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Ro ník IX Zá í 2005íslo 4

Projednávání konceptu územního plánu
Dne 13. ervence 2005 prob hlo v budov  PZKO ve ejné projednávání konceptu územního

plánu obce Hrádek. Cílem bylo seznámit ob any s 2. etapou zpracování ÚP, tzv. konceptem, ke
kterému m li ob ané vznášet své p ipomínky. Územní plán, který zpracovává Urbanistické st e-
disko Ostrava, s.r.o. by m l být dokon en (v etn  celého schvalovacího procesu) v první polovi-

 p íštího roku. Plán ur uje využití katastrálního území Hrádku na p íštích patnáct let. Jedná se
zejména o vedení dopravního koridoru,  stanovení území pro zástavbu rodinných dom , stanove-
ní tzv. pr myslových zón, ploch ur ených pro rekreaci, sportovní innost, atd. Na to, že se
jednalo o sch zi tak zásadního významu pro budoucnost obyvatelstva, se ji zú astnilo pouze cca
20 ob an  (z celkového po tu cca 1300 starších 18-ti let). P ítomní se zajímali zejména o proces
vyvlast ování pozemk  v souvislosti s výstavbou dopravního koridoru, n kte í m li kritická sta-
noviska k rozhodnutí zastupitelstva vést tento koridor st edem obce. Na tomto shromážd ní byl
rovn ž vysloven dotaz, kolik obec zaplatila za zpracování územního plánu. Slíbil jsem, že bude
zodpov zeno v Hrádeckých novinách. Tak tedy:

1. etapa
Zpracování pr zkum  a rozbor  v etn  návrhu zadání územního plánu
a výkresu limit  využití území – 136 500,- K  v . DPH

2. etapa
Zpracování konceptu ešení územního plánu na základ  schváleného zadání po ve ej-
noprávním projednání  - 214 200,- K  v . DPH

ástku z 1. a 2. etapy Obec Hrádek již zaplatila)

3. etapa
Zpracování návrhu ešení územního plánu na základ  schváleného souborného stano-
viska pro zpracování návrhu ÚP obce po ve ejnoprávním projednání – 154 700,- K

. DPH. (tuto ástku obec zaplatí v p íštím roce).

Kompletní územní plán podle smlouvy o dílo ze dne 13.8.2003 má celkovou hodnotu 462 000
,- v . DPH. Vlivem zm ny sazby DPH na 19% se ástka automaticky zvýšila na celkových

505 400, - K  v . DPH.

Robert Borski

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 4, zá í 2005
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Den Hrádku
V sobotu   20.8.2005 se po delší dob  po así umoud ilo a akce Den Hrádku prob hla ve

slune ném odpoledni. Akce již m la páté pokra ování a za ala vystoupením pro d ti. P i tomto
programu, Zde ka Ka era z Ostravy, si všechny hezky zazpívaly a zasout žily. Tradi  bývá
v programu dechová hudba a i letos nám hezky hrála starší známé skladby a písn  LUTY SKÁ
ŠESTKA.

Rovn ž se dává možnost mladým za ínajícím skupinám, které letos zastupoval dív í kvartet.
Ten ješt  nemá ustálený název ale je t eba íci, že se velmi dob e uvedly o emž sv il velký
potlesk.

Záv r již tradi  d lá skupina GALAX hrající k tanci, poslechu i zp vu. Aby byla spokoje-
nost ve všech sm rech nemohlo chyb t ani ob erstvení, které zajiš ovaly místní spolky TJ-Sokol
a Sbor dobrovolných hasi .

Celá akce, které se zú astnilo kolem 250 ob an  (což je velmi málo na po et ob an
Hrádku) m la velmi srde nou atmosféru a kolem jedné hodiny po p lnoci byl ukon ena.

Chci u této p íležitosti pod kovat všem, kte í pomáhali p i zajišt ní p ípravy akce i její likvidaci
a úklidu areálu.

