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Vážení spoluob ané,
v období, kdy si rok s rokem podávají ruce, se obvykle zamýšlíme nad tím, co p inesl kon ící

rok v našem osobním život , v život  naší obce, celé zem  a asto i celého sv ta.

A s novým rokem p icházejí i novoro ní p ání. V ím, že máme spole ná p ání, která jsou
velmi prostá. Žít ve spole nosti, kde je uznáván princip solidarity, prosté lidské vzájemnosti, která
pomáhá p ekonávat nástrahy života a p ináší radost ze schopnosti pomoci druhému. Solidární
spole nost to jsou prosté a d ležité v ci. Jde o možnost pracovat, mít dobré ve ejné školství, mít
zajišt ní d stojného stá í po život  napln ném prací.

Je to i pocit bezpe í v dnešním neklidném sv . To je jist  naše spole né p ání a náš sen.
i t chto skromných p áních je t eba pod kovat za celoro ní práci školám, místním spolk m,

sdružením a hlavn  Vám Všem ob an m za p isp ní k lepšímu klimatu a k lepší ob anské soudrž-
nosti v naší obci.

Do p íštího roku Vám p eji hodn  lásky, zdraví, št stí, úsp ch  a moudrých rozhodnutí
a rovn ž p íjemné prožití svátk  Váno ních.

Pavel Tom ala
starosta obce

Vážení ob ané,
dovolte nám, abychom Vám pod kovali za projevenou d ru ve volbách do zastupitelstva

obce. Pod kování za d ru, kterou jste do nás vložili. Pod kování za ocen ní naší dosavadní
spole né práce, kterou jsme všichni pro naši obec vykonali.

Výsledek voleb do zastupitelstva obce to jednozna  dokazuje. Velmi si vážíme Vaší
ry, a proto nám dovolte, abychom zde složili slib, že v naší práci budeme pokra ovat, že

v naší obci bude nadále vít zit slušnost, že zde bude stále více ob an  myslících na pot eby
obce, na pot eby lidí, žijících v této obci.

Za projevenou d ru cítíme p edevším velký závazek v i Vám. Ješt  jednou d kujeme za
Sdružení nezávislých kandidát  - Hrádek.
Pavel Tom ala Robert Borski
starosta obce místostarosta
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astné a veselé prožití váno ních svátk
a do Nového roku hodn  zdraví,

spokojenosti a spln ných p edsevzetí
eje všem obyvatel m Hrádku

zastupitelstvo spolu s pracovníky
obecního ú adu!

Szcz liwe i weso e wi ta Bo ego Narodzenia
a do Nowego roku du o zdrowia,

pomy lno ci i spe nionych marze
ycz  wszystkim obywatelom Gródku

pos owie razem z pracownikami
gminy miejskiej!

Poslední okamžiky roku
op t p ed obecním ú adem

Vítání Nového roku p ed budovou obecního ú adu se již stalo tradicí. Letošní Silvestr nebu-
de výjimkou. Op t jste srde  zváni, vážení ob ané Hrádku, oslavit p elom roku spole . Akce
za íná jako vždy ve 23 30. Bude se podávat na zah átí sva ené víno a o p lnoci p ipravujeme

kný oh ostroj.
Srde  zve starosta obce

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz
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Dotace pro DPS Hrádek – prohra bez vít ze
V m síci kv tnu letošního roku obec Hrádek podepsala smlouvu o sdružení se sborem

Církve bratrské v Hrádku, jejíž ú elem bylo provozování Domu s pe ovatelskou službou. Obec tím
projevila v li podat pomocnou ruku sboru Církve bratrské a získat možné finan ní prost edky
z programu podpory výstavby dom  s pe ovatelskou službou na dokon ení již rozestav né
stavby v celkové výši až  7,7 mil K . Ob  strany se rovn ž dohodly, že budou po dokon ení
stavby DPS spole  provozovat.

