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Vážení � oluobčané,
velmi rychle nám uběhl čas jednoho roku a již očekáváme nástup roku příštího. 

Co nám asi přinese? Vynořuji se nám různá přání, nesplněná i nová. Přeji Vám naplnění 

těch pro Vás nejžádanějších, aby Vám přinesla uspokojení a radost ze života.

Přeji Vám všem radostné svátky vánoční a hodně zdraví a vše nejlepší v  novém roce.

PaedDr. Václav Průcha
místostarosta obce Raškovice

Vážení � oluobčané,
přeji Vám nastávající vánoční pohodu 

ovoněnou vanilkou a skořicí, plnou

 krásných chvil v kruhu nejbližších.

Do nového roku ať se vám vyplní vše, 

co jste si vysnili.

 Přeji vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, 

lásku a studijní, či pracovní úspěchy.

Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

rok 2019 se blíží ke konci závratným 
tempem. Protekl nám mezi prsty jako voda, 
někomu rychleji, někomu pomaleji. Je tu 
prosinec, poslední měsíc roku 2019. Čas 
hodnocení celého roku, co jsme všechno 
stihli a co ne, jestli jsme splnili novoroční 
předsevzetí, které jsme si dali. Ale přede-
vším je čas vánoc. Období plné shonu, uklí-
zení, shánění dárečků, obav, že nám pořád 
něco chybí, že jsme na něco zapomněli, ale 
i provonění domova omamnou vůní vánoč-
ního pečiva, skořice a hřebíčku, které se 
linou z domácí vařunky a tak umocňují krás-
nou atmosféru vánoc. Proto se nás spousta 
na toto období těší. Na čas vánočního klidu, 
na těch pár dnů prožitého v rodinném kru-
hu, v kruhu známých a přátel, očekávání 
Štědrého večera, kdy vy nejbližší ohodno-
títe, jak jste celý rok pracovali, jak jste byli 
hodní a jak vás mají nejbližší rádi. Co více 
může být odměnou nám všem za vynalo-
žené úsilí a práci než rozzářené oči našich 
nejmenších, našich dětí, blízkých a přátel 
nad dárkem, který najdou pod vánočním 
stromečkem. Nemusí být drahý a veliký, je 
důležité, jestli je darovaný z lásky, vděčnosti 
a úcty.

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vám všem popřál jako 

starosta Obce Raškovice, jménem místosta-
rosty a zaměstnanců obecního úřadu krás-
né prožití vánočních svátků plných pohody, 
lásky a porozumění. Též v novém roce pře-
jeme hodně zdraví, štěstí, lásky, úspěchů 
a rodinné pohody.  

Závěrem bych chtěl poděkovat za celo-
roční práci členům obecního zastupitelstva 
a zaměstnancům obecního úřadu za oběta-
vou práci pro obec a občany. Děkuji členům 
výjezdové jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Raškovice pod vedením Mgr. Jaro-
slava Mikoláše, DiS., všem organizačním 
složkám, které se podílejí na sportovním, 
nebo kulturním životě obce a vám občanům 
za vstřícnost a porozumění při zvelebovaní 
obce (oprava sakrálních památek).

V neposlední řadě chci poděkovat peda-
gogickým pracovníkům a zaměstnancům 
základní a mateřské školy pod vedením 
paní ředitelky Mgr. Hany Kachtíkové, ale 
i vám žákům za získáni zlaté plakety etické 
školy, kterou vám předali zástupci z Pra-
hy a Moravskoslezského krajského úřadu. 
Udělená zlatá plaketa je jediná v Moravsko-
slezském kraji a sedmá v České republice.

Hodnocení roku 2019

Tak jako minulý rok i letos navážeme na hodnocení předchozího roku. O některých 
akcích jsme informovali v loňském roce. Důvodem je prolínání dotací. Málokdy se podaří 
dostat dotaci a v témže roce ji realizovat.

Přidělené dotace:
- dotace na nadstavbu ZŠ Raškovice 19 224 982,--Kč
- dotace na fotbalové hřiště 4 058 546,--Kč
-  dotace na stavbu MŠ Raškovice 16 632 310,--Kč
- dotace kraje pro SDH 30 194,--Kč
- dotace na III. etapu kompostérů 1 015 000,--Kč
-  dotace Hyundai - dobrý soused (Mikulášská nadílka pro děti ZŠ a MŠ) 50 000,--Kč
- dotace Hyundai - společně (ovocná alej)  25 000,--Kč

Zde chci poděkovat všem občanům a pracovníkům firmy HYUNDAI, kteří přišli a spo-
lečně vysadili 100 ovocných stromků a tak nám vznikla nová krásná ovocná alej.



4

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Připravené projekty pro podání dotací:
-  přístavba hasičské zbrojnice 
-  společenské a komunitní centrum 
-  sportovní hřiště s rovinkou (vedle sportovní haly)

Projektové dokumentace - příprava:
-  projektová dokumentace – parkoviště pod školou
-  projektová dokumentace – chodníky první etapa od OÚ-Obecník
-  projektová dokumentace – knihovna, památník Raškovic, malá galerie
-  projektová dokumentace – stavba nového pavilonu ZŠ

Závěrem upřesnění informací o prodejně HRUŠKA. Projekční kancelář MR design Cz. 
pokračuje v projekčních pracích na prodejně HRUŠKA, informace o prodeji nemovitosti 
společnosti HRUŠKA jsou nepravdivé.

Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice

Vítání občánků 
V pátek dne 25.10.2019 se uskutečnilo 
v Kulturním středisku v Raškovicích Vítání 
občánků. Stejně jako v předcházejících 
létech proběhlo ve dvou časových inter-
valech, protože jsme měli hodně naro-
zených dětí a v obřadní místnosti jsme 
byli omezeni prostorem. Celkem bylo po-
zváno 15 dětí (11 dětí se narodilo v roce 
2019, 4 děti se narodily koncem roku 
2018 a již nebyly přivítány do života).

Slavnostního přivítání a zápisu do pamět-
ní knihy se zúčastnilo 12 dětí se svými 

rodiči, některé doprovodili také jejich 
sourozenci nebo prarodiče.

Krásnou atmosféru této slavnostní akce 
navodily svým roztomilým vystoupením 
děti z Mateřské školy Raškovice.

Starosta Obce Raškovice Jiří Blahuta při-
vítal všechny děti do života a jejich rodi-
čům popřál hodně štěstí a úspěchů při 
jejich výchově. Poté následoval zápis do 
pamětní knihy a předání malého dárku 
a fi nančního daru obce. Jana Lepíková
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OZNÁMENÍ 
o úřadování obecního a stavebního úřadu o vánocích.
Oznamujeme občanům, že poslední úřední den bude středa 18. prosince 2019.
Obecní i stavební úřad Raškovice bude uzavřen z důvodu čerpání dovolené zaměst-
nanců. Úřadování v roce 2020 – pondělí 6. ledna.

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ O VÁNOCÍCH

MUDr. Lenka Carbolová, praktický lékař, tel.: 597 457 478, 776 202 709

Neordinuje  z provozních důvodů od 16.12. do 20.12. 2019 (včetně)
v úterý 31.12.2019 ordinace od 7,00 hod. do 9,00 hod.

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

MUDr. Carbolová Lenka, Šárka Vašků

MUDr. Marie Mácová, dětská lékařka, tel.: 733 685 195

Od 23.12.2019 – zkrácená ordinační doba do 10,00hod.
31.12.2019 – zástup MUDr. Kučerová, dětská ordinace Dobrá, tel.: 683 581 000

MUDr. Andrea Polová, gynekologická ambulance, tel.: 725 382 813

Ordinační doba bez změny,  zavřeno jen o svátcích. 
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ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek – odpady“)
Splatnost místního poplatku – odpady za rok 2019 byla do 31. 10. 2019, kdo 
nemá ještě poplatek zaplacený, ať tak učiní co nejdřív. Včas nezaplacený poplatek 
Obecní úřad Raškovice, jako správce tohoto místního poplatku, vyměří platebním 
výměrem a může ho navýšit až na trojnásobek.

Výše místního poplatku - odpady na rok 2020 
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete po 
schválení zastupitelstvem obce v měsíci prosinci na našich stránkách: 

www.raskovice.cz/obecní-úřad/vyhlášky.

Značení popelnic v roce 2020
Nové známky na popelnici budou poplatníkům předávány od ledna – března 2020 
na obecním úřadě u paní Taichmanové.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY 
VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1. 2020
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legis-
lativou. Schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020 takto:

        Cena v Kč/m3

Voda pitná (vodné)  41,10 Kč/m3 (bez DPH) 47,27 (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH) 41,99 (vč. 15% DPH)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
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Vývoz popelnic
v roce 2020
V roce 2020 bude svoz popelnico-
vých nádob probíhat každý sudý tý-
den ve čtvrtek.

První svoz popelnic v roce 2020 bude 
9. 1. 2020 – 2. týden.

V prosinci bude sběrný 
dvůr otevřen takto:
• ZAVŘENO: 

20. 12. 2019 - 2. 1. 2020 včetně 
= dovolená

• OTEVŘENO od 3. 1. 2020

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, úsporky či LED žárovky rozhodně nepatří do běžné popelnice 
na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale zářivky navíc 
obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť 
mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod. 

Úsporky obsahují rtuť, 
ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úspor-
né) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, kte-
rá by ve vyšších koncentracích mohla 
ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. 
Kromě rtuti je ve světelných zdrojích 
obsažena i řada druhotných surovin: 
hliník, mosaz a další kovy, které je mož-
né znovu použít v kovovýrobě. Recy-
klované plasty jsou dobrou surovinou 
například pro zatravňovací dlaždice či 
různé plastové komponenty a vyčištěná 
rtuť je znovu využívána v průmyslové 
výrobě. Sklo se používá zejména jako 

technický materiál. Znovu je tak možné 
pro další výrobu použít více než 90 % 
materiálu, ze kterého byly světelné 
zdroje vyrobeny. 
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Odneste je „do sběru“

Pokud teď přemýšlíte, jak se starou zářiv-
kou nebo LED žárovkou naložit a kde ji 
odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý svě-
telný zdroj v elektro obchodě při nákupu 
nového nebo ho odnést do malé sběrné 
nádoby, která je umístěna na obecním 
úřadě.

Také můžete nefunkční zářivku či LEDku 
spolu s dalším elektroodpadem odvézt 
do sběrného dvora. Obsluha sběrného 
dvora je zdarma převezme a vloží do spe-
ciální sběrné nádoby, aby se nerozbily.  

EKOLAMP se postará
o sběr, svoz i recyklaci

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších 
elektrozařízení pro naši obec zajišťuje ko-
lektivní systém EKOLAMP, který v České 
republice funguje již od roku 2005. Vy-
tváří síť sběrných míst, přispívá na nákla-
dy provozu sběrného místa, plně hradí 
přepravu sběrných kontejnerů do recy-
klační fi rmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetří Raškovice fi nanční prostřed-
ky, které bychom jinak museli vynaložit na 
recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s ne-
funkčními světelnými zdroji a dalšími 
elektrozařízeními dočtete na www.eko-
lamp.cz.
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Jak dlouho to trvá, než se rozloží? 