Nová obvodní léka ka
v Hrádku

Po prázdninách mohou ob ané znovu
využívat dvou ordina ních dn

u praktického léka e v budov  OÚ.

Ordina ní hodiny:
 St eda:   700 - 1200

tvrtek: 1200 - 1600

Ordinuje p. doktorka  MUDr. Alina Jopková

Vážení spoluob ané,
obec Hrádek má vydanou Obecn  závaznou vyhlášku . 2/2003 z 2.9.2003 „ ád zelen

Obce“, kde se v lánku I. odst.d hovo í o hospodá ské zeleni, kterou tvo í pole, louky, ovocné
sady, zahrady, lesy, veškeré plochy sloužící k p stování produkt . Na tuto kategorii zelen  se
mimo jiné vztahují ustanovení . 3 odst. 5, kde se uvádí, že vlastníci a uživatelé pozemk  jsou
povinni udržovat plochy zelen  tak, aby nedocházelo k vykvétání a vyseme ování plevelných
rostlin. Je t eba respektovat ustanovení zákona . 147/1996 Sb. o rostlinoléka ské pé i. Je
rovn ž zakázáno vypalování porost , pálení pokosené trávy atp.

Vážení ob ané, berte ohled na své sousedy na okolí a neotravujme si život bezohledností.
Vždy si je t eba uv domit, jak by to bylo mn  kdyby to d lal soused. V ím, že Váš rozumný
pohled na výše uvedenou problematiku pom že k dobrému sousedskému soužití. Uv domme si,
kolik mladých lidí a hlavn  d tí trpí alergiemi.

Tom ala Pavel, starosta obce Hrádek

Prosba ob an m Hrádku
o informace ze dne 13. 8. 2005

v no ních hodinách
asi od 24:00 - 4:00 hod. ranní.

Obracíme se na Vás s prosbou jestli n kdo
z ob an  nevid l podez elé auto s

ív sným vozíkem u novostavby u k íže
naproti vlakového nádraží.  Informace
prosím sd lte na tel. íslo 558 369 206.

Za každou informaci p edem
kujeme!
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V m sící ervenci -  srpnu
W miesi cu lipcu - sierpniu

93 let
Turo ová Eva U pily

91 let
Cieslarová Anna Gru

80 let
Nedobová Aloisie Haže

75 let
Pyszko Karel dina
Hofierka Augustin Lyngi

70 let
Cieslarová Anna U pily

65 let
Tom ala Pavel Rovn
Nieslaniková Anna U pily
Czyžová Marie Chalup oki

60 let
Chowaniec Jaroslav Lyngi
Janeczek Jan Haže
Novák Jind ich Polyniska

Jubilanti - Jubilaci

Den  Zem  na  ZŠ  Hrádek
Ráno 20.dubna 2005 se na první pohled jeví jako každé jiné. D ti s veselým št betáním

sp chají ke škole, ale v bat žcích si nesou  jen pouzdra s psacími pot ebami. Krom  žák  ke škole
icházejí paní u itelky s okolních malot ídních škol z Bukovce, Dolní Lomné a Píse né a také pan

starosta obce Hrádek Pavel Tom ala.
Stalo se hezkou tradicí vždy kolem 22.dubna slavit celosv tový Den Zem . V Hrádecké

škole  se rozhodli pedagogové zasít do podv domí d tí ekologické myšlení a z n j plynoucí
ekologické konání d tí, budoucích dosp lých ob an  Hrádku, eské republiky, Evropy a Zem .

Všech 70 d tí je rozd leno 14 skupin po ty ech. Ve smíšené  skupin  jsou chlapci i
ata, prv áci spolu s pá áky a všichni družn  plní své úkoly s jediným cílem: získat pro svou

skupinu co nejvíce bod . Po škole plné pracovního šumu pobíhají : Lišáci, Chytrolíni,Šakali,
Zombí,Svišti, K ižáci – 2 krát, Šmajdalfi , Pidilidi, Pit Bulli, Koumáci,Evropani, Hacke i, a
Lipovci – tak si sami hoši a d ata pojmenovali svou skupinu a vymysleli  a nakreslili si pro ni
sv j znak.