Tato oboustranná v le, podpo ena schválením dotace ministerstvem pro místní rozvoj, se
zdála být dostate  silná a s faktem, že dotace nebude realizována nepo ítal nikdo. Rozb hl se
nekone ný cyklus jednání a diskusí s jasným cílem. Získaní dotace by znamenalo vytvo ení pod-
mínek pro kvalitní a odpovídající bydlení ob an  se sníženou sob sta nosti. Toho si byly v domi
všichni, kte í se ú astnili jednání. Bylo ovšem nutné žádost doplnit nezbytnými požadovanými
dokumenty.

Požadavky ministerstva byly striktn  stanoveny ve vyhlášeném programu pro získání dota-
ce. P íjemcem investi ní dotace a stavebníkem musela být obec. Program ovšem po ítal i s modelem
sdružení finan ních prost edk  s církevní organizaci. V tomto p ípad  obec musela být po dobu
20 let spoluvlastníkem podílu ve výši nejmén  51% postaveného domu s pe ovatelskou službou.
Bylo proto nutné p evést v listu vlastnictví 51/100 pozemku na obec. P evod mohl být uskute n
pouze na základ  kupní smlouvy nebo smlouvy darovací. Jelikož obce jsou osvobozeny od dan
z p evodu nemovitosti v p ípad  darování, volila se cesta darovací smlouvy. Obec Hrádek dala
sboru dostate né právní záruky k vrácení svého podílu po dvaceti letech provozu DPS a byla
ochotna jednat o dalších zárukách.

Obci se poda ilo mimo jiné získat k dostavb  domu pot ebné souhlasné vyjád ení okresního
adu, byla dopln na projektová dokumentace, podána žádost o stavební povolení a stavební

povolení bylo stavebním ú adem vydáno, atd. Z stala nedobyta poslední meta - vybrat spole -
nost, která by stavbu dokon ila. Výb r firmy musel být proveden dle zákona o zadávání ve ejných
zakázek. To vyžadovalo dodržet zákonem stanovené postupy, ochranné lh ty pro podání námitek
aj.

Za al boj s asem, boj který mnohdy stav l ob  strany do nep átelských pozic, které ovšem
vždy byly sjednoceny vidinou blížícího se cíle. Bylo ovšem nutné áste  ustoupit ze svých
pozic a p ijmout státem diktované podmínky a postupy, a to v rychlém ase, jelikož termín pro
odevzdání pot ebných podklad  pro ministerstvo se blížil. S odstupem asu je ovšem patrný fakt,
že cíl pro ob  strany z ejm  nebyl jednotný, což vyústilo nakonec v neúsp ch celé akce. Nechci
sahat nikomu do sv domí, ale s položenou rukou na srdci se zamysleme nad slovy Benjamina
Disraeliho lov k dosáhne všeho, co si umíní, jen když to chce doopravdy.“

Díky tomu, že zástupci sboru nebyli p ístupni žádnému kompromisu a striktn  prosazovali
své podmínky, které jak se ukázalo nebyly p ijatelné, ehož d kazem je nezískání investi ní
dotace, ztratila obec Hrádek sv j kredit u státních orgán  a bude k p ípadným dalším žádostem
o dotace vždy p ikládat „nepsaný protokol“, ve kterém bude psáno, že neumí zú adovat již schvá-
lené finan ní prost edky.

V t chto dnech je vedeno ízení u orgánu dohledu, který má p ezkoumat, zda výb r firmy
pro dostavbu DPS probíhal dle zákona. Jelikož jsem byl p edsedou komise pro posuzování nabí-
dek, m žu s istým sv domím prohlásit, že zástupci obce p i výb ru nebyli podjati. Pravomocné
rozhodnutí orgánu dohledu jednozna  zkonstatuje, zda byl porušen zákon i nikoliv.

Sdružení nezávislých kandidát  – Hrádek tím nesplnilo bod svého programu, který byl jedním
z klí ových. Na druhou stranu je nutno zd raznit, že se obci nezískáním finan ní dotace uvolní
finan ní prost edky, kterými by musela  jako spoluvlastník DPS financovat provoz, pro jiné pot eby.