OHRYZEK   
JABLKA 
1 až 3 týdny POMERANČOVÁ  

KŮRA
0,5 až 1,5 roku

PŘÍRODA NENÍ  
SMETIŠTĚ

teniska
50 – 80 let

Pet lahev
Více než 100 let

KRABICE 
OD MLÉKA 
bez hliníkové folie

6 až 10 let

Žvýkačka
50 let

Hliníková 
plechovka 

SKLO, Láhev

200 – 400 let

Tisíce let ale možná nikdy

PLASTOVÝ  
KELÍMEK
50 až 80 let

Krabice od  
džusu 
Tetrapak  

s hliníkovou folií

100 let

20 až 30 let

IGELITOVÁ  
TAŠKA

2 až 5 měsíců

Filtr z cigarety 
10 – 12 let

Dětská jednorázová
plena 
200 - 500 let

LIST 
PAPÍRU 
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Dřevo vhodné k materiálovému využití 
PATŘÍ DO KONTEJNERU 
POVRCHOVĚ  

NEUPRAVENÉ DŘEVO
OKNA, OKENNÍ RÁMY

DŘEVOVLÁKNITÉ 
IZOLAČNÍ DESKY

ČISTÉ PALETY
DVEŘE, DŘEVĚNÉ  

ZÁRUBNĚ
BEDNICÍ DESKY IMPREGNOVANÉ A OSTATNÍ 

POVRCHOVĚ UPRAVENÉ 
DŘEVNÍ ODPADY 

Z OBLASTI EXTERIÉRU

MDF-DESKY, SOLOLIT, 
SOLOLAK

Objemný odpad k odstranění na řízené skládce 

NEPATŘÍ DO KONTEJNERU 

Desky, sloupky, povrchově neupravené 
dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpraco-
vání povrchově neupraveného dřeva (kon-
strukční dřevo, kapované dřevo a řezivo).

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby (kovová) kování.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
masivní kovové části (o  síle palce, od cca 
15 mm nebo cca 1 kg).

U okenních rámů a příček dřevěných oken 
lze na základě ošetření laky nebo ochran-
nými prostředky na dřevo vycházet ze zatí-
žení těžkými kovy a sloučeninami chloru.
I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nut-
né přiřadit k této frakci.
Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
celé skleněné tabule

Palety pro jednorázové použití a palety pro 
vícenásobné použití (například europalety), 
špalky mohou být z masivního nebo z liso-
vaného dřeva, žádná znečištění nebo povr-
chová úprava například chemikáliemi.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, nástavcové rámy, nepatrná 
znečištění zeminou

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dveřní 
rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího 
ošetření laky nebo ochrannými prostředky 
na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými 
kovy a sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dře-
vo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro re-
cyklaci vhodné.

Zpravidla ve třech vrstvách lepená dřevě-
ná deska pro stavbu bednění v betonových 
stavbách, většinou se žlutou barvou. Pozor: 
bednicí desky provedené jako desky s pro-
tiskluzem (černé překližky) je nutné zařadit 
jako materiál nevhodný pro výrobu DTD

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, 
nepatrné minerální složky.

Pod impregnací se rozumí napuštění dře-
va ochranným prostředkem na dřevo, který 
pozdrží proces odbourávání různých sub-
stancí dřeva. Zbarvení dozelena je typickým 
charakteristickým znakem pro tlakovou im-
pregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. 
Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou 
například ploty, zahradní nábytek. Dalšími 
povrchově upravenými dřevními odpady 
z exteriéru mohou být například lakované, 
ošetřené dřevo (například zahradní domek 
a zahradní nábytek, ploty).

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vlák-
nité desky) se vyrábí z dřevních vláken, kte-
ré nejsou pro recyklaci vhodné.

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí 
z dřevních vláken, které nejsou pro recyk-
laci vhodné.

Tloušťka  5 až 15 cm.

Pozor: izolační desky z dřevité vlny s ce-
mentovým pojivem „heraklit“ nejsou vhod-
né pro spálení, existuje však možnost jejich 
deponování.

DŘEVO ZNEČIŠTĚNÉ 
ASFALTEM A KRITINO-

VOU LEPENKOU

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepen-
ka obsahují PAK a proto je nutné je z recyk-
lace vyloučit.

LEPENÉ PARKETOVÉ 
PODLAHY

Lepené parketové podlahy (položené ne 
plovoucím způsobem), pokud zbytky lepi-
dla/asfaltu nebyly (nemohou být) odstra-
něny.

LEPENÉ DŘEVO
DŘEVOTŘÍSKOVÉ  

DESKY (DTD)

Surové, laminované nebo lakované dřevo-
třískové desky.
Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky,panty, plastové nebo 
kovové lišty

Lepené dřevo lepené z více vrstev dřevě-
ných desek a výřezy ze zpracování lepe-
ných vazníků a překližky.

KOMPOZITNÍ 
MATERIÁLY S VYSOKÝM 

PODÍLEM DŘEVA

Nábytek, který se sice převážně (≥ 50 hmot-
nostních %) skládá ze dřeva, je však navíc 
složen z dalších materiálů : například ku-
chyńské rohové lavice, židle, podlahy, pro-
sklené dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci 
vhodné.

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK OSB-DESKY TŘIVRSTVÉ PODLAHY

Nábytek z masivního dřeva z oblasti inte-
riéru, nábytek z dřevotřískových desek (re-
gály, komody, kuchyně).
MDF-desky a sololit (často zadní strana ná-
bytku) nejsou pro recyklát pro výrobu DTD 
desk na základě krátké délky vláken vhod-
né – tyto části nábytku musí být odstraněny.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky, panty, plastové nebo 
kovové lišty

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých 
třísek a používají se především v oblasti 
staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné mi-
nerální složky.

Plovoucím způsobem položené podlahy 
z masivního dřeva nebo výřezy ze zpraco-
vání třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
větší podíly lepidla u lepených podlah (ji-
nak přiřazení k termickému recyklátu). DŘEVO Z POŽÁRU

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo.

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení ne-
bezpečných dřevních odpadů (viz kapitola 
8.3) se musí použít nebezpečné číslo kódu 
17213 g.

BEDÝNKY NA OVOCE 
Z MDF A S PAPÍREM

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papí-
ru, MDF-desek a sololitových desek.

LAMINÁTOVÉ  
PODLAHY

Laminátové podlahy jsou kompozitní mate-
riály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá 
deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

ZNEČIŠTĚNÉ PALETY

Palety pro jednorázové použití nebo palety 
pro vícenásobné použití (například europa-
lety), špalky mohou být z masivního nebo 
z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organic-
kou nebo anorganickou povrchovou úpra-
vou, například chemikáliemi.

MULTIPLEXOVÉ DESKY A 
DESKY S PROTISKLUZEM

Z více vrstev se skládající několikanásob-
ně slepované a povrchově upravené des-
ky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro 
recyklaci vhodné.
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Dřevo vhodné k materiálovému využití 
PATŘÍ DO KONTEJNERU 
POVRCHOVĚ  

NEUPRAVENÉ DŘEVO
OKNA, OKENNÍ RÁMY

DŘEVOVLÁKNITÉ 
IZOLAČNÍ DESKY

ČISTÉ PALETY
DVEŘE, DŘEVĚNÉ  

ZÁRUBNĚ
BEDNICÍ DESKY IMPREGNOVANÉ A OSTATNÍ 

POVRCHOVĚ UPRAVENÉ 
DŘEVNÍ ODPADY 

Z OBLASTI EXTERIÉRU

MDF-DESKY, SOLOLIT, 
SOLOLAK

Objemný odpad k odstranění na řízené skládce 

NEPATŘÍ DO KONTEJNERU 

Desky, sloupky, povrchově neupravené 
dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpraco-
vání povrchově neupraveného dřeva (kon-
strukční dřevo, kapované dřevo a řezivo).

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby (kovová) kování.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
masivní kovové části (o  síle palce, od cca 
15 mm nebo cca 1 kg).

U okenních rámů a příček dřevěných oken 
lze na základě ošetření laky nebo ochran-
nými prostředky na dřevo vycházet ze zatí-
žení těžkými kovy a sloučeninami chloru.
I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nut-
né přiřadit k této frakci.
Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
celé skleněné tabule

Palety pro jednorázové použití a palety pro 
vícenásobné použití (například europalety), 
špalky mohou být z masivního nebo z liso-
vaného dřeva, žádná znečištění nebo povr-
chová úprava například chemikáliemi.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, nástavcové rámy, nepatrná 
znečištění zeminou

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dveřní 
rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího 
ošetření laky nebo ochrannými prostředky 
na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými 
kovy a sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dře-
vo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro re-
cyklaci vhodné.

Zpravidla ve třech vrstvách lepená dřevě-
ná deska pro stavbu bednění v betonových 
stavbách, většinou se žlutou barvou. Pozor: 
bednicí desky provedené jako desky s pro-
tiskluzem (černé překližky) je nutné zařadit 
jako materiál nevhodný pro výrobu DTD

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, 
nepatrné minerální složky.

Pod impregnací se rozumí napuštění dře-
va ochranným prostředkem na dřevo, který 
pozdrží proces odbourávání různých sub-
stancí dřeva. Zbarvení dozelena je typickým 
charakteristickým znakem pro tlakovou im-
pregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. 
Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou 
například ploty, zahradní nábytek. Dalšími 
povrchově upravenými dřevními odpady 
z exteriéru mohou být například lakované, 
ošetřené dřevo (například zahradní domek 
a zahradní nábytek, ploty).

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vlák-
nité desky) se vyrábí z dřevních vláken, kte-
ré nejsou pro recyklaci vhodné.

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí 
z dřevních vláken, které nejsou pro recyk-
laci vhodné.

Tloušťka  5 až 15 cm.

Pozor: izolační desky z dřevité vlny s ce-
mentovým pojivem „heraklit“ nejsou vhod-
né pro spálení, existuje však možnost jejich 
deponování.

DŘEVO ZNEČIŠTĚNÉ 
ASFALTEM A KRITINO-

VOU LEPENKOU

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepen-
ka obsahují PAK a proto je nutné je z recyk-
lace vyloučit.

LEPENÉ PARKETOVÉ 
PODLAHY

Lepené parketové podlahy (položené ne 
plovoucím způsobem), pokud zbytky lepi-
dla/asfaltu nebyly (nemohou být) odstra-
něny.

LEPENÉ DŘEVO
DŘEVOTŘÍSKOVÉ  

DESKY (DTD)

Surové, laminované nebo lakované dřevo-
třískové desky.
Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky,panty, plastové nebo 
kovové lišty

Lepené dřevo lepené z více vrstev dřevě-
ných desek a výřezy ze zpracování lepe-
ných vazníků a překližky.

