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Harmonogram svozu komunálních odpad
v obci Hrádek na rok 2005

Sm sný komunální odpad – popelnice 110 l, pytle erné
Svozový den - pond lí
Svoz – 1x 3 týdny

týden datum týden datum
2 10.01. 29 18.07.
5 31.01 32 08.08.
8 21.02. 35 29.08.
11 14.03. 38 19.09.
14 04.04. 41 10.10.
17 25.04. 44 31.10.
20 16.05. 47 21.11.
23 06.06. 50 12.12.
26 27.06.

Harmonogram svozu separovaného odpadu
v obci Hrádek na rok 2005

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast
Svozový den –pond lí

týden datum týden datum
6 07.02 42 17.10.
15 11.04. 51 19.12.
24 13.06.
33 15.08.

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz
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Vážení spoluob ané,
Kon í se rok a jako každý se t ší na sváte ní atmosféru, tak se rovn ž dívá na celý rok co

se poda ilo a co ne. V obci letos kon í splátky úv  a proto se již obec p ipravuje na další
investice. V rámci programu Revitalizace eky Olše, který je zam en na vybudování kanalizací
v obcích v povodí eky. Na tomto programu, který vzešel ze Sdružení obcí Jablunkovska a p evzal
ho Moravskoslezský kraj jako pilotní program ochrany životního prost edí, se již pracuje  více než
dva roky. Stále se m ní podmínky možnosti získání evropských dotací. V letošním roce bylo
utvo eno Vodohospodá ské sdružení m st a obcí na zpracování žádosti o dotace.

Jedná se o obce a m sta, která mají více jak 2 000 obyvatel ( Mosta u Jablunkova, Jablunkov,
Návsí, Byst ice, Vendryn , T inec, eský T šín a T rlicko).

Hrádek je v druhé skupin , která usiluje o získání dotací z fond  ministerstev eské repub-
liky.

V sou asné dob  má naše obec zpracovány projektové dokumentace na II. stavbu tj. cestu
od žel. p íjezdu k panu Pavlíkovi. IV. stavba zahrnuje ást od silnice po eku, tj. celý st ed obce.
Jedná se o díla, na které má možnost obec získat až 90% dotací, když hodnota díla se pohybuje
mezi 43 – 46 mil. K .

Abychom dotace získali, zpracováváme velmi obsáhlou žádost, která má být podána do
20.1.2005, a která zahrnuje asi 100 souhlasných vyjád ení r zných orgán  a r zných výpo  a
tabulek. Te  pot ebuje obec získat pro první fázi územní rozhodnutí na ob  stavby. K tomu jsou
zapot ebí vaše souhlasy se vstupem na pozemky. V tšina kanalizace je projektována pod míst-
ními komunikacemi, které jsou však na parcelách soukromých vlastník . Obec stále žádá o daro-
vnání t chto pozemk . Je pravda, že již hodn  ob an  darovalo tyto pozemky. Avšak problém y
s n kterými trvají. V ím, že se vše stihne v as abychom nep išli o možnost tak vysokého
procenta dotace. Jinak se dává max. 50%.

Proto byla uskute na sch zka 13.12. 2004 s projektantem kde p išlo velmi málo
z pozvaných, ale skoro všichni dali podpisem souhlas.

Je t eba se dívat do budoucnosti, kde bude nezbytné dokladovat likvidaci odpadu.

Další velká akce je p íprava projektu spole ného koridoru .II a silnice I/11. Projekt se dokon-
uje a ob ané s ním budou seznámeni ihned po zpracování. Obec d lá vše proto, aby zásah do

života lidí byl co nejcitliv jší. Tyto dv  akce jsou v sou asné dob  nejaktivn jší a v nujeme jim
velkou pozornost.

O dalších postupech Vás budeme informovat v Hrádeckých novinách a rovn ž i o dalších
akcích v roce 2005.

Starosta

Silvestr znovu p ed obecním ú adem

Obec Hrádek, jako se již stalo zvykem, po ádá spole né rozlou ení se starým a uvítání
Nového roku p ed budovou obecního ú adu. Op t se bude podávat n co na zah átí a o p lnoci
velitel hasi ské jednotky zažehne dvanáctiminutový oh ostroj. Srde  jsou zváni všichni ob a-
né, kte í jsou ochotni p erušit na chvíli své vlastní soukromé oslavy a p ijít p ed p lnoci na
Silvestra k samoobsluze a p ivítat p íchod Nového roku spole  se svými sousedy a spoluob a-
ny.

Za Obec Hrádek Robert Borski
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*** Pozvánky ***
*** Zaproszenia***

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

Szko a podstawowa:
22. 12. wigilijki klasowe
7. 1. 2005 pierwsza lekcja p ywania
22. 1. 2005 bal szkolny

Základní škola:
21.12. Celoškolský projekt Vánoce - d ti

budou chystat drobné dáre ky
pro své blízké

22.12. ídní váno ní besídky
6.1.2005 íkrálové zpívání v 10:00 p ed

Obecním ú adem
22.1. 2005 Tradi ní rodi ovský ples v 19:00

U Burého, srde  zveme rodi-
e, prarodi e i známé.