Co d lali? Na p ti stanovištích rozmíst ných po celé škole plnili tyto úkoly: Do barevných
krabic t ídí p esn  a správn  odpad, poznávají listy strom , v hmatovém testu poznávají r zné

írodniny,  vyráb jí cihli ky dobrých in  pro Zemi a z nich stav jí ze . V ichovém testu rozlišují
aromatické látky, které znají z b žného života nap . ocet, mýdlový roztok, v ni esneku nebo
cibule. V jiné ásti školy ztvár ují Zemi, dotvá ejí pranostiku týkající se po así, skládají puzzle. D ti
jsou do své innosti zabrány tak, že tém  zapomínají na hlad a na obvyklou sva inu  je musíme
doslova vyhán t. Po sva in  se zase zapojují do p erušené innosti. V 11:30 je všechno hotovo.
Zprávy pro Zemi jsou napsány a pov šeny na sv že se zelenající  v tvi ky mladé b ízky. Spole -

 jsme p ed školou b ízku zasadili a  slyšeli krásná slova, která d ti spontánn  vyslovovali: a
nám krásn  roste, já se na ni p ijdu podívat až budu velký, jen a  nám ji nikdo nepoláme, já na ni
dám pozor, vždy  bydlím blízko…a tak podobn .

To byla ta správná slova našich budoucích ob an  Hrádku, eské republiky. Evropy, Zem
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Technické služby ve Frýdku - Místku Vám nabízí:

Provoz Ve ejné osv tlení:
pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16.

Provoz Zele :
údržbu travnatých ploch, kosení, vyhrabání listí,
pé i o okrasné d eviny a ke e, pr klesty, o ezy, kácení,
sadové a terénní úpravy,
zakládání nových trávník , kultivaci ploch,
úpravu zahrad na klí ,
výkopy hrob ,
pronájem mobilních WC.

Provoz Komunikace:
opravy ploch asfaltovou sm sí,
výstavbu a rekonstrukci dlážd ných prostranství,
strojní výkopové práce,

epravu materiál ,
geodetické práce,
napoušt ní bazén  (doprava vody),
ezání betonových, asfaltových ploch.

Provoz Technická správa:
výrobu lehkých a st edních záme nických
konstrukcí, sportovních prvk ,
stola ské, záme nické a nat ra ské práce.

  Neváhejte a kontaktujte nás!
  Tel.: 558 431 972, 3, 5 ? Fax: 558 431 195 ? E-mail: info@tsfm.cz ?

www.tsfm.cz
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V m sící zá í - íjnu
W miesi cu wrze niu - pa dzierniku

94 let
Mitrengová Anna Pod vilou

85 let
Krzystková Anna Lyngi
Husarová Eva dina

80 let
Samcová Helena dina
Kaleta Adolf dina

75 let
Steblová Anna Gru
Kantorová Marie Lyngi
Turo ová Eva Chalup oki

65 let
Konderla Josef Gru
Polok Vladislav Kemp ice

60 let
Raszka Stanislav Samce
Žurková Jarmila Polyniska

mailto:info@tsfm.cz
http://www.tsfm.cz
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Den arod jnic
Už jste to slyšeli, že k eské škole v Hrádku se dne 29.dubna slétly arod jnice a kouzelníci

a od asného odpoledne dlouho do noci tam provád li své reje?

Ano je to tak, mohu to potvrdit. V pátek odpoledne se k eské škole na ko atech a metli kách
slétaly arod jky a kouzelnice. arod jové a kouzelníci ti se svými h lkami p icházeli velmi d stoj-

. A t ch bylo. Všech velikostí i barev, s dlouhými nosy , s bradavicemi na nich, s kocourem, i
hadem na rameni. Ale nikdo se nebál, každý se smál a vesele rejdícím d tem i jejich u itelkám
zatleskal.