Sbor církve bratrské získal stavební povolení na již realizovanou stavbu a co ztratil, ukáže
as. Ing. Radoslav Kušnír
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Po více než dvoum sí ním rekonstrukci
je op t v provozu místní restaurace Be ko.

Majitelé restaurace Vás zvou k p íjemnému posezení!

Nabídka ob

Školní jídelna polské školy va í chutné ob dy nejenom pro své žáky, ale i pro ostatní zájem-
ce, 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 strávní-

m. Cena ob da pro dosp lé je stanovena na 32 K , s donáškou do domu na 34 K . Podrobn jší
informace má k dispozici vedoucí jídelny.



5

Komunální volby 2002
po adí zvolených zastupitel
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hrádek
. 1, konaného dne 13. 11. 2002 v 16:00 hodin v Dom  PZKO

ZOH po projednání volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích:
- starostu obce: Pavel Tom ala
- místostarostu obce: Robert Borski
- další leny rady obce: Josef Byrtus, Jind ich Drong, Pavel Pilch
ZOH schvaluje:
- program jednání
- ov ovatelé zápisu: p. Bronislav Starzyk, p. Robert Borski
- jednací ád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
- volební ád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
- volební komisi: ing. Stanislav Raszka, ing. Dana Cieslarová, Jind ich Drong
- návrhovou komisi ve složení: ing. Radoslav Kušnír, MVDr. Roman Polok, Petr Turo
- lennou radu
- uvoln nou funkci starosty
ZOH bere na v domí:
- složení slibu všech len  zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

ZOH v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona . 128/2000 Sb. O obcích, ve zn ní pozd jších
edpis

I. z izuje: finan ní výbor, kontrolní výbor  a  výbor pro národnostní menšiny
II. jmenuje do funkce:
- edsedu finan ního výboru: ing. Radoslav Kušnír
- edsedu kontrolního výboru: p. Bronislav Walek
- edseda výboru pro národnostní menšiny: ing. Dana Cie larová

Ve své innosti se výbory ídí zákonem . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších
edpis , dalšími zákony a stanovenou náplní innosti výboru.
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Hokejový „Mundial 02“

Brzo ráno dne 8. 11. 2002 prob hl v po adí tvrtý hokejový turnaj obce Hrádek s ú astí
následujících družstev (uvedeno podle kone ného po adí):
1. HC Vendryn
2. Suszynka
3. Pia
4. Dzió ki
5. yng

Od šesté hodiny ranní za ú astí zkušeného rozhod ího se odehrály hokejové bitvy. Hrálo se
systémem „každý s každým“, což pro družstva znamenalo doslova maratón ty  zápas .

Záv rem nutno íci, že se hrálo více mén  korektn , nikdo nebyl zran n a tisková konferen-
ce prob hla za ú astí TV Byst ice (mediální partner HC Hrádek).

Nejlepší st elcem se stal Suška, nejlepším branká em Kupiec, který letos oslavil padesátku.
I on se ur it  t ší na další Mundial, který bude po ádat HC Vendryn . Letos prost  klub m
z Hrádku vypálil rybník a vzal na dob neur itou putovní pohár.

Petr Janeczek

Z historie hokejového klubu

„HC Hrádek“ vznikl na popud n kolika „rybniká “ (jak nás v sou asné dob  nazvali soupe-
i), kte í už pravideln  n kolik let jezdí do eského T šína hrávat hokej. Po založení t inecké

hokejové ligy využili p íležitosti a svoje snažení „zlegalizovali“ p ihlášením do této amatérské
sout že.

K tomuto úkolu by samotní „rybniká i“ nesta ili, ale vzhledem ke skute nosti, že v Hrádku
jsou ješt  bývalí aktivní hokejisté TŽ T inec, kte í se do klubu p ipojili, nehráli naši hokejisté v prvním
ro níku „THL“ pod adnou roli.

Po odehrané základní ásti „THL 2001-2002“ byli hokejisté Hrádku nakonec na pátém míst ,
s tím, že od týmu na míst  t etím je d lil jediný bod (ten by zaru il postup do play off).
Vzhledem k tomu, že ostatní mužstva byla napln na samými bývalými hokejisty, m žeme být
s uhranými 12-ti body v šestnácti zápasech spokojeni.

