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Hrádecké noviny vydává Obecní ú ad Hrádek, registra ní íslo FMt23. Zodpov dná osoba Pavel Pilch, Robert Cie lar.
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Osobní asistence
pro region moravskoslezského kraje

cesta umož ující vést d stojný a plohodnotný život v domácím prost edí
pomoc p i zabezpe ení základních životních pot eb (p íjem potravy, toaleta, osobní
hygiena, polohování)
nácvik sebeobsluhy a používání kompenza ních pom cek
malé ošet ovatelské úkony
výchovná práce s d tmi se smyslovým, t lesnýám i mentálním postižením
hlídání d tí
pomoc p i zajišt ní chodu domácnosti (nákup, b žný úklid, praní, atd.)
pomoc p i vzd lávání a výkonu povolání
doprovod (léka , ú ady, školská za ízení, kulturní a spole enské akce)

Služby jsou poskytovány
odborn  vyškolenými pracovníky

- osobními asistenty

Cena služby:

25 K / 1 hod
i individuální dotaci M Ú, OÚ, cena 15 K /1 hod.
i rozsahu 6 a více hodin služby, cena 22 K /1 hod.

(s dotací 12 K /1 hod.)

Adresa:

Podané ruce – Spole nost pro canisterapii a osobní astistenci
Projekt OsA FM

O: 70632596
Zborovská 465
738 02 Frýdek – Místek

Kontakt:

Malý Koloredov 811 Helena Fejkusová, editelka
738 02 Frýdek – Místek Jana Rozehnalová, zástupkyn
Tel.: 0777 011 059

Ostrava:
Tel.: 0602 553 350 Jana Kro ilová, zástupkyn

069/358 532 (po 20 hod.)

Vážení ob ané,
stát p ispívá na rozvoj obcí r znými formami dotací a mezi n  pat í dotace na Program

podpory výstavby dom  s pe ovatelskou službou. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo koncem
ezna dodatek pro rok 2002 na podporu zahájení nebo pokra ování v dokon ení již rozestav -

ných dom  s pe ovatelskou službou. Takovýto rozestav ný d m máme v naší obci, který staví
Církev bratrská svépomoci pro ob any pot ebné být v takovýchto za ízeních. Zastupitelstvo
obce na svém mimo ádném zasedání rozhodlo pomoci Církvi bratrské s dostav ním tohoto za í-
zení, k emuž je zapot ebí u init n kolik opat ení pro možnost získání státní podpory.

Je nutno uzav ít rámcovou dohodu na založení Sdružení obec Hrádek s Církvi bratrskou pro
dostav ní a provozování DPS (domu s pe ovatelskou službou). Tato dohoda o sdružení bude
zahrnovat 51 % hodnoty díla pro Obec hrádek a 49 % pro Církev bratrskou z d vodu toho, že

íjemcem podpory m že být jen obec, která se tímto zaváže, že bude toto za ízení ídit a držet
51 % podílu po dobu dvaceti let. Potom je možnost bezúplatn  podíly p evést zp t na Církev
bratrskou. To znamená, že Církev bratrská vloží rozestav nou stavbu do sdružení a obec do
sdružení vloží dotaci od státu v hodnot  8,5 mil. korun. Jsou to peníze ú elové jen pro DPS, kde na
jeden malometrážní byt dává stát 700 tis. K  v n mž musí být WC, koupelna a malá za ízená
kuchy ka. Byt nesmí být menší než 16 m2 obytné plochy a ne v tší než 50 m2 obytné plochy. To
vše stavba spl uje.

Tuto informaci podávám z d vodu, aby nedošlo k pochybnostem o ú elu sdružení. Jde
edevším o využití možnosti získat finan ní prost edky, které stát nabízí.

ím, že d ív jší pohledy v ících i nev ících ob an  se již umírnily a že každý kdo se nad
tím zamyslí jist  tuto snahu podpo í. V p ípad , že se tuto dotaci nepoda í získat, dohoda se zruší.
Pokud jde o pozd jší provozování dokon eného DPS bude ustavena komise p i rad  obce, slože-
ná se stejným po tem len  jak za obec, tak za Církev bratrskou a ta bude rozhodovat o otázkách
chodu DPS, financování, nájmech, obsazování, atp.