31.1. 2005 Školní kolo recita ní sout že
31.1. 2005 VYSV ENÍ
4. 2. 2005 Jednodenní pololetní prázdniny
14. 2. 2005 Zápis žák  do 1. ro níku pro

školní rok 2005/2006.

Mate ská škola
26.1.2005 Den otev ených dve í

(ukázka práce s d tmi)

Ostatní
15.1.2005 se koná Hasi ský ples u Burého.
Za átek v 19:00 hod., Hraje DJ Lubowiecki
Srde  zvou Hasi i.
** Zveme ** Zapraszamy**

Tisková zpráva
V pátek 29. íjna 2004 se v Restauraci U

Mrózka uskute nila prezenta ní akce pod ná-
zvem AKTIVNÍ V KAŽDÉM V KU. Tato prezen-
tace, která prob hla pod hlavi kou Slezské di-
akonie, seznámila ob any regionu Jablunkov-
sko s novou sociální službou  pro seniory a
osoby se zdravotním postižením.

astníci setkání m li možnost získat
spoustu konkrétních informací jednak p ímo od
koordinátor  projektu, tak z informa ních pa-
nel  a leták . Mezi spoustou informací o p i-
pravovaném projektu m li hosté možnost shléd-
nout p sobivé vystoupení d tí z MŠ v Návsí.
Dalším bodem programu bylo vystoupení p -
veckého dua Zrcadlové sestry, jehož protago-
nistky Nikol Kantorová a Sandra Schwarzová
uchvátily publikum a navodily tak p íjemnou at-
mosféru. Následovala ukázka tís ové pé e
Dorkas –  jak tento systém prakticky funguje,
co je k tomu zapot ebí a pro koho je ur en.

Konec oficiální ásti byl završen vystou-
pením na netradi ní hudební nástroj citeru, na
kterou zahrál  pan Jan Waclawek.

Touto cestou d kujeme ú inkujícím a všem
ostatním, kte í se podíleli na p íprav  a zdár-
ném pr hu této akce.

Za bezplatný pronájem sálu v restauraci
U Mrózka - panu Karlu Bockovi, Peka stí BA-
JUSZ – za v cný dar ve form  koblih pro po-
hošt ní; dále panu V. Benczykovi a  panu A.
Szpyrcovi – za zap ení obrázk  pro malou
galerii.

V neposlední ad  d kujeme všem ob a-
m, kte í se této akce zú astnili. Dobrovolným

vstupným  podpo ili naše aktivity a dom  si
odnášeli malou pozornost v podob  keramic-
kého sluní ka.

O úsp šnosti celé akce sv í i fakt, že
se nám již hlásí  první zájemci o službu. T šíme
se  na další podobné setkání s vámi.

Jubilanti - Jubilaci
V m síci listopadu - prosinci

W miesi cu listopadzie - grudniu
91 let Jan Zowada Pod Vilou

Št pánka Bojková Ba iny
85 let Eva Zowadová Pod Vilou
80 let Zuzanna Kaletová U pily

Karel Ditrich Martynki
75 let Vladislava Kaletová dina

Anna Turo ová Gabryše
Helena Kawuloková Lyngi

70 let Marta Steblová Lyngi
Jan Turo Gro

60 let Rudolf Legierski Gro
Anna Kajzarová Zaplotí
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Usnesení z jednání ZOH . 13/2004, konaného
15.12. 2004 v 15:00 hodin v Motorestu Boal

ZOH projednalo a schvaluje:
program jednání
návrhovou komisi ve složení: p. Cieslarová, p. Mitrengová
ov ovatele zápisu: p. Starzyk, p. Byrtus
rozpo tové opat ení . IV/2004
rozpo tové provizorium na rok 2005, pro hospoda ení obce do doby schválení rozpo tu na
rok 2005
výši odm n pro neuvoln né zastupitelé dle na ízení vlády 591/2004 Sb. ve výši 25% ástky,
kterou by jim jinak bylo možno poskytnout
odkup pozemk  od pana Bronislava Borského .p.234, a to pozemky na parcele
. 1007/3,1007/5, 992/2,992/3, 996, 1004, za cenu 35 K /m2

dodatek . 1 ke sm rnici obce ur ující postup v ú etnictví a evidenci majetku
ijetí kontokorentního úv ru od eské spo itelny, a.s. ve výši 1.000.000 K , se splatností do

23.12.2005 a zajišt ním budoucími rozpo tovými p íjmy
obecn  závaznou vyhlášku . 4/2004, kterou se ruší obecn  závazná vyhláška . 1/2002
zásady pro poskytování ú elových dotací
osv tlení koridoru v obci Hrádek

ZOH projednalo a bere na v domí:
kontrolu usnesení
zprávu z jednání rady
informaci o vyjád ení obce k posouzení vlivu na životní prost edí pro silni ní ást
spole ného koridoru.

Pavel Tom ala    Robert Borski
starosta obce místostarosta obce

Vážený pane starosto,
dovolte mi poslední týden mého p sobení v Senátu P R, abych Vám a Vaším prost ednic-

tvím ob an m obce Hrádek pod koval za podporu, kterou jste mi vyjád ili ve volbách do Senátu
R.

