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Rozpočet obce na rok 2014

Co nám všem přináší třídění odpadů

Střípky z historie i současnosti obce

Informace našich sportovních klubů
© Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek
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Finanční částka  50 000,- Kč z programu „Dobrý soused“ firmy Hyundai Motor  Manufacturing  
Czech s.r.o. bude použita na vydání brožury „Historie fotbalu v Raškovicích“.

Firmě Hyundai tímto moc děkujeme.                                                            Jiří Blahuta, starosta

Dne 28.3.2014 byla paní ředitelka ZŠ a MŠ Raškovice Mgr. Hana Kachtíková oceněna jako 
pedagogická osobnost roku. Byla jednou z 25 učitelů, kterou hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Miroslav Novák spolu s náměstky ocenil.

Obec Raškovice se také připojuje ke gratulaci.                                            Jiří Blahuta, starosta

Kácení nebezpečných stromů
Oznamujeme, že z bezpečnostních důvodů byla skácena 
lípa a javor na chodníku vedle Strojspolu.

Stromy rostly ve stávajícím chodníku, který vede kolem kraj-
ské silnice III/4774 v obci. Dřeviny byly přestárlé a z 90% 
suché. Velké kusy větví padaly na chodník a ohrožovaly 
chodce i účastníky silničního provozu.

Kácení proběhlo za vedení HZS Nošovice 
v součinnosti Policie ČR a za pomoci naší 
jednotky SDH Raškovice. Byla to náročná 
práce, která trvala několik hodin. 

Moc všem děkuji
za profesionální a obětavou práci.

Jiří Blahuta, starosta

Připravuje se obnova stávajícího kříže na rozcestí na Janovice.
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Milí spoluobčané,

jaro je už tady a příroda se probouzí do barevné krásy. Vše přišlo trošku spíše, ale 
sluníčko nás svým hřejivým teplem obdarovává.

Brzy přijdou Velikonoce se spoustou zvyků, máme se na co těšit.
Ať je prožijeme v klidu, pohodě a zdraví.

PaedDr. Václav Průcha
místostarosta   

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi úvodem, abych těm, kte-
rým jsem osobně při různých příležitos-
tech nepopřál k novému roku, tak učinil 
ještě teď. Přeji vám štěstí, zdraví, lásku 
a mnoho úspěchů, jak v osobním životě, 
tak v práci. 

Vánoce utekly jako voda a my se 
připravujeme na svátky jara. Myslím si, 
že není občana v Raškovicích, který by si 
pamatoval tak teplou zimu, jaká byla tato. 
Je pravdou, že pro obecní rozpočet to bylo 
dobře. Tím, že se nemuselo odklízet tolik 
sněhu, se ušetřila značná fi nanční částka 
z obecního rozpočtu. Tyto peníze budou 
použity na opravy místních komunikací. 
Bohužel, ale příroda si neodpočala, a to 
nemusí být dobře. To poznáme až v průbě-
hu letošního či příštího roku. Doufám, že 
vy jste si odpočali a načerpali sílu, kterou 
správně zhodnotíte při své práci až do 
období letních dovolených.

I zastupitelé obce pracovali od počátku 
roku a připravovali společně podklady pro 

další podání žádostí o dotaci. Jsou podané 
dvě žádosti, a to na zateplení a výměnu 
oken na kulturním středisku z programu 
OPŽP, a z krajské dotace na rekonstrukci 
veřejného osvětlení (výměna hliníkového 
vedení do kabelového). Připravujeme ješ-
tě zateplení a výměnu oken na obecním 
úřadu a nejhlavnější je příprava opravy 
chodníku v obci Raškovice. Doufejme, že 
budeme alespoň částečně úspěšní.

Dalším úkolem zastupitelů bylo roz-
hodnout, zda obec odkoupí některé budo-
vy v areálu Slezanu. Jedná se o vrátnici, 
jídelnu a jednu novou halu. Bylo zahájeno 
jednání s majiteli a odeslaná písemná 
žádost s cenovou nabídkou. Bohužel na-
bídnutá cena nesplnila představy majitelů 
a navrhli další schůzku.

Na závěr vám chci též popřát veselé 
prožití svátků jara, spojené s pondělní 
pomlázkou. 

Jiří Blahuta, starosta

Úvodní slovo místostarosty

Úvodní slovo starosty

1
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Počet obyvatel Obce Raškovice k  31.12.2013

rok 2013 muži ženy celkem

Narození 8 8 16

Přistěhování 35 44 79

43 52 95

Úmrtí 6 7 13

Odstěhování 22 30 52

28 37 65

Počet obyvatel

k 1.1.2013 ......... 1.809

Počet obyvatel

k 31.12.2013 ..... 1.839

Jana Lepíková

Dle stanoviska Ministerstva vnitra lze žádost podat 30 dnů přede dnem uplynutí 

doby platnosti dosavadního občanského průkazu (OP), dle doporučení Krajského 
úřadu v Ostravě se toleruje přijetí žádosti 60 dnů předem.

Občanské průkazy se vyřizují na Magistrátě města Frýdku-Místku, ul. Palackého 

115 (za bývalým autobusovým stanovištěm), v 1. poschodí na oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Již se nepředkládají fotogra-
fi e, digitalizovaná podoba občana se zhotovuje přímo na místě.

Pokud by se jednalo o občana se zdravotními potížemi, který se nemůže osobně 
dostavit na výše uvedený magistrát, je možnost pořídit žádost o vydání nového 
OP přímo doma nebo v zařízení, kde se t.č. občan nachází (bez ohledu na adresu 
místa jeho trvalého pobytu). V takovém případě se mohou občané obrátit na paní 
Tlučkovou, tel. 558 609 455 nebo paní Zátopkovou, tel. 558 609 458, které tuto 
službu zprostředkují.

Skončení platnosti občanského průkazu
– kdy lze podat nejdříve žádost

2
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Úřední hodiny pro vyřízení občanských průkazů:

Pondělí                   8.00 - 11.30 hod.        12.15 – 17.00 hod.

Středa                    8.00 – 11.30 hod.        12.15 – 17.00 hod.

Čtvrtek                   8.00 – 11.30 hod.        12.15 – 15.00 hod.

Je možnost objednávek na úterky a pátky v době od 8.00 – 13.00 hod., a to tele-
fonicky na čísle 558 609 455 nebo 558 609 458. Jedná se o provizorní řešení k odba-
vení těch klientů, kteří nechtějí nebo nemohou čekat v úřední dny.

Jana Lepíková

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb

Starosta Obce Raškovice v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů

o z n a m u j e :

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 23. května 2014 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je Kulturní středisko v Raškovicích s následujícím rozdě-
lením:

 volební okrsek č. 1  (přízemí)          

 volební okrsek č. 2  (1.poschodí)         

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky).

 Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních důvodů dostavit osobně k volbám 
a chce volit, bude mu umožněno na jeho požádání volit do přenosné urny.

                                                                          Jiří Blahuta, v.r.
                    starosta    
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PŘÍJMY  

Položka Popis Kč

1111-1511 Daňové příjmy 17 277 470

2111-2324 Nedaňové příjmy 2 830 570

4112-4116 Přijaté transfery (dotace) 2 116 100

4134 Převody z rozpočtových účtů 3 600 000

Příjmy CELKEM 25 824 140

VÝDAJE  

Paragraf Popis Kč

1012 Pozemky 4 090

1014 Ozdravování hosp. zvířat (toulaví psi, útulky) 8 000

1019 Dotace nezisk.organizacím - zahrádkáři, včelaři 44 500

1037 Dotace nezisk.organizacím - myslivci 100 000

1070 Dotace nezisk.organizacím - rybáři 5 000

2141 Restaurace Obecník 657 800

2212 Silnice a místní komunikace 2 225 000

2219 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 328 000

2221 Dopravní obslužnost 226 000

2310 Pitná voda 501 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 500 000

3111 Mateřská škola 6 250

3113 Základní škola 3 176 000

3314 Knihovna 410 000

3319 Kultura - památník 200 000

3326 Místní památky 25 000

3392 Kulturní středisko 67 600

3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 281 300

ROZPOČET NA ROK 2014
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Paragraf Popis Kč

3419 Ostatní tělovýchovná činnost - neinv. přísp. TJ, VK, JUDO 770 000

3421 Neinv.transfery obč. sdružením-malí hasiči, SRPŠ 40 000

3429 Ostatní zájmová činnost - klub důchodců, aj. příspěvky 126 450

3511 Zdravotní středisko, lékárna 310 200

3612 Bytové hospodářství 747 020

3631 Veřejné osvětlení 433 000

3632 Pohřebnictví - hrobová místa Pražmo 55 500

3635 Územní plán obce - nový 100 000

3639 Územní rozvoj 38 900

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 33 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 097 030

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad) 544 000

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - údržba, investice 1 155 000

4350 Domovy pro seniory (Komorní Lhotka, Brušperk) 70 000

4379 Sociální prevence - charita 10 000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 740 000

6112 Zastupitelstvo obce 1 035 600

6171 Činnost místní správy 4 654 180

6310 Finanční operace 230 000

6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 600 000

6399 Platby daní a poplatků 50 000

6402 Finanční vypořádání minulých let - vratky dotací 14 939

Výdaje CELKEM 24 620 359

FINANCOVÁNÍ

8124 Splátka úvěru a půjčky 4 700 000

SALDO

8115 PŘÍJMY-VÝDAJE (Změna stavu prostředků na BÚ) -3 496 219
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Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2014

Závazné ukazatele vůči cizím subjektům - na rok 2014

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění se stanovují závazné ukazatele na rok 2014.

Příjemce Přiděleno Kč

Základní a mateřská škola Raškovice - neinvestiční příspěvek 3 176 000

Příspěvkové organizace celkem 3 176 000

Sbor dobrovolných hasičů Raškovice - jednotka 740 000

VK Raškovice 350 000

TJ Pražmo - Raškovice 350 000

JUDO - Raškovice 70 000

Klub důchodců Raškovice 70 000

Obec Pražmo - pohřebiště 55 500

Farnost Morávka 50 000

ISÚ Komorní Lhotka 60 000

Domov pro seniory Brušperk 10 000

Charita Frýdek-Místek 10 000

Statutární město Frýdek-Místek 24 128

Sdružení obcí povodí Morávky 18 400

Svaz měst a obcí ČR 5 420

Sbor dobrovolných hasičů Raškovice - malí hasiči 25 000

Sdružení rodičů ZŠ Raškovice 15 000

Svaz post.civil.chorobami Raškovice 6 450

Myslivci Raškovice 100 000

Zahrádkáři Raškovice 35 000

Český rybářský svaz Morávka 5 000

Včelaři Morávka 4 500

Včelaři Dobrá 2 500

Včelaři Lubno 2 500

Záchranná stanice Bartošovice 3 000

Organizace a spolky celkem 2 012 398

   
Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Schváleno na 32. zasedání zastupitelstva dne 27.3.2014.
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MUDr. Marie Mácová – dětské středisko

17. 4. ČT 7,30 – 9,30 h Dětské středisko Morávka
18. 4. PÁ 7,30 – 9,30 h Dětské středisko Raškovice
  9. 5. PÁ 9,30 – 11,00h Dětské středisko Raškovice

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař

  2. 5. PÁ NEORDINUJE, zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka,
  tel.: 558 691 066

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ

7

Upozornění!

Český statistický úřad, Krajská správa v Ostravě provádí v období od 22. února 

až do 11.května 2014 výběrové šetření v domácnostech prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele 
(ČSÚ) a příslušným pověřením ve spojení s OP. Šetření se uskutečňuje na 
celém území ČR. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě 
náhodného výběru počítačem. Ve všech případech je zachovávána přísná ano-
nymita zjištěných údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů spojených s výběrovým šetřením volejte na 
OÚ Raškovice 

tel.: 558 692 220 nebo na Ing. Kramolišovou z ČSÚ, tel.: 595 131 212.

Odpady, odpady, odpady...

Přes letní sezónu od měsíce června do září 2014 budou popelnicové nádoby vyvá-
ženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

• 07.06.2014 – sobota (23. týden)  19.06.2014 – čtvrtek (25. týden)
• 05.07.2014 – sobota (27. týden)  17.07.2014 – čtvrtek (29. týden)
• 02.08.2014 – sobota (31. týden)  14.08.2014 – čtvrtek (33. týden)
• 30.08.2014 – sobota (35. týden)  11.09.2014 – čtvrtek (37. týden)
• 27.09.2014 – sobota (39. týden)  09.10.2014 – čtvrtek (41.týden)

Od 9. 10. 2014 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý lichý týden
ve čtvrtek.
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Sazba a splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Osoby s trvalým pobytem v obci

• sazba místního poplatku pro osobu s trvalým pobytem v obci pro letošní rok zůstá-
vá opět stejná, a to 500,- Kč/os./rok

• splatnost místního poplatku je do 31.10. 2014

Chataři a chalupáři

• sazba místního poplatku pro majitelé chat a chalup, které slouží k rekreaci je také 
stejná: 500,- Kč/chatu/rok

• splatnost je do 30.4.2014

Značení popelnic v roce 2014

Pro letošní rok má známka na popelnici modrou barvu a je na ní napsaný rok 
2014, vyzvednete si ji na obecním úřadě. 

Popelnice se starou známkou budou naposledy vyvezeny 24.4.2014, 17. týden. 
Od 8.5.2014, 19. týden se budou vyvážet jen popelnice s novým logem 2014.

Množství separovaného odpadu z obce Raškovic v létech 2012 – 2013

Odpad Rok 2012 Rok 2013

Sklo 12,246 t bílé       24,13 t barevné     17,128 t bílé       25,269 t barevné

Plast 37,858 t  37,529 t

Papír 19,878 t  26,5312  t       

V roce 2013 jsme dostali odměnu z fi rmy EKO-KOM v celkové částce 360.637,- Kč 
+ z roku 2012 jsme převedli 105.732,00 Kč, celkově jsme měli k čerpání 466.369,00 Kč.

Z těchto peněz jsme zaplatili:

- svoz a dotřídění skla, papíru a plastů  233,8 tis. Kč
- koše na třídění pro ZŠ  15,6  tis Kč
- různé 9,2  tis Kč
- projekt na zpevněná plocha u Obecníku 6     tis Kč
- odměny žákům za sběr papírů 17,2  tis Kč 

Celkem 281,8  tis Kč
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Ještě chci připomenout, že v soutěži o keramickou popelnici jsme se umístili na 
3. místě a byla nám vyplacena odměna ve výši 20.000,- Kč. 

Děkujeme všem občanům, kteří odpad poctivě třídí.

Sběrný dvůr Raškovice - Pražmo

provozní doba: pátek 14,30 – 18,00 hod.
   sobota  08,00 – 11,00 hod.

Může zde odevzdávat:

- objemný odpad (např. koberce, větší kusy nábytku, sedací soupravy, matrace 
a jiné věci, které se nevejdou do popelnice)

- nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, fi ltry, použité obaly od postři-
ků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky a nepoužité léky)

- elektroodpad (např. televizory, obrazovky, monitory, rádia, počítače, lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky, zářivky)

- separovaný odpad (plasty, sklo, papír), který se nevejde do příslušných kontejnerů 

Tyto odpady zde můžete odevzdávat bezplatně.

Jiný odpad od vás nepřevezmeme.

POZOR!!!!

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr není skládka, ale odpady se zde poctivě 
třídí. Třídění odpadů na sběrném dvoru provádíte sami, pověřený pracovník 

vám pouze sdělí, do jakého kontejneru přijde konkrétní odpad.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Dovolujeme si upozornit, že splatnost místního poplatku ze psů byla 31.3.2014.
Ten, kdo to nestihl, ať v nejbližších dnech přijde poplatek zaplatit.