Hrálo se vždy v pozdních ve erních hodinách a proto všichni hrá i, kte í se do t chto boj
zapojili zaslouží up ímné pod kování. Stálo je to mnohdy hodn  od íkání, hodn  pen z a nevyhý-
baly se nám ani t žká zran ní.
Pro sezonu 2002-2003 byli na vlastní žádost uvoln ní tito hrá i:
Tomáš Sikora a Tomáš Gleta (Vendryn  - hostování na 1 rok),
Roman miel, Libor Pasz (zdravotní d vody),
Petr Lipowski (dlouhodobé zran ní).

inovníci klubu jednají o možnosti, aby družstvo „HC Hrádek“ reprezentovalo Hrádek na
Zimních hrách na Chat  Hrádek.

S p áním pevného zdraví a solidní sezóny
Bronislav Walek

Rozpis tréninkových hodin v eském T šín  (i pro neregistrované)
10. 11. (NE) 17 - 19, 16. 11. (SO) 17 - 19, 23. 11. (SO) 12 - 14, 1. 12. (NE) 12 - 14, 8. 12. (NE) 17
- 19, 15. 12. (NE) 17 - 19, 21. 12. (SO) 19 - 21, 29. 12. (NE) 17 - 19
Pro zainteresované www.thl.cz

Petr Janeczek

http://www.thl.cz
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Mikulášský šachový turnaj – výsledky

Mikulášský šachový turnaj se v Hrádku konal již po tvrté. O ekávala se hojná ú ast, proto
obecní ú ad zakoupil pro tuto akci 6 kompletních šachových souprav. Sout že, ve které se ve
dvou kategoriích utkal každý s každým, se zú astnilo celkem 17 šachist , z toho 10 registrova-
ných. Co se tý e vít , ani letos se nekonalo p ekvapení. Prvenství v kategorii registrovaných
získal n kdejší vít z tohoto turnaje pan Rudolf Mesiarik z Byst ice.

V amatérské kategorii si vít zství nenechal vzít pan Vladislav Turo  ze Sušynki, který
navíc sv j triumf ozdobil hattrickem. Škoda jen, že se turnaje nezú ast uje více d tí. Letos o
úsp ch bojovali pouze dva chlapci. Šachové klání op t zpest il svým um ním p. Mesiarik, který
op t p i exhibi ní h e rozválcoval tým soupe , aniž by vid l na šachovnici.

Historické tabulky vít  turnaje
I. Registrovaní

1999    Jan Kubík Vendryn
2000    Rudolf Mesiarik Byst ice
2001    Pavel Zabystrzan Návsí
2002    Rudolf Mesiarik Byst ice

 II. Neregistrovaní

2000    Vladislav Turo Hrádek
2001     Vladislav Turo Hrádek
2002    Vladislav Turo Hrádek

(RB)

Mikulašská nadílka v eské škole
V pátek, 13. prosince všichni rodi e, kte í p išli zhlédnout vystoupení svých ratolestí na

váno ní besídce v eské škole m li možnost zažít neobvyklý jev – nejv tší koncentraci tan í-
cích Mikuláš  v historii obce. Všichni školáci se totiž p evlékli do mikulášských šat  a zazpí-
vali svým maminkám a tatínk m velmi p knou písni ku.

Po jejich vystoupení na podium zavítal „nefalšovaný“ dvou a p l metrový Mikuláš, který se
postaral o další neobvyklost: Za al rozdávat balí ky svým udýchaným koleg m Mikulášk m.
Opravdu pozoruhodné jevy jsou k vid ní na váno ních besídkách.