ím, že budu mít ješt  p íležitost Vám osobn  pod kovat za projevenou podporu a dlou-
holetou dobrou spolupráci.

S p áním všeho dobrého Ing. Emil Škrabiš

Znovu otev eno kade nictví v budov  hasi ské zbrojnice
Po kratší p estávce je v provozu kade nictví LEMA

Otvírací doba:
Pond lí 800 - 1130 1300 - 1700

Úterý 800 - 1130 1300 - 1700

St eda 1200 - 1700

tvrtek 800 - 1130 1300 - 1700

Pátek 800 - 1130 1300 - 1700

Sobota 700 – 1100
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Sout ž  „O nej… ERTÍKA“
DDM Jablunkov vyhlásil sout ž pro d ti s názvem „O nej.. ERTÍKA“. Možnost zapojit se do

sout že m ly všechny d ti. „Sta ilo“ jakýmkoli zp sobem znázornit i vyrobit ERTA.
Byli jsme mile p ekvapeni tím, s jakou „vervou“ se d ti do díla pustily a s jakou chutí jim rodi e

pomáhali. Sešlo se šestnáct výrobk  r zných velikostí, technik i použitých materiál . D ti si samy
anketou vyhodnotily nejzajímav jšího ERTÍKA. Práce pak v pond lí odvezla p. editelka do Jab-
lunkova a budou vystaveny na akci „CELOM STSKÝ MIKULÁŠ“. Nejlepší výrobky budou náležit
ocen ny. V íme, že mezi nejlepšími budou i ertíci našich d tí. A kdyby náhodou ne, stejn  naši
ertíci budou pro nás ti nejlepší, protože byli vyráb ni s chutí a láskou. Tímto chceme pod kovat

jak d tem, které erty vyrobily, tak i rodi m, jež je p i výrob  podpo ili.
ZŠ Hrádek

Ob ané Hrádku slaví vstup do Evropské unie
Žáci eské a polské školy s p ítomným starostou Pavlem Tom alou a místostarostou Rober-

tem Borskim  vysadili dne 12. listopadu 2004 v 10:15 p ed obecním ú adem v Hrádku  buk ervený
na po est vstupu do Evropské unie. Prosím všechny ob any Hrádku: „ Chra te tento strom p ed
vandaly a chra te celou p írodu.“

Napsal Filip Walica, žák 5.ro níku eské ZŠ Hrádek

NÁVŠT VA V 1.T ÍD
Za átkem prosince navštívily d ti z mate ské školy 1.  t ídu ZŠ.
Smyslem této návšt vy bylo seznámit budoucí školáky s prost edím ZŠ a náplni vyu ování.

Paní u . Honusová m la velice dob e p ipravenou vyu ovací hodinu, která byla zajímavá, pro-
mýšlená a obsahovala ukázky všeho, co se žáci doposud nau ili. A v te, nebylo toho málo. Žáci

edvedli jak dalece umí íst, psát i po ítat. P edškoláci byli sou ásti celého vyu ování. Krom
toho, že si vyzkoušeli sezení v lavici, také pomáhali ešit úkoly, poznávali íslice, po ítali, psali na
tabuli. Za aktivitu je p.u . odm nila drobnými dárky a dokonce jim uložila domácí úkol, na který byly

ti pat  pyšné a druhý den ho p inesly spln ný na výbornou.
ti si z této návšt vy odnesly plno dojm  a taky p edstavu o tom, co je v budoucnu eká.

Wiadomo ci z naszej szko y .....
W pa dzierniku zawita a do nas pani ilustratorka ksi ek dla dzieci Krystyna-Lipka Sztar-

ba o. Przedstawi a dzieciom now  ksi  Anny Onichimowskiej pt.: Sen, który odszed . Pó niej
wspólnie z uczniami na tablicy ilustrowa a dzieci ce sny, tworzy a historyjki obrazkowe i od-
powiada a na ciekawe pytania dzieci.

30 listopada tradycyjnie w naszej szkole panuje magiczna atmosfera, poniewa  przepro-
wadzane s  „Andrzejkowe wró by”, a eby one si  spe ni y, dzieci musz  nauczy  si  specjal-
nego zakl cia. Potem ju  mo na przyst pi  do ró nego rodzaju przepowiadania przysz ci -
oczywi cie na weso o! I tak ka dy z nas dowiedzia  si , jaki prezent b dzie le  pod choink , ile
szcz cia czeka go w nast pnym roku, jakie b dzie imi  przysz ego m a czy ony. Oczywi cie
odby o si  te  tradycyjne lanie wosku, które jest przez dzieci bardzo lubiane.