Sazba poplatku zůstala stejná:

• za prvního psa     100,- Kč
• za druhého a dalšího psa téhož držitele  300,- Kč. 

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezho-
tovostním převodem na účet u KB, č. účtu: 27223781/0100 a VS vám na požádání 
sdělíme telefonicky nebo e-mailem.

Dotazy můžete psát na sekretariat@raskovice.cz. 
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Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!

Zdaleka ne všechno, co domácnosti 
už nepotřebují, musí skončit v popelnici 
a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále 
větší důraz se dnes klade na maximální 
využití všech materiálů, které lze znovu 
použít. Stručně se tento přístup dá vyjá-
dřit heslem „nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to sice 
o něco pracnější, než všechno smetí 
vysypat na jednu hromadu, přijde nás to 
ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za 
likvidaci směsného komunálního odpa-
du. O obaly nebo třeba staré elektro se 
na konci životního cyklu postarají jejich 
výrobci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v součas-
nosti celosvětově tvoří asi pět procent 
hmotnosti pevného domácího odpadu, 
tedy zhruba tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste

Všichni Evropané vyprodukují ročně 
na osm milionů tun elektroodpadu, jeho 
množství přitom rok od roku roste. Proto 
vznikl celý systém sběru, evidence a do-
pravy starých spotřebičů ke zpracovate-
lům, který končí recyklací a návratem drti-
vé většiny použitých materiálů do výroby. 

Výrobci a dovozci se v České repub-
lice přiklonili k osvědčenému modelu 
vytvořenému a prověřenému nejprve ve 
skandinávských zemích. Založili takzvané 

kolektivní systémy, neziskové společnos-
ti, které zajišťují plnění jejich zákonných 
povinností. 

Míst zpětného odběru

stále přibývá

Díky tomu máme všichni možnost 
zcela zdarma odevzdat jakýkoli vyslou-
žilý elektrospotřebič na nejbližším místě 
zpětného odběru. Jen největší z českých 
kolektivních systémů, ELEKTROWIN, 
jich za osm let své existence vytvořil na 
12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby 
to nikdo neměl se svou starou lednicí, 
pračkou nebo třeba elektrickou zahradní 
sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš 
daleko. 

Abychom mohli nabízené možnosti 
využít, musíme splnit vlastně jen jednu 
– zato důležitou – podmínku. Odevzdá-
vaný spotřebič nesmí být zbaven žádné 
důležité části. Pokud se totiž pustí do de-
montáže někdo jiný než odborník na zpra-
cování disponující vysoce specializovanou 
technologií, dochází k úniku škodlivých 
látek, které mohou velmi vážně poškodit 
životní prostředí. 

Typickou ukázkou jsou freony ze 
starých lednic, které zvětšují ozonovou 
díru. Kvůli tomu se také taková lednice 
bez kompresoru bere jako odpad – a za 
jeho zpracování bychom už museli platit. 
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www.elektrowin.cz

VYKLI TE 
P DY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE A ZOCELTE SE 
V RECYKLACIV RECYKLACI

Recyklujte elektrospot ebi e ve Vašem m stRecyklujte elektrospot ebi e ve Vašem m st

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spot ebi e 
na sb rné dvory nebo 
na jiná ur ená místa 
zp tného odb ru.  
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vyvstala otázka dlouhodobé bezpečnosti 
sběrných míst,“ říká Radoslav Chmela, 
představitel EKOLAMPU. „Právě proto 
jsme se obrátili na specializované praco-
viště VŠCHT,“ dodal.

V průběhu měření nebyla v žádném 
z modelových případů překročena hodno-

12

Jsou malé sběrné nádoby na nefunkční zářivky bezpečné?

Na žádost kolektivního systému EKO-
LAMP, který pro české domácnosti provo-
zuje sběrnou síť k recyklaci nefunkčních 
zářivek, provedla Laboratoř autorizovaného 
měření emisí a imisí VŠCHT  zátěžové 
testy bezpečnosti malých sběrných nádob 
určených pro jejich sběr. V Česku je jich 
nyní rozmístěno více než 1500. Měření si-
mulovalo únik rtuti z rozbitých nefunkčních 
zářivek při extremním zacházení se sběr-
nou nádobou a jejím obsahem. Moderní 
kontejnery jsou od září 2009 umisťovány 
do interiérů úřadů, obchodů či fi rem a zá-
těžové testy potvrdily jejich bezpečnost 
v běžných provozních podmínkách.

„Se vzrůstajícím počtem kontejnerů 
ve veřejných prostorách a vzrůstajícím 
zájmem veřejnosti o recyklaci nefunkč-
ních světelných zdrojů zcela přirozeně 

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.do sběrné nádoby.

Odevzdejte Odevzdejte nefunkční zářivku nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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ta přípustného expozičního limitu, ani nej-
vyšší přípustné hmotnostní koncentrace 
rtuti v ovzduší. „Naměřené hodnoty byly 
v případě modelové destrukce zářivek 
mnohonásobně nižší, než stanovují hygi-
enické limity,“ uvedl Chmela. Cílem série 
simulací, které probíhaly jak v laboratoři 
VŠCHT, tak na reálném sběrném místě 
v Dopravním podniku hl. m. Prahy, bylo 
stanovit množství uniklé rtuti do okolí 
a uvnitř sběrné nádoby. Závěrem jsme 
mohli konstatovat, že ke vzniku podmínek 
pro možné ohrožení lidského organis-
mu nebo pro zvýšenou zátěž životního 
prostředí při simulacích vůbec nedošlo. 
Potvrdilo se, že systém malých sběrných 
nádob je zcela bezpečný a že by se lidé 
právě s ohledem na životní prostředí 
mohli ještě aktivněji zapojit do recyklace 
zářivek. Moderní zářivky obsahují asi 

5mg rtuti, což je mnohonásobně méně, 
než například klasický rtuťový teploměr 
a výpary i z několika rozbitých kusů nikoho 
na zdraví neohrozí.

EKOLAMP dlouhodobě usiluje o roz-
šíření sběru nefunkčních zářivek od 
běžných spotřebitelů i tím, že se sběrná 
místa stále více přibližují domácnostem. 
Na webové stránce www.ekolamp.cz si 
může každý najít nejbližší sběrné místo. 
„Malá sběrná nádoba pro zpětný odběr 
trubicových a kompaktních zářivek z do-
mácností je konstruována tak, aby se 
i v případě rozbití zářivek minimalizoval 
únik rtuti do okolí.“ řekl Radoslav Chmela. 
„A pokud se zářivka rozbije mimo malou 
sběrnou nádoby, stačí prostor vyvětrat, 
odpad opatrně zamést do vhodné nádoby 
a tu předat odpadové fi rmě ke zpracová-
ní,“ uzavřel Chmela.

Martina Taichmanová

Kalendář Raškovjana 2014

400 let – 1614 – od tohoto roku byla vedena gruntovnice Raškovic - pozemková kni-
ha se záznamy registrujícími držbu a vlastnictví nemovitostí obyva-
tel obce

395 let – 1619 – 25. srpna zemřel raškovický fojt Adam Hrbáč, v pořadí druhý

350 let – 1664 –  obec měla 41 osadníků, z nichž byli dva svobodní sedláci, 11 sed-
láků s povinností roboty, 3 zahradníci s výměrou půdy 8 korců, což 
představovalo asi 2,5 ha), 5 chalupníků bez koňského potahu. Dě-
dičným fojtem byl Václav Jež (1654-1673)

220 let – 1794 – do zámečnického cechu ve Frýdku, jako venkovský mistr, byl přijat 
kovář a zámečník Josef Švrčina z Raškovic

210 let – 1804 – měly Raškovice 1005 obyvatel, kteří žili ve 154 domcích. Rozloha 
orné půdy činila 247 jiter (1 jitro =5 755 metrů čtverečních), rozloha 
úhoru 691 jiter, rozloha luk 586 jiter, rozloha pastvin a zahrad 586 jiter. 
V té době se pěstovalo jen žito a oves, brambory se v Raškovicích 
ještě nepěstovaly (údaje čerpány z Kneifl ovy topografi e - místopisu)
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135 let – 1879 – 14. prosince se v Lískovci u Frýdku narodil Leo-
pold Kolář. Do naší obce přišel jako výpomocný 
učitel v roce 1899 a už v roce 1907 se stal správ-
cem národní školy, v níž také dlouhá léta bydlel

125 let – 1889 – 16. srpna se narodil náš významný rodák Jaro-
slav Ludvík Mikoláš, zemřel 11. února 1979 ve 
Skalici - Záhoří, kam se v roce 1920 přiženil. 

100 let – 1914 – 1. března vyšlo první číslo časopisu Beskydské 
besedy, a to zásluhou Jaroslava Ludvíka Miko-
láše a Antonína Matuly

  85 let – 1929 – 1. května začal provozovat Josef Fiala autobu-
sové spojení na lince Zlatník-Raškovice-Ska-
lice-Frýdek. V tomtéž roce byl v obci otevřen 
Baťův obchod s obuví

  80 let – 1934 – v důsledku světové hospodářské krize byla za-
stavena textilní výroba v mechanické tkalcovně. 
Strojní zařízení putovalo do Tanvaldu v Čechách

  65 let – 1949 – v lednu došlo k obnovení provozu mechanické 
tkalcovny, která se stala součástí národního pod-
niku Slezan, raškovický závod dostal číslo 11

  40 let – 1974 – JZD Raškovice bylo začleněno do širšího eko-
nomického celku JZD Beskyd Nošovice

  35 let – 1979 – připomínáme tři investiční akce: otevření 
střediska Svazarmu (autodílna,klubov-
na), nyní autoservis Matzner-Tofel, 
rekonstrukce sokolského hřiště 
(4 kurty, šatny, sociální zařízení), vý-
stavba kanalizace od autobusové za-
stávky U kaple k Akumě, v roce 1994 
rozšířena o 7 km

  25 let – 1989 – byl otevřen nový most přes řeku Morávku

 20 let – došlo k zprovoznění čističky odpadních vod 
  pod hasičskou zbrojnicí

 10 let – vrtem hlubokým 1 100 m nalezeno bohaté ložisko zemního plynu 
  v místní části Baštice

Kronikáři obce: Anežka a Jiří Nitrovi

14

p. Leopold Kolář

J. L. Mikoláš

Bezkydské besedy
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JAK SLEZSKÁ MLÁDEŽ V POBESKYDÍ
VYNÁŠELA SMRT Z DĚDINY

Černou nedělí církevně zvanou Judi-
ka, začínaly v Pobeskydí slezském i na 
Valašsku obřady jarních a velikonočních 
zvyků vesnické mládeže. To mládež po 
prvé vyšla na náves strojit Mařce a Ma-
řinu i majiček, aby zůstala věrná staré 
slovanské tradici a zvyklostem, jež svým 
původem sahají daleko do pohanské mi-
nulosti kraje. Ještě před světovou válkou 
byl zvyk vynášení smrti ze vsi na hranici 
obce, prováděný v některých horských 
obcích, po světové válce znovu obnoven. 
Pak, aby neupadl v zapomenutí, přejat ná-
rodopisnými družinami, předváděn o ná-
rodopisných a zvykoslovných slavnostech 
v rámci slezského nebo valašského roku. 

Živo a veselo bývalo mezi mládeží při 
tomto zvyku, ač byl ještě půst, kdy dová-
dění a žerty bývaly zakázané. 

Před Černou nedělí sešla se děvčata 
ze vsi obyčejně na fojtství, kde bývala 
i hospoda aneb na volenství, na selském 
statku. Tam jim mládenci přichystali vršek 
z jedličky, zvaný „majiček“. Ten ozdobily 
barevnými papírovými stuhami a každou 
větévku třemi k sobě svázanými husími 
brky z křídel tak, že tyto od sebe odstávaly 
a byly barvené na červeno, zeleno a mod-
ro. Při zdobení „majičku´´ prozpěvovaly 
si jarní a milostné písničky. Ustrojenou 
jedličku uschovaly do neděle, aby zůstala 
neporušená. 

V sobotu večer před Černou nedělí, 
po práci v domácnostech, opět se děv-
čata sešla k poradě, co která přinese 
k ustrojení Mařiny, jaké ji zapůjčí částky 
ze svých krojů. Každá něčím přispěla, 
neboť to mělo zvláštní přitažlivou mocna 

mládence. Která něčím přispěla, bývala 
po celý rok v oblibě a lásce u mládenců. 
Na Černou neděli odpoledne sešla se 
děvčata ke strojení Mařiny, každá donesla 
nějakou částku kroje. Hlavu udělaly z bí-
lého plátna vyplněnou senem a obličej 
nakreslen dřevěným uhlem. Z koudele 
upletly dlouhé krásné vrkoče, do nichž 
vpletly červené pentle. Stejně nacpaly se-
nem živůtek a kabát, připevnily na to sukni 
a připásaly přednici (zástěru). Na hlavu 
vsadily věnec ze živých květin, které již 
rozkvétaly, celou přiodělí bílou loktuší, tak-
že Mařina vyhlížela jako nějaká nevěsta. 
Když byly se strojením hotovy, napichly 
tuto velkou loutku na žerď, postavily ke 
plotu a čekaly, až k nim dorazí mládenci 
s Marčem. Ti stejným způsobem nastrojili 
Marčoka, představujícího mužské pohlaví. 
V kapsách kabátu senem vycpaného měl 
v jedné sáček s tabákem, v druhé láhev 
s vodou znázorňující ovšem kořalku a z ná-
prsní kapsy čouhala veliká fajfka (dýmka). 
Na hlavě měl starý valašský širák. S takto 
nastrojeným Marčoekm, za pokřiku, 
zpěvu a smíchu dorazil průvod mládenců 
z místa, kde byl ustrojen, na fojtství, kde 
se Marčok s Mařinou setkali, vzájemně 
uklonili a políbili. Mařinu chtělo nésti více 
dívek, neboť která ji nesla, měla naději, že 
se do roka vdá. Proto, aby nedocházelo 
k mrzutostem, byla vždy některá děvuška 
ustanovena k nesení. 

Když již byl průvod pohromadě, hnul 
se směrem od východu k západu na hrani-
ci obce, kde Mařec s Mařinou byli upáleni. 
Každý samostatně po jedné straně silnice. 
Mělo to tu moc, aby žádné pohlaví smrtí 
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a morem po celý rok nebylo navštíveno. 
Mařec spálen jak byl ustrojen, měla-li však 
Mařina krásný strůj, byla s něho svlečena 
a pouze seno s ní spáleno. V některých 
místech házeli obě loutky do vody, utopili 
je. Vzadu průvodu býval nesen majiček 
dichtou zastřený. Teprve na zpátečním 
pochodu do obce byl nesen slavnostně 
v čele průvodu.

Při tom si zpívali na návsi: 
Vyněsli sme smrt z dědiny

a majiček do dědiny,
jak majiček postavíme
sto tolárkův obdržíme.
U Muruňa na parkáně

(též fojta)
tam ho žáden nedostaně.

Při tom jim dávali sousedé příspěvky 
na pomlázku, které se ve velikonoční pon-
dělí konávala v hospodě neb na fojtství, 
odkud byla Mařina vynášena.

Na zpáteční cestě obskakovali mlá-
denci majiček, snažili si s něho utrhnout 
barvené husí brky a pentle, hádajíce při 

tom, která děvuška je asi připjala na něj, 
ty pak si dávaly za klobouk a po celý rok 
jej nosili jako ozdobu a vzpomínku.