ím, že dobrá v c se poda í a že ji ob ané podpo í.
Pavel Tom ala, starosta obce

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz
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Dotace

Naše obec má možnost získat také dota-
ci z obnovy venkova na projekt p írodního am-
fiteátru, který by byl pro celou obec na po á-
dání r zných kulturních a spole enských akcí.
Jedná se o lokalitu horního lomu, ke kterému se
jde dostat cestou lesem z úrovn  vchodu do
nového DPS. Jedná se o p írodní plošinu dosti
velkého rozm ru, která by po drobných úpra-
vách mohla být využívaná a jist  by p itahova-
la i návšt vníky z okolí. Zkuste se p i procház-
kách podívat do této lokality a napišt  nebo
ústn  sd lte starostovi nebo na OÚ sv j názor
k využití této lokality a k zám ru obce n co ta-
kového využít. Spodní lom a p vodn  zamýš-
lené místo pro amfiteátr  by byl využit jako par-
kovišt . Zkusme se zapojit všichni do r zných
návrh  a problém  d ní v obci, jist  to p inese
užitek pro její rozkv t.

Vandalismus
Stále se množí p ípady vandalismu a lhos-

tejnosti k hodnotám vytvo ených lidskou prací.
Množí se p ípady lámání plot , st ihání pletiva,

evracení popelnic, kontejner  na plasty a sklo,
ukázky síly na dopravních zna kách a tak po-
dobn . Všechny indicie nazna ují, že n kte í
mladí pod rouškou tmy a p ítomností svých ka-
marád  vymýšlejí kousky, aby se povýšili ve
své komunit . Hodn  t chto mladých ješt  ne-
okusilo pracovní povinnost, ješt  nic nevytvo-
ilo svou prací, ale dokázalo již napáchat hod-

 škod na majetku obce i soukromého vlast-
nictví. Nap . budova nádraží, zapalování kupek
sena, atp.

Možná to chce se podívat trochu kolem
sebe a možná zjistíte, že i ve svém nejbližším
okolí jsou výše popsaní jedinci.

Zkusme se všichni zamyslet, jak usm r-
nit p ebyte nou energii mladého pokolení, jak
získat mladé lidi pro práci.
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Základní škola:

10. 5. Projektové vyu ování s názvem
Den Matek

21. 5. edkolo lehkoatletického trojboje
málot ídních škol okolí Jablunkova

24. 5. Školní výlet vlakem do:
eského T šína - mladší žáci (1. - 3.)

Frýdku - Místku (4. - 5.)
31. 5. Den D tí

Prob hne ve sportovním duchu
- budeme p ekonávát své osobní re-
kordy, které byly stanoveny na za át-
ku školního roku.

22. 6. tské radovánky
28. 6. Slavnostní zakon ení školního roku

Mate ská škola:

10. 5. V 1500 besídka ke „Dni matek“.
14. 6. Výlet rodi  s d tmi - BOJNICE

SP z polskim j zykiem nauczania:

7. 5. wiczenie marszowe
- cel: Dom PZKO Milików, obejrzenie
przedstawiena w wykonaniu dzieci
z PSP Milików

27. 5. “Zwierz tkowo“
- przedstawienie teatralne w wyko-
naniu aktorów Sceny Polskiej w Cze-
skim Cieszynie (kino Bystrzyca)

8. 6. Festyn szkolny
czerwiec

Zdobywamy Kart  Rowerow
- wycieczka rowerowa do zaprzyja -
nionej PSP Nawsie i turniej mi -
dzyszkolny w dwa ognie
Wycieczka szkolna
- India ska wycieczka
Konkurs czytelniczy
- Harry Potter - znasz?

Ponadto uczniowie naszej szko y wezm
udzia  w nast puj cych zawodach sportowych:
8. 5. Bieg pod górk

(Mosty ko o Jab onkowa)
18. 5. Turniej w tenisie sto owym

(W drynia)
29. 5. Trójbój lekkoatletyczny

(org. AŠSK)
31. 5. Igrzyska lekkoatletyczne

(Trzyniec)
czerwiec Czwórbój lekkoatletyczny

(org. PSP Jab onków)

Przedszkole:

31. 5. Dzie  Dziecka
8. 6. Festyn
14. 6. Wyciecza ZOO

PZKO:

7. 5. piewanie z Dr. Kad ubcem
- starsze piosenki

9. 5. Dzie  Matek (PSP)
25. 5. Festiwal PZKO w Karwinie

- przedszprzeda  biletów u p. Pilcha
(o 50 % ta sze ni  na miejscu)

koniec maja Jajecznica
8. 6. Festyn szkolny

** Zveme ** Zapraszamy**

75 Anna Borská

70 Vilém Przeczek

60 And lín Kvapil

Jubilanti - Jubilaci
V m sící ervnu 2002

V miesi cu czerwcu 2002

*** Pozvánky ***
*** Zaproszenia***

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

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 21. kv tna 2002
U obecního ú adu v 800 hodin
U ob ana Nicielnika v 830 hodin
U prodejny Harcowianka v 845 hodin

v úterý dne 21. kv tna 2002
U obecního ú adu v 1600 hodin
U ob ana Nicielnika v 1630 hodin
U prodejny Harcowianka v 1645 hodin

ve st edu dne 22. kv tna 2002
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 ve výši K  60,-- na míst
majitelem.

Obecní ú ad Hrádek žádá ty chovatelé ps , kte í dosud nezaplatili poplatek ze ps  za rok
2002, aby tak u inili v ú edních dnech na OÚ.
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Usnesení z jednání ZOH . 9, konaného 3. 4. 2002 v 1600

v zasedací místnosti OÚ
ZOH bere na v domí:

žádost Církve Bratrské na odkoupení obecních pozemk . 1240/17, 1240/16 a 1240/5
a pov uje radu projednat tento problém se zástupci CB
informaci starosty o možném ohrožení termínu akce Dny Jablunkovska
informaci starosty o sou asném stavu návrhu na rychlostní komunikaci
informaci starosty o získaní 2 mobil  Siemens pro krizové situace od státu
návrh nového vlakového jízdního ádu

ZOH schvaluje:
program jednání
ov ovatele zápisu: p. Starzyk Bronislav, p. Borski Robert
návrhovou komisi: p. Drong Jind ich, p. ing. Wolny Stanislaw
revokaci zápisu z jednání ZOH . 8 v bodech 10 a 11 ve zn ní:

ijetí kontokorentního úv ru do výše úv rového rámce K  1 000 000 (slovy: jedenmilión
korun), který bude zajišt n zástavní smlouvou i na budoucí pohledávky do celkové výše
3 mil. K , splatné do roku 2008 (pro vodovod)

 zaplacení ro ní ástky K  350 000,-- za svoz KO spole nosti Nehlsen T ince, s. r. o.
v roce 2002
odkoupení pozemk  od p. Kowalovského a MUDr. Starzyka p. . 802, 803/2, 803/1
za 100,-- K /m2
dodatek . 2 ke smlouv . 00019621 mezi SFŽP a obcí Hrádek

izovací listinu obecní knihovny Hrádek
žádost pana Brudného na po ádání diskoték, s tím, že musí p edložit povolení OSA
pronájem louky na 3 denní pobyt pro d ti
uzav ení výp ní smlouvy se základní um leckou školou v Jablunkov  pro elokované
pracovišt  v ZŠ Hrádek bezplatn
zorganizovat sch zku ZOH s p edsedy ob anských sdružení dne 17. 4. 2002

Usnesení z mimo ádného zasedání zastupitelstva obce
Hrádek, konaného 17. 4. 2002 v 1800 na OÚ Hrádek

ZOH bere na v domí:
odsunutí termínu podání žádosti na stavbu t locvi ny

ipmínku p. Otta ohledn  formy prezentace ú asti na zasedáních zastupitelstva
v Hrádeckých novinách
zvýšení odm n neuvoln ným len m zastupitelstev o 9 % dle na ízení vlády 22/2002 Sb.
S platností od 1. 3. 2002

ZOH schvaluje:
program jednání
ov ovatele zápisu: p. Otto Dalibor, p. Starzyk Bronislav
návrhovou komisi: p. Drong Jind ich, p. Pilch Pavel
návrh integrace koridor  železnice se silnicí ve form  dvouproudové rychlostní komunikace
a obslužné komunikace (ze stávající I/11), který je podporován ob ma ob anskými sdruže-
ními Hrádek – M j domov a RK – Hrádek
sepsání smlouvy pro vznik Sdružení za ú elem výstavby nájemných byt  mezi Obcí Hrádek
a Církví Bratrskou v Hrádku

