhala ve více než osmdesáti m stech R. Její výsledek byl
ale více než obdivuhodný a to práv  díky Vám - 4 151 906 K , prost ednictvím kterých mohla být
spolufinancována likvidace škod lo ských záplav v postižených oblastech naší vlasti, dále 11
humanitárních cest do Srbska, Kosova, Ukrajiny i Bosny a dotace na pomoc pro d ti v zaplaveném
jižním Rusku. Jejich celková hodnota inila s v cnými dary 17 600 000 K , ale náklady ADRY
v souvislosti s t mito humanitárními cestami byly „jenom“ 1 665 000 K . ADRA chce i tímto zp so-
bem pod kovat všem dárc m, jakož i regionálním koordinátor m za jejich d ru a podporu.

ADRA si uv domuje pot ebu organizování podobných ve ejných sbírek, protože práv  díky
lo ské sbírce mohla ihned zasáhnout p i záplavách. Na druhé stran  je tato sbírka i cestou, jak se
dostat ke všem dárc m a informovat je o innosti této humanitární organizace. ADRA tento rok pro
dárce p ipravila malou propaga ní brožurku s detailními informacemi o realizovaných projektech
i o celkovém fungování sdružení. I touto cestou se snaží budovat d ru svých podporovatel .
Ve ejná sbírka „Pomáhat m že každý“ bude tak jako minulý rok realizována prost ednictvím dob-
rovolník , které budete moci potkat v ulicích našich m st se zape et nou pokladni kou s logem
Adry. Bezpe nost provedení sbírky je op t zajišt na. Od tohoto roku se ADRA rozhodla nazvat
sbírku symbolicky VELIKONO NÍ. Cht li bychom, aby se také stala jistým symbolem vítání jara
a p íchodu sv tla a nad je do našich život .
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AGRICOOP T inec,a.s.

 739 61 T inec - Old ichovice p.
44 p ijímá objednávky na:

ku ice (plemeno MORÁVIA)
širokoprsá kr ata
rozkrmená brojlerová ku ata

Vše se bude prodávat
v 21. - 22. kalendá ním

týdnu na odchovn
dr beže ve st edisku

Vendryn .

Objednávky na tel. .:
558 348 179
558 348 045

Zimní hry
V sobotu 8. b ezna 2003 prob hl na tu-

ristické chat  Hrádek již sedmý ro ník tradi -
ních Zimních her. Za obrovského zájmu stovek
divák  se klání ú astnilo celkem osm ty len-
ných družstev. Po así si s po adateli op t trošku
zalaškovalo, nebo  zimním hrám vtisklo aprílo-
vou atmosféru, a tak ty lenná družstva sou-

žila chvíli na sn hu a chvíli na blát . To však
na dobré pohod  sout žících nikterak neubra-
lo.

Letos družstva sout žila nejprve ve sjez-
du na pneumatikách. Druhá sout ž spo ívala
ve stav ní sn hulák  - u této sout že se po-
ádn  zah áli jak sout žící, tak i divácí, jelikož

se sn hulácí stav li z oble ení. Cílem další sou-
že bylo skákání dvou k sob  p ivázáných

sout žících na jedné lyži po vymezené dráze.
Poslední, jako již tradi , byla jízda netradi -
ních vozidel.

Vít zem celé sout že se stali vietnamští
stánka i z Jablunkova, na druhém míst  se
umístila URNA z Most  u Jablunkova a na t etí

ce hippiesácí z Návsí. (RC)

Pozvánka
Podle zákona . 166/1999 Sb., (veterinární zákon) a podle pokyn  Okresní veterinární

správy ve Frýdku-Místku, bude v zájmu ochrany území R provedeno o kování ps  starších
3 m síc  proti vzteklin .

Žádáme proto majitele ps , aby p ivedli svá zví ata na následující svodná místa:
v úterý dne 27. kv tna 2003 - MVDr. Bojko
U obecního ú adu v 830 hodin
U ob ana Nicielnika v 930 hodin
U prodejny Harcowianka v 1000 hodin
v úterý dne 27. kv tna 2003 - MVDr. Polok
U obecního ú adu v 1600 hodin
U ob ana Nicielnika v 1630 hodin
U prodejny Harcowianka v 1645 hodin
ve st edu dne 28. kv tna 2003 - MVDr. Bojková
U obecního ú adu v 1600 hodin
U ob ana Nicielnika v 1630 hodin
U prodejny Harcowianka v 1645 hodin

Upozor ujeme chovatele, že o kování proti vzteklin  je povinné! Chovatelé jsou
povinni p edložit u ps  starších 3 m síc  známku a o kovací pr kaz a zajistit dosp lou osobu
k pat né fixaci zví ete s použitím náhubku. O kování bude hrazeno na míst  majitelem.

Obecní ú ad Hrádek žádá ty chovatelé ps , kte í dosud nezaplatili poplatek ze ps  za rok
2003, aby tak u inili v ú edních dnech na OÚ.

Pavel Tom ala, starosta obce