Za zpěvu, žertu a vtipu došel průvod 
zpět do vsi, majiček zastrčili do štítu, aby 
byl z celé obce viděn. O velikonočním 
pondělí byl snať, dán do jizby hostince, 
kde se okolo něho tančilo.

Obřady vynášení Marčoka a Mařiny, 
čili smrti ze vsi a přinášení majičku, čili 
jara a života do ní, konány byly dříve s pi-
etou a vážností, až na dovádivé žerty při 
strojení a pálení. 

Postupně zvyk upadal až nadobro 
zanikl, kdy bylo zapomenuto na jeho 
původní význam.

V raškovicích v Pobeskydí nesen či 
pálen Mařec s Mařinou naposled r.1896. 
V ostatních obcích v Pobeskydí udržel se 
ještě dlouho potom. 

S Mařcem začalo se chodit vždy 
po nějaké morové ráně. Tak po moru 
r. 1831 a r. 1848, jenž hrozně na Frýdec-
ku a v celém Pobeskydí řádil, byl Mařec 
Palm každým rokem a zvyk ten udržován 
s veškerou občadností. 

J. L. MIKOLÁŠ
1. MÁJ NA SLEZSKÉ DĚDINĚ

Ještě dnes zajímavě a rázovitě slaví 
se první máj ve slezských dědinách. 
Staré krajové a národní zvyky udržují 
ses posvátnou téměř úctou. Ve zvycích 
vztahujících se k 1. máji je zvláště něco 
měkkého, co zobrazuje duši venkovského 
a vůbec slezského člověka. Rok od roku 
se to opakuje vždy se stejnou horlivostí 
a niterním zanícením. První máj slaví 
se důstojně jako svátek přírody. Jeho 

půvabem jsou právě ty staré zvyklosti 
v různých barevných odstínech, ladně 
se vzájemně doplňujících. Ony podávají 
výstižný obraz krajové kultury lidu. 

Večer před prvním májem připravují 
slezští selští synci svým milým děvuškám 
„máje“. Je to dlouhá bílá žerď, na jejímž 
konci je připevněn vršek jedličky, ověšený 
červenobílými papírovými pentlemi. Čím 
delší žerď, tím větší láska mládence k vy-

16
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volené dívce. Takto ustrojený „máj“ staví 
mládenci svým děvuškám před vchodem 
do stavení neb statku. Leč stavění máje 
neobejde se bez potyček a ostražitosti. 
Mládenci musejí si svůj „máj“ střežit 
až do svítání, do kuropění, aby jim sok 
„máj“ neodcizil a nepostavil tam snad 
něco jiného. Nejednou udělali si při této 
příležitosti „dobrý den“ ze starých panen, 
jimž místo máje postavili před stavením 
staré pometlo. Bývalo zvykem, že i fojtovi 
se stavěl „máj“ před obecní úřad.

Také pasáci krav chystají se s radostí 
na prvního máje. To je prvý den, kdy se 
vyhání opětně dobytek na pastvu. I zde 
se to neobejde bez určité obřadnosti. 
Pasáci připraví si pořádné bičiště a dlouhé 
biče, aby jim dobře „střílely“. Ráno v den 
1. máje vyhání se dobytek na pastvu. Hos-
podář světí jej svěcenou vodou, okuřuje 
kadidlem, aby se jim na pastvě nic zlého 
nestalo a aby se jich nedotkl ani žáden 
„úrok“, ani kouzelná moc čarodějnic 
a aby byl chráněn od zlých bylin. Pasáci 
se po tomto vyhnání dobytka či statku 
polévají vodou, aby nikdy nezapsali a vždy 
byli čerství. Vaří se jim vejce a to kolik 
krav, tolik vajec. Jimi se dobytek obkuluje, 
aby se při pastvě nerozbíhal.

Večer před prvním májem je na návsi 
u božích muk neb kaplí první májová 
pobožnost. Děvušky stavějí Panně Ma-
rii „máje“, které tam zůstávají po celý 
měsíc, a každý den pak koná se májová 
pobožnost.

Právě o půlnoci na 1. máje jdou místní 
hudebníci od jednoho konce obce na 
druhý a vyhrávají pochody. Před staveními 
se zastavují a vyhrávají veselé a skočné 
„kúsky“.

Rosa prvního máje odstraňuje (shání) 
pihy a proto se jí děvušky umývají, aby 
nebyly pihovaté a byly švarné.

Noc k 1. máji zove se noci fi lipo-jakub-
skou. Této noci pozbývají čarodějnice své 
poslední moci. Vycházejí prý na hranici 
obce nahé se skopci na hlavě a společně 
tancují. Na zpáteční cestě velkou za za 
sebou „dichule“ (trávnice) a sbírají tak 
„požitky“ s polí. Z každého konce tráv-
nice mohou pak nadojiti mléko. Kdysi 
se v diecési vratislavské světil 1. máj 
jako církevní svátek, zasvěcený sv. Filipu 
a Jakubu. 

Hospodáři dávají v máji pozor na po-
časí, neboť věří, že „Když v máji blýská, 
to ti sedlák výská.“

J. L. MIKOLÁŠ
OVOCNÝ STROM V MOUDROSLOVÍ SLEZSKÉHO LIDU

Zkušenosti vyplývající z nejúžšího 
spojení venkovského člověka a přírodou, 
daly vzniknout četným moudrostem 
vytrysklých s básnivého daru lidu, který 
obrazně dovedl v příslovích, pranostice 
a přirovnáváních zpodobit je s ovocným 
stromem a jeho plody.

Nasbíral jsem řadu těchto básnických 
projevů lidové moudrosti vztahujících se 
k ovocnému stromoví, jak jsem je ve 
styku s lidem zaslechl a po více jak 20 let 
zachycoval, abych je jednou uceleně vrátil 
zpět a uchoval svébytnosti lašského kme-
ne y Pobeskydí. 

17
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PRANOSTIKA O OVOCNÉM STROMOVÍ

Leden:  Když v lednu málo sněží, ze zahrad a sadu se málo těží.
20. ledna: O sv. Fabiánu Šebetiánu nabírají stromy šťávu. 
2. února: Na Hromnice kalužky, ukážka na jabka a hrušky.
7. března: Na sv. Tůmka je dobrá i plunka (pláňka). 
19. března: Mráz o sv. Josefu neuškodí více květu.
  Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se více mrazu strom.
  Hrom v dubnu dobro novina, mráz květu více neposcina.
Duben  má květnu půl listu vydat.
1. května: Třešňový květ Filipa Jakuba – červencová žniva.
12. – 14. května: Pankrac, Servec, Bonifací pro sedaře zlí chlapci.
15. května: Déšť sv. Žofi e slivky (švestky) ubije (skonči).
13. června: Na sv. Antonína, jahoda se začervená.
24. června: Déšť na sv. Jana Křtitele, nehostuj na všecky věrtele.
Červenec: Žně obilí a žida a višně skýtá!
Srpen:  Klasy klidí a zralé ovoce vidí.
10. srpna: Na sv. Vavřince, jsou oříšky do věnce = ořechy začínají zráti
15. srpna: Svatá královna dostává první výlupek
Září:  Vínečko vaří
23. září:  Svatá Teklička maluje jablíčka.
  Podzimek se ohlašuje žlutými jakubkami a červenými vavřinkami.
16. října: Svatý Havel poslední jablko sházel a štěpky sázel.
29. října: Na sv. Michala, každá plaňka uzrála.
  Když stromy v listopadu květu, sahá zima k letu.
30. listopadu: Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice.
  Adventní větry když dují, úrodu ovoce ohlašují.
4. prosince: Na sv. Barborku sníh, urodí se ovoce.
6. prosince: Sníh na sv. Mikuláše, bude dosti bryje i kaše.

PŘÍSLOVÍ O OVOCNÉM STROMOVÍ A OVOCI

Když jablka není i plunka je dobra.
I z prutu veliký strom uroste.
Nehryž s ďáblem ořechův.
Na své ovoce može kdy se zachce, na cizí kdy smí.
Slivy sliny, ale hrušky su labužky.
Planá hruška také ovoce.

18
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Přesazovaný štěpek sporo nerodí.
Stromy se o stromy opírají a lidé o lidi.
Slovo jak očech určité a příjemné.
Mluví o jabkách a jabloně nezná.
Zanech špiček, slivky nejsou zralé.
Místo ořechů škváry.
Kusnul do kyselého jablka.
To je tvrdý oříšek.
Dobrý gazda co loňské ořechy tluče.
Dobří lidé se jako plaňky se stromů netřásou.
Sadu a vinohradu netřeba tolik motlitby jako hnoje a motyky.
Zpustlé štěpnice, prázdné truhlice.
Oholena brada a zpustla zahrada, tvrdá rada.
Já o hruškách a on o slivkách.
Ořech není třeba přitluc/ : pravdu netřeba dovtrdit: /
Těšínskými jablky měch plní (Nádějí krmi).
Darmo na těšínské jablka čekat.
Kdo si hledí strumkův, je požehnání potomkův.
Hrom bije do braje.
Kdo chce jádro, musí ořech roztluc.

PŘIROVNÁNÍ

Hezká jak višně. 
Červená jak třešňa.
Rozumí tomu jako žaba ořechu.
Stojí jak svatý do sliv za dědinu. 

Martin Mikoláš

Přispějte k poznání moderních dějin obce

Vážení spoluobčané!
V příštím roce si budeme spolu s celou 

Evropou připomínat sedmdesát let od 
ukončení druhé světové války. I naše obec 
bude mít mnoho důvodů nejen k osla-
vám, ale také k zamyšlení na událostmi,  
kterými žili zdejší obyvatelé. Raškovice 
a obce v okolí  byly zejména v závěru 
války poznamenány řadou tragických 
událostí spojených s činností partyzán-

ských a odbojových skupin. Naše obec 
a její obyvatelé se však denně setkávali 
i s jinou formou německé nadvlády, která 
zasahovala do každodenního života rodin 
i jednotlivců. Byla to výroba ve dvou zdej-
ších německých továrnách. 

Zatím co o událostech minulých sto-
letí, způsobu obživy zdejších obyvatel, 
technických provozech i rolnických used-
lostech se podařilo zjistit mnoho nového 
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díky podrobnému studiu historických 
pramenů, doba nedávno minulá není bo-
hužel stejně kvalitně prozkoumána. Mezi 
události a skutečnosti, které si zaslouží 
mimořádnou pozornost  patří válečná  
průmyslová výroba strategického mate-
riálu, jakým byla tvrzená skla pro armádu, 
soustředěná do Raškovic v letech 1942-
1945.  O výrobě a technologiích používa-
ných při výrobě bezpečnostních skel je 
možné shromáždit poměrně  dost obecně 
platných informací. Bohužel  o samotných 
zdejších zaměstnancích, jejich postojích, 
pracovních podmínkách, sociální situaci 
mnoho nevíme. Proto  zůstávají osobní 
vzpomínky všech, kteří na výrobě skel 
pracovali, téměř jediným zdrojem infor-
mací a proto mají tak mimořádný význam. 

Na otázku, proč právě v Raškovicích 
byla výroba zavedena, můžeme odpo-
vědět přesně. Na počátku této situace 
stál Franz Kirchhof, který řídil rodinnou 
fi rmu Rudolf Kirchhof & Co. Dnes víme, 
že jeho kontakty a činnost již před po-
čátkem války sehrály významnou roli 
při přepadení Polska 1.září 1939. Jeho 
továrna se stala zbrojnicí a střediskem 
německých záškodníků, vyrážejících na 
sabotáže a bojové akce. Franz Kirchhof 

stál také u obsazení uvolněné a nepra-
cující bývalé Raškovické mechanické 
tkalcovny a.s., patřící v té době tanvald-
ským židovským majitelům. V roce 1939 
jim byla vyvlastněna a oni sami se stali, 
stejně jako mnoho dalších, obětí represí, 
které končily v koncentračních táborech 
bez možnosti návratu. Na jaře roku 1942 
započala v uvolněných objektech  působit 
německá fi rma Sigla, vyrábějící bezpeč-
nostní, neprůstřelné mnohavrstevné 
sklo pro vojenské účely. Produkce této 
specializované fi rmy měla pro německou 
armádu strategický  význam. Výroba trvala 
až do dubna 1945. 

Osudy fi rmy a její výrobní sortiment, 
jsou bezpochyby velmi zajímavé a podle 
našeho mínění si zaslouží soustředěné 
pozornosti. Tyto důvody vedly k tomu, že 
se jeden z autorů připravovaného svazku 
dějin obce – Jiří Palát  pokusil navázat 
na torzovité informace a doklady aby 
získal nová fakta nejen o válečných, ale 
také poválečných osudech fi rmy. Snaha 
byla korunována několika významnými 
zjištěními díky spolupráci s německými 
a polskými historiky hospodářských dě-
jin.  Dnes víme, centrála fi rmy ve vesnici 
Kunzendorf  bei Sorau v Dolní Lužici (dnes 

Reklama na nerozbitné sklo v německém časopise z r. 1942
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na území Polska) byla provozem, kde se 
školila řada raškovických občanů na bru-
siče, lisaře a lepiče bezpečnostního skla. 

V této části historie – od zahájení 
výroby až do přesunu provozu na nové 
místo po skončení války, však naše zna-
losti dostávají velké trhliny. Je to škoda 
už proto, že historie výroby je velmi úzce 
spjata s Raškovicemi, velkou neznámou 
zůstávají osudy těch  ze zdejších obyvatel, 
kteří  v provozech pracovali. 

Máme informace o výrobním progra-
mu, ale ze všech těchto velmi zajímavých 
skutečností se vytratili sami ti, kteří 
v provozech pracovali, neboť personální 
agenda raškovického závodu byla spolu 
s ostatními písemnostmi z centrálního zá-
vodu evakuována před ruskou frontou do 
pobočky v Mnichově, ale zásilka se stala 
obětí bombardování nádraží v Drážďanech.  

Příklady, kdy by se česká  obec, sice 
s dlouhou tradicí průmyslového podni-
kání, stala místem výroby specifi ckého 
válečného materiálu, bychom na území 
Protektorátu jen velmi těžko hledali. 

Proto tato výjimečná kapitola v dějinách 
naší obce  je důvodem pro ještě syste-
matičtější bádání  a shromáždění alespoň 
vzpomínek a dokladů, které se mohou 
nacházet v rodinách jako památky života 
těch jejich členů, kteří v Sigle pracovali.  

Našim cílem je zachovat pro budouc-
nost jména, tváře a osudy alespoň někte-
rých z pracovníků. Poprvé bychom rádi  
materiály, shromážděné  díky Vašemu 
pochopení , využili nejen při přípravě knihy 
o historii Raškovic, ale také na výstavě 
připomínající konec druhé světové války. 

Hlavičkový papír fi rmy SIGLA v Raškovicích
z roku 1942

Co hledáme?

• Zejména fotografi e i osobní doklady, korespondenci členů Vašich rodin, kteří byli 
zaválky spojeni s výrobou v závodě Sigla

• Také fotografi e míst, kde se provoz nacházel a fotografi e obce z doby Protektorátu
• Předměty vyrobené v závodě Sigla pro osobní potřebu nebo jako památka, např. 

těžítka, podložky, držáky kancelářských potřeb a dalších předmětů
• Byli bychom velmi rádi, kdyby nám v  pátrání po zmizelé historii pomohli žáci 

a studenti a přiblížili si tak výjimečné události, kterými žili obyvatelé Raškovic za 
druhé světové války 

• Všechny předměty a doklady, jež můžete zapůjčit, předejte laskavě k evidenci 
a zapůjčení do knihovny paní Marii Zemanové. 