Po arod jném rejd ní, došlo na rejd ní aerobní.  A to jsme zase koukali. Na antukovém h išti
se krásn   vlnila t la budoucích cvi itelek aerobiku? Kdo to naše d ata nau il? Jejich starší
kamarádky Maruška a Hanka Kotasovy.

A to ješt  nebylo vše. Žáci t etího ro níku si p ipravili kouzelnické vystoupení s kartami,
provázkem i se skládáním tri ka.

Pak už následoval jen arod jný jarmark. To d ti prodávaly své vlastní výrobky. Po kame-
nech zdobených ubrouskovou technikou, po malých arod jnicích na koš átku, perníkových
ko kách, drátovaných kamíncích a dalších pestrých výrobcích se jen zaprášilo. Kdo s nákupem
váhal, nezískal nic. Velmi brzy hlásily všechny skupiny prodejc  vyprodáno.

I arod jná vatra se d tem líbila, ale u itelky pozorn  hlídaly, aby ani jisk ka nezalet la do
míst, kam nepat í.

Komu za to pat í dík?
- Rodi m, kte í pro své d ti vymysleli a vyrobili rozli né masky.
- U itelkám za nápad a výrobu  nádherných p edm  pro jarmark. ( za získané peníze
    nakoupí d tem materiál pro innost výtvarného kroužku)
- Sdružení rodi  za organizaci ob erstvení pro d ti i  hosty celé velkolepé akce.

Velký dík pat í všem, kte í se s úsm vem na rtech podíleli na likvidaci stop po arod jném
rejd ní. Byli to lenové výboru Sdružení rodi  a paní u itelky.

Kouzelným brkem zapsala stará dobrá víla Libuše Ježowiczová

Nabídka ob
Školní jídelna polské školy va í chutné ob dy nejenom pro své žáky, ale i pro

ostatní zájemce, o emž se již mnozí, kte í využívají tuto službu, p esv ili.

V sou asnosti však ješt  stále není pln  využita kapacita kuchyn .
Ob dy jsou proto nabízeny dalším potencionálním strávník m.

Cena ob da pro dosp lé je stanovena na 40 K , s donáškou do domu na 42 K .

Podrobn jší informace má k dispozici vedoucí jídelny.
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Firma Štoura (u vybraných položek)

 O brubníky :
  100 cm , výška 22 cm, váha 25 kg … … … … … .....… .....… … ....74 K

  50 cm , výška 22 cm, váha 12,5 kg … … … … … … .....… ..… ......37 K

 Palisády svahové :
  ø 12 cm, výška 120 cm , váha 31 kg … … … … … … ........… .......90 K

  ø 12 cm, výška 80 cm , váha 22 kg … … … … … … … ........… .....75 K
  ø 12 cm, výška 50 cm , váha 12 kg … … … … … ....… ........… .....50 K
 Ž laby p íkopové, p lkulaté :
  45 x 30 x 5 cm , váha 15 kg … … … … … ..… … … … … … ............45 K
 Ž lábky s p lechovým roštem :
  50 x 15 x 9 cm , váha 10 kg … … … … … … … … … … … ............190 K
 Stud. skruže :
  vnit ní   ø 80 cm , výška 75 cm, váha do 400 kg … … ..............800 K
  vnit ní   ø 100 cm , výška 50 cm, váha do 400 kg … ............… 800 K
 Kom pletní  budky na plyn HUP :
  š.  69 cm , v.  43 cm, d. 70 cm, váha do 110 kg ..… ...........… 2.200 K