ízení v cného b emene užívání na parcelách 1240/17, 1240/16 a 1240/5 pro CB s obcí
Hrádek
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Den Zem
Letošní 22. duben – Den Zem  jsme na naší škole pojali jako projektové vyu ování, ve

kterém jsme spolu s d tmi zkoumali, co vše o p írod  víme a zda ji dokážem chránit nebo alespo
víc neni it. Vedoucí projektu Mgr. Šárka Honusová p ipravila pro žáky innosti na p ti stanoviš-
tích.
1. stanovišt  – hmatový test – pod p ikrývkou byly p ipraveny r zné p írodniny a d ti pouze
dotekem m ly poznat, zda se jedná o mech, v tvi ku, trávu i kámen.
2. stanovišt – ichový test – v pestrobarevných kelímcích byly p ipraveny roztoky mýdla, octu,
oleje a jiných charakteristicky vonících látek. D ti m ly pouze ichem poznam látku. Nebylo to
vždy zcela jednoduché. Problém byl poznat mýdlo.
3. stanovišt  – t íd ní odpadu – v erných igelitových pytlích byl p ipraven net íd ný komunální
odpad – samoz ejm  jsme dbali na hygienu. ešení tohoto úkolu bylo pro d ti hra ka. Do ”kontej-
nér ” barevn  shodn  ozna ených jako kontejnery v obci velmi správn  odd lily plasty od skla,
papíru a ostatního odpadu. D ti si um ly poradit i s pojmem biologický odpad.

Na všech t chto stanovištích byly pln ny i v domostní úkoly. Nap íklad: z nápov dy poznat
zví e, ve v tách najít skrytý strom, správnými odpov mi na otázky vy ešit tajenku.

Poslední dv  stanovišt  byla výtvárná. Skupinky d ti sestavovaly rozst íhaný obrázek,
vyráb ly v ely, mouchy a motýly. Ty pak využily p i vytvá ení ”Krajiny, ve které bych cht l
bydlet”. V zte, byla to krajina zalitá sluncem, plná istých pot , krásných strom  a užite né-
ho hmyzu. Nev íte? P ij te se podívat do eské školy v Hrádku. M žete si p íst i krásná p ání
naši Zemi. Zjistíte také, že d ti sesbíraly 3372 PET lahví, že nejlepšími sb ra i byli:
1. Lucie Haltofová (292 lahví)
2. Sebastian Dittrich (278 lahví)
3. Michaela Raszková (268 lahví)

Touto inností cht li všichni pedagogové naší školy p isp t k výchov  k ekologickému myš-
lení našich žák .

Mgr. Libuše Ježowiczová, ed. školy

h Hrádek 2002
Letošní B h Hrádkem velmi p ipomínal ten lo ský:

op t se sešlo více než 200 borc , znovu nep íznivé
po así (10-ti cm vrstva erstvého sn hu, asté husté
sn žení) a zase dominovali závodníci z Frýdku-Místku.
Tentokrát jich p ijelo 63 a 22 z nich (tj. 35 %) stálo na
stupních vít . Vít zem hlavní kategorie se stal Bulhar
Ivan otov. Roman Slowioczek jako jediný zažil všech-
ny závody, byl už poosmé na startu. Snad poprvé byla
odstartována kategotie „Bu  fit“ a také poprvé v historii
bylo obsazeno všech 21 vypsaných kategorií. Hráde tí
závodníci obsadili jedno 1. místo (Bu  fit), dv  2. místa
a ty i 3. místa. Dívky v p edškolní a dorostenecké kate-
gorii p ekonaly tra ové rekordy. Kv li nep íznivému po-
así nedorazil autobus z Polska. Na stran  5 jsou uve-

deny výsledky jednotlivých kategorií a na fotografii m -
žete shlédnout vít ze letošního závodu.

Vít z závodu: Ivan otov
Foto: Robert Borski
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h Hrádkem 2002 - výsledková listina
Dívky - 1996 a mladší   120 m
1. Lenka Krzyžanková MŠ Old ich. 00:33,1
2. Gabriela Szotkowská M. u Jabl. 00:37,9
3. Jolana Szprcová Hrádek 00:38,8

Chlapci - 1996 a mladší   120 m
1. Martik Kiszka MŠ Píse ná 00:36,1
2. Marian Ryba MŠ Vendryn 00:36,4
3. Michal Borski MŠ Hrádek 00:40,3