Za  9. i 10.12. odby a si  w naszej szkole tradycyjna ju  Wystawa i Kiermasz Ksi ki
Polskiej. Nie zabrak o równie  nowych Kalendarzy skich i kartek z tematyk wi t.
Z okazji wystawy zaprezentowa  si  po raz pierwszy licznie zebranej publiczno ci chórek
szkolny, który dzia a od pa dziernika 2004.

mgr Lucyna Wojnar
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úprava ordina ních hodin

UROLOGICKÁ
 AMBULANCE
JABLUNKOV

MUDr. MARTIN BARDO
Poliklinika Jablunkov

ul.Školní . 388, Jablunkov
(suterén)

Ordina ní hodiny:
každé pond lí: 8.00-12.00 hodin-odb ry
každé úterý:   7.00-12.00 hodin
každý tvrtek:   7.00-16.00 hodin

tel.: 558 359 552
mobil: 602 703 452

Nezam stnanost v Hrádku – dlouhodob  nejmenší v regionu

Výsledky detailního porovnávání nezam stnanosti v regionu Jablunkovska a T inecka ukazují
na fakt, že v Hrádku, co se tý e nezam stnanosti je již p l roku nejlepší situace ze všech 17-ti
sledovaných obcí. Navíc, b hem celého uplynulého roku se situace stále pozvolna zlepšovala.
V listopadu bylo celkem 96 (11,4%) nezam stnaných s trvalým bydlišt m v Hrádku.
Míru nezam stnanosti do 15 % vykazují ješt  tyto obce: Byst ice (12%),Milíkov (13,2%), Vendryn
(14%), Píse ná (14,3%) a Koša iska (14,5%). Dlouhodob  nejhorší situace je v Dolní Lomné (20,1%),
Hr av  (27,7%) a Horní Lomné (32%).

Nezam stnanost by pomohlo zlepšit znovuzprovozn ní podnikatelské innosti v areálu pily,
což je v zájmu Obce Hrádek. Komplikované majetkové pom ry této nemovitosti zatím znemož ují
reálné hospodá ské využití této pr myslové zóny.

M íra nezam stnanosti v Hrádku v roce 2004
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Adventní koncert na eské ZŠ Hrádek
Neklamným znamením, že se blíží konec roku je advent - doba krásného o ekávání. Po

jednoleté odmlce se naše škola vrátila ke komornímu po ádání adventních koncert  p ímo
v prostorách naší školy. V poslední dob  mnoho renomovaných um lc , interpret  krásné vážné
hudby volá po p iblížení této hudby  k mladým poslucha m. To náš koncert spl uje plnou m rou.

ti si mohou na houslistu, hrá e na flétnu zobcovou i p nou a na klavíristu sáhnou, koukat mu
na prsty a poslouchat.

Na našem koncertu d ti slyšely skladby Bacha, Schuberta, Gounoda, Vivaldiho, Stamitze a
Svobody. A ani nedutaly. Zaujalo je také to, že vid ly a slyšely hrát své spolužáky Dorotku
Rusnokovou, Filipa Walicu a krom  nich ješt  dalších 10 za ínajících um lc , žák  Základní
um lecké školy v Jablunkov . Pod kování pat í za organizaci a p ípravu koncertu panu u iteli
Leonu Ježowiczovi.

Adventní koncert naladil d ti na krásnou notu.     Libuše Ježowiczová

Slovní hrátky pa ák
Jestliže Jakub jí jehn í, já jsem jedovatá ježibaba. (Gabriela Kaletová)

Moje milovaná maminka moc miluje manžela Marka, míchané maliny, malé mango, mr avý meloun,
mléko a med. (Nátan Rusnok)

Želva žvýká žampionovou žemlovku. (Šárka Fizková)

Líná lama loví lstivou lesní lišku, liška loví lehkou lasi ku, lasi ka lín  letí. (Pavel Ka ák)

Uršula utrp la úder úpln  uschlým ukulele. (David Janeczek)

Bo v bernardýn Bohouš, bláznivý bru oun, bude brzy bez blech. (Bára Gorzolková)

Radek Rorejs rychle rozší il rozvoz ryb, rumu, rohlík  ranním rozedníváním Rakovnickým restau-
racím a rekreant m rudým renaultem. (Vendula Maliková)

Terka tajila Tomášovi tajemství tohoto týdne. (Dominika Šmidová)

Pan Petr prý prohrál pytel plný pen z. (Radka Bajtková)

Dr bežárna dodala do dnešního dne deset dr bežích druh . (Kate ina Strihová)

Krásný krokodýl kontrolovan  kousl ka ata Klárky, když kouzeln  kýchla. (Markéta Dobiášová)

Milí rodi e,
V úterý 21. prosince prob hne ve škole celodenní projekt Vánoce, na kterém d ti vyrobí

kolik mali kostí, ze kterých budete mít ur it  radost. D ti si donesou: jablí ko nebo pome-
ran , párátka, jehli natou v tvi ku, r zné sušené ovoce nebo želé bonbóny, 3 špejle,
na ostatní materiál 20 K .

Ve st edu 22. prosince bude v každé t íd  váno ní besídka s dáre ky. Proto vás prosíme
o zakoupení libovolné mali kosti v hodnot  30 K , prosím dodržte tuto ástku. Tento den je
zárove  posledním školním dnem v tomto kalendá ním roce. Ve škole se sejdeme  op t v pond lí
3. ledna 2005. Zárove  Vás zveme také ve tvrtek 6.1. v 10 hodin na T íkrálové zpívání p ed
Obecním ú adem v Hrádku.

Hezké prožití váno ních svátk  p ejí u itelé a žáci eské základní školy.
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Mikuláš u Burého
Dne 10.12. do hostince u Burého zavítal nefalšovaný Mikuláš. Spolu s andílkem, dv ma

erty a spoustou rodi  se p išli podívat na tradi ní vystoupení žák eské základní školy i d tí
mate ské školy.