• Věříme, že tato téměř zapomínaná kapitola v historii naší obce a životě jejích občanů 
se díky Vaší pomoci bude důstojně a kvalitně zdokumentována a také prezentová-
na.  Ačkoliv se mohou historici velmi snažit o podchycení všech faktů o činnosti 
podniku, které jsou  zachovány v archivech, jejich práce by nebyla přínosem bez 
paměti těch, kteří historii  tvořili a byli účastni všech událostí. 

• Za Vaše pochopení a pomoc děkují členové Sdružení Památník Raškovic a autorský 
kolektiv knihy o dějinách Raškovic 

Jiří Palát
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Výroční zpráva Místní knihovny Raškovice za rok 2013

Místní knihovna Raškovice nabízela 
k 31. 12. 2013 ve svém volném výběru 
12 364  knih a 17 titulů časopisů, z nichž 
10 tvoří aktuální nabídku. V celkovém 
výběru je na 59 zvukových nosičů - ka-
zety, DVD CD, s hudebními nahrávkami 
klasických děl, nahrávkami mluveného 
slova klasických literárních děl v podání 
českých umělců či speciální nabídka CD 
s relaxačními technikami k zlepšení psy-
chického i fyzického zdraví.

Knihovní fond byl v roce 2013 oboha-
cen 273 novými přírůstky a 7 výměnnými 
soubory knih tj. 350 svazků z Regionálního 
oddělení Městské knihovny ve Frýdku-
-Místku. Tyto regionální funkce MěK ve 
Frýdku-Místku jsou financovány z roz-
počtu Moravskoslezského kraje. Pro opo-
třebovanost bylo vyřazeno z knihovního 
fondu místní knihovny 190 knih. V rámci 
projektu Česká knihovna 2013 jsme obdr-
želi z nabídky titulů uměleckých děl české 
literatury, děl literární vědy a kritiky zdarma 
44 knih v hodnotě 13 788,- Kč.

V roce 2013 navštěvovalo místní 
knihovnu 291 registrovaných čtenářů, 
což je ve srovnání s rokem 2012 o 9 čte-
nářů více, z toho 80 dětí do 15 let. Počet  
čtenářů se zvýšil početně ve srovnání 
s předcházejícím rokem o 9, ale počet 
mladých čtenářů do 15 let se snížil o10. 
Byla zaznamenána větší návštěvnost 
knihovny díky kulturní a vzdělávací čin-
nosti- celkový počet 4 290 - v loňském 
roce 3 943. V tomto nárůstu se projevilo 
pravidelné konání hudebně literárních pod-
večerů každý měsíc mimo prázdninovou 
dobu a soutěž s historickou tematikou pro 
celou Základní školu a mateřskou školu 
Raškovice. Celkový počet výpůjček knih 
a časopisů pro dospělé  i dětské čtenáře 

byl 6229 ve srovnání s rokem 2012 byl 
menší o 1272 výpůjček. Knihovna byla  od 
18. 7. - do 27. 8. uzavřena z důvodu sta-
vebních prací- výměna oken, zateplování 
budovy a malování místností.

V rámci MVS – meziknihovní výpůjční 
služby byly kladně vyřízeny 2 požadavky 
pro naše čtenáře, počet zaslaných knih 
jiným knihovnám z raškovického knihov-
ního fondu činil 8 vyřízených požadavků, 
což svědčí o specifi čnosti naší nabídky 
knih, kterou využívají i jiné knihovny z celé 
republiky v rámci této služby čtenářům.

Kulturně výchovná činnost: besedy, 
kurzy, výstavy s doprovodnými programy 
a vernisáže, zájezdy do Národního divadla 
Moravskoslezského v Ostravě na divadel-
ní představení, velmi výrazně doplňuje 
a zkvalitňuje nabídku a činnost Místní 
knihovny v Raškovicích. 

Pro čtenáře, ale i ostatní návštěvníky 
z široké veřejnosti je možnost použití počí-
tače k využití služeb internetu, psaní, tisku 
a také kopírování. Občanská veřejnost 
má také možnost vyhledávání literatury 
v Místní knihovně Raškovice přes inter-
netové stránky obce, kde je k dispozici 
on-line katalog celého knihovního fondu 
nepřetržitě, tedy časově nezávisle na 
provozní době knihovny a také na webo-
vých stránkách knihovna Raškovice info. 
Vzhledem k tomu, že jeden počítač je 
značně zastaralý ( je z roku 2002 a druhý je 
z Nadace Livie a Václava Klausových z roku 
2007) požádali jsme v prosinci o dotaci  Mi-
nisterstva kultury v rámci programu Veřej-
né informační služby knihoven- VISK3 pro 
rok 2014. Projekt „Celoživotní vzdělávání 
seniorů a dalších sociálních skupin obce 
Raškovice,“ jehož cílem je pořádat akce 
na výuku počítačové gramotnosti. Sou-
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částí projektu bude pořízení technického 
zabezpečení, což představuje nákup dvou 
nových počítačů s příslušenstvím. Obec 
Raškovice se v případě poskytnutí dotace 
bude podílet  jednou třetinou fi nančních 
nákladů.

Počátkem roku, 18. 3. 2013 se usku-
tečnilo ke 100. výročí založení knihovny, 
jež byla původně součástí Čtenářsko-vzdě-
lávacího spolku Palacký v Raškovicích, se-
tkání knihovníků a zástupců významných 
vzdělávacích a kulturních zařízení okresu 
a kraje se křtem sborníku „Historie knihov-
ny v Raškovicích 1909-2009,“ který zpra-
covala Jiřina Veselská a Marie Zemanová 
a vydala Obec Raškovice v roce  2012 
v nákladu 200 kusů. Účastníky tohoto 
slavnostního shromáždění byly také téměř 
všechny knihovnice, které v raškovické 
místní knihovně působily od 70 let. Setkání 
proběhlo v příjemné přátelské atmosféře 
a křest sborníku provedl pan místostarosta 
obce Raškovice PaedDr. Václav Průcha, 
kmotrou byla paní ředitelka místní Základní 
školy a mateřské školy paní Mgr. Hana 
Kachtíková. Odborný program pokračoval 
přednáškou Dr. Pavla Křivohlavého na 
téma Svitky z Mrtvého moře, doplněnou 
obrazovými materiály, čímž bylo završeno  
toto významné jubileum.

Pro žáky Základní školy a mateřské 
školy Raškovice a širokou veřejnost  bylo 
uskutečněno celkem 33 kulturních a vzdě-
lávacích akcí, tedy  o 4 více než v minulém 
roce. Přednášky a besedy byly  zaměřeny 
na literaturu dané věkové skupiny, rozvíjely 
téma výstavy v Malé galerii a národopisné 
expozici Památník Raškovic. 

Tematická soutěž „Ondráš, Ondráš 
nejen zbojník“ se uskutečnila za účasti 
všech žáků Základní školy a mateřské 
školy v Raškovicích. Díky  vynikající spolu-
práci paní ředitelky Mgr. Hany Kachtíkové 
s místní knihovnou a obecní samosprávou 

v čele s panem starostou Jiřím Blahutou 
a členem obecního zastupitelstva Roma-
nem Václavíkem se od března do června 
konaly jednotlivé disciplíny této rozsáhlé 
akce pro školní mládež s cílem blíže se-
známit a prožitkem přiblížit tuto zajímavou 
historickou postavu formou besed, vědo-
mostních testů i výkonnostních soutěží 
včetně dobových kostýmů. Výtvarné části 
byla věnována samostatná výstava ve 
vestibulu Základní školy s oceněním nej-
zdařilejších prací. Družstvo nejaktivnějších 
tří tříd  se účastnilo hledání Ondrášova po-
kladu u řeky Morávky, kdy se cestou zasta-
vovali u místních historických zajímavostí: 
správní budova knížecího velkostatku – 
Fovark – Zámeček hraběte Pražmy - nyní 
stará budova školy, místo bývalého mlýna 
a  vodní dílo na řece Morávce – jez, na 
jehož břehu se uskutečnilo vyhodnocení 
hledání pokladu a opékání párků. Na závěr 
celé soutěže Ondráš, Ondráš nejen zboj-
ník se uskutečnilo divadelní představení  
souboru Lašského krále Zdeňka Viléma 
Krulikovského s názvem „Ondráš,“ které 
tuto historickou postavu náležitě, názorně 
a silně emocionálně a navíc s dobovými re-
áliemi přiblížilo současné mladé generaci. 
Představení se uskutečnilo v tělocvičně 
ZŠ v závěru školního roku.

Cyklus hudebně-literárních podvečerů 
pro čtenáře, školní mládež a širokou veřej-
nost také v roce 2013 specifi cky obohatil 
nabídku kulturních pořadů v knihovně.  
Celkem se uskutečnilo 7 kulturních akcí 
přímo v knihovně, kde jsme pro velký zá-
jem návštěvníků přistoupili k technickým 
úpravám knižních regálů pro zvětšení 
prostoru. Témata jednotlivých setkání 
připravuje A l e š  N i t r a, hraje na kytaru 
i jiné nástroje a zpívá, literární ukázky k té-
matu čte Marie Zemanová- knihovnice, 
účastníci se mohou aktivně připojit, texty 
písní jsou  jim k dispozici.



Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

24

     Leden – „Beatles“

       Únor – „Rytmus v nás“ – společná hra na různé rytmické nástroje

    Březen – „Poezie a hudba“písničky s texty B. Dylana, K. Kryla, J. Suchého, J. No-
havici a dalších

    Duben – „Elementy v nás“ – Oslava Matky Země a živlů v nás pomocí hudby, slova 
i rytmu se skupinou  Almára: Aleš Nitra, Marek Pauček, Martin Jurkovský

      Říjen –  „Setkání s j. Werichem, J. Voskovcem a J. Ježkem“ písně Osvobozeného 
divadla, ukázky z biografi e   Rozhovory s Janem Werichem, Jiří Janoušek

 Listopad – „Hity 60. let a éra Hippies“ B. Dylan, Simon a Garfunkel, J. Lennon, 
E. Presley, Bee Bees, N. Young, aj., literární ukázka z knihy Na Cestě, Mag 
-  J. Kerouac, báseň - L.Ferlinghetti Svět je báječné místo…

 Prosinec – „Pohádkové Vánoce“ - písničky z pohádek, ukázky světových pohádek 
z Turecka, Bulharska, Islandu, ukázka z knihy Malý princ A. de Saint-
-Exupéry, koledy a povídání o Vánocích a zimním slunovratu, národopisná 
vsuvka – manželé Gabzdilovi, členové  Sdružení Památníku Raškovic – jak 
se slavily Vánoce u nás v minulosti – úryvky z kroniky a dobových slohových 
prací, Marie Zemanová- ukázka „štěstí“ z expozice Památníku Raškovic  
s  tradiční koledou z 30 let 20. století.

Kulturní a vzdělávací program obohatily dvě přednášky Ing. Zuzany Bužkové Man-
daly a Mandaly II, kde se účastníci také aktivně zapojili do vytvoření své mandaly.

„Vánoční ozdoby z pedigu“ – praktický kurz, dotvořil rámec ročního kulturně vzdě-
lávacího programu v Místní knihovně Raškovice.

M a l á   g a l e r i e   a stálá národopisná expozice historie obce a okolí   
P a m á t n í k   R a š k o v i c   jsou součástí místní knihovny nejen prostorově, 
ale také významně a výrazně obohacují její činnost. V roce 2013 se uskutečnily 4 
samostatné výstavy a 2 vernisáže. První vernisáž zahájila jubilejní výstavu sboru dob-
rovolných hasičů v Raškovicích ke 100. výročí jejich založení a druhá byla součástí 
slavnostního setkání u příležitosti projektu „Tajemství v názvech ukrytá“  o místních 
a pomístních názvech jakožto kulturního dědictví a faktoru lokální identity. Na projektu 
PhDr. Přemysla Máchy z Ostravské univerzity spolupracovali také občané Raškovic, 
Morávky, Pražma, Vyšních Lhot a Krásné, žáci i učitelé Základní  školy a mateřské 
školy v Raškovicích a Morávce.

 
V ý s t a v y   tvoří originální součást kulturně výchovné činnosti, jejímž cílem je 

zprostředkování kulturního prožitku nejen estetického, ale i poznávacího. Samotná 
expozice dobových předmětů, dokumentů a fotografi í s autentickou ukázkou bydlení 
a způsobu života z období konce 19. a 20. století je nejen živou učebnicí, ale poskytuje 
také možnost hlubšího prožitku vnímání historie.
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PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

STÁLÁ NÁRODOPISNÁ EXPOZICE HISTORIE OBCE

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ ATMOSFÉRA

S UKÁZKOU PŘÍPRAVY „PALMY“

- OBŘADNÍ RATOLESTI KE SVĚCENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI

ÚTERÝ 9.00-12.00, 12.30-17.00, ČTVRTEK 8.30-12.00, 13.00-18.00 HODIN

SRDEČNĚ ZVEME

Marie Zemanová
vedoucí Místní knihovny Raškovice, Malé galerie a Památníku Raškovic
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Samostatné výstavy v Malé galerii v roce 2013:

- „Památník Raškovic 2002-2012“ / Fotografi e a dokumenty z činnosti stálé náro-
dopisné expozice historie obce a okolí od počátku založení  

 říjen 2012 - leden 2013

- „Sbor dobrovolného hasičů  Raškovice 1913-2013“ jubilejní výstava ke 100. výročí      
založení, dobové dokumenty, fotografi e, současné dění, mládežnický oddíl

 únor – květen 2013

- „Založení Měšťanské školy v Raškovicích v roce 1923“ pohled na školu kdysi 
a dnes, dobové dokumenty, fotografi e, výtvarné práce žáků školy

 květen – listopad 2013

- „Tajemství v názvech ukrytá“. Výstava o příbězích, které nám vyprávějí názvy cha-
lup, kopců, potoků a údolí obcí Raškovice, Morávka, Krásná, Pražmo, Vyšní Lhoty 
z projektu Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a faktor lokální identity. 

 listopad 2013- únor 2014

V rámci kulturních aktivit byly uskutečněny 3 zájezdy do Moravskoslezského
národního divadla v Ostravě na představení:

- Josef a jeho pestrobarevný plášť – muzikál  1. 2. 2013
- Čardášová princezna  - opereta                  23. 3. 2013
- Habaďura  - činohra /veselohra                 16. 10. 2013
- 
V rámci ediční činnosti byla v roce 2013 dokončena příprava sborníku k 10. vý-

ročí stálé národopisné expozice „Památník Raškovic 2002-2012.“ Sborník je na 
60 stranách věnován desetiletí činnosti Památníku s přehledem uskutečněných akcí 
s fotografi emi a dalšími obrazovými, dobovými materiály. Vydala Obec Raškovice 
v nákladu 200 kusů.
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Místní knihovna Raškovice pořádá

BAZAR KNIH
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH ZA 1,- KČ

KULTURNÍ STŘEDISKO RAŠKOVICE

PÁTEK 25. DUBNA        9.00-20.00

SOBOTA 26. DUBNA    9.00-12.00

 

S HUDEBNĚ-LITERÁRNÍM POŘADEM

„PODĚKOVÁNÍ KNIHÁM“

NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA, UKÁZKY ČTE M. ZEMANOVÁ 

V PÁTEK 25. 4. 2014 OD 17.30 HODIN V KULTURNÍM STŘEDISKU RAŠKOVICE

MALÁ GALERIE   •   KNIHOVNA RAŠKOVICE

V Ý S T A V A

MÁ PAŘÍŽSKÁ ZASTAVENÍ  •  ANNA CHRAPKOVÁ

FOTOGRAFIE

 PLAKÁTY FRANCOUZSKÉ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

25.02.2014  –  30.05.2014

OTEVŘENO  • ÚTERÝ   9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.