  VENDRYN  590  558 350 328

nové ceny
66,60 - 33,30

      nové ceny
 81,- 67,50 -

nová cena 40,50

Novinka na eském trhu
- nepožadujeme žádnou akontaci (zálohu)
- úroková sazba je pevná, nem nná
- nejvýhodn jší produkt na trhu
- do 150 000 bez ru itele
- 30 000 již od 648 sí
- 60 000 již od 1296 sí
- 90 000 již od 1944 m sí
- to vše z bankovních zdroj

Máte potíže p i jednání s Bankou?
- pak jsou Vaším ešením nebankovní

            peníze za bankovní úrok.

inec, Jablunkovská 410, Kancelá e byv.hotelu SLOVAN,
.dv.3 ( tvrté dve e po levé stran ),

Tel.775950075, 558 329 036, Po-Pá 8,00-15,00
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

Projekt  „ ET ZENÍ“

Oznámení nezam stnaným obcí Sdružení Jablunkovska

Od zá í tohoto roku, vždy první st edu v m síci, budou na obecních ú adech v

Návsí                                      od   8.00– 10.00 hod

Dolní Lomné                         od 10.30 – 12.30 hod

Mosty u Jablunkova             od 13.00 – 15.00 hod

poskytovány poradenské služby pro nezam stnané ob any obcí Sdružení Jablunkovska.

V rámci t chto služeb budou poskytovány poradenské služby zam ené na informace k situaci
na trhu práce a zejména rady a pokyny jak se ucházet o zam stnání v etn  komunikace
s potenciálními zam stnavateli a p ípravy prezentace své osoby.

Tyto služby budou poskytovány bezplatn  Kvalifika ní a personální agenturou, o.p.s.
v rámci Globálního grantu financovaného z prost edk  Evropské unie.
Obce Sdružení obcí Jablunkovska jsou partnery Kvalifika ní a personální agentury, o.p.s.
v tomto projektu. Partnerem projektu je rovn ž Kofoedova škola.

Projekt bude probíhat po dobu dvou let. V rámci projektu prob hnou bezplatné kurzy
motiva ní a po íta ové.

Ve stejném rozsahu budou ob an m Sdružení obcí Jablunkovska poskytovány výše uvedené
služby rovn ž v Kvalifika ní a personální agentu e, o.p.s. T inci, Závodní 815.

Další informace budou poskytovány informa ními letáky na ú edních deskách
jednotlivých obecních ú ad  Sdružení obcí Jablunkovska.

Bližší informace:
Ing. Jana Vavrošová,  Mgr. Marek Madeja
Kvalifika ní a personální agentura, o.p.s.
tel: 558 532 303

V T inci dne 15. srpna 2005
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii

Oznámení

Od zá í tohoto roku, vždy první st edu v m síci, budou na obecních ú adech v

- Návsí                                      od   8.00– 10.00 hod
- Dolní Lomné                         od 10.30 – 12.30 hod
- Mosty u Jablunkova             od 13.00 – 15.00 hod

poskytovány poradenské služby pro nezam stnané ob any obcí Sdružení Jablunkovska.

V rámci t chto služeb budou poskytovány poradenské služby zam ené na informace k situaci
na trhu práce a zejména rady a pokyny jak se ucházet o zam stnání v etn  komunikace
s potenciálními zam stnavateli a p ípravy prezentace své osoby.

Tyto služby budou poskytoványbezplatn  Kvalifika ní a personální agenturou, o.p.s.
v rámci Globálního grantu financovaného z prost edk  Evropské unie.
Obce Sdružení obcí Jablunkovska jsou partnery Kvalifika ní a personální agentury, o.p.s.
v tomto projektu. Partnerem projektu je rovn ž Kofoedova škola.

Projekt bude probíhat po dobu dvou let. V rámci projektu prob hnou bezplatné kurzy
motiva ní a po íta ové.

Ve stejném rozsahu budou ob an m Sdružení obcí Jablunkovska poskytovány výše uvedené
služby rovn ž v Kvalifika ní a personální agentu e, o.p.s. T inci, Závodní 815.