Malé d ti byly letos p estrojeny za krásné ertíky a písni kou “O teplou ku v pekle“  sklidily
velký aplaus. D ti ZŠ v mikulášských epicích zazpívaly váno ní „Rolni ky“ dokonce dvojjazy -

.
Po každoro ním ubezpe ení paní editelky, že d ti byly letos hodné a za perfektní p vecké

výkony odm nil Mikuláš d ti velkými okoládovými kolekcemi.
Dík pat í všem u itel m za as a energii v novanou nacvi ení programu a SRPŠ v ele

s nov  zvolenou p edsedkyni p. Dagmar Ka ákovou za zorganizování celé akce.
Petra Borská

Sout ž pro d ti
Obecní knihovna v Hrádku vyhlašuje výtvarnou sout ž pro d ti od 3 do 15 let na téma:

„Moje kouzelné vánoce“
Vaše výtvory zpracované libovolnou technikou odevzdávejte do konce m síce ledna

v knihovn . Nejlepší kresby budou vystaveny a odm ny p knými cenami.
Petra Borská
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Miko aj u Ekoludków
Na wizyt w. Miko aja w swym przedszkolu czeka y równie  gródeckie Ekoludki - stars-

zaki niecierpliwie i z ciekawo ci , maluchy (które dopiero ca kiem niedawno sta y si  przedszko-
lakami) troch  z obawami, co to b dzie. Doczeka y si  w samym dniu Miko ajowego wi ta, w
poniedzia ek 6 XII. Wreszcie odezwa  si  na dworze dzwonek. Przyjecha w. Miko aj i wcale mu
nie przeszkodzi  absolutny brak niega.

Do Sali zabaw wkroczy  Miko aj ze sw wit  gro nym z wygl du diab em i czarodziejsk
stareczk , która tym razem zast pi a bardzo zaj tego anio a. W Sali czeka y tera niejsze
i przysz e dopiero ekoludki. Pewno ci dodawa y im mamusie i babcie, by o i paru tatusiów.
Przywita y nasze ekoludki niebia skiego staruszka wierszykiem i piosenk . A potem zacz o si .
Miko aj wyj  Ki  Grzechów, gdzie zapisane ma ma o chwalebne uczynki. Wiedzia  o wszy-
stkich grzeszkach, np. o tym, kto czasem k óci si  z kolegami (u ywaj c przy tym nie tylko s ów),
kto czasem nie lubi lub nie chce mu si  chodzi  do przedszkola, kto cz sto grymasi przy jedzeniu,
zabawie czy zaj ciach, kto jest ba aganiarzem, kto nie chce spa  w przedszkolu... Po prostu jako
wi ty wiedzia  o ka dym wszystko. Przyrzeka y dzieciaki popraw , o ile nie zamurowa o je na

widok diabliska, które potrz saj c wid ami ju  - ju  radowa  si , e oto b dzie mog o wreszcie
kogo  wsadzi  do swego wora. Ale mu nie wysz o. Nie mo e przecie  zabra  kogo , kto
przyrzeka popraw  i w dodatku broni go sam w. Miko aj. Miko aj wiedzia  o ka dym równie
wszystko dobre i nie szcz dzi  pochwa  za dobre zachowanie. Kto móg , pochwali  si  przed
dostojnym go ciem wierszykiem lub piosenk . Dzielne by y niemal wszystkie maluchy. Tak e ten,
który (cho  dopiero b dzie przedszkolakiem) w przeddzie  Miko ajowego wi ta przyjecha  a
z dalekiej Pragi do babci. Wyst py podoba y si  nie tylko samemu Miko ajowi. I diabe  da  si  nimi
udobrucha . W nagrod  ka dy otrzyma  ma  zabawk  i ca e pude ko czekoladek. Potem jeszcze
wszystkie dzieci za piewa y o tym, jak to jest, gdy Miko aj si  zbli a i jak go lubi . Na pami tk
wspólne zdj cie z Miko ajem i jego dru yn . Na po egnanie wszystkich zaskoczy  jeszcze w.
Miko aj, wr czaj c paniom wychowawczyniom dla przedszkola adn  du  choink  (No i co, e
sztuczna? Dla przedszkola ekoludków to przecie  normalne, e chc  oszcz dzi ywe
drzewko...).

Po egna  si w. Miko aj z gródeckimi ekoludkami, bo by a przed nim jeszcze daleka droga
do dalszych przedszkoli, gdzie te  na niego czekaj  dzieci...