  ČTVRTEK  8.30 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.

KONTAKT  •  558 692 420 Srdečně zveme k návštěvě
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Dění na základní škole
v duchu propojení školy s praxí… 

Projekt EDISON u nás ve škole 

EDISON - Education. Drive. Internaci-
onality. Students. Opportunity. Network.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi 
odlišných kultur a národností, aby se 
seznámili se zvyky, tradicemi a situací 
v jiných zemích a stali se tak generací, 
která prolomí prohlubující se mezikulturní 
bariéru.

Co je projekt EDISON

EDISON je vzdělávací projekt, který 
zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mla-
dých lidí. Poskytuje mládeži v České 
republice prostor a motivaci k přemýšlení 
o budoucích možnostech, založených na 
poznání lidí z různých kultur a jejich chová-
ní. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané 
zahraničními stážisty, také oživuje výuku 
a zvyšuje zájem o studium mezi žáky 
a studenty.

Studenti opravdu z téměř celého 
světa zavítali i mezi naše žáky. Kromě 
angličtiny, která zněla školou, se z uče-
ben linula exotická hudba, probíhaly 
prezentace o zemích, kam se málokdo 
vydá jen tak. Dověděli jsme se mnoho 
zajímavostí o Brazílii, Peru, Taiwanu, 
Egyptě, Singapuru, Indonésie i tajuplném 
ostrově Sulawesi.

Celkově to byla velmi zdařilá akce. 
Velmi dobře přijata žáky, rodiči i učiteli. 
Se studenty jsme zažili řadu zajímavých 
zážitků.

První den jsme je přivítali školním 
sborem, který zapěl i něco moderního 
a v angličtině, abychom jim zpříjemnili za-
čátek a poté se nám představili jednotliví 
studenti opravdu celého světa.

Pak už jsme naše studenty předali do 
tříd. Po rozpačitém začátku se rozkoukali 
naši žáci i studenti a začala živá debata 
o všem možném i nemožném.

V úterý jsme Talitu, Reny, Sarah, 
Joshuu, Gabriela, Denního i Artura vyslali 
za poznáním do pivovaru v Nošovicích, 
kde si vychutnali i místní pivo, pak odjeli 
do Frýdku za památkami města a historií 
frýdeckého zámku.

V středu jsme si vylosovali každá třída 
II. stupně jednoho ze studentů a poté nás 
všichni studenti překvapili nádhernými 
prezentacemi o svých zemích a dověděli 
jsme se hodně zajímavostí a mnohé infor-
mace byly dost překvapivé. My jsme jim 
na oplátku připravili také zábavu. A proto-
že nás všechny překvapilo počasí, když 
od rána chumelilo a napadlo asi 20 cm 

Základní škola informuje
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sněhu, vydali jsme se na školní hřiště sta-
vět sněhuláky a koulovat se. Pro všechny 
z exotického světa to bylo poprvé, co 
viděli sníh a mohli si jej i osahat.

Čtvrtek jsme věnovali sportu a živým 
diskuzím, protože veškerý ostych ustal 
a my už jsme živě diskutovali každý 
s každým.

Konec týdne se blížil a závěrečné 
loučení v pátek v tělocvičně se všemi 
bylo hodně smutné. Vyhodnotili jsme 
výtvarnou soutěž, která probíhala již 
týden předem, žáci mohli znázornit, jak 
si představují život v zemi, odkud naši 
studenti pocházejí a nebo nějakou přírodní 
či architektonickou zajímavost. Sarah nás 
naučila břišním tancům, Deny nás učil 
základům čínštiny, Gabriel nás překvapil 
svým všestranným zájmem o sport a vy-
zkoušel snad úplně všechny, které jsme 
mu umožnili si zahrát.

Setkání se všemi a pro všechny bylo 
to nejúžasnější, co jsme letos zatím zažili. 
Vyzkoušeli jsme si konečně angličtinu 
online, dověděli se spoustu nových věcí.

Překvapilo nás, jak se v jiných zemích 
žije, v čem je běžný život od našeho jiný, 
ale v čem je také stejný.

Byli jsme překvapeni stylem života, 
náboženstvím, zvyky a tradicemi, ale zjistili 
jsme, že jsou to lidé jako my, ačkoli místo 
domácích králíků pěstují delfíny a místo sur-
fování na sněhu surfují na vlnách oceánů.

Jen jsme litovali, že s nimi nemůžeme 
strávit delší čas. Studenti i my jsme při 
loučení měli slzy v očích. Objímali jsme 
se, podepisovali si deníčky a vyměňovali 
adresy ke komunikaci. Doufáme, že se 
ještě někdy potkáme, alespoň na scypu …

http://ostrava.aiesec.cz/

http://ostrava.aiesec.cz/co-delame/
projekty/edison

Velké poděkování zaslouží rodiny žáků, 
které se zahraničních studentů ujaly a po-
skytly jim rodinné zázemí po dobu pobytu 
v ČR. Studenti byli nadšeni a velmi si po-
chvalovali vstřícnost a zájem, s jakým k nim 
všichni přistupovali. Proto si velký dík zaslou-
ží rodiny Stýskalových, Fluksových, Čaj-

kových, Hlisnikovských a Maslowských.

Získali jsme ocenění Etická škola 

Jsme velmi rádi, že celková kvalita vý-
uky i klimatu školy přispěla k získání titulu 
Etická škola. Toto ocenění nás zavazuje 
i nadále vytvářet co nejlepší a nejpříznivější 
vztahy mezi žáky i zaměstnanci školy, 
vytvářet z žáků osobnosti a vzdělávací 
program školy směřovat k prosociálnímu 
chování a jednání.

Ocenění jsme převzali z rukou pana 
ředitele Etické výchovy o.p.s.,Ing. Dušana
Drabiny a velmi si jej považujeme.

28
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Mladí nadaní básníci školy 

V rámci 4. Ostravského knižního ve-
letrhu, který se uskutečnil 7. – 9. března 
2014, jsme se zapojili do literární soutěž 
„O nejhezčí básničku“ na téma „Pohád-
kový příběh“ nebo „Kniha“.

Do soutěže se mohly nakonec poslat 
jen tři básně z každé třídy. Výběr nebyl 
snadný. 

Po vyhodnocení se na druhém místě 
umístil žák 5. B třídy Vojtěch Sikora se 
svou básní nazvanou „Život“. Úspěch je 
o to cennější, že se vybíralo z více než 180 
došlých děl. Vojta pro svou třídu za odmě-
nu vybojoval zdarma vstup na Slezsko-
ostravský hrad a do Miniuni. Gratulujeme 
výherci. Uznání ovšem zaslouží i ostatní 
žáci, kteří se aktivně do soutěže zapojili.

Za řemesly v keramické dílně 

V rámci projektu „Řemesla nás baví“ 
si žáci vyjeli do Havířova, kde navštívila 
keramickou dílnu.

Paní keramička nám řekla něco o his-
torii keramiky. Poté jsme si vyzkoušeli 
samostatnou práci.

Někteří jedinci si zkusili, jaké to je vyrá-
bět hrníčky na hrnčířském kruhu. Na závěr 
jsme se rozdělili do skupin a každá skupina 
si vytvořila výrobek z keramiky.

Autobus nás dovezl do místní restaura-
ce na oběd a poté zpět ke škole.

Exkurze se nám líbila, protože jsme si 
vyzkoušeli a naučili nové věci.

Žáci IX.A

Vítězná báseň
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Kroužek pro žáky v rámci projektu Nach 
Tech ve školním roce 2013/2014 probíhá 
v dílnách ve Frýdlantě nad Ostravicí, ty patří 
SOŠ Lískovecká Frýdek-Místek. Zejména 
chlapci se seznamují s materiály, nářadím 
i nástroji, učí se svařovat pod dohledem 
mistrů odborného výcviku, nahlédnou pod 
kapotu automobilů a naučí se mnohým 
potřebným znalostem pro praxi.

V rámci projektu probíhají také výukové 
lekce v Dolní oblasti Vítkovic. Pokračujeme 
ve vzdělávání v oblasti techniky a hlavně 
robotiky. Žáci druhého stupně a pátých tříd 
absolvují výuku na téma Roboti v našem 
životě, Roboti ve službách lidstva a téma 
z optiky Budiž světlo. Kromě teorie si ve 
skupinkách vyzkouší sestavení robotů, 
jejich naprogramování a využití v praxi. Vše 
je fi nancováno z projektů EU.

NATTECH projekt na podporu technických oborů v rámci MSK

ŽÁCI RAŠKOVICKÉ ŠKOLY VÁS SRDEČNĚ ZVOU …

Sázíme stromy, protože jsou ob-
novitelným zdrojem energie a mají vliv 
na snižování skleníkového efektu – při 
fotosyntéze využívají oxid uhličitý a ve 
formě celulózy jej ukládají do dřeva. Již 
na podzim jsme v rámci programu Les 
ve škole, jehož koordinátorem je Sdruže-
ní Tereza Praha, vysázeli 1100 stromků 
a v sobotu 12. dubna dopoledne jsme 
v sázení pokračovali na Kršlích. Odborné 
rady nám poskytl p. ing. Jalůvka z Lesní 
správy Frýdek – Místek. Sraz byl v 9.00 
u mostu přes řeku Morávku z Raškovic 
na Lhoty na pravém břehu. 

Můžete nám také pomoci zlepšit pro-
středí kolem školy a zasadit stromky ke 
Dni Země, který oslavíme 25. dubna.

V květnu se za námi přijďte podívat 
do lesa nad Zlání na Pražmě, kde 14. 5. 

připravíme Lesní stezku pro naše i žáky 
z jiných škol. Měření stromů, poznávání 
lesních organismů, řezání dřeva a řadu 
dalších dovedností a znalostí si můžete 
vyzkoušet společně s námi a dozvědět 
se mnoho nových informací od lesníků, 
se kterými dlouhodobě spolupracujeme 
v programu Les ve škole. 
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Těšíme se na vás, vaše rady i přispění 
ke společné ochraně přírody a životního 
prostředí.

Poděkování:
Mnohokrát děkujeme p. Sysalovi, 

Kohutovi a Ježovi z místní zahrádkářské 
organizace za přeroubování starých jabloní 
rostoucích za naší školou na podnože, kte-
ré jsme přesadili do areálu naší mateřské 
školy. Z dobrých jablíček tak budou mít 
jistě radost i naši nejmenší spolužáci.

Ekotým ZŠ a MŠ Raškovice

Rekonstrukce chodníku u ZŠ



Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

32

Moravskoslezský kraj ocenil své pedagogy

u příležitosti Dne učitelů 

Celkem 25 pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje 

ocenili v pátek 28. března 2014 zástupci kraje na slavnostním vyhlášení 

ve velkém sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě. 

Moravskoslezský kraj oceňuje pedagogy každým rokem u příležitosti Dne 
učitelů. Poděkování v podobě pamětního listu, fi nančního daru a květin předali 
pedagogům hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák spolu se svými 
náměstky Věrou Palkovou a Svatomírem Recmanem.

Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

působících na území Moravskoslezského kraje zařazených 

v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů 

v roce 2014

I. kategorie - Výrazná pedagogická osobnost roku 

(9 osob)

Mgr. Hana Kachtíková (22 let praxe)

Paní Mgr. Kachtíková je ředitelkou Základní školy a mateřské školy 
v Raškovicích. V roce 2013 prošla škola rekonstrukcí, která vedla ke snížení 
energetické náročnosti budov. Pod vedením paní magistry se škola již několik 
let úspěšně účastní nejrůznějších ekologických aktivit, za něž byla ve školním 
roce 2012 – 2013 oceněna jako jedna z pěti vybraných škol Moravskoslezského 
kraje. Za působení Mgr. Kachtíkové ve funkci ředitelky získala škola titul Etická 
škola, který i nadále zavazuje nejen vedení školy, ale i pedagogy, k vytváření 
co nejlepších a nejpříznivějších vztahů mezi žáky i zaměstnanci školy, ke snaze 
být správnými vzory a rádci, k vedení žáků k využívání vlastního potenciálu, 
postojů a schopností
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Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že Vás mohu informovat 

o činnosti ZO Českého zahrádkářského 
svazu Raškovice za rok 2013. Tento 
rok byl rokem zvratů a překvapení. 
Největší nám připravila paní Příroda, 
která zahrádkářům ztížila pěstování 
všeho, co jsme zasadili. Projevilo se to 
také v objemu moštu, který byl panem 
Gřundělem a Kohutem v naší moštárně 
vymoštován. 3260 l je objem nižší než 
v roce 2012, kdy bylo jablek dostatek. 
Nicméně se naše moštárna těší dobré 
pověsti a spokojenosti se službami 
u široké veřejnosti. Pro další zlepšení 
naši členové v letních měsících provedli 
zprůchodnění odpadu vody z moštárny 
a jeho vyspádování. Také byl zakoupen 
nový lis, který je schopen zpracovat větší 
množství jablek a nyní máme k dispozici 
lisy dva, s různou kapacitou.

Při brigádě byl dále proveden nátěr 
vnitřního i venkovního dřevěného oblo-
žení vedlejší místnosti moštárny. Nejen 

prací, ale i zábavou jsme společně trávili 
čas. V červnu jsme smažili vaječinu, což 
je již akce tradiční a úspěšná. Společně 
při zábavě jsme plánovali výstavu ovoce 
a zeleniny. Ta proběhla 5 – 7. 10. 2014 
v Kulturním středisku v Raškovicích. Ten-
to 2. ročník navštívilo 492 návštěvníku, 
z toho 223 žáků ZŠ a MŠ Raškovice, 
Morávka a Pražmo. Děti vyzdobily svými 
výrobky prostory výstavy a vytvořily tak 
nádhernou atmosféru.

Nově byla výstava rozšířena do 
vrchního patra KD, kde bylo možno si 
zakoupit medové výrobky, keramiku, 
šité a háčkované výrobky, hnojiva, tvorbu 
pletenou z papíru a další originální ručně 
vytvořené výrobky, které vytvořily místní 
šikovné ženy.

Již tradičně jsme organizovali zájezd, 
a to do Polska. I přes nepříznivé počasí 
jsme navštívili zahradnictví Pudelek 
v Pisarzowicích a další velká zahradnictví 
a skleník, kde jsme si zakoupili rozma-
nité rostliny, stromky, hnojiva a zhlédli 

Zahrádkáři bilancují i plánují

Senioři informují o jarní činnosti 

29. 4. 2014 se uskuteční zájezd do Dobroslavic na výstavu panenek, zámek 
v Bruntále a do Raciborze v PL, - prohlídka města s průvodcem, návrat cca v 19 hod. 
Srdečně zveme.

Také něco pro zdraví - v termínu 12. až 16. května organizujeme pobyt
v Termálních lázních VELKÝ MEDER, bližši informace Dybová Marie, tel.: 728003793.

Za seniory Raškovic  Dybová Marie
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překrásně kvetoucí fl óru. Při cestě zpět 
jsme navštívili hospůdku U Koníčka.

O úspěchu zájezdu svědčí zájem 
o uskutečnění zájezdu do Polska i v le-
tošním roce.

Každoročně jsme zakončovali rok 
vánočním večírkem i s rodinnými pří-
slušníky členů.

Bohužel po tragické události, která 
nás velmi zasáhla, kdy jsme ztratili 
našeho dlouholetého člena a skvělého 
člověka p. Rudolfa Schönwického, jsme 
se rozhodli, s ohledem na jeho památku, 
setkáni zrušit. Jeho památku jsme uctili 
minutou ticha při zahájení výroční člen-
ské schůze, která proběhla 23. 2. 2014. 
Hodnotili jsme rok minulý a plánovali 
jsme činnost na r. 2014. Byl zvolen nový 
výbor ZO ČZS Raškovice. Za dlouho-
letou a obětavou práci ve výboru patří 
naše poděkování p. Bohumíru Kaniokovi 
(místostarosta) a Františce Mecové 
(pokladník). 