KOMPOZITNÍ 
MATERIÁLY S VYSOKÝM 

PODÍLEM DŘEVA

Nábytek, který se sice převážně (≥ 50 hmot-
nostních %) skládá ze dřeva, je však navíc 
složen z dalších materiálů : například ku-
chyńské rohové lavice, židle, podlahy, pro-
sklené dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci 
vhodné.

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK OSB-DESKY TŘIVRSTVÉ PODLAHY

Nábytek z masivního dřeva z oblasti inte-
riéru, nábytek z dřevotřískových desek (re-
gály, komody, kuchyně).
MDF-desky a sololit (často zadní strana ná-
bytku) nejsou pro recyklát pro výrobu DTD 
desk na základě krátké délky vláken vhod-
né – tyto části nábytku musí být odstraněny.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky, panty, plastové nebo 
kovové lišty

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých 
třísek a používají se především v oblasti 
staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné mi-
nerální složky.

Plovoucím způsobem položené podlahy 
z masivního dřeva nebo výřezy ze zpraco-
vání třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
větší podíly lepidla u lepených podlah (ji-
nak přiřazení k termickému recyklátu). DŘEVO Z POŽÁRU

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo.

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení ne-
bezpečných dřevních odpadů (viz kapitola 
8.3) se musí použít nebezpečné číslo kódu 
17213 g.

BEDÝNKY NA OVOCE 
Z MDF A S PAPÍREM

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papí-
ru, MDF-desek a sololitových desek.

LAMINÁTOVÉ  
PODLAHY

Laminátové podlahy jsou kompozitní mate-
riály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá 
deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

ZNEČIŠTĚNÉ PALETY

Palety pro jednorázové použití nebo palety 
pro vícenásobné použití (například europa-
lety), špalky mohou být z masivního nebo 
z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organic-
kou nebo anorganickou povrchovou úpra-
vou, například chemikáliemi.

MULTIPLEXOVÉ DESKY A 
DESKY S PROTISKLUZEM

Z více vrstev se skládající několikanásob-
ně slepované a povrchově upravené des-
ky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro 
recyklaci vhodné.
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va ochranným prostředkem na dřevo, který 
pozdrží proces odbourávání různých sub-
stancí dřeva. Zbarvení dozelena je typickým 
charakteristickým znakem pro tlakovou im-
pregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. 
Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou 
například ploty, zahradní nábytek. Dalšími 
povrchově upravenými dřevními odpady 
z exteriéru mohou být například lakované, 
ošetřené dřevo (například zahradní domek 
a zahradní nábytek, ploty).

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vlák-
nité desky) se vyrábí z dřevních vláken, kte-
ré nejsou pro recyklaci vhodné.

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí 
z dřevních vláken, které nejsou pro recyk-
laci vhodné.

Tloušťka  5 až 15 cm.

Pozor: izolační desky z dřevité vlny s ce-
mentovým pojivem „heraklit“ nejsou vhod-
né pro spálení, existuje však možnost jejich 
deponování.

DŘEVO ZNEČIŠTĚNÉ 
ASFALTEM A KRITINO-

VOU LEPENKOU

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepen-
ka obsahují PAK a proto je nutné je z recyk-
lace vyloučit.

LEPENÉ PARKETOVÉ 
PODLAHY

Lepené parketové podlahy (položené ne 
plovoucím způsobem), pokud zbytky lepi-
dla/asfaltu nebyly (nemohou být) odstra-
něny.

LEPENÉ DŘEVO
DŘEVOTŘÍSKOVÉ  

DESKY (DTD)

Surové, laminované nebo lakované dřevo-
třískové desky.
Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky,panty, plastové nebo 
kovové lišty

Lepené dřevo lepené z více vrstev dřevě-
ných desek a výřezy ze zpracování lepe-
ných vazníků a překližky.

KOMPOZITNÍ 
MATERIÁLY S VYSOKÝM 

PODÍLEM DŘEVA

Nábytek, který se sice převážně (≥ 50 hmot-
nostních %) skládá ze dřeva, je však navíc 
složen z dalších materiálů : například ku-
chyńské rohové lavice, židle, podlahy, pro-
sklené dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci 
vhodné.

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK OSB-DESKY TŘIVRSTVÉ PODLAHY

Nábytek z masivního dřeva z oblasti inte-
riéru, nábytek z dřevotřískových desek (re-
gály, komody, kuchyně).
MDF-desky a sololit (často zadní strana ná-
bytku) nejsou pro recyklát pro výrobu DTD 
desk na základě krátké délky vláken vhod-
né – tyto části nábytku musí být odstraněny.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky, panty, plastové nebo 
kovové lišty

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých 
třísek a používají se především v oblasti 
staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné mi-
nerální složky.

Plovoucím způsobem položené podlahy 
z masivního dřeva nebo výřezy ze zpraco-
vání třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
větší podíly lepidla u lepených podlah (ji-
nak přiřazení k termickému recyklátu). DŘEVO Z POŽÁRU

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo.

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení ne-
bezpečných dřevních odpadů (viz kapitola 
8.3) se musí použít nebezpečné číslo kódu 
17213 g.

BEDÝNKY NA OVOCE 
Z MDF A S PAPÍREM

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papí-
ru, MDF-desek a sololitových desek.

LAMINÁTOVÉ  
PODLAHY

Laminátové podlahy jsou kompozitní mate-
riály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá 
deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

ZNEČIŠTĚNÉ PALETY

Palety pro jednorázové použití nebo palety 
pro vícenásobné použití (například europa-
lety), špalky mohou být z masivního nebo 
z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organic-
kou nebo anorganickou povrchovou úpra-
vou, například chemikáliemi.

MULTIPLEXOVÉ DESKY A 
DESKY S PROTISKLUZEM

Z více vrstev se skládající několikanásob-
ně slepované a povrchově upravené des-
ky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro 
recyklaci vhodné.
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Dřevo vhodné k materiálovému využití 
PATŘÍ DO KONTEJNERU 
POVRCHOVĚ  

NEUPRAVENÉ DŘEVO
OKNA, OKENNÍ RÁMY

DŘEVOVLÁKNITÉ 
IZOLAČNÍ DESKY

ČISTÉ PALETY
DVEŘE, DŘEVĚNÉ  

ZÁRUBNĚ
BEDNICÍ DESKY IMPREGNOVANÉ A OSTATNÍ 

POVRCHOVĚ UPRAVENÉ 
DŘEVNÍ ODPADY 

Z OBLASTI EXTERIÉRU

MDF-DESKY, SOLOLIT, 
SOLOLAK

Objemný odpad k odstranění na řízené skládce 

NEPATŘÍ DO KONTEJNERU 

Desky, sloupky, povrchově neupravené 
dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpraco-
vání povrchově neupraveného dřeva (kon-
strukční dřevo, kapované dřevo a řezivo).

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby (kovová) kování.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
masivní kovové části (o  síle palce, od cca 
15 mm nebo cca 1 kg).

U okenních rámů a příček dřevěných oken 
lze na základě ošetření laky nebo ochran-
nými prostředky na dřevo vycházet ze zatí-
žení těžkými kovy a sloučeninami chloru.
I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nut-
né přiřadit k této frakci.
Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
celé skleněné tabule

Palety pro jednorázové použití a palety pro 
vícenásobné použití (například europalety), 
špalky mohou být z masivního nebo z liso-
vaného dřeva, žádná znečištění nebo povr-
chová úprava například chemikáliemi.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, nástavcové rámy, nepatrná 
znečištění zeminou

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dveřní 
rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího 
ošetření laky nebo ochrannými prostředky 
na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými 
kovy a sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dře-
vo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro re-
cyklaci vhodné.

Zpravidla ve třech vrstvách lepená dřevě-
ná deska pro stavbu bednění v betonových 
stavbách, většinou se žlutou barvou. Pozor: 
bednicí desky provedené jako desky s pro-
tiskluzem (černé překližky) je nutné zařadit 
jako materiál nevhodný pro výrobu DTD

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, 
nepatrné minerální složky.

Pod impregnací se rozumí napuštění dře-
va ochranným prostředkem na dřevo, který 
pozdrží proces odbourávání různých sub-
stancí dřeva. Zbarvení dozelena je typickým 
charakteristickým znakem pro tlakovou im-
pregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. 
Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou 
například ploty, zahradní nábytek. Dalšími 
povrchově upravenými dřevními odpady 
z exteriéru mohou být například lakované, 
ošetřené dřevo (například zahradní domek 
a zahradní nábytek, ploty).

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vlák-
nité desky) se vyrábí z dřevních vláken, kte-
ré nejsou pro recyklaci vhodné.

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí 
z dřevních vláken, které nejsou pro recyk-
laci vhodné.

Tloušťka  5 až 15 cm.
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LEPENÉ PARKETOVÉ 
PODLAHY
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KOMPOZITNÍ 
MATERIÁLY S VYSOKÝM 

PODÍLEM DŘEVA

Nábytek, který se sice převážně (≥ 50 hmot-
nostních %) skládá ze dřeva, je však navíc 
složen z dalších materiálů : například ku-
chyńské rohové lavice, židle, podlahy, pro-
sklené dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci 
vhodné.

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK OSB-DESKY TŘIVRSTVÉ PODLAHY

Nábytek z masivního dřeva z oblasti inte-
riéru, nábytek z dřevotřískových desek (re-
gály, komody, kuchyně).
MDF-desky a sololit (často zadní strana ná-
bytku) nejsou pro recyklát pro výrobu DTD 
desk na základě krátké délky vláken vhod-
né – tyto části nábytku musí být odstraněny.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky, panty, plastové nebo 
kovové lišty

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých 
třísek a používají se především v oblasti 
staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné mi-
nerální složky.

Plovoucím způsobem položené podlahy 
z masivního dřeva nebo výřezy ze zpraco-
vání třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
větší podíly lepidla u lepených podlah (ji-
nak přiřazení k termickému recyklátu). DŘEVO Z POŽÁRU

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo.

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení ne-
bezpečných dřevních odpadů (viz kapitola 
8.3) se musí použít nebezpečné číslo kódu 
17213 g.

BEDÝNKY NA OVOCE 
Z MDF A S PAPÍREM

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papí-
ru, MDF-desek a sololitových desek.

LAMINÁTOVÉ  
PODLAHY

Laminátové podlahy jsou kompozitní mate-
riály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá 
deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

ZNEČIŠTĚNÉ PALETY

Palety pro jednorázové použití nebo palety 
pro vícenásobné použití (například europa-
lety), špalky mohou být z masivního nebo 
z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organic-
kou nebo anorganickou povrchovou úpra-
vou, například chemikáliemi.

MULTIPLEXOVÉ DESKY A 
DESKY S PROTISKLUZEM

Z více vrstev se skládající několikanásob-
ně slepované a povrchově upravené des-
ky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro 
recyklaci vhodné.
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ky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro 
recyklaci vhodné.

© KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

Dřevo vhodné k materiálovému využití 
PATŘÍ DO KONTEJNERU 
POVRCHOVĚ  

NEUPRAVENÉ DŘEVO
OKNA, OKENNÍ RÁMY

DŘEVOVLÁKNITÉ 
IZOLAČNÍ DESKY

ČISTÉ PALETY
DVEŘE, DŘEVĚNÉ  

ZÁRUBNĚ
BEDNICÍ DESKY IMPREGNOVANÉ A OSTATNÍ 

POVRCHOVĚ UPRAVENÉ 
DŘEVNÍ ODPADY 

Z OBLASTI EXTERIÉRU

MDF-DESKY, SOLOLIT, 
SOLOLAK

Objemný odpad k odstranění na řízené skládce 

NEPATŘÍ DO KONTEJNERU 

Desky, sloupky, povrchově neupravené 
dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpraco-
vání povrchově neupraveného dřeva (kon-
strukční dřevo, kapované dřevo a řezivo).

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby (kovová) kování.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
masivní kovové části (o  síle palce, od cca 
15 mm nebo cca 1 kg).

U okenních rámů a příček dřevěných oken 
lze na základě ošetření laky nebo ochran-
nými prostředky na dřevo vycházet ze zatí-
žení těžkými kovy a sloučeninami chloru.
I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nut-
né přiřadit k této frakci.
Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
celé skleněné tabule

Palety pro jednorázové použití a palety pro 
vícenásobné použití (například europalety), 
špalky mohou být z masivního nebo z liso-
vaného dřeva, žádná znečištění nebo povr-
chová úprava například chemikáliemi.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, nástavcové rámy, nepatrná 
znečištění zeminou

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dveřní 
rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího 
ošetření laky nebo ochrannými prostředky 
na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými 
kovy a sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dře-
vo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro re-
cyklaci vhodné.

Zpravidla ve třech vrstvách lepená dřevě-
ná deska pro stavbu bednění v betonových 
stavbách, většinou se žlutou barvou. Pozor: 
bednicí desky provedené jako desky s pro-
tiskluzem (černé překližky) je nutné zařadit 
jako materiál nevhodný pro výrobu DTD

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, 
nepatrné minerální složky.

Pod impregnací se rozumí napuštění dře-
va ochranným prostředkem na dřevo, který 
pozdrží proces odbourávání různých sub-
stancí dřeva. Zbarvení dozelena je typickým 
charakteristickým znakem pro tlakovou im-
pregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. 
Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou 
například ploty, zahradní nábytek. Dalšími 
povrchově upravenými dřevními odpady 
z exteriéru mohou být například lakované, 
ošetřené dřevo (například zahradní domek 
a zahradní nábytek, ploty).

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vlák-
nité desky) se vyrábí z dřevních vláken, kte-
ré nejsou pro recyklaci vhodné.

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí 
z dřevních vláken, které nejsou pro recyk-
laci vhodné.

Tloušťka  5 až 15 cm.

Pozor: izolační desky z dřevité vlny s ce-
mentovým pojivem „heraklit“ nejsou vhod-
né pro spálení, existuje však možnost jejich 
deponování.

DŘEVO ZNEČIŠTĚNÉ 
ASFALTEM A KRITINO-

VOU LEPENKOU

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepen-
ka obsahují PAK a proto je nutné je z recyk-
lace vyloučit.

LEPENÉ PARKETOVÉ 
PODLAHY

Lepené parketové podlahy (položené ne 
plovoucím způsobem), pokud zbytky lepi-
dla/asfaltu nebyly (nemohou být) odstra-
něny.

LEPENÉ DŘEVO
DŘEVOTŘÍSKOVÉ  

DESKY (DTD)

Surové, laminované nebo lakované dřevo-
třískové desky.
Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky,panty, plastové nebo 
kovové lišty

Lepené dřevo lepené z více vrstev dřevě-
ných desek a výřezy ze zpracování lepe-
ných vazníků a překližky.

KOMPOZITNÍ 
MATERIÁLY S VYSOKÝM 

PODÍLEM DŘEVA

Nábytek, který se sice převážně (≥ 50 hmot-
nostních %) skládá ze dřeva, je však navíc 
složen z dalších materiálů : například ku-
chyńské rohové lavice, židle, podlahy, pro-
sklené dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci 
vhodné.

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK OSB-DESKY TŘIVRSTVÉ PODLAHY

Nábytek z masivního dřeva z oblasti inte-
riéru, nábytek z dřevotřískových desek (re-
gály, komody, kuchyně).
MDF-desky a sololit (často zadní strana ná-
bytku) nejsou pro recyklát pro výrobu DTD 
desk na základě krátké délky vláken vhod-
né – tyto části nábytku musí být odstraněny.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: kování, úchytky, panty, plastové nebo 
kovové lišty

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých 
třísek a používají se především v oblasti 
staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zů-
stat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné mi-
nerální složky.

Plovoucím způsobem položené podlahy 
z masivního dřeva nebo výřezy ze zpraco-
vání třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: 
větší podíly lepidla u lepených podlah (ji-
nak přiřazení k termickému recyklátu). DŘEVO Z POŽÁRU

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo.

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení ne-
bezpečných dřevních odpadů (viz kapitola 
8.3) se musí použít nebezpečné číslo kódu 
17213 g.

BEDÝNKY NA OVOCE 
Z MDF A S PAPÍREM

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papí-
ru, MDF-desek a sololitových desek.

LAMINÁTOVÉ  
PODLAHY

Laminátové podlahy jsou kompozitní mate-
riály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá 
deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

ZNEČIŠTĚNÉ PALETY

Palety pro jednorázové použití nebo palety 
pro vícenásobné použití (například europa-
lety), špalky mohou být z masivního nebo 
z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organic-
kou nebo anorganickou povrchovou úpra-
vou, například chemikáliemi.

MULTIPLEXOVÉ DESKY A 
DESKY S PROTISKLUZEM

Z více vrstev se skládající několikanásob-
ně slepované a povrchově upravené des-
ky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro 
recyklaci vhodné.

© KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
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Výsadba aleje v Raškovicích
Dne 19. října 2019 se sešli občané 

z obce Raškovice a zaměstnanci fi rmy Hy-
undai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
v Raškovicích, aby provedli výsadbu ovoc-
né aleje.

Posilněni koláčky, chlebíčky, kávou a ča-
jem jsme se všichni s chutí pustili do práce 
a za slunečného počasí nám to šlo všech-
no pěkně od ruky. Společně jsme vysadili 

100 ks ovocných stromků, druhového za-
stoupení – třešeň, švestka a jabloň. 

Obnovili jsme tak ovocnou alej, která 
se na tomto místě historicky nacházela. 
Děkujeme dobrému sousedovi za spon-
zorský příspěvek ve výši 25.000,- Kč, díky 
kterému jsme mohli ovocnou alej dlouhou 
cca 450 m vysadit.

Martina Taichmanová
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Odvážní občané v krutých časech
Následujícími  řádky se vracíme k udá-

lostem, které se na území obce odehrávaly 
před osmdesáti léty, v roce 1939.

I v Raškovicích se našli stateční lidé, 
kteří se v období od 15. března do 1. září 
1939 - do přepadení Polska Německem, 
s nasazením vlastního života i životů svých 
blízkých zapojili do velmi nebezpečného 
převádění  na polskou stranu. Převáděli  
československé  vojáky, důstojníky, letce 
nebo ty, jimž v protektorátu hrozilo zatče-
ní. Po Mnichovu 1938, kdy Poláci zabrali 
Těšínsko,  vedla totiž státní hranice s Pol-
skem úbočím Prašivé. Odbojáři brzy po 
okupaci a vyhlášení Protektorátu Čechy 
a Morava našli způsob, jak se i přes Raš-
kovice dostat do Krakova a dál. Odchá-
zeli ti, kteří se v cizině chtěli zapojit do 
ozbrojeného boje s německými okupanty 
o znovunabytí naší národní  svobody. Vý-
znamnými převaděči v naší obci byli:  

Anna Klimánková 
(28. 6. 1896 - 20. 5. 1982)

Žila na dolním konci Raškovic v dom-
ku č. 136. Byla vyučena dámskou krejčo-
vou, manžel Josef zase pánským krejčím 
a společně ještě provozovali tzv. ferlog 
(výčep). Díky těmto živnostem přicházely 
do jejich stavení časté návštěvy. I to zřejmě 
hrálo roli v zapojení Anny Klimánkové do 
převádění emigrujících. „Zájemce“ přijel 
nebo přišel od Frýdku, stavil se ve výčepu 
a jejím úkolem bylo převést ho po lávce 
přes řeku  Morávku k řezníku Stáňovi na 
lhotské straně. Ten už dal smluveným 
znamením vědět sedláku Janu Rybne-
rovi, významnému převaděči z Vyšních 
Lhot, jehož polnosti se zčásti nacházely už 

v Polsku a mohl tak uchazeče dostat přes 
novou hranici. Sám Jan Rybner uváděl, že 
touto cestou – tedy přes Annu Klimánko-
vou – převedl přes protektorátní hranici 
asi 36 osob. Paní Klimánková vzpomínala, 
že v jarních a letních měsících roku 1939 
utrpěla její pověst, když se často „prochá-
zela“ podél řeky s neznámými muži. Až 
po dlouhých šesti letech se vše vysvětlilo.

Alois Lukaštík 
(9. 6. 1898 – 14. 5. 1978) 

Za první republiky byl členem čes-
koslovenské kontrarozvědky. Záhy po 
okupaci se zapojil do odbojové skupiny, 
napojené na Obranu národa. Jako za-
hradník u Kirchhova  zajišťoval výrobu 
a prodej pohřebních věnců a svatebních 
kytic v továrním zahradnictví, staral se 
o skleník a o zimní zahradu, takže měl 
volný přístup i do vily Franze Kirchhova, 
uvědomělého nacisty.

Alois Lukaštík uměl výborně německy, 
což samozřejmě zaměstnavatel nevěděl,  
a tak mohl odbojové organizaci podávat 
důležité zprávy, které při návštěvách ně-
meckých důstojníků a gestapáků zaslechl.

Příspěvky našich kronikářů

Pan Alois Lukaštík s žáky základní školy při 
zahradnické ukázce
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Stal se také převaděčem jednotlivců 
do Polska. Na výrobu věnců bylo zapotře-
bí chvojí. Les na úbočí Prašivé však spadal 
do pohraničního pásma. Alois Lukaštík 
dostal povolení od německé pohranič-
ní policie a mohl tak přes hranici dostat 
uprchlíky. Instrukce, hesla i emigranty mu 
dodával frýdecký trafi kant Jan Beránek 
z ilegální Obrany národa.

Břetislav Morys 
(12. 2. 1914 – 1. 3. 1989)

Ač mladý, zapo-
jil se významně do 
této formy odbo-
jového hnutí.  Ve 
svém hostinci uby-
továval „turisty“ 
z nejrůznějších míst 
Čech a Moravy, aby 
je ve vhodném oka-
mžiku zavedl k Fol-
dynově pile, blízko 
níž vedla lávka přes 

řeku Morávku. Pak už jen stačilo projít les, 
kterým se bylo možné dostat na vrchol 
Prašivé a do Polska. 