W Gródku dnia 7 XII
Lidia Kluz

Váno ní sbírka
Humanitární organizace ADRA p ipravila dlouhodobý program pomoci ob tem teroristického

útoku, který se stal 1. zá í 2004 v Beslanu. Na tento projekt m žete p isp t - ve dnech od 10. do
31.12 2004 se v našem regionu uskute ní ve ejná váno ní sbírka na pomoc ob tem beslanské
tragédie. P isp t m žete v centru Jablunkova, na poštách v Jablunkov , v Návsí, v Mostech  a na
OÚ v Hrádku a v Dolní Lomné. Taktéž je možnost zaslat dárcovskou SMS s textem DMS BESLAN
na íslo 87777 (ze sít  libovolného operátora). Cena dárcovské SMS je 30 K  + DPH a na konto
pomoci ob tem bude p ipsáno minimáln  27 K . Jak uvádí materiál Adry, cílem akce je pomoci

tem, aby mohly p ekonat tuto t žkou dobu; rodi m, aby neztratili nad ji; u itel m, aby dokázali
podpo it d ti, rodi e, ale i své kolegy; místním psycholog m, aby dokázali být podporou t m, kte í
je pot ebují; celé beslanské komunit , aby mohla prožít smí ení.“

kujeme za Vaši spolupráci.
Za OS ADRA Návsí H. Raszková, M. Janiczková
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Technické lyceum v Jablunkov
SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov nabízí studijní, u ební a nástavbové obory s tímto

zam ením:

Studijní ty leté obory s maturitou:
78-42-M/001 - Technické lyceum (prestižní obor s technickým zam ením, slouží také jako

íprava na vysoké školy technického sm ru)
64-41-M/001 - Podnikání a služby (obor s ekonomickým a jazykovým zam ením (JA, JN),
s výukou ú etnictví)

ební t ileté obory s výu ním listem a s možností pokra ování v nástavbovém stu-
diu s maturitou:
65-51-H/002 - Kucha íšník (p íprava pro služby v oblasti stravování a pohostinství)
23-68-H/003 - Automechanik (sou ástí výuky je získání bezplatného idi ského pr kazu sku-
piny B, C a svá ský pr kaz ve sva ování plamenem)
41-55-H/003 - Opravá  zem lských stroj  (zam ení na b žné opravy stroj  a za ízení,
získání bezplatného idi ského pr kazu B, C, T a svá ského pr kazu pro sva ování obloukem
a plamenem)
69-53-H/003 - Provoz služeb (zam ení na spole ném stravování, zahradnictví, šití, ru ní prá-
ce, prodej potravin a textilií a  dalších aktivit v oblasti služeb)

nástavbové obory s maturitou
64-41-L/542 - Podnikání
denní dvouleté studium
dálkové t íleté studium (každý sudý rok, zá í 2006)
Poznámka: 2. kolo p ijímacího ízení bude vyhlášeno jen u obor , které se v 1. kole nenaplní.

eji Vám tu správnou volbu
Ing. Szotkowski Roman, editel SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov

Mikulášský šachový turnaj již pošesté
Za ú asti 25 šachist  se konal v sobotu 4.12 2004 v budov  PZKO Hrádek 6. ro ník mikuláš-

ského šachového turnaje. Letošní ú ast byla nejv tší na tomto turnaji, který je už tradi  vypsán
pro 3 kategorie. Vyvrcholením byl taktický souboj v kategorii registrovaných, kdy o po adí na 1. a
2. míst  po dohod  soupe  rozhodl los.
Kone né výsledky – registrovaní (11 ú astník ):
1.  Rudolf Mesiarik Byst ice 5,5 bod
2.  Slavoj Kupka Orlová 5,5 bod
3.  Milan Kukuczka Vendryn    5 bod
Neregistrovaní (10 ú astník ):
1.  František Bajtek Byst ice 7 bod
2.  Vladislav Turo Hrádek 7 bod
3.  Jaroslav Blahut inec      6,5 bod

ti do 13-ti let (4 ú astníci):
1.  Radomír Chylek Byst ice
2.  Natan Rusnok Hrádek
3.  Pavel Ka ák Hrádek

Trojnásobný mistr v kategorii neregistrovaných p. Vladislav Turo  tentokrát podlehl svému
soupe i. P i stejném po tu bod  rozhoduje vzájemný zápas a v tom p. Bajtek vyhrál.

Akce, po ádaná OÚ Hrádek ve spolupráci s PZKO prob hla v p íjemné atmosfé e.
Bronislav Walek
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Kowalowski 1501 šín Pocházející z obce Kowalów

Kr má 1629 Pudlov
Mezi historická p íjmení T šínska pat í pouze

ekvivalent Karczmarz, tj. majitel kr my,
hospody

Kušnír nepat í mezi historická p íjmení T šínska,
slovenský p vod

Lacek 1577 Bažanowice
acek bylo v t šínském ná í ozna ení pro

rozpárek

Lasota 1704 šín Z latinského silvestris, tj lesní, divoký

Lubojacki nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Pav nepat í mezi t šínská historická p íjmení.
ejm  podle okrasného ptáka páva.