Dívky - ro ník 1993 - 1995   450 m
1. Beáta Marková TJ Slezan FM 01:34,6
2. Nikola Hor ková TJ Slezan FM 01:36,8
3. Anna Janeczek PZŠ Hrádek 01:37,3

Chlapci - ro ník 1993 - 1995   450 m
1. Filip eha TJ Slezan FM 01:30,9
2. Oto Svider ZŠ Nýdek 01:32,5
3. David Macura 2. PZŠ T inec 01:32,9

Dívky - ro ník 1991 - 1992   450 m
1. Natalia Sikorová 2. PZŠ T inec 01:20,6
2. Jana Lepíková TJ Slezan FM 01:21,3
3. Ester Kope ková TJ Slezan FM 01:24,2

Chlapci - ro ník 1991 - 1992   700 m
1. Michal Štefek TJ Slezan FM 02:25,5
2. Lukáš Ulmann TJ Slezan FM 02:37,2
3. Filip Vludar ík TJ Slezan FM 02:39,6

Dívky - ro ník 1989 - 1990   700 m
1. Erika Mikulenková TJ Slezan FM 02:25,7
2. Markéta Schybolová Kop ivnice 02:26,9
3. Hana Holejšovská TJ Slezan FM 02:28,1

Chlapci - ro ník 1989 - 1990   950 m
1. Jan Lysek ZŠ Píse ná 02:47,3
2. Michal Szotkowski ZŠ Píse ná 03:06,2
3. David eha TJ Slezan FM 03:07,8

Dívky - ro ník 1987 - 1988   950 m
1. Michaela Bubiková TJ Slezan FM 02:49,0
2. Petra Pišová TJ Slezan FM 02:54,8
3. Jana Pitrunová ASK T. Kop . 02:57,4

Chlapci - ro ník 1987 - 1988 1 400 m
1. Petr íha TJ Slezan FM 04:46,9
2. Michal Novosad TJ Slezan FM 04:51,2
3. Martin Szlaur ZŠ Písek 05:10,5

Dorostenky - ro ník 1985 - 19861 400 m
1. Andrea Krstevová ASK T. Kop . 04:51,6
2. Jana Hofierková Hrádek 04:54,7
3. Blažena Stránská TJ Slezan FM 04:58,0

Dorostenci - ro ník 1985 - 1986 3 500 m
1. Tomáš Martinák TJ Slezan FM 12:46,5
2. Vojt ch Groš PJR 13:02,2
3. David Suszka TJ TŽ T inec 13:04,1

Junio i - ro ník 1983 - 1984 3 500 m
1. Tomáš Sklená Atl. oddíl T inec 11:48,1
2. Jakub Kowolowski Návsí 12:53,4
3. Petr Martinák TJ Slezan FM 13:30,3

Juniorky - ro ník 1983 - 1984 3 500 m
1. Monika Janošcová TJ Slezan FM 15:46,7
2. Jana Hofierková Hrádek 15:58,7

Ženy (E) - ro ník 1968 - 1982 3 500 m
1. Hana Haroková AOP J. Brno 13:08,8
2. Blažena Stránská TJ Slezan FM 13:35,1
3. Michaela Przyczková TJ TŽ T inec 14:02,7

Ženy (F) - ro ník 1967 a starší 3 500 m
1. Ludmila Šokalová TIS Vilhelm FM 15:39,4
2. Radana Marková Paskov 18:43,5

Muži - Bu  fit 3 500 m
1. Bronislav Czyž Hrádek 18:04,7

Muži (A) - ro ník 1963 - 1982 8 000 m
1. Ivan otov Brno 26:22,4
2. Martin Biolek Vratimov 26:50,2
3. Alan Janík AC Haví ov 26:59,3

Muži (B) - ro ník 1953 - 1962 8 000 m
1. Igor Heleš Jäkl Karviná 27:11,5
2. Zden k Veli ka SAK L. Karviná28:39,4
3. Roman Slowioczek Jablunkov 28:55,9

Muži (C) - ro ník 1943 - 1952 8 000 m
1. Ji í Strakoš T. Kop ivnice 31:06,9
2. Anton Šuška KKM adca 31:21,7
3. František Holec TIS Vilhelm FM 32:25,9

Muži (D) - ro ník 1942 a starší 8 000 m
1. Ervín Podrožný ET T inec 34:55,9
2. Zden k Fejgrt BS C. Vratimov 36:25,5
3. Jozef Tatarka Ú Frýdland 37:38,8