I Břetislav Morys se vystavoval ohrom-
nému nebezpečí, neboť jeho hostinské po-
koje využívali i němečtí pohraničníci. Ale 
právě proto dobře věděl o jejich střídání 
na hranici. Do celé převaděčské akce byl 
velmi účinně zapojen i topič pily Řeháček, 
s nímž měl Břetislav  Morys domluvené 
spojení.

Současnost raškovické akumulátorky  
Po zastavení výroby naší tkalcovny 

v roce 2008 zůstal Saft jediným velkým 
zaměstnavatelem nejen v Raškovicích, ale 
i v okolí. Přitom závod v posledních dese-
tiletích prožíval velmi rušné časy. Všechny 
události a změny se podařilo překonat. 
Nejdříve se rozpadl bývalý státní podnik 
Akuma Mladá Boleslav, pod který závod 
patřil od svého vzniku v roce 1953. Raško-
vická akumulátorka se osamostatnila a od 
1. září 1990 fungovala pod názvem Ferak, 
s. p. Během velké privatizace vznikla spo-
lečnost Alkal, s. r. o. Po necelých třech 
letech existence Alkalu byl závod prodán 
francouzské společnosti Saft a od roku 
1995 nesl název Saft - Ferak. V listopadu 
2003 Saft přešel pod britskou obchodní 

a investiční společnost Doughty Hanson 
and Company. Současně vlastní nejen naši 
továrnu, ale celou divizi Saftu francouzská 
fi rma Total.

Hostinec P. Moryse z let Protektorátu Čechy 
a Morava

Celkový pohled na areál závodu

Pan Břetislav Morys
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Zhruba od roku 2014 se k tradiční 
výrobě NiCd baterií přidala výroba lithi-
ových článků, která se postupně stále 
zvyšovala. Už o tři roky později dosaho-
vala produkce Li-ion baterií téměř 50 % 
z celkového objemu výroby. 

Rozlišují se dvě skupiny lithiových člán-
ků: premiér-mini- jako zdroj pro dálkové 
měření odběru vody, plynu a tepla. Jejich 
životnost je až 15 let, jejich velikost od-
povídá zhruba tužkovým monočlánkům. 
Druhou skupinou jsou kion baterie (veli-
kost se dá přirovnat k cestovnímu kufru), 
sloužící k pohonu vysokozdvižných vozí-
ků, které nacházejí uplatnění v průmyslo-
vých podnicích, supermarketech apod. Na 
výrobě obou uváděných skupin se podílí 
80 zaměstnanců.

12. prosince 2017 dosáhl objem výro-
by akumulátorů poprvé v historii závodu l 
miliardy korun a stále se zvyšuje. Továrna 
nejenže pokrývá poptávku v České repub-
lice, ale převážnou část baterií vyváží do 
zahraničí. Na tom, že raškovický podnik 
dokáže čelit těžké konkurenci ve světě 
a získává zákazníky i na náročných trzích 
jako jsou Japonsko a USA, má zásluhu 

schopný manage-
ment v čele s ředi-
telem Ing. Petrem 
Pavláskem, který 
v letošním roce do-
sáhl významného 
jubilea – 20 let ve 
vrcholné funkci. 

Samozřejmě, že 
na výborných vý-
sledcích se podílí 
šikovnost rukou lidí z Raškovic i širokého 
okolí. Stav zaměstnanců vzrůstá, součas-
ně se pohybuje kolem čísla 350. Nábor 
nových pracovníků je obtížný vzhledem 
k nízké nezaměstnanosti v republice. Na-
víc, problémem závodu jsou stoupající 
ceny surovin na světových trzích, přede-
vším kobaltu a lithia.

V závěru je třeba zdůraznit, že úspěš-
nost prodeje silně závisí na neustálém 
zdokonalování technologie výroby, na 
inovaci stávajících článků a na vývoji no-
vých typů. Proto se vedení závodu v roce 
2016 rozhodlo rozšířit organizační sché-
ma o nové oddělení, čítající 15 vývojových 
pracovníků.

Anežka a Jiří Nitrovi, kronikáři 

Ředitel závodu
 Ing. Petr Pavlásek

Těšínští venkované o prosinci
O posledním měsíci v roce, o měsí-

ci adventním ví toho slezští venkované 
stejně mnoho jako o všech ostatních 
významných měsících roku. Prosincové 
průpovědi točí se většinou o zimě a sně-
hu a předpovědí na úrodu roku příští-
ho. Je měsíc prosinec u lidu slezského 
měsícem plných tajů a slezští venkova-
né za stara snažili se předpovědí vyčíst 
z počasí určitých dnů. – Prosinec zemi 

zhrudí a jizbečky studí. – Mrazivý prosi-
nec s mnoho sněhu, žíznivý roček bude 
v běhu. – Když mráz na prvního prosin-
ce, vyschne nejedna studnice. – Tmavé 
vánoce dojné krávy – bývá dosti trávy, 
zato ale světlé stodoly, neurodí se obil-
niny. Za to světlé vánoce, tmavé stodo-
ly. – Na svatou Barborku mráz schovej 
sedláče saně, ale hotuj vůz. – Sv. Barbora 
zavaří, sv. Sáva zasolí a sv. Mikuláš skuje. 

Písmácké práce J.L. Mikoláše
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– Svatá Barborka v bílém (když sněží) 
bude hodně trávy. – Svatá Barborka, 
vyhání dříví ze dvorka, nutno více topit. 
– Když prosinec bystří (je deštivo), po 
vánocích jiskří (mrzne). – Prosinec naleje 
a leden zavěje. – Svatá Lucie (13. XII.), 
noci upije a dne nepřidá. – Od sv. Lucie 
dělají si těšínští venkované povětrnost-
ní kalendář na celý rok. – Jaké jsou dny 
od sv. Lucie do Božího narození takové 
budou měsíce v příštím roce. – Na sv. 
Hostivíta, struhají se špilky na jelita (je 
doba domácích zabíjaček). – Svatá Albína 
(16. XII.), věší špek do komína. – Jasno 

a tvrdo na Štědrý den, úroda tvrdého 
zboží a hrachu. – Do vánoc huj, od vánoc 
stůj, alebo fuj. – Na vánoce mnoho hvěz-
diček, kury nanesou dost vajíček. – Jasno 
na den štědrý, bude hrách tvrdý (urodí 
se). – Mrazivé hody, časné vody a když 
slota, nebude brzy bláta. – Světlá koleda, 
tmavá stodola. - Na mláďátka 28. XII. 
mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí 
a mladí lidé budou mřít. – Jasné vánoce, 
hojnost vína i ovoce. – Když muchy na vá-
noce na slunci si hrajú, to chudí lidé hlady 
umírajú. – Jak byl celý rok sama voda 
a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá
Tato lidová pranostika dosud živá 

v ústech lidu na Těšínsku, jasně a krát-
ce vystihuje konec ubývajícího denního 
světla a konec přibývající noci. Podle ní 
zůstane slunce stát až ke dni Naroze-
ní Páně, od něhož začne přibývat dne 
a ubývat noci. I udržuje se mezi lidem 
na Těšínsku ba dokonce v celém Slezsku, 
ke dni svátku sv. Lucie připadajícímu na 
den 13. prosince mnoho pěkných zvyků 
a pranostik. Souvisí s legendou o této 
bohabojné panně a mučednici, která žila 
koncem 3. století v době krutého pro-
následování křesťanů římskými pohan-
skými vladaři za času panování cisaře 
Diokleciána. Svatá Lucie vyznamenala 
se pevností poznané víry, křesťanskou 
láskou a citem pro sociální rovnost 
a spravedlnost. Své přesvědčení a lásku 
k poznané křesťanské pravdě zpečetila 
mučednickou smrtí. Skonala 13. prosin-
ce 304, kterýžto den je také v liturgickém 
kalendáři zasvěcen její památce. Pochá-
zela ze Syrakus na Sicílii. Karel IV. získal 
část jejích ostatků a uložil je v pražském 
svatovítském chrámu na Hradčanech.

Zvyky a obyčeje vážící se k jménu sv. 
Lucie se mezi českým lidem brzy rozšířily 
a dostaly se také do Slezska. Kde dosud 
jsou velmi živé, jako důkaz spojitosti Sle-
zanů s duchovním životem českým. Staří 
zemědělci v Pobeskydí v den sv. Lucie 
píší na dveře chlévů svěcenou křídou 
tři křížky. Tyto tři křížky upozorňují je 
na stálou opatrnost a bedlivost nutnou 
v péči o dobytek. Ode dne sv. Lucie cho-
dí vesnicemi slezského Pobeskydí zpěvá-
ci, kteří roznášejí po chalupách vánoční 
oplatky a trubičky naplněné medem. 
Oplatky se pekly ve škole nebo na faře 
a na každého člena rodiny připadala jed-
na bílá a jedna žlutá trubička. Roznašeči 
bývali odměňováni penězi. Dnem sv. Lu-
cie 13. prosince začíná slezský zeměděl-
ský lid pozorovat počasí, a to každého 
dne až do 24. prosince. Údaje, jaké je 
toho kterého dne počasí zaznamenáva-
jí se na trám pod stropem do kolečka 
rozděleného na čtyři dílky, dle čehož se 
potom posuzuje, jaké bude počasí kaž-
dého jednotlivého měsíce v příštím roce.

Martin Mikoláš



18

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Raškovice na Řípu
101. výročí vyhlášení československé 

samostatnosti si lidé připomínali na růz-
ných místech naší vlasti. Jedním z nich 
se stala i památná hora Říp. Na tomto 
symbolickém pahorku se poprvé sešli 
hasiči k tomu, aby si připomněli tradice, 
ke kterým se tak hrdě hlásí a jsou už více 
než 155 let jejich součástí. 

Původně to měla být akce místního 
významu, kterou vymyslel a organizoval 
rodák z Raškovic a člen zdejšího sboru 
dobrovolných hasičů Josef Nitra. Zájem 
o ní však vzrůstal tak, že přesáhl okolí 
soutoku Labe s Vltavou a začaly se hlásit 
sbory i z mnoha dalších krajů. Mezi nimi 
i SDH Raškovice, který se díky iniciativě 

Rosti Švrčka dokonce zapojil do bohaté-
ho programu a jeho svěřenci, jedni z nej-
lepších v požárním sportu v republice, 
se představili v ukázce dorosteneckých 
soutěží s družebním družstvem z Tuha-
ně u Mělníka. Nechyběla mezi nimi ani 
novopečená mistryně světa Terezka Cho-
vancová. 