Další informace budou poskytovány informa ními letáky na ú edních deskách
jednotlivých obecních ú ad  Sdružení obcí Jablunkovska.

Bližší informace:
Ing. Jana Vavrošová,  Mgr. Marek Madeja
Kvalifika ní a personální agentura, o.p.s.
tel: 558 532 303
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Chrascina 1621 Bukovec
chra cinou byla ozna ována hustá lesní

houština

Juroszek 1647 Jaworzynka od jména Juraszek, Jura = Ji í

Klimek 1526 Krasna forma vlastního jména Kliment, Klement

Krystyjan 1712 Hradišt od vlastního jména Kristián

Kura nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Kvapil nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Legierski 1646 Byst ice
Ze staropolského legie, což byl tábor nebo

sklad zboží

Levinski nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Lysek 1621 Bukovec
vodn  pojmenování holohlavého ili lysého

lov ka

Macoszek 1682 Chot buz pojmenování podle kv tin macešek

Mad ra nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Marosz  1659 Guty
ze slovního základu Mar-, nap . od Martin,

Marek, Marian

Navrátil nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Pietak 1702 Bobrek
od slova pi ta – tj pata, Jiný význam od p ák,

tj 5 groš

Piják nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Prokeš nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Pszczolka 1621 Ogrodzona od slova pszczo a - v ela

Siuda 1659 Louky od slovesa siuda  – tj. honit, hnát, nahán t

Suchy od p ídavného jména suchý.  Literatura jej
neuvádí jako t šínské historické p íjmení

Szlauer 1702 Svibice z n meckého schlauer - tj chytrý, zb hlý

Szmek 1692 Koša iska z n meckého slova Schnecke ili šnek, slimák

Tacina 1644 Old ichovice
odvozeno ze zdrobn liny slova táta, n co jako

tatí ek

Tom ala nepat í mezi t šínská historická p íjmení

O p vodu hrádeckých p íjmení VI.
V Hrádku žije p ibližn  1755 obyvatel. Pot šitelné je, že po et obyvatel za al znova

po n kolika letech stagnace op t mírn  r st. Tento po et (1755) tvo í tém  300 r zných
íjmení. V n kolika pokra ováních bych cht l p edstavit všechna hrádecká p íjmení,

se azených dle etnosti výskytu (tzn. od nejvíce frekventovaných v obci).

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.

Pokud n koho tato problematika zajímá hloub ji, odkazuji na pramen, ze kterého jsem
erpal:  W adys aw M ilerski – Nazwiska Cieszy skie (Warszawa 1996)

(RB)

íjmení
První

zmínka
obec na

šínsku
význam

Ro ek nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Rucki 1552 Kamienica
od názvu slezského m sta Ruda. Nositel odtud

ejm  pocházel

Skupin 1618 Guty
od slova kupiec, tj ten, kdo obchoduje se

zbožím

Stodola 1722 Písek
od slova stodola – hospodá ská budova,

sloužící k uskladn ní slámy a sena

Stroka
jméno odvozeno sd slova straka, tj ernobílý
(strakatý) pták. Literatura jej neuvádí jako

šínské historické p íjmení

Šenke ík nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Trombík 1730 Konská odvozeno od slova trubka, truba , troubit

Tuhov ák nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Vym tal nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Duda 1577 Jablunkov
od slova duda tj. muzikant hrající na dudách,

dudák

Bedá nepat í mezi t šínská historická p íjmení

udek po ešt lé p íjmení Czudek

Brzežek 1505 šín
ze staropolského jména Niebrzeg, také

zdrobn lina slova b eh ( eky)

Grania nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Hazuka 1642 Jablunkov
od staropolského „hazuka“ = dlouhý mužský

od v, zapínaný množstvím knoflík

Hlawiczka 1620 Bohumín
V moravském ná í slovo hlavi ka bylo jídlo

z husí krve a játry

Hrabal  nepat í mezi t šínská historická p íjmení