V letošním roce bychom chtěli usku-
tečnit již tradiční setkání při smažení 

vaječiny a brigádu, při které chceme 
upravit okolí moštárny pro lepší a pev-
nější příjezd aut a opět bude probíhat 
moštování.

Rádi bychom také mezi námi přivítali 
nové členy.
4 – 6. 10. 2014 chystáme 3. ročník 

výstavy ovoce a zeleniny.

10. 5. 2014 pořádáme zájezd do Polska.

Cena pro členy – 200,- Kč

Cena pro nečleny- 250,- Kč

Účast můžete nahlásit a zaplatit do 
20. 4. 2014 u p. Hrabcové na Obecním 
úřadu (stavební odbor)

nebo u p. Simony Mecové v ZŠ Raš-
kovice (sekretariát)

Na závěr bych také za všechny členy 
ráda poděkovala starostovi p. J. Blahutovi 
a zastupitelstvu obce za fi nanční podporu 
a zájem o náš spolek. Všem přeji krásné 
jaro a nejen zahradnické úspěchy.

Delinčáková Monika,

místopředsedkyně ZO ČZS Raškovice

Český zahrádkářský svaz, organizace Morávka
Vás zve v roce 2014 na tyto zájezdy

27.4. neděle - Flora Olomouc a Pří-

rodní ráj v Bystrovanech. Výstava květin 
s možností nákupu za slevy posledního 
dne. Arboretum v Bystrovanech s 200 
druhy cizokrajných rostlin s popisem, 
vodopád, jezírko s kapry, kašmirské 
kozy, lamy, příjemná restaurace, cukrárna 
prodejny.

21.6. sobota - Havířov v květech 

a z hor do dolu. Orientační projížďka 
Havířovem, prohlídka historické části, 
nábřeží a meandrů Luciny, Kotulová 
dřevěnice, průvod a alegorické vozy, 
posezení v muzeální železničářské restau-
raci Výtopna, sfárání do dolu v Landeku, 
prohlídka přilehlého areálu / největší 
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(dále jen katastrální zákon), který v § 64 
ukládá Českému úřadu zeměměřickému 
a katastrálnímu předat Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
(dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, 
u nichž není osoba dosud zapsaná v ka-
tastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný 
oprávněný označena dostatečně určitě.

V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM 
ukládá vést o nemovitostech s nejed-
noznačným vlastníkem evidenci, tuto 
evidenci zveřejnit na svých internetových 
stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, 
na jehož území se nemovitost nachází, 
s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na 
úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM 
provést v součinnosti s příslušným obec-
ním úřadem šetření k dohledání vlastníka.

Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemo-
vitosti, písemně ho vyzve, aby předložil 

listiny dokládající jeho vlastnictví přísluš-
nému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil 
svá vlastnická práva v občanskoprávním 
řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která 
tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZ-
SVM ji písemně vyzve, aby listiny dokláda-
jící její vlastnictví předložila katastrálnímu 
úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva 
v občanskoprávním řízení.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-
-li lhůta podle občanského zákoníku, má 
se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto 
ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, 
že k vlastnictví takových nemovitostí se 
dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich 
daně, nepečuje o ně, a tak lze předpoklá-
dat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické 
právo ke svým nemovitostem ve smyslu 
§ 1050 odst. 2 nového občanského zá-
koníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání 
vlastnického práva se nemovitost považuje 
za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

expozice důlního záchranářství, sídliště 
lovců mamutu, restaurační komplex.   
Cena 180 Kč.

5.-6.9. pátek,sobota.  Noční Vídeň. 
2 dny s noclehem ve Vídni. Projížďka po 
nejvetším evropském podzemním jezeře 
v Hinterbruhlu, prohlídka dolu a válečné 
podzemní továrny na stíhačky Hein-
kel,společná orientační procházka Vídni, 
ubytování a pak možnost samostatné 
prohlídky noční Vídně. Druhý den návště-
va Schonbrunu, Hofburgu, chrámu sv. 

Štěpána, a Prátru. Cena jízdného 700 Kč 
+ ubytování okolo 700 Kč., to bude upřes-
něno po dohodě s hotelem. 
 
Do naplnění míst přihlášky
a bližší informace u :

p. Slováček Jan, Morávka 185,
  mobil 721 066 304
p. Nitrová Eva, Raškovice 14,
  mobil   728 335 115
Ing. Pěchuvka Mir., Pražmo 202,
  mobil 732 414 941
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Pokud osoba (fyzická nebo právnic-
ká) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti 
uvedené na seznamu zveřejněném na 
webové adrese www.uzsvm.cz, může 
se obrátit na místně příslušné odlou-
čené nebo územní pracoviště ÚZSVM, 
jehož kontaktní údaje nalezne na téže 
webové adrese. Místně příslušné pra-
coviště ÚZSVM poradí osobě, která není 
v katastru nemovitostí dostatečně nebo 
vůbec uvedena, jak dále podle zákona 
postupovat.

Seznam nemovitostí zveřejněný webu 
ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje 
výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od 
Českého úřadu zeměměřického a katas-
trálního podle § 64 zákona č. 256/2013 
Sb., o katastru nemovitostí, v platném 
znění. 

K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu 
lze využít nejen Microsoft Excel, ale např. 
aplikaci OpenOffi ce.org, která je k dispozici 
bezplatně na adrese http://www.openoffi ce.
cz/stahnout.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Komenského 447, 738 01 Frýdek-Místek

VÝZVA

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům 

nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemo-

vitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 
zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další opráv-

něné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, 

jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené 
nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových strán-
kách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci 
„Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifi kovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje                               
na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené 
v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má 
se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne 
opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. 

Ve Frýdku-Místku dne 19. 3. 2014
                                                                                            Ing. Jan Jonáš, v. r.

                                                                 ředitel odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek
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Výrazně jsme zjednodušili 
podmínky pro čerpání mnoha 
příspěvků a výhod!

DĚTI AŽ  500 KČ
    Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění – proti hepatitidě, 

 rotavirovým infekcím, klíšťové encefalitidě, meningitidě, 

 pneumokokovým nákazám, proti chřipce, na cesty

    Fixní ortodontické aparátky

      Rehabilitační aktivity a cvičení

    Ve skupině MAMINKA – pro dívky do 18 let

DĚTI MOHOU ZÍSKAT NAVÍC:
Dárkové balíčky pro novorozence

Ozdravné pobyty u moře Mořský koník – až 2/3 nákladů hradí VZP

DOSPĚLÍ AŽ 500 KČ
     Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění – proti hepatitidě, 

 rotavirovým infekcím, klíšťové encefalitidě, meningitidě, 

  pneumokokovým nákazám, proti chřipce, na cesty

     Rehabilitační aktivity a cvičení

     Prevence melanomu

     Ve skupině MAMINKA – předporodní kurzy, cvičení a plavání 

 pro těhotné, přítomnost partnera u porodu, odběr pupečníkové krve

     Ve skupině DÁRCE KRVE – rehabilitační aktivity a cvičení

Navíc jako dárce krve 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma

MAMINKA AŽ 500 KČ
     Předporodní kurzy

     Cvičení a plavání pro těhotné

     Přítomnost partnera u porodu

     Odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu

     Ve skupině DOSPĚLÍ – očkování nehrazené ze zdravotního 

 pojištění, rehabilitační aktivity a cvičení, prevence melanomu

      Ve skupině DÁRCE KRVE – rehabilitační aktivity a cvičení

Navíc jako dárce krve 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma

Být klientem 
VZP se vyplatí

DÁRCI KRVE AŽ 500 KČ
    Rehabilitační aktivity a cvičení

    Navíc jako vícenásobný dárce krve 35 dní 

 cestovního zdravotního pojištění zdarma

    Ve skupině DOSPĚLÍ – očkování nehrazené ze zdravotního 

 pojištění, rehabilitační aktivity a cvičení, prevence melanomu

    Ve skupině MAMINKA – předporodní kurzy, cvičení a plavání 

 pro těhotné, přítomnost partnera u porodu, odběr 

 pupečníkové krve

PODMÍNKOU PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
JE ČLENSTVÍ V KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ.

MNOHO DALŠÍCH VÝHOD NAVÍC
    Klub pevného zdraví – slevy na produkty a služby 

 od smluvních partnerů

    Síť poboček VZP po celé republice

    Portál VZP ČR – https://portal.vzp.cz – kontrola nad platbami 

 zdravotního pojištění, přehled proplacené zdravotní péče, 

 nahlášení změn

    Zvýhodněné cestovní zdravotní pojištění do zahraničí

U POJIŠŤOVNY VZP, A.S.
10% SLEVU PRO VŠECHNY POJIŠTĚNCE VZP ČR
    Cestovní pojištění

    Úrazové pojištění

    Zdravotní pojištění PATRON

30% SLEVU PRO STUDENTY – POJIŠTĚNCE VZP ČR NA CESTOVNÍ 
POJIŠTĚNÍ

AŽ 75% SLEVU PRO RODINY S DĚTMI NA ROČNÍ RODINNÝ 
PAUŠÁL

    Cestovní pojištění pro opakované pobyty

O konkrétních podmínkách čerpání výhod a fi nančních 

příspěvků se informujte na pobočkách VZP 

nebo na www.vzp.cz/vyhody.

UPOZORNĚNÍ: 

Nenechte se oklamat nekalými praktikami obchodních zástupců 

některých konkurenčních zdravotních pojišťoven. Nepravdivě 

informují o našich službách či naší údajně svízelné ekonomické 

situaci a současně se snaží naše klienty přeregistrovat 

k jiné zdravotní pojišťovně. Neukazujte jim průkaz VZP 

ani nic nepodepisujte, vyhnete se nepříjemnostem.

Informační zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny

Výzva pro pojištěnce k aktivní účasti na nabízených programech VZP a k odpověd-
nému přístupu k péči o své zdraví (preventivní prohlídky, tuzemské ozdravné pobyty, 
očkování, cvičení aj.). Bližší informace: infolinka 952 222 222, www.vzp.cz.
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

NOVINKY

Mistrovství Euroregionu

Beskydy na výbornou

První březnový víkend se v Dobré 
se uskutečnil čtvrtý ročník mistrovství 
Euroregionu Beskydy, které úspěšně 
navázalo na předchozích dvanáct ročníků 
prestižního poháru euroregionu. Letošní 
ročník se opět setkal s velkým zájmem jak 
domácích, tak zahraničních klubů. Sešlo 
se jich 29 s téměř třemi stovkami soutěží-
cích v žákovských kategoriích. Zúčastnily 
se dva kuby ze Slovenska. Zahájení sou-
těže se zúčastnila předsedkyně Regionu 
Beskydy, senátorka Eva Rychtrová a další 
významní hosté. Raškovičtí byli oporou 
klubu, který se stal nejpočetnějším ko-
lektivem soutěže. Ve svých řadách měli 
loňské mistry a medailisty z mistrovství 
republiky, kteří patřili k oporám týmu 
a svými výkony potvrdili nominaci do kraj-
ských a republikových reprezentačních 
výběrů. Silně obsazena byla především 
kategorie nejmladších chlapců a děvčat 
ve věku od 5 do 10. let. K vzájemným 
bojům se jich sešlo 150. V jednotlivých 
bojích se předvedli další talentovaní ju-
disté, ale zejména většina dětí, kterým 
judo přináší smysluplné naplnění volného 
času spojené s utužováním zdraví, fyzic-
ké i psychické kondice. Přítomní diváci 
nejednou odměnili předvedené výkony 
bouřlivým potleskem. Na tvářích bojovní-
ků bylo možno zahlédnout šťastný úsměv 
i slzy. V konečném hodnocení byl nej-

úspěšnější pořádající 
Sportovní klub policie, 
judo Dobrá, F.-Místek 
a Raškovice, následo-
vaný druhým Baníkem 
Ostrava a třetím, slo-
venským klubem JC Prievidza. Pohárem 
za výborné výkony kolektivu byli oceněni 
také čtvrtí Femax Hranice a pátí TJ Slezan 
Opava. Raškovičtí přispěli k vítězství 

devíti medailemi. Zlato vybojovali 

Natálie Filipcová a Tatiana Silvestrová

(na fotografi i).
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Po dvou kolech

Českého poháru 

máme jisté nominace 

na Mistrovství republiky

Nominační soutěže pro le-
tošní republikové mistrovství 
se konaky v Ostravě a Jablon-
ci. Každí z nich se zúčastnila 
více než tisícovka soutěžících 
z několika zemí Evropy. SKP 
zastupovala vždy třicítka chlap-
ců a děvčat v mládežnických 
kategoriích. Nejvíce se dařilo 
mladším a starším žákům a žač-
kám, starší žákyně Karolína 
Kubíčková potvrdila roli favo-
ritky a zvítězila v obou kolech 
soutěže. Významného úspěchu na 

Českém poháru se konečně dočkal 

Šimon Filipec (na fotografi i), který zví-

tězil ve velkém stylu. Oba „zlatí“ již mají 
nominaci na mistrovství jistou. Za nimi 
si důležité body připsali další medailisté 
Ondřej Sláma, Vendula Mecová, Ond-
řej Chlopčík, Kuděk a Eliška Kubíčkovi, 
Nikol Mikolášová, Natálie Filipcová. Ve 
zbývajících třech kolech ČP se dá očeká-
vat velký souboj o nominační body také 
u dalších svěřenců trenérky Prőllové. Ve 
hře jsou především raškovičtí Simona 

Gregušová a Matěj Silvestr. Raškovičtí 
se významně podíleli na výsledku klubu. 
Který obsadil v celkovém pořadí jedenác-
tou příčku. V hodnocení českých klubů 
skončili na výborném pátém místě. Pro 
všechny zúčastněné jsou tyto soutěže 
mimořádně fyzicky, ale i psychicky ná-
ročné. Udržet pozornost, koncentrovat se 

na svá utkáním až do večerních hodin, je 
pro děti školou povinné, ale i pro ty starší 
velmi složité.

Šimon Filipec a Karolína 

Kubíčková se v barvách výběru 

republiky zúčastnili mezinárodní 

soutěže v Rakousku,

kde v konkurenci 580 závodníků z 6. Států 
dosáhli výrazného úspěchu. Šimon vybo-
joval zlato a Karolína stříbro v kategorii 
starších žáků. Tento výsledek upevnil 
jejich postavení ve výběru reprezentace 
a dopomohl jim k účesli na turnaji evrop-
ského poháru a následujícím tréninkovém 
kempu v Paříži, který se uskuteční v dub-
nu. Klub na tuto akci vyšle také Matěje 
Silvestra a Daniela Šimka, kteří vyhovují 
kritériím pořadatele. 
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Důležitý přípravné

soustředění v Raškovicích. 

DĚKUJEME ZA PODPORU!