Na Řípu se představili hasičtí auto-
mobiloví veteráni i moderní požární 
technika. Z těch menších vozů tu doslo-
va zazářil raškovický mercedes nejenom 
svou výraznou barvou, ale i tím, že jako 
zde nejsilnější vůz své kategorie vyvezl 
do prudkého svahu muzikanty-trubače 
a osm vybraných praporů na vrchol. Zde 

Hasiči informují

Raškovický prapor – druhý zleva.
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Máme Mistryni světa!
Letošní sportovní sezóna Raškovic-

kých Hasičat  sice ještě neskončila, ale 
nejdůležitější republikové a světové akce 
jsou úspěšně za námi… 15.- 20. červen-
ce se ve švýcarském Martigny konala 
XXII. Olympiáda hasičské mládeže, kde 
56 družstev z 24 zemí světa soutěžilo 
v disciplínách CTIF. Naše děvčata se roz-
hodně neztratila a skvělým 6. místem se 
umístila ve zlatém pásmu! Navíc česká 
výprava byla vyhodnocena jako nejlepší 
ve vystoupení národů, v němž děti pre-
zentovaly své země.

30. 8.- 1.9. se v Ústí nad Labem 
konalo Mistrovství České republiky 
v požárním sportu. V pátek se soutě-
žilo ve výstupu na cvičnou věž, kde se 
mezi 8 nejlepších v kategoriích kvalifi -
kovaly hned tři naše závodnice: Anež-
ka Švrčková, Bára Kotásková a Terka 
Chovancová, která jediná dosáhla na 
medaili, na zlatou! Stala se Mistryní ČR 
v kategorii mladších dorostenek! O ví-
kendu soutěžily družstva mužů a žen, 
kde pokračovala Anežka, reprezentují-
cí Moravskoslezský kraj v družstvu žen 

       Josef Nitra
       Foto: Rostislav Švrček

Raškovická hasičata navštívila také Mělník, kterým je provedl p. Josef Nitra

pak u rotundy sv. Jiří byly prapory, včetně 
raškovického, mnou dekorovány pamět-
ními stuhami. 

Raškovice jsou tak opět známějšími 
a slavnějšími a stále více se dostávají do 

podvědomí nejen mezi hasiči. Za to patří 
Rosťovi Švrčkovi a jeho svěřencům velké 
poděkování.
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ostravských Michálkovic. I těm se daři-
lo. Druhým místem ze stovek, třetím ve 
štafetách a vítězstvím v požárním úto-
ku se staly Mistryněmi ČR v požárním 
sportu!

8.- 14. září se v ruském Saratově ko-
nalo Mistrovství světa v požárním spor-
tu. Z našich děvčat jsme v týmu národní 
reprezentace měli Terku Chovancovou, 
která nenašla přemožitelku v běhu na 
100m s překážkami a stala se tak Mistryní 
světa v kategorii mladších dorostenek! 
Družstvo národní reprezentace ještě vy-
hrálo požární útok a celkově vybojovalo 
stříbrné medaile!

Další vzdálenou soutěží byl chorvatský 
Pohár Dalmácie v CTIF, odkud jsme dovezli 
bronzové medaile. V seriálu soutěží České-
ho poháru ve „stovkách“ máme hned 4 zá-
vodníky do 4.místa ve svých kategoriích.

V Českém halovém poháru v „šedesát-
kách“ ještě není dobojováno, ale své ví-
tězství již má jisté Terka Chovancová a na 
průběžném 3.místě se drží Bára Kotásko-
vá, obě v konkurenci 381 starších dívek!

Dobojováno není ani zimní halové 
kvarteto, do kterého patří i naše soutěž 
„Raškovický Rašák“, průběžně máme 
umístěných 5družstev do 4. místa ve 
svých kategoriích…  

Rosťa Švrček
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U nás v Jasánku je pozorování měnící 
se přírody téměř jednou z hlavních ná-
plní. I přesto jsme  byli stejně překvape-
ní, když nás obklopil nádherný barevný 
podzim, zahrádka byla zapadaná zlatým 
listím, vítr vyzdvihával do výšin podzimní 
draky a v každé bundě jsme našli alespoň 
jeden ukrytý kaštan. Kam se tak rych-
le podělo léto a jeho hřejivé paprsky? 
S dětmi se nejčastěji snažíme užívat si 
přítomného okamžiku, ale dovolme si 
alespoň krátké ohlédnutí za posledními 
měsíci. 

O letních prázdninách se Jasánek pro-
měnil v přístaviště, své lodě zde kotvili 
námořníci a později i piráti.  Zdokonalo-
vali své námořní dovednosti, vázali uzly, 
šplhali v lanoví, četli v mapách, střídali 
se u kormidla i u kompasů. A jak už mají 
piráti v popisu práce – hledali poklady. 

Lesní školka Jasánek

Poklad se jim nakonec najít podařilo a na 
cestě za ním zažili nejedno dobrodruž-
ství, vždyť prázdninové tábory s Jasán-
kem si užilo přes 30 dětí.

Po letní pirátské divočině jsme se 
v září sešli už v menším počtu a společně 
jsme se naladili na náš suchozemský ryt-
mus. Seznamovali jsme se s nově přícho-
zími parťáky a po dvou měsících se vra-
celi na naše oblíbená místa, ale taky jsme 
vyrazili objevovat místa nová. Neustále 
společně žasneme, kolik nového nám na-
bízí okolí, o kterém jsme si mysleli, že už 
jej důvěrně známe. Nová zákoutí, nové 
cesty vody a spousta neprozkoumaného 
života. Les se naplnil vůní hříbků, které 
se učíme poznávat. Sbíráme šišky a další 
přírodniny pro náš nově vznikající boso-
nohý chodník. Tvoříme bytůstky z kašta-
nů a nepřestáváme mít oči otevřené a uši 
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nastražené, abychom každý den vnímali 
co nejvíce z přírody kolem nás. 

V předposledním říjnovém týdnu 
jsme oslavili Samhain. Rozloučili jsme 
se s létem a přivítali jsme zimu. Poděko-
vali jsme za všechno krásné, co nám léto 
nabídlo a s otevřeným srdcem a očima 
jsme vstoupili do dalších dní.

Přejeme i Vám krásný přechod do 
další části roku a dostatek času na pozo-
rování všech změn, které s sebou přináší. 
A těšíme se třeba na setkání na vánoční 
koncertě Jany Bauerové, který se koná 
ve čtvrtek 19. prosince v 17 hodin v kul-
turním středisku v Raškovicích. V úvodu 
koncertu vystoupí děti z Jasánku a těšit 
se můžete i na malý vánoční jarmark. 

Lenka Kučerová
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Slušnost, soudržnost, sounáležitost
Milí čtenáři, ani jsme se nenadáli a ocitli 

jsme se téměř na konci občanského roku 
2019. Ten školní rok je však v plném prou-
du. A změnilo se vlastně od září něco na 
naší škole? Pár maličkostí by se našlo, ale 
co bychom neměli opomenout, je přístavba 
nového patra školní budovy, jež se před na-
šima očima den co den rýsuje. Jako dělníci 
místní stavby napomáhají přístavbě ško-
ly, učitelé se svými žáky i rodiči usilovně 

pracují na zkvalitňování sociálních vztahů 
a samozřejmě na výuce samotné. Důkazem 
výše uvedeného tvrzení se dne 19. listo-
padu 2019 stalo prestižní ocenění Etická 
škola – zlatý stupeň, které raškovická škola 
získala. Tuto cenu uděluje projekt Etická 
výchova, o. p. s. pod záštitou Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy. Celkově se 
naše škola umístila v rámci České republiky 
na 7. místě a v našem kraji na 1. místě.
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Při této příležitosti poctili školu 
návštěvou zástupci Moravskoslezského 
kraje, pro které bylo na dopoledne 
připraveno například vystoupení dětského 
sboru CARO. Plaketu převzala po poledni 
za účasti zaměstnanců i žáků ředitelka 
školy Mgr. Hana Kachtíková.

Co toto ocenění vlastně znamená? 
Sociální klima tříd je ze strany žáků 
hodnoceno kladně, dále spolupráce 
mezi pedagogy a rodiči je na velmi dobré 
úrovni. Kromě toho je etická výchova 
u nás vyučována jako samostatný 
povinný předmět a učitelé se v oblasti 
etiky průběžně vzdělávají. Mimoto 
podporujeme pravidelné třídnické hodiny, 
které napomáhají zlepšovat soudržnost 
jednotlivých tříd.  Věříme, že toto ocenění 
není jakýmsi koncem něčeho, ale právě 
naopak začátkem v rozvíjení kvalitních 
sociálních vztahů. Vždyť pocit bezpečí 
u našich dětí je pro nás to nejdůležitější.

Čím jsme v průběhu pozdního léta 
a podzimu 2019 přispěli k získání tohoto 
ocenění? Zajisté tomu napomáhají 
aktivity jednotlivých tříd. Mezi ně patří 
už tradiční adaptační kurz 6. ročníku. 
Tento pobyt se opět konal v chatě na 
Višňovce, ve které byl pro žáky připraven 
program na rozvoj vzájemné spolupráce. 
Takové kurzy nejsou však určeny pouze 
pro žáky 6. ročníku. Z toho důvodu se na 
konci září vydala do Vyšních Lhot se svou 
třídní učitelkou též 7. B. Jedním z hlavních 
cílů tohoto kurzu bylo, aby žáci zažili 
školu jinak a své znalosti i nově získané 
vědomosti si vyzkoušeli také prakticky.

Zkvalitňování atmosféry jednotlivých 
třídy vedení školy plně podporuje, proto 
není neobvyklé, že by žáci společně 
nepodnikli nějakou „stmelovací“ aktivitu.  
Taková 8. A se ke konci září vyšplhala na 
Lysou horu, navštívila závod MARLENKA 
international s.r.o. ve Frýdku-Místku–
Lískovci, jenž vyrábí medové dorty 
podle staroarménské rodinné receptury 
nebo si „jen tak“ v pracovní výchově 
v prostorech školní kuchyňky upekla 
pizzu. Vše ale není dokonalé, jak se zdá 
a stále je co monitorovat – kupříkladu 
pohyb našich dětí na internetu.  Z toho 
důvodu zapojila metodička prevence 
PaedDr. Jana Halamová naši školu do 
projektu „Bezpečně na kyberhřišti“, jenž 
je už sedmým raškovickým preventivním 
projektem.

Kromě toho mají žáci převážně 
8. a 9 ročníku možnost navštěvovat 
v rámci výuky různé střední školy na 
Frýdecko-Místku, zúčastňují se besed 
se zástupci těchto vzdělávacích institucí 
a bylo by na místě, aby děti samotné 
z vlastního zájmu využily nabídky dnů 
otevřených dveří jednotlivých škol. Určitý 
náhled na volbu povolání získali žáci 
8. ročníku ve dne 14. a 15. listopadu, kdy 
zavítali na Úřad práce České republiky ve 

24
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Frýdku-Místku. Do terénu – na Střední 
školu řemesel Frýdek – Místek vyrazila 
16. října i třída 7. A, ve které absolvovala 
program s názvem ,,Sdílené učebny“. 
Podobnou zkušenost zažily 12. listopadu 
obě třídy 9. ročníku, jelikož se jely podívat 
na střední odbornou školu na odloučené 
pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí – 
zde se seznámily s obory autoelektrikář 
a automechanik. 