(RB)
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Miko ajowa wizyta w gródeckim przedszkolu
Ch tniej ni  zwykle sz y w pi tek 6. grudnia gródeckie maluchy do swego przedszkola, bo

to przecie  dzi  ma przyj  do nich Miko aj. W ten ranek nie mog y si  doczeka , wygl daj c, czy
mo e ju  wida w. Miko aja z jego wit . A tu nagle przed drzwiami dzwonek i do Sali wchodz
tak oczekiwani go cie - sam w. Miko aj z d ug  brod , z nim Anio  i tym razem a  dwu diab ów -
czarniutkich, rogatych, w ochatych, po prostu strasznych. Przynajmniej dla niektórych. Mamusie
i babcie, te  obecne na Sali, widzia y na twarzyczkach swych pociech i ciekawo  i strach.
Dzieci okaza y si  jednak dobrze przygotowane na zacn  wizyt . Mi ego go cia powita y wier-
szykiem „Witamy ci , drogi Miko aju” oraz piosenk  na jego cze . Potem ju  nadesz a ta najwa -
niejsza chwila.

Sw. Miko aj wyj  Ksi  Grzeszków i Przewinie  (jako niebia ska posta  oczywi cie wie
wszystko, a te zapisy ma tylko dla kontroli). Wiedzia  wi c, które dzieci zas y na pochwa ,
a które trzeba napomnie . Bo te  nie zawsze wszystkie przedszkolaczki by y grzeczne niczym
anio ki. Zdarza o si  czasem grymasi  przy jedzeniu, niech tnie bawi  si  z kolegami czy ko-
le ankami, oci ga  si  z obiadem, czasem nie chcia o si  chodzi  do przedszkola, niektórych
niemal nie by o s ycha  i wida , za  zabawy innych niekiedy zbytnio przypomina y wojsko czy
te  filmy akcji... O ka dym z dzieci Miko aj wiedzia , jakie by o. Przy czytaniu niektórych opinii
diablisko cieszy o si , zacieraj c r ce (czy mo e apy?), e mo e b dzie móg  wreszcie wsadzi
kogo  do przygotowanego olbrzymiego wora... Ale mu nie wysz o, bo dzieci zdo y si  od tej
kary wykupi adn  piosenk  lub wierszem i oczywi cie obietnic  poprawy na przysz . Cho
trzeba przyzna , e niektórych - czy to ze strachu, czy z tremy - po prostu zamurowa o
i doskonale wy wiczony wcze niej wierszyk lub piosenka ulotni y si  z g ówki. Ró ny by
repertuar, ale pochwali  trzeba wszystkie wyst py. By a m. in. kol da, by o „P yniesz Olzo”, by a
te  piosenka Misia Uszatka, a nawet twórczo  w asna (o kombajnie). Podoba a si  te  Miko a-
jowi piosenka ekoludkowa o Ziemi. W ko cu na prezenty zas y wszystkie dzieci. A  dwie
paczki ze s odyczami otrzyma y od Miko aja i Anio a. Nawet diab y okaza y si  milsze, ni  mo na
by oby si  tego spodziewa  po ich wygl dzie. Odwa nym proponowa y nawet czekoladki
z koszyka. Po rozdaniu prezentów zosta a jeszcze chwila na ma  pogaw dk  z bajkowymi
go mi. Gródeckie przedszkolaki - od pewnego czasu Ekoludki - mog y pochwali  si , jak same
dbaj  o przyrod  i co robi  dla jej ochrony. Na po egnanie wspólnie za piewa y ekoludkow
piosenk  „Dbaj o przyrod ” i zd y nawet zrobi  sobie zdj cia z Miko ajem i jego dru yn .

Jak niespodziewanie si  rankiem niebia scy (i piekielni) go cie zjawili, tak samo nieoczeki-
wanie znikn li. A przedszkolaki jeszcze d ugo o tym rozmy la y i dopytywa y si , jak te  ci go cie
do ich przedszkola przyjechali. Bo przecie  nie na saniach, bi na dworze nie ma ani p atka niegu,
tylko same ka e...

Ja te  mia am okazj  to wszystko ogl da , a na zako czenie sponsorom podzi kowa
(którzy w. Miko ajowi pomogli z prezentami, tzn. organizacji Macierzy oraz firmie miejscowej
„S.B.J.-Motocentrum” p. J. Czudka).

Lidia Kluz