Przeczek 1718 Mist ovice
Zdrobn lina jména Przeclaw. Také ze slova

„przecz“ tj záhon kolmo spojující ostatní
záhony

Rusnok 1621 Old ichovice Od slova Rusnak tj rusín

Szpyrc 1592 šín
mecký p vod bu  od slova sperren –

zamýkat, uzavírat nebo od spör tj. chudý,
mizerný

Sztefek 1647 Guty Zdrobn lina jména Stefan, tj Št pán

Walach 1519 šín
íslušník etnika Valach , karpatských pastý
ovcí, kte í ve 14 -15 stol. osídlili T šínsko

Walica 1683 Žukov Domácký tvar jména Walent, Walenta

Zawada 1891 Byst ice
Podle místního názvu Zawada, zawada také

bylo ozna ení pro p ekážku

Dobiáš 1426 Cisownica vodn  Dobisz. Pochází od jména Tobiáš

Ferenc nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Dittrich nepat í mezi historická p íjmení T šínska

Benek 1571 Dziedzice
od slova ben, tj zkrácenina jména Benedykt

nebo Benjamín

Fiedor 1883 Dolní Suchá odvozenina od jména Teodor

Bajtek 1621 Jablunkov ná  bajt - pytlík, bajtek - tlumok

Esterka nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Gaura 1621 šín
Od slova gaur – nev rný, muslimské ozna ení

lov ka jiného vyznání

Brachaczek 1667 Ko czyce Ma e ze slova brach tj p ítel, n kdo s kým mají
ostatní dobré vztahy
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Hodnotící lenská sch ze
Svazu dobrovolných hasi  Hrádek

V prosinci roku 2004 v místní restauraci U Burého prob hla hodnotící lenská sch ze Sva-
zu dobrovolných hasi  Hrádek. Jednání prob hlo za slušné ú asti len  SDH Hrádek a jako
hosté byli p ítomní starosta obce p. Pavel Tom ala, místostarosta obce p. Robert Borski, za PZKO
v Hrádku p. Karel Pilch a Adam Szturc a již tradi  delegace z družební obce ierné ze Sloven-
ské republiky vedená jejich p edsedou Stanislavem aneckým. Velitel naší organizace p. Broni-
slav Starzyk p ednesl hodnotící zprávu o innosti SDH Hrádek za rok 2004 a úkoly, které jsme si
vytý ili pro rok 2005 a lenská sch ze tyto zprávy v hlasování jednozna  p ijala.

Ze zprávy o innosti vyplynulo, že jsme vytý ené úkoly v roce 2004 splnili. V letošním roce
jsme k žádnému požáru nevyjížd li, ale provedli jsme strhávání ledu ze st echy pošty, nat eli a
opravili st echu budovy hasi árny, vy erpali vodu v železni ním podjezdu v Hrádku a jedenkrát
prob hl planý poplach, kterého se zú astnilo celkem osm našich len . K planému poplachu
došlo omylem p i oprav  sirény. V rámci p ípravy jsme se zú astnili školení rozhod ích v hasi ském
sportu, školení pro obsluhu motorové pily, školení strojník  a dva lenové si obnovili velitelskou
kvalifikaci. Taktéž pravideln  se zú ast ujeme školení a sch zí, které organizuje Okresní sdruže-
ní SDH Frýdek-Místek a jednání, které se konají v rámci okrsku Beskyd.

V rámci dne d tí na požádání TJ Sokol Hrádek ve spolupráci s OÚ jsme postavili vatru a
zajiš ovali bezpe nost v dob  jejího ho ení. Aktivn  jsme se zapojili do oslav dne Hrádku a již
tradi  b hu Hrádek jako spoluorganizáto i.

Sou asný stav naší techniky je dobrý a za hodnocené období se v podstat  nezm nil. Náš
sbor byl dopln n výstrojními sou ástkami a to o t i ks vycházkových oblek , t i ks hasi ských
kalhot, autobaterii do hasi ského vozidla AVIA, hadicemi, reflexními vestami a dalšími drobnostmi.
V rámci brigádnické innosti jsme provedli b žnou údržbu hasi ské techniky, b žný úklid garáží,

dních prostor  a hasi ské místnosti.

SDH Hrádek je za azen do páté zásahové skupiny a tuto tvo í celkem 14 našich len .
K jejich áste nému prov ování akceschopnosti pat í i hasi ský sport, kterého jsme se v rámci

ípravy zú astnili celkem 27 krát družstvo muži a dosahovali st ídavých výsledk . Družstvo žen
se t chto sout ží zú astnilo 16 krát a p ivezlo celkem 5 vít zství a další druhá a t etí umíst ní.

V m síci ervenci prob hla naše sout ž v hasi ském sportu za ú asti celkem 25 družstev
a vít zem v kategorií muž  byly Kojkovice a v kategorii ženy družstvo z Dolní Lištné. Dále jsme
uspo ádali no ní sout ž v požárním sportu a to tvrtý ro ník o Putovní pohár starosty obce
Hrádku a za ú asti 18 družstev.  Vít zem se staly družstva muž  i žen z Kojkovic. Touto cestou
bych cht l pod kovat všem sponzor m, kte í svými v cnými i pen žitými dary p isp li k zdárnému
pr hu našich hasi ských sout ži.

Spolupráce s Obecním ú adem v Hrádku je jíž pon kolikáté hodnocená výborem našeho
SDH jako velmi dobrá a z jednání vyplynuly n které skute nosti o naší spole né innosti hasi i.
Obec a proto my hasi i v další dobrou spolupráci v íme a touto cestou chceme starostovi a
len m zastupitelstva Hrádek pod kovat.

Dále chci pod kovat všem hasi m a ob an m obce Hrádek, kte í jsou nám nápomocni
v naší nelehké dobrovolné innosti a všem pop át p íjemné prožití blížících se Váno ních svátk
hodn  spokojenosti, zdraví a vzájemného porozum ni v roce 2005.