Zkraje roku se naší škole nevyhnuly 
soutěže a v žádném případě ani nějaké 
ty úspěchy. Mezi ně můžeme připočíst 
VI. ročník Kniholympiády v Klimkovicích. Ta 
se odehrála 25. září a soutěžní družstvo ve 
složení: Šarlota Pánková a Matyáš Dulava 
(5. A), Barbora Novotná (4. B) Dorotka 
Skotnicová (3. B) spolu s paní učitelkou 
Mgr. Petrou Hnátkovou a paní knihovnicí 
Marii Zemanovou přivezlo 1. místo! 
S knihami jsme ale nezůstali jen u soutěží. 
V rámci týdne knihoven (1. říjnový týden) 
jsme s žáky 6. B, 7. A, 7. B a 8. B ročníku 
navštívili místní knihovnu. Šesťáci si 
připomněli, podle jakého klíče jsou knihy 
řazeny, jak vyhledat svůj oblíbený žánr, co 
vše lze v knihovně najít a půjčit si. Pro starší 
žáky si paní knihovnice připravila besedu 
na téma populárně naučná literatura. 

V následujících týdnech prostory 
obecní i školní knihovny neosiřely. Dne 
9. října prozkoumala školní knihovnu třída 
6. A. Symbolicky tak „odemkla“ vstup 
do světa velkých čtenářů na 2. stupni. 
Ve výuce literatury zde žáci absolvovali 
hodinu, která si kladla za cíl vzbudit 
v nich zájem o čtenářství. Potom třídy 
6. A a 8. A absolvovaly dne 16. října 
hodinu literární výchovy v raškovické 
obecní knihovně. Paní knihovnice Marie 
Zemanová si pro ně nachystala zajímavé 
besedy – pro 6. A na téma bajky a pro 
8. A okruh detektivní literatury.

Naše škola se letos zapojila do 4. ročníku 
Festivalu čtení, jež vyhlásila v týdnu od 

4. do 9. listopadu 2019 Městská knihovna 
Frýdek-Místek. Žáci 8. A nacvičili v hodinách 
literatury četbu pohádek O Koblížkovi 
a Hrnečku, vař!, které dne 6. listopadu 
přečetli ve třídě 1. A. Školní festival zahájila 
úvodním slovem Vanessa Strašilová 
a po obou pohádkách vždy následovala 
porce otázek pro bystré prvňáčky. Na ty 
nejlepší čekala sladká odměna. Poté si 
mohli vybarvit omalovánku vztahující se 
k pohádce O Koblížkovi a na samotný 
závěr zahrál Jan Carbol na pianino, čímž 
celou akci příjemně zakončil. 

Aby toho nebylo málo, členové 
čtenářského klubu navštívili děti ve 
školní družině, aby jim přečetli povídku 
Strašidelný dům z knihy Pět domů. Děti 
nejen poslouchaly napínavý příběh, 
ale namalovaly si i svá strašidýlka, 
pojmenovaly je a doplnily k nim různé 
vlastnosti. Během čtení předvídaly další 
pokračování příběhu, který měl jako 
většina pohádek šťastný konec. Děti si 
uvědomily, že by nikoho neměly posuzovat 
podle prvního dojmu, ale měly by každého 
nejdříve dobře poznat.  
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Zmíněný čtenářský klub vznikl ve škole 
v tomto školním roce. Každé pondělí 
odpoledne se sejdou příznivci čtení, aby 
strávili hodinu a půl ve společnosti knih. 
Kromě čtenářských aktivit si pravidelně 
zažijí i dílnu čtení, během které čte každý 
knihu dle vlastního výběru. Děti následně 
sdílejí své pocity z četby, povídají si o tom, 
co kdo díky četbě zažil, co objevil, co ho 
napadlo a navzájem si knihy doporučují. 
Aby bylo i co číst, byla 7. října ustanovena 
redakce školního časopisu. 

Vynechat nelze ani letošní výročí 30 let 
svobody – 30 let od sametové revoluce. 
Naše škola si oslavy připomněla  v týdnu 
od 11. do 15. listopadu. Žáci i rodiče měli 
možnost zhlédnout u vchodu do školy 
plakátovou výstavu s názvem 1989 – Rok 
zázraků. Tato malá expozice připomínala 
prostřednictvím dobových fotografií, 
plakátů i novinových článků tehdejší 
dění v Československu. Hlavní školní 
slavnost proběhla 13. listopadu. Po deváté 
hodině dopoledne promluvily k žákům 
a zaměstnancům v rámci rozhlasové 
relace Bára Kotásková (9. A) a Pavlína 
Hyrniková (9. B), ve které přiblížily 
revoluční rok 1989. 

Od 11 hodin čekal na žáky 8. a 9. ročníku 
doprovodný program k 30. výročí sametové 
revoluce. Nejprve absolvovali hudebně-
historickou besedu s hudebníkem 
a pedagogem Mgr. Alešem Nitrou, který 
mimoto připojil své vlastní vzpomínky 
na listopad 1989 z pohledu studenta 
gymnázia. Výroční den zakončila projekce 
dokumentárního fi lmu s názvem Z deníku 
Ivany A. Film byl natočen na základě 
autentického deníku osmnáctileté Ivany A., 
která jako maturantka popisovala rok 1989.

Vzdělávání v oblasti historie doplnil 
přípravný kurz k dějepisné olympiádě 
konaný 8. listopadu. Školení se orientovalo 
na dějiny závěru tzv. dlouhého 19. století 
(1880–1920). Získané informace žáci 

zúročili o pár dní později na olympiádě 
na téma „Dlouhé století se loučí (1880-
1920)“. Školní kolo dopadlo následovně: 
1. místo: Marek Boris (9. B) – postup do 
okresního kola, 2. místo: Adam Skýpala 
(8. A), 3. místo: Filip Gardoš (9. A).

Školní vyžití zakončuje už tradičně 
sport. Dne 12. listopadu se ve sportovní 
hale v Raškovicích uskutečnil další díl 
florbalového turnaje Čeps cup. Naši 
chlapci obsadili ve skupině pěkné druhé 
místo. Tým hochů reprezentovali: Adam 
Rusňák (5. B), Štěpán Pálenič (5. B), 
Jakub Klanica (4. A), Albert Vykoukal 
(4. B), Martin Matějka (4. B), Jan 
Popelka (5. B), Viktor Mach (5. A), 
Ondřej Bulko (3. A), Marek Šrubař 
(4. B) a Josef Ošťádal (4. A). Děvčata 
si vedla o poznání lépe, obsadila první 
pozici a zajistila si tak postup do Ostravy 
na krajské kolo. Za tým dívek hrály Andrea 
Ramíková (4. A), Michaela Bartoňová 
(4. A), Adéla Laníková (5. B), Gabriela 
Strnadlová (4. A) a Šarlota Pánková 
(5. A).

Žáci 6. a 7. tříd se zúčastnili 
19. listopadu fl orbalového okrskového 
turnaje základních škol na 7. ZŠ ve Frýdku-
Místku. Soutěže se zúčastnili žáci: Jan 
Čagala (7. B), Filip Blažek (7. B), Marek 
Michna (6. B), Daniel Strnadel (6. B), 
Stanislav Novotný (6. B), Vít Hrubiš 
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(7. B), Petr Jeník (7. A), Jakub Gardoš 
(6. B). Kluci přesto, že nepostoupili 
do dalšího kola (postupoval jen první), 
obsadili krásné druhé místo s dvěma 
výhrami a jednou porážkou.

To byl náhled do života raškovické školy 
v průběhu podzimu 2019 letem světem. 
Všelijakých akcí, exkurzí, speciálních 
výukových hodin avšak bylo více, pojmout 
tak veliké množství činností není v jednom 

článku možné. Vycházíme z toho, že je 
důležité učení prostřednictvím zážitků - 
aby se výuka stávala hrou a ne stereotypní 
nekonečnou ztrátou času. A protože žáci 
strávili ve škole již téměř 4 měsíce, přichází 
čas na delší přestávku. Zaměstnanci 
školy přejí všem čtenářům, rodičům 
a samozřejmě dětem krásné prožití 
vánočních svátků!

Mgr. Pavel Březinský

Sdílení dobré praxe na naší škole

27

V letošním roce jsme navázali na před-
chozí dobré zkušenosti s výměnou prak-
tických poznatků, schopností i dovedností 
v oblastech společného vzdělávání, oblasti 
rozvoje gramotností i počítačových do-
vedností s okolními školami, a nejen těmi.

V rámci aktivit Místního akčního plá-
nu Frýdek-Místek II jsou učitelé zapojeni 
do systematické práce klubů na podpo-
ru rozvoje škol regionu. Naše škola tvoří 
zázemí metodického klubu společného 
vzdělávání a poskytu-
je pedagogům území 
ORP pravidelná setká-
ní s odborníky na dané 

aktuální téma, nabízí sdílení zkušeností 
a praktických poznatků mezi školami, 
zapojuje naše pedagogy do lektorských 
činností. Pole působnosti se nám po třech 
letech rozšířilo na další oblasti územních 
celků skupin MAS a MAP, spolupracujeme 
s ORP Opavsko, Frenštátsko, Kopřivnice, 
Třinecko a zveme na naše setkávání i školy 
z regionu Slezská brána.

Dobré a kvalitní znalosti našich peda-
gogů, individualizace výuky, tandemová 
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výuky, klima školy jsou vzorové pro školy 
regionu. Jsme rádi, že máme co nabíd-
nout a naše práce s žáky je tímto alespoň 
oceněna další pedagogickou veřejností.

Během podzimu jsme připravili mini-
konferenci na téma Podporujeme nadané 
děti pro budoucnost a pokračovali prak-
tickým workshopem Vzdělávání nadaných 
rychle a prakticky.  V rámci akcí jsme vyu-
žili osobní zkušenost pedagogů škol i rodi-
čů, jak nadané děti a žáky rozpoznat, učit, 
zapojit mezi běžné žáky, jak jim navodit 
tvůrčí prostředí bez zvýrazněných odliš-
ností od ostatních, jak motivovat peda-
gogy pro práci s nadanými dětmi.  Lektoři 
byli ryze z praxe a poskytli pedagogům 
řadu podnětů a nápadů. Že akce bývají 
úspěšné dokládá mnohdy účast v rozsa-
hu více než 50 účastníků. V novém roce 
navazujeme seminářem k legislativním 
změnám a praktickým workshopem s akti-
vitami k rozvoji osobnostních kompetencí.