Ve dnech 21.3. - 23. 3. 2014 jsme po-
řádali další v řadě přípravných judo cam-
pů olympijských nadějí. Jako vždy smy-
slem akce, je vzdělávat se v technikách 
v postoji i na zemi. To, co není možné 
zvládnout v tréninkových 
jednotkách, by se mělo 
doladit a zdokonalit právě 
díky času, který máme 
na soustředěních. Judo 
campy zaměřené tímto 
směrem mají obrovský 
význam a smysl. To už ví 
každý, kdo to myslí aspoň 
trošku vážně. Naši i po-
zvaní borci pochopili, jak 
se mají chovat, úroveň 
se stále zvedá. Možnost 
účasti mají všichni členo-
vé klubu od benjamínků, 
předškoláků až po zku-
šené borce. Za tři dny 
jsme odtrénovali plných 
15 hodin. Pro ty, kteří 
trénují 2 x týdně - je to 
dvouměsíční příprava. 
V konkurenci, která rok 
od roku roste, se bez 
těchto akcí neobejdeme. 
Kdo chce mít medaili 
na mistrovské soutěži, 
nebo míří ještě výše, ne-
může chybět. Náš sport 
je z velké části odkázán 

na spolupráci se školami. Spolupráce 
s tou naší raškovickou je mimořádně 
dobrá. Vedení klubu a všichni trenéři si 
toho nesmírně vážíme. „Děkujeme paní 
ředitelce, ale i všem učitelům za shoví-
vavost a podporu. Jsme si vědomi toho, 
že v určitém ohledu můžeme narušit vaši 
pracovní pohodu.“
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Po skončení podzimní části mistrov-
ských zápasů družstva kategorie Starší 
přípravka pro oblast Frýdek-Místek 
a ukončení tréninků na fotbalovém hřišti 
v Raškovicích se příprava hráčů přesu-
nula do tělocvičny ZŠ Raškovice. Mimo 
pravidelných tréninků se toto družstvo 
zúčastnilo halových turnajů Krajské zimní 
ligy. První turnaj proběhl ve sportovní hale 
ve Smilovicích. Soupeři našich hráčů byly 
týmy Bystřice, Jablunkova, Vendryně, 
Smilovic a Oldřichovic. Na tomto turnaji 
obsadili naši hráči celkové 4. místo. 
Druhý turnaj proběhl ve sportovní hale 
v Brušperku a zde proti našim mladým 
nadějím nastoupily týmy Frýdlantu nad 
Ostravicí, Brušperku, Dobré, Kunína 
a Petřvaldu a stejně jako v prvním turnaji 
skončili na 4. místě. Vzhledem k dosaže-
ným výsledkům na obou turnajích však již 
naše družstvo do dalších semifi nálových 
bojů nepostoupilo. Oba turnaje však byly 
i vzhledem k výsledkům velkým příno-

sem. Jednak byly zpestřením zimní pří-
pravy a také hráči získali další zkušenosti 
ze zápasů s kvalitnějšími týmy. Rozdíl 
v kvalitě byl zejména z důvodu věku 
našich hráčů, stejně jako v podzimních 
zápasech. Na turnajích byl omezený počet 
nastupujících hráčů, ale i přesto si zahráli 
alespoň na jednom téměř všichni hráči.

V současné době tvoří tým Raškovic-
ké přípravky hráči, kteří v družstvu již delší 
dobu trénují,  zejména Jan a Marek Šul-
covi, Matyáš Ochman, Tadeáš Chodura, 
Václav Koloničný, Ondřej Pohludka, Viliam 
Horečka, Jiří Leštinský, Filip Čapčuch, 
Jáchym Foldyna, Petr Hrabec, Vojtěch Pa-
velek a k týmu se připojilo několik dalších 
nadějí a to Tomáš Velčovský, Jiří Staroba, 
Tomáš Machander a Šimon Ochman.

Po ukončení zimní přípravy bude 
družstvo trénovat opět na fotbalovém 
hřišti v Raškovicích a připravovat se na 
mistrovské zápasy jarní části soutěže 
své kategorie. 

Trenér Roman Foldyna

Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice informuje

Družstvo přípravky

Dne 12.4.2014 proběhnul 4 ročník turnaje o pohár starosty v judu. Na turnaji bo-
jovalo proti sobě neuvěřitelných 128 borců z oddílu Kasáren F-M, Dobré a domácích 
Raškovic. Turnaj poprvé musel probíhat na dvou místech, a to v tělocvičně a prostorách 
chodby. Vítězem letošního turnaje se stali borci z oddílu Kasáren F-M. Chci poděkovat 
všem, kteří se jakkoli podíleli na turnaji, především našim trenérům p. Luďku Kubíčkovi 
a Pavli Fröllové, kteří svou obětavou prací předávají vlastní zkušenosti a že jsou dobré 
je vidět na výsledcích, které borci dosahují.

Jiří Blahuta, starosta

O pohár starosty v judu
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Zimní příprava žáků probíhala v tělo-
cvičně ZŠ Raškovice, čemuž jsme přizpů-
sobili tréninkovou náplň. Jelikož prostory 
v tělocvičně jsou velmi omezené, moc 
nám to nedalo. Přihlásili jsme se na Kraj-
skou zimní ligu, základní kolo proběhlo ve 
Smilovicích, bohužel se nám nepodařilo 
postoupit ze skupiny. Kluci se snažili, ale 
soupeři byli lepší. Poslední šance byl po-
stup z baráže, v Brušperku jsme bojovali 
o tuto šanci. Až v posledním utkáni jsme 
prohrou přišli o veškeré šance, tímto pro 
nás turnaj skončil. Diky mírné zimě jsme 
začátkem března naplno mohli trénovat 
venku, ale laksní přitup hráčů k tréninku 

Náš dorost začal zimní přípravu již 
v prosinci, a to v tělocvičně na Morávce. 
Scházeli jsme se každý čtvrtek až do úno-
ra, kdy jsme přišli na hřiště v Raškovicích 
pravidelně úterý a čtvrtek. Neabsolvovali 
jsme žádné přípravné utkání, ale 4 nadějní 
dorostenci Maťaťa, Kučák, Blahuta a Taran-
tini hráli přátelské utkáni s muži. Své první 

Zimní přípravu pro jarní část soutěže 
1.A třídy jsme zahájili 23. ledna. Napláno-
vané tréninky hráči absolvovali střídavě 
ze začátku v tělocvičně na Morávce, v te-
rénu v Raškovicích a od poloviny února 
také na umělé trávě ve Frýdku – Místku. 
Zajímavým zpestřením přípravy bylo 

mně mrzí. Doufejme, že se to brzy změní! 
Tímto žádám i rodiče, aby dohlíželi na účast 
svých děti na trénincích.

Smilovice Brušperk

Tošanovice 12 Vratimov 15

Lískovec 9 Příbor 9

Stařič 7 Stará Běla 9

Bystřice 7 Raškovice 7

Dobrá 6 Baník C 4

Raškovice 3 Ostravice 0

Trenéři:  Michna M., Šindler D. 

mistrovské utkání uhrajeme na domácím 
hřišti 6.dubna, kdy nám začíná soutěž 
v Okresním přeboru. Zimní přípravu absol-
vovali kluci v hojném počtu a jsem docela 
spokojen. Věřím že jsme dobře připraveni 
a budeme hrát v soutěži důstojnou roli.     

Trenéři:  Feike Richard

krátké třídenní soustředění na Morávce 
v „Penzionu nad přehradou“, kde jsme 
k tréninkům maximálně využili zdejší okolí, 
včetně rehabilitace v „Autokempu“.

Odehráli jsme celkem pět přípravných 
utkání. V těchto zápasech jsme střídali 

Družstvo žáků

Dorostenci

Muži

42



www.raskovice.cz 4 / 2014

43

špatné okamžiky s velice pohlednými 
akcemi. Kluci v těchto zápasech ukázali, 
že mají rozhodně na víc. Celkem, včetně 
dorostenců se v těchto zápasech prostří-
dalo 22. hráčů.

Co se týče hodnocení zimní přípravy 
jsem s přístupem hráčů na tréninku i v 
zápasech spokojený. S čím spokojený 
nejsem je celková účast hráčů na jednot-
livých trénincích. Nad tím se musí všichni 
hráči zamyslet a pokud to jen trochu jde 
udělat proto víc.

Zápasy a střelci branek v zimní přípravě:

1. Raškovice -Fryčovice 3:3(1:2), 2 Juřica, 
Škapa

2. Raškovice - Metylovice 0:3(0:1)
3. Raškovice - Sedliště 3:3(0:2), V.Škola, 

Farský, Špadt
4. Raškovice - Frýdlant 0:3

Kádr mužstva pro jarní  část 2014:

  1. Škarabela Pavel
  2. Platoš Roman
  3. Koláček Robin
  4. Škola Jiří
  5. Špadt Martin
  6. Šalata Pavel
  7. Kacíř Ondřej
  8. Farský Lukáš
  9. Škola Vojtěch
10. Juřica Radek
11. Klímek Tomáš
12. Vochta Tomáš
13. Škapa Radek
14. Boráň Tomáš
15. Musálek Jiří
16. Vochta Jiří
17. Feike Richard
18. Kopřiva Tomáš
19. Kučák David

Přišli:   Škarabela P.(host. Frýdlant n./O.),  
             Boráň T. (host. F -M)
Odešli: Preči, Vojkovský, Šupolík
             (všichni ukončené host.)

Trenér Onufer Miroslav

Hráči a trenéři všech kategorií se věnovali zimní přípravě dle aktuálních možností. 
Poděkování si zaslouží p. Rostislav Buček za jeho vstřícnost a ochotu při proběhlém 
soustředění na Morávce. Do jarní části přeji všem  co nejlepší výsledky a umístění v sou-
těžích 2013-2014 a zároveň zvu  všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť na sportovní 
utkání do našeho areálu.

Předseda TJ Jančálek Břetislav



Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Kalendář klubu TJ Pražmo – Raškovice
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VK RAŠKOVICE (volejbal, ASPV)

SEZÓNA 2013/2014 - Volejbalové výsledky v soutěžích

www.vkraskovice.cz  http://vkraskovice.rajce.idnes.cz

Oblastní turnaje v barevném minivolejbale
Trenérky:
1.-3. třída: Eliška Vaňková, Eva Blahutová
3.-5. třída: Šárka Sonnková, Eva Blahutová, 
Markéta Muroňová

Oblastní kolo v barevném minivolejbale 

– OSTRAVA 19.1.2014 

Celkem se turnaje zúčastnilo 227 dětí, ŠSK 
Beskydy, ŠSK Ostrava, TJ Sokol Palkovi-
ce,VK Frýdlant, TJ Ostrava, SKP Bruntál, 
SK Přerov, ŠSK Bílovec, VK Raškovice 
(22 dětí). Děti byly rozděleny do skupin 
v jednotlivých kategoriích. Zde sehrály 
vždy 1set, který se hrál 5-7 minut. 

ŽLUTÁ KATEGORIE 

3. místo ve skupině č.3 (6družstev)

Blahutová Simona   1. třída
Bužková Veronika   3.třída
Garba Tomáš            2.třída

ORANŽOVÁ KATEGORIE

1. místo ve skupině č.2 (7družstev)

Foldynová Kamila 3.třída   
Luxová Martina 3.třída

ČERVENÁ KATEGORIE

4. místo ve skupině č.1 (7 družstev)

Sonnek Martin 4.třída             
Michna Martin  4.třída                            

5. místo ve skupině č.2 (7družstev)

Popelková Karolína 4.třída             
Rusňáková Nikol 4.třída

6. místo ve skupině č.1 (7družstev)

Garbová Alena 4.třída 
Kováčová Pavla 5.třída                

7. místo ve skupině č.2 (7družstev)

Krestová Jana 5.třída
Bílková Dorota 5.třída

ORANŽOVO-ČERVENÁ KATEGORIE

7. místo ve skupině č.3 (8družstev)

Macková Barbora 4.třída             
Koloničný Filip 4.třída

6. místo ve skupině č.2 (7 družstev)

Blahutová Adéla 4.třída
Andrlová Vendula 3.třída                         

PŘÍPRAVKA 1.- 5.TŘÍDA 
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7. místo ve skupině č.1 (8družstev)

Valasová Nikol 5.třída                         
Tabáčková Klára 5.třída                       

ZELENÁ KATEGORIE

5. místo ve skupině 2(5družstev)

Mecová Sára 5.třída                         
Lhoťanová Petra 5.třída   
Gucká Anna 5.třída

Oblastní kolo v barevném minivolejbale 

– 6.ZŠ FM 16.2.2014

Turnaje se zúčastnilo celkem 217 dětí ze 
7 volejbalových oddílů: ŠSK Beskydy, ŠSK 
Ostrava, ŠSK Bílovec, TJ Sokol Palkovice, 
SK Přerov,  VK Frýdlant, VK Raškovice 
(31 dětí)

ŽLUTÁ KATEGORIE

5.místo ze 6 dvojic ve skupině D 

Blahutová Simona   1.třída
Bužková Veronika   2.třída

5.místo ze 6 dvojic ve skupině A

Hrubiš Vít 1.třída
Burian Tomáš 1.třída

ORANŽOVÁ KATEGORIE

2.místo z 5 dvojic ve skupině C 

Foldynová Kamila 3.třída                     
Luxová Martina 3.třída      

1.místo z 5 dvojic ve skupině A

Kotásková Bára 3.třída
Garba Tomáš 2.třída

ORANŽOVÁ +

2.místo z 6 dvojic ve skupině B

Macková Barbora 4.třída                     
Koloničný Filip 4.třída

1.místo z 6 dvojic ve skupině C

Tabašková Klára 5.třída
Hrubišová Rozálie 4.třída
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ČERVENÁ KATEGORIE

1.místo z 5 dvojic ve skupině C

Sonnek Martin 4.třída                     
Michna Martin 4.třída                     

3.místo z 5 dvojic ve skupině A

Popelková Karolína 4.třída                     
Andrlová Vendula   3.třída

5.místo z 5 dvojic ve skupině B

Garbová Alena 4.třída      
Blahutová Adéla 4.třída

ZELENÁ KATEGORIE

3.místo z 5 dvojic ve skupině A

Muroň Tomáš 6.třída
Muroň Jakub 6.třída
Polách Vít 5.třída

2.místo z 5 dvojic ve skupině B

Piezsková Vanesa 7.třída
Poláchová Adéla 7.třída
Mecová Sára 6.třída

5.místo z 5 dvojic ve skupině C

Šebesta Martin 6.třída
Krestová Jana 5.třída
Gucká Anna 5.třída

5.místo z 5 dvojic ve skupině A

Brantálová  Nela 7.třída
Kováčová Pavla 5.třída
Hrubišová Justýna 7.třída

47

Okresní soutěž v minivolejbale trojic mladšího žactva

Trenérky: Markéta Muroňová, Šárka Sonnková
Žačky: Bílková Dorota, Gucká Anna, Krestová Jana, Lhoťanová Petra, Kováčová Pavla, Mecová Sára
Žáci: Muroň Jakub, Muroň Tomáš, Polách Vít, Šebesta Martin

MLADŠÍ ŽAČKY A MLADŠÍ ŽÁCI 5.-7.TŘÍDA
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STARŠÍ ŽAČKY 7.- 9. TŘÍDA

Bodové zisky za turnaje 7.11.2013 5.12.2013 9.1.2014 6.2.2014 6.3.2014 Celkem

2013 2013 2014 2014 2014
1. ŠSK Beskydy B 19 14 15 22 22 92
2. ŠSK Beskydy A 17 11 17 20 20 85
3. SK Metylovice 15 12 12 18 17 74
4. Sokol Palkovice A 9 16 13 16 18 72
5. VK Frýdlant n.O B 12 9 11 13 15 60
6. ŠSK Beskydy D 10 10 8 12 13 53
7. - 8. VK Frýdlant n.O. A 13 6 9 15 14 57
7. - 8. VK Beskydy Frýdlant n.O. 14 0 10 17 16 57
9. - 10. VK Raškovice-kluci 11 8 6 8 10 43