Starosta ZO SDH Hrádek
10

O p vodu hrádeckých p íjmení III.

Ve t etím pokra ování našeho miniseriálu o p vodech hrádeckých p íjmení se
dostáváme k t m mén  frekventovaným. Jsou to asto eská nebo slovenská jména,
která díky svému malému historickému vývoji na tomto území nem la možnost

tšího rozší ení. Rovn ž jsou to historická t šínská p íjmení, která jsou sice
v okolních obcích ast jší, z n jakého d vodu se však v Hrádku více neprosadila.

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

(RB)

íjmení
První

zmínka
obec na

šínsku
Význam

Striha nepat í mezi historická p íjmení T šínska,
slovenský p vod

Szczuka 1722 Cisownica Od staropolského szczupak tj. štika

Šrámek 1588 Pudlov
nepat í mezi historická p íjmení T šínska

eský p vod). Ekvivalent Szramek pochází od
slova szram tj šrám, skvrna

Šurík nepat í mezi historická p íjmení T šínska,
slovenský p vod

Targa nepat í mezi historická p íjmení T šínska,
italský p vod

Vodák nepat í mezi historická p íjmení T šínska.
vod souvisí se slovem voda.

Wolny 1624 Jablunkov
wolny = svobodný, lov k uvoln ný z práce na

panském (robot )

Ditrich nepat í mezi historická p íjmení T šínska

Baselides 1720 šín
od eckého Basileus - v dce, král (-ides -

zdrobn lina)

Bialožyt nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Bartnicki nepat í mezi t šínská historická p íjmení

Hawliczek nepat í mezi t šínská historická p íjmení,
zdrobn lina slova Havel

Holub nepat í mezi historická p íjmení T šínska

Ježowicz 1683 Jablunkov od slova jež (ježek)

Jursa 1644 Tyra od slova Jura (Ji í)

Kajsar 1577 Puncov
Z n meckého Kaiser, p vodn  z latinského

Caesar tj. císa

Kajzar 1577 Puncov Totéž co Kajzar
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Zb ož í J ed n o ta V e erka M im a H arco vian ka K sz e ft  Zo ka Ne jle vn jší  va r.

C h léb  B yst ice  1  kg 19 ,00 17,00 17 ,00 17,50 17,00
R o h líky  o b y e jn é 10  ks 14 ,00 14,00 13 ,00 13,00 13,00
V á n o ka 16 ,50 16,00 16 ,50 16,90 16,00
M lék o  p o lo tu n é  1  l 14 ,50 14,50 14 ,30 13,90 13,90
P ivo rad eg ast  10 o 8,50 8,50 8 ,70 8,70 8 ,50
M atto n ih o kyselka 1 ,5 l 13 ,50 12,80 12 ,00 12,90 12,00
S a lám šu nkový  0,2  kg 20 ,80 19,80 21 ,20 21,80 19,80
Ta ta rská  om á ka  375  m l 34 ,00 28,00 28 ,30 30,30 28,00
H era  250  g 14 ,90 14,00 13 ,60 13,90 13,60
P erla  500  g 26 ,50 23,00 22 ,70 24,80 22,70
Mo u ka  h lad ká  00  1  kg 10 ,00 8,50 8 ,00 10,30 8 ,00
C u kr  k rup ice  1  kg 28 ,50 26,00 25 ,70 26,90 25,70
Ole j s to ln í 1 l 26 ,90 25,00 28 ,40 26,90 25,00
P o m eran e 1  kg 24 ,00 19,00 22 ,00 25,00 19,00
N a n u k o v ý  d o rt 16 ,50 15,00 14 ,50 16,00 14,50

o ko lád a -  s tu d .  p e  20 0 g 40 ,00 32,50 33 ,00 35,00 32,50
K u e  1  kg 55 ,00 49,00 46 ,00 53,00 46,00
Fern et  s tock  0 ,5  l 123 ,00 119 ,00 120,00 124 ,00 119,00
C E L K E M 506 ,10 461 ,60 464,90 490 ,80 454,20
O d ch ylka o d n e jle vn jší  va ria n ty 11,43% 1 ,63% 2,36% 8 ,06% 0,00%
S te jn ý ná ku p v roce 2002 468,60 455,30 443,60 460,50 430,30
S te jn ý ná ku p v roce 2003 492,90 474,00 463,30 465,50 446,90
Zm n a ce n y (2004/2003) 2,68% -2,62% 0,35% 5,44% 1,63%

Ne jle vn jší  va ria nta  - nejn iž š í  c ena daného druhu z bož í
Up oz o rn n í:  Ce n y lze ch á p a t p ou z e orie n ta  (ce n y se n e u stá le m ní)

C EN Y  P O T R AV IN  V  H R ÁD E C K Ý C H  O B C H O D E C H

P o z n á m ky: 1) Chléb Frý dek 2 ) Ceny ,  h lavn  u ovoc e,  se m ní  k až dý m dnem -  ty to  c eny by ly  ak tuální  dne 4.  12.  2004

P r z ku m prove dl In g . Rob e rt C ie la r dn e 4.  12.  2004

1)

2)