V rámci školy jsme získali dotaci na zce-
la nové vybavení počítačové učebny pro 
žáky, což využijí také pedagogové. Částka 
9.500.000,-Kč bude využita na obnovu 
počítačové techniky, vzdělávací aktivi-
ty pro školy v okolí a rozvoj počítačové 

gramotnosti žáků i pedagogů samotných. 
To vše v rámci projektu ESF Šíření pří-
kladů dobré praxe Raškovice a reg. č. 
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/00
12382. Naši pedagogové, jež jsou na vyšší 
úrovni v počítačové gramotnosti, neboť 
naše škola již velmi dlouho využívá mo-
derní technologie, počítačové programy 
ve výuce, vytváří vlastní materiály, nabídne 
své zkušenosti pedagogům škol v okolí 
i v jiných okresech, naučí kolegy pracovat, 
využívat techniku k ulehčení práce s žáky, 
naučí je využívat techniku pro lepší indi-
vidualitu výuky. Do projektu se zapojilo 
celkem 8 pedagogů různých aprobací 
a stanou se mentory a lektory.

S koncem roku 2019 mi dovolte podě-
kovat zaměstnancům školy za velmi eru-
dovaný, odborný, empatický a kvalitní pří-
stup k žákům, výuce, rodičům i žákům za 
vstřícný a otevřený postoj ke škole a těm 
všem společně za vytváření pozitivního 
a dobrého klimatu na škole, za vytváření 
podmínek pro vzdělávání, v nichž se žáci 
cítí dobře, spokojeně a bezpečně. 

Žáci vycházející z naší školy jsou hodno-
ceni jako velmi kvalitní lidé, znalí a praktič-

tí, k tomu velmi lidští a prosociální.
Děkuji zřizovateli za podporu 

a ochotu při realizaci nových a mo-
derních podmínek pro zlepšení 
chodu školy.

Velké poděkování patří také paní 
knihovnici Marii Zemanové za úz-
kou spolupráci se školou nejen 
v literární činnosti a VK Raškovice 
v oblasti sportovních aktivit.

Pohodu, radost a láskyplné vá-
noční dny, nový rok 2020 bohatý na 
nevšední zážitky přejeme.

Mgr. Hana Kachtíková
ředitelka školy
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Náš Klub seniorů se stejně  jako v loň-
ském roce opět  schází  každé  první úte-
rý  v měsíci v Kulturním středisku v Raš-
kovicích. Těchto schůzek se zúčastňuje  
pan starosta  Jiří Blahuta a informuje nás 
o aktuálním dění a práci v obci.V zimních 
měsících patřilo mezi hlavní body pro-
gramu Klubu promítání  snímků  z ab-
solvovaných zájezdů z předchozích let 
a navíc pak prezentace krásných obráz-
ků  ze zajímavých oblastí Indie, Francie 
a Ruska.

Senioři také mohli za zvýhodněné  
vstupné navštívit Kino Vlast ve Frýdku-
-Místku a to ve středy v dopoledních 
hodinách. Rovněž  byla možnost využít  
plavecký bazén na Morávce.

U příležitosti MDŽ jsme připravili  
kulturní  odpoledne v hotelu Trávný, 
kde s  programem vystoupila akrobatic-
ko-taneční skupina z Ostravy, ženy byly 
obdarovány  tradiční  květinou a bylo 
připraveno malé občerstvení. Květno-
vá schůzka byla opět spojena s oslavou 
a to Dne matek, kde vystoupil pan sta-
rosta a následně děti z naší mateřské 
a základní školy s hezkým programem. 
Milou pozorností byly dárečky – kera-
mická  ozdobená  srdíčka, která ve školní 
dílně vyrobili a předali naší žáci. Poté 
následovalo příjemné posezení s malým 
občerstvením.

Další, dá se říci tradicí, se stalo sma-
žení vaječiny v měsíci červnu a pak gri-
lování  klobás na hřišti – letos pro velkou 
oblibu v měsíci červenci i září.

Pro příznivce pohybu a setkávání  
byla  pečlivě  vybírána a uskutečněna 
vycházka  s určitým cílem, jako například  

Komorní Lhotka, kde jsme ředitelce tam-
ního integrovaného sociálního ústavu  
předali výtěžek  z lednové  Tříkrálové 
sbírky. Dalšími cíli  pak byly  Hukvaldy, 
Bílý Kříž, Morávka, Bumbálka, Pržno 
a Valašské Meziříčí. S velkým zájmem 
a úspěchem se pak setkaly  zájezdy.  Prv-
ní byl do Ostravy  se zastávkou  v Cho-
těbuzi, druhý  se uskutečnil do Kladrub 
a na Kunětickou horu. V měsíci  září jsme 
se vypravili až na Slovensko, kde  jsme 
absolvovali prohlídku Trenčianského 
hradu  a prošli se lázněmi v Trenčian-
ských Teplicích.

V řadách členů  Klubu  jsou i senioři, 
kteří  si oblíbili  bowling v herně  U Kří-
že  ve Frýdku, kterou pravidelně jednou 
měsíčně navštěvují a pořádají turnaje.

Pro ty, kteří mají rádi klidnější zá-
bavu, slouží tzv. „zábavná odpoledne“. 
Vždy jedna středa v měsíci je v kulturním 
středisku vyčleněna pro společné hry, 
jako je mariáš, kanasta,  apod.

Dalším dobrým programem jsou  
hudebně-literární podvečery, které or-
ganizuje paní Marie Zemanová spolu 
s panem Alešem Nitrou. Kromě prázd-
nin se konají jednou měsíčně v úterý 
v Kulturním středisku Raškovice. Ani 
zde naši senioři nechyběli, stejně jako při 
návštěvách  představení v ostravských 
divadlech, které paní Zemanová rovněž 
zajišťuje.

Ještě je třeba uvést, že naši  senioři 
se opětovně  podíleli na přípravě a  reali-
zaci akce  „Den Raškovic“na fotbalovém 
hřišti. Napekli koláče, které pak spolu 
se zákusky rovněž ve stánku prodáva-
li. Někteří senioři, coby aktivní členové 

Klub seniorů v Raškovicích informuje 
o své činnosti
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místního zahrádkářského spolku, se za-
pojili i do přípravy a realizace výstavy 
ovoce, zeleniny a květin v naší sportovní 
hale.Na jaře byla akce Ukliďme Česko 
a v říjnu se pak někteří naši členové Klu-
bu  zúčastnili výsadby 100 ks ovocných 
stromků na dolním konci Raškovic. 

Na 6. prosince  připravujeme  Miku-
lášský večírek  s kulturním programem 
v hotelu Trávný a 30.prosince nás ještě 
čeká  předsilvestrovská vycházka  Zlat-
ník – Visalaje.

Činnost našeho Klubu seniorů je po-
drobněji rozvedena spolu s fotografi emi 

v naší kronice, která je uložena v naší  
místní  knihovně.

Akce většího rozsahu představu-
jí značné fi nanční náklady, které jsme 
mohli uskutečnit jen díky tomu, že nám  
obec poskytla fi nanční příspěvek na naši  
činnost. Proto tímto chci poděkovat  sta-
rostovi obce a všem členům obecního  
zastupitelstva za jejich podporu.

Při této příležitosti také děkuji všem, 
kteří se na hodnotném programu Klubu 
podílejí.

Dybová Marie, předsedkyně Klubu

Domov se zvláštním režimem Raškovice
– Adámkova vila 

Dne 18. 11 .2019 to bylo  již 4. roky, co 
se náš Domov pro seniory v Raškovicích 
v Adámkově vile rozrůstá a pomáhá lidem, 
kteří již nemohou své stáří důstojně prožít 
ve svých domovech.

V Domově se o ně starají naše zdra-
votní sestřičky, pracovníci přímé péče 
a ostatní zaměstnanci, kteří jsou pro tuto 
službu nezbytně potřební. Touto cestou 
bych chtěla celému personálu poděkovat 
za jejich nelehkou práci.

Dne 5. 10. 2017 se nám podařilo 
zaregistrovat pod Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje službu „Do-
mov se zvláštním režimem DELPHINUS 
DELPHIS s.r.o.“ Tento krok byl provázen 
náročnou celkovou vnitřní rekonstrukcí 
budovy, která musela splňovat kritéria ze 
strany hasičů, hygieny a Krajského úřadu.

DELPHINUS DELPHIS s.r.o.

Raškovice 28, 739 04 Pražmo, okres Frýdek- Místek
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V roce 2018 jsme začali pracovat na 
projektové dokumentaci pro rozšíření 
kapacity z 24 klientů na 37 klientů. Z bý-
valé restaurace a kavárny jsme vybudovali 
lůžkovou část, kterou jsme zdárně zko-
laudovali v březnu 2019. Tím jsme mohli 
pomoci dalším lidem, kteří tuto službu 
potřebují.

V červenci 2019 jsme nechali postavit 
venkovní stan, který slouží jako jídelna 
a společenská místnost pro naše klienty 
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a rodinné příslušníky. V budoucnu plánu-
jeme přístavbu, která tento stan nahradí.

Babičkám a dědečkům jsme pořídili 
kočičky, aby se mohli potěšit nějakými 
zvířátky, na které byli ze svých domovů 
zvyklí.   

Velkou radost jim dělá i vnoučátko, 
o které se mohou starat. 

Přes projekt Ježíškova vnoučata nám 
byly darovány mobilní květináče, ve kte-
rých jsme si společnými silami vypěstovali 
vlastní zeleninu. Teď na podzim jsme si do 
nich vysadili vřesy.  
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V zimním období se opět těšíme na 
Mikuláše s čertem, na posezení u vánoč-
ního stromečku, kde si rozdáváme vánoč-
ní dárky, které zajistí rodiny klientů nebo 
projekt Ježíškova vnoučata. 

Tímto jsem se chtěla s vámi podělit 
o to, co se v Adámkově vile vlastně ode-
hrává….

A popřát v nadcházejících svátečních 
dnech příjemnou Vánoční atmosféru.

Lenka Janečková
ředitelka 
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Místní knihovna Raškovice 
Vás srdečně zve na 

Besedu s Josefem Nitrou 
o jeho cestě v červenci 2019  
Transsibiřkou magistrálou  

s několika zajímavými zastávkami  
na nádherné letní Sibiři 

 
Foto Josef Nitra 

PÁTEK 17. LEDNA 2020  OD 16. 00 HODIN 
KULTURNÍ STŘEDISKO RAŠKOVICE 

 

Kulturní okénko
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Sportovní rubrika

TENISOVÝ ODDÍL
TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE 

obec Pražmoobec Raškovice

Foto z VSH v Raškovicích ze dne 19.11.2019. Zleva: Florentýna Kusynová, Anna Václavíková, 
Šimon Suszka, Izabela Ruprechtová, Vilém Vykoukal, Jan Šebesta, Matyáš Pekárek, Vojtěch Pá-
lenič, Jan Popelka, Stela Bonková, Tobiáš Jurga, Kamila Naji Hmoodová, Jakub Klanica, Adam 
Rusňák, Adéla Laníková, Lucie Šebestová, Štěpán Pálenič, Šimon Jurga a Ema Bonková.

Na podzim ve sportovním areálu antu-
kových kurtů došlo ve spolupráci s volejba-
lovým oddílem k realizaci uložené výsad-
by 17ks dřevin jako