9. - 10. ŠSK Beskydy C 7 7 7 11 11 43
11. ŠSK Beskydy E 8 2 5 14 9 38
12. ŠSK Beskydy F 4 3 4 9 12 32
13. Sokol Palkovice B 2 4 2 7 7 22
14. - 15. VK Frýdlant n.O. C 6 5 0 4 6 21
14. - 15. TJ Sokol Hnojník 0 0 3 10 8 21
16. VK Raškovice-holky 5 1 1 6 5 18

17. ZŠ Sedliště B    5 4 9
18. ŠSK Frýdlant n.O. D 3 0 0  2 5
19. ZŠ Sedliště 1    3 1 4
20. - 21. 6.ZŠ F-M 1 1 0 0 2 0 3
20. - 21. ŠSDK Beskydy G     3 3
22. 6. ZŠ F-M 2    1 0 1

Okresní soutěž v minivolejbale trojic staršího žactva

Trenérka: Šárka Sonnková
Hráčky: Poláchová Adéla, Šebestová Valerie, Švecová Natálie, Válková Dominika, 
Lhoťanová Pavla
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JUNIORKY

Celková tabulka 

po šesti turnajích

První

turnaj

Druhý

turnaj

Třetí 

turnaj

Čtvrtý 

turnaj

Pátý 

turnaj

Šestý 

turnaj

Celk.

pořadí

1. SK Metylovice 6 9 10 5 7 7 44
2. Hnojník B 4 7 8 4 3 5 31
3. VK Frýdlant B  3 6 9 2 3 23
4. Hnojník A 1 5 3 3 5 1 18
5. Hnojník C  2 5 7   14
6. VK Raškovice 2 4 2 1 1 2 12

7. VK Frýdlant A  1 4 2   7
8. VK Frýdlant C   1    1

Konečná tabulka

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. VK Kylešovice 36 33 3 0 103:12 2787:1871 101
2. TJ Slavoj Český Těšín 36 32 4 0 98:22 2838:1997 94
3. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 36 21 15 0 76:48 2753:2333 67
4. TJ Krnov 36 21 15 0 70:57 2784:2591 62
5. TJ Jäkl Karviná  36 19 17 0 68:64 2746:2730 59
6. TJ Sokol Poruba 36 17 19 0 64:70 2770:2756 50
7. VK Raškovice 36 14 22 0 55:75 2588:2783 42

8. DTJ Polanka nad Odrou 36 15 21 0 55:77 2672:2899 40
9. TJ TŽ Třinec 36 7 29 0 29:92 2124:2868 21
10. TJ Sokol Stará Bělá 36 1 35 0 5:106 1519:2753 4

Krajský přebor juniorek

Trenér: Jiří Biolek
Hráčky: Bruncková Tereza, Dvorníková Michaela, Gregušová Ivana, Hadáčková
Michaela, Ivánková Barbora,  Kobylková Dana, Mecová Karin, Šrubařová Kateřina, 
Vaňková Eliška, Zemanová Kateřina, Vlochová Barbora

49
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ŽENY 

Tabulka k 27.3.2014 

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ TŽ Třinec 20 16 4 0 55:18 1699:1372 50

2. TJ Sokol Kozlovice 18 14 4 0 42:16 1349:1070 41
3. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 20 14 6 0 44:23 1514:1306 41
4. TJ Sokol Hnojník 18 10 8 0 38:31 1492:1414 30
5. SK Metylovice 20 7 13 0 26:44 1376:1535 22
6. VK Raškovice 20 6 14 0 23:43 1343:1493 18

7. TJ Sokol Palkovice 20 1 19 0 6:59 1001:1584 2

Krajský přebor 2.třídy

Hráčky: Bartošová Petra, Bartošová Veronika, Blahutová Eva, Jerglíková Eva, Jerglí-
ková Soňa, Jerglíková Veronika, Herníková Veronika, Hrstková Iva, Kobylková Dana, 
Koloničná Jana, Valošková Martina, Sonnková Šárka, Kurečková Věra, Tománková 
Marcela

Bývalé aktivní hráčky oddílu, které již nechtějí nebo z časových důvodů nestíhají hrát 
okresní soutěž žen, se stále potkávají na trénincích každé pondělí v tělocvičně v Raš-
kovicích od 18.00-19.30. Na pondělním volejbale se pravidelně scházejí Alena Vrub-
lová, Lenka Horváthová, Jarmila Kročková, Hana Bartošová, Jana Bartošová, Ema 
Haroková, Silvie Ivánková, Silvie Bruncková, Olga Domeny, Šárka Sonnková, Věra 
Kurečková, Soňa Jerglíková,… Pondělní trénink je otevřen jak pro všechny bývalé 
a současné hráčky VK Raškovice, tak pro nové zájemkyně z řad volejbalových nad-
šenkyň. 
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MUŽI

SMÍŠENKY
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Konečná tabulka po podzimní části 

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. VK Raškovice 10 8 2 0 28:11 926:798 26

2. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 10 8 2 0 26:8 804:564 24
3. TJ Sokol Nýdek 10 8 2 0 26:9 828:693 23

4. TJ Sokol Frýdek - Místek B 10 5 5 0 23:20 899:914 17
5. VK Baška 10 6 3 1 21:19 806:783 16
6. TJ Jäkl Karviná B 10 5 5 0 18:20 833:804 15
7. TJ Sokol Hnojník A 10 5 5 0 16:20 752:810 13

8. Tělocvičná jednota Sokol Staříč 10 4 6 0 19:22 868:906 12
9. SK Třanovice 10 3 7 0 12:24 730:815 9
10. TJ Sokol Frýdek - Místek A 10 2 7 1 11:24 657:815 6
11. TJ Sokol Hnojník B 10 1 8 1 6:29 640:841 1
10. TJ Sokol Frýdek - Místek A 10 2 7 1 11:24 657:815 6
11. TJ Sokol Hnojník B 10 1 8 1 6:29 640:841 1

Liga A

p. družstvo c v vt pt p pk sety míče body

1. Wadowice 15 11 2 0 2 0 26:6 (4.333) 743:649 (1.145) 37
2. Skokani 15 9 2 2 2 0 24:10 (2.4) 777:674 (1.153) 33
3. Veteráni 15 7 5 1 2 0 25:11 (2.273) 802:694 (1.156) 32
4. VK OB-NOVA 15 6 5 3 1 0 25:13 (1.923) 790:727 (1.087) 31
5. AntiFértým 15 6 4 3 2 0 23:14 (1.643) 798:740 (1.078) 29

Okresní přebor 

hráči: Jiří Biolek, Vojtěch Biolek, Vojtěch 
Bohačík, Stanislav Novotný, Marek Stříž, 
Jakub Šprla,  Aleš Kolář, Ladislav Vrubel, 
Zmija Tomáš
Muži svou soutěž začínají 25. dubna 
v Třanovicích.

RBVL- Regionální beskydská volejbalová liga
hráči: Alena Vrublová, Petra Bartošová, Dana Kobylková, Jiří Biolek, Jakub Šprla, 
Vojtěch Biolek, Marek Stříž, Ladislav Vrubel, Aleš Kolář
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VEŠKERÉ INFORMACE O ČINNOSTI VK RAŠKOVICE MŮŽETE SLEDOVAT NA
www.vkraskovice.cz

VK RAŠKOVICE

ZVE VŠECHNY RODIČE A PŘÍZNIVCE VOLEJBALU

NA TRADIČNÍ MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE

MALÁ CENA BESKYD
SOBOTA 21.6.2014 – 43. ROČNÍK TURNAJE PRO ŽAČKY A ŽÁKY

NEDĚLE 22.6.2014 – 16. ROČNÍK TURNAJE PRO KADETKY, JUNIORKY,
KADETY A JUNIORY
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6. Vendryňáci 15 5 3 2 5 0 18:17 (1.059) 748:750 (0.997) 23
7. Rintintin 15 7 0 2 6 0 16:16 (1) 702:638 (1.1) 23
8. Sokol Vsetín 15 5 3 1 6 0 17:17 (1) 716:725 (0.988) 22
9. VT Sinusoida 15 5 2 3 5 0 17:18 (0.944) 757:774 (0.978) 22
10. BVC Čadca 15 3 3 5 4 0 17:21 (0.81) 770:771 (0.999) 20
11. Radegast 15 3 3 3 6 0 15:21 (0.714) 720:782 (0.921) 18
12. VK Raškovice 15 3 2 3 7 0 13:22 (0.591) 715:777 (0.92) 16

13. S.T.O.H. 15 2 2 5 6 0 13:24 (0.542) 726:808 (0.899) 15
14. Sokol Frenštát p. R. 15 3 1 3 8 0 11:23 (0.478) 646:745 (0.867) 14
15. Šenow 15 2 3 1 9 0 11:23 (0.478) 701:756 (0.927) 13
16. Hukvaldy 15 2 1 4 8 0 10:25 (0.4) 685:786 (0.872) 12

Velké poděkování našim všímavým občanům
Chtěl bych tímto moc poděkovat panu Klementu Mikolášovi a p. Františku 

Šigutovi za poctivý přístup při nalezení mých dokladů, které jsem nedopatřením 
v roztržitosti položil na kapotu svého vozidla a poté se rozjel. Po ujetí asi 300m došlo 
ke spadnutí peněženky s doklady a penězi na vozovku.

Má radost byla nevýslovná, když jsem byl vyzván p. Klementem Mikolášem, 
abych si doklady s penězi u něj vyzvedl.

Jsem rád, že žiji mezi občany, kterým můžu plně důvěřovat a kterým není osud 
jiných lidí lhostejný.

František Matera
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Právní záležitosti
pro občany a podnikatele

poradenství, sepisování listin, žaloby, 
smlouvy kupní, darovací,

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15 – 16,30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv

telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

Wellness poradna 
„MINI“

*Najděte si svého poradce
pro svůj zdravý životní styl.* 

*měření na tělesném analyzátoru*

Pomohu Vám dosáhnout trvalých výsledků:
* v hubnut  * v přibývání na váze

* tvarování postavy  * zlepšení kondice 
* získání energie  * posílení imunitního systému  

* zdravé bezlepkové jídlo  
* speciální výživa pro sportovce

Přijďte do Wellness poradny „MINI“ 
v Raškovicích 207

* Otevřeno každé úterý od 13-16 hod.,
* Objednávejte se na tel. čísle:
736 436 538 nebo na e-mailu
konzultace.zurkova@seznam.cz

Jana Žůrková

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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Soukromá hudební 

výuka Mirriam Dýrrové 

dipl.um. spolu s jejími 

žáky Vás zvou na

KONCERT  ŽÁKŮ

který se koná

V HOTELU  ONDRÁŠ – 

PRAŽMO

 DNE  13.6. 2014

v 16,30 hod.

Těšíme se na Vaši účast
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 
Nabízíme: 

 erné uhlí kostka (40-80 mm) – Polsko, KW, Jankowice 

 Koks o ech 2 (20-40 mm) – R, Ostrava 

 Hn dé uhlí kostka (40-100 mm) – R, Most 

 Hn dé uhlí o ech 2 (10-25 mm) – R, Bílina  
 vhodné do automatických kotl !! 

 Brikety Rekord 6“ (15 cm) – N mecko, Lužice 

Uvedená paliva máme skladem!  
Další druhy paliv, podle požadavk  zákazník , jsme schopni dodat z našich partnerských sklad . 

…………………………………………………………………………………… 
Paliva skladujeme pod krycími plachtami. 
Dopravu paliva zajistíme vlastními vozy nebo jinými smluvními dopravci 
dle p ání zákazníka. 
A navíc: Jen u nás máte jedine nou možnost využít služby skládání 
pásovým dopravníkem až do sklepa! 
 
Kde nás najdete? 

 
Uhelné sklady Raškovice, areál býv. JZD u St íže, Raškovice Kamenec 

 
 
 
  
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 
I : 28659198 

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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AUTOMATICKÉ 

VJEZDOVÉ BRÁNY 

 
Samonosné posuvné brány 

K ídlové brány 
Vstupní branky 

 
Kontakt: 

Ji í ZEMAN 
mob. 731 067 178 

www.branyzeman.cz 

Prodejna KERAK KOMPT s.r.o.
sanita, obklady, dlažby Vás srdečně zve k pro-
hlídce prodejny ve které jsou vystaveny nové 
druhy obkladů a dlažeb NEW 2014 RAKO. 
Nová kolekce obkladů a dlažeb je prezentována 
v koupelnových boxech a na 200 vzorkových 
panelech. Zároveň nabízíme sanitu, vany, 
koupelnový nábytek, baterie, sprchové kouty 
a boxy. Při návštěvě prodejny v pátek a sobotu, 
Vám nabízíme slevy ve výši 15% po složení 
zálohy. Pro Vaší představivost Vám vytvoříme 
návrhy 3D koupelen zdarma. Zakoupené zboží 
dopravíme zdarma na Vaší adresu. Nabízíme 
krátké dodací lhůty. Provádíme doprodej 
obkladů a dlažeb ve zbytkovém množství za 
50kč a 100kč/m2. Vany smaltované ve světlé 
šedé barvě doprodáváme jen už pro průmyslové 
využití za 300kč/ks. Využijte proto tyto výpro-
deje a slevy z naší nabídky. Sídlíme ve Vyšních 
Lhotách 53 v areálu fi rmy Spolstav. 
Kontakt: Mládek Vladimír tel. 602 190 377,
e-mail: kerak.mladek@seznam.cz,
www.kerak-kompt.cz, prodejní doba:
Po-Pá 8-17 a v sobotu 8-12. 

 Budeme se těšit na Vaší návštěvu.

Oddlužení – Poradna pro zadlužené ob any 

              P erostly vám dluhy p es hlavu, hrozí exekuce, p ípadn  byly zahájeny? 
              Hrozí vám dražba na d m nebo byt? Okamžit  vám pom žeme  legáln   
              se oddlužit podle insolven ního zákona a tím zastavíme exekuci vašeho 
              zabaveného majetku. Do oddlužení mohou i d chodci, maminky na mate ské 
              a OSV . Kontakt: abiviafm@seznam.cz , Tel: 604 546 608  
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Finanční částka  50 000,- Kč z programu „Dobrý soused“ firmy Hyundai Motor  Manufacturing  
Czech s.r.o. bude použita na vydání brožury „Historie fotbalu v Raškovicích“.

Firmě Hyundai tímto moc děkujeme.                                                            Jiří Blahuta, starosta

Dne 28.3.2014 byla paní ředitelka ZŠ a MŠ Raškovice Mgr. Hana Kachtíková oceněna jako 
pedagogická osobnost roku. Byla jednou z 25 učitelů, kterou hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Miroslav Novák spolu s náměstky ocenil.

Obec Raškovice se také připojuje ke gratulaci.                                            Jiří Blahuta, starosta

Kácení nebezpečných stromů
Oznamujeme, že z bezpečnostních důvodů byla skácena 
lípa a javor na chodníku vedle Strojspolu.

Stromy rostly ve stávajícím chodníku, který vede kolem kraj-
ské silnice III/4774 v obci. Dřeviny byly přestárlé a z 90% 
suché. Velké kusy větví padaly na chodník a ohrožovaly 
chodce i účastníky silničního provozu.

Kácení proběhlo za vedení HZS Nošovice 
v součinnosti Policie ČR a za pomoci naší 
jednotky SDH Raškovice. Byla to náročná 
práce, která trvala několik hodin. 

Moc všem děkuji
za profesionální a obětavou práci.

Jiří Blahuta, starosta

Připravuje se obnova stávajícího kříže na rozcestí na Janovice.
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Rozpočet obce na rok 2014

Co nám všem přináší třídění odpadů

Střípky z historie i současnosti obce

Informace našich sportovních klubů
© Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek
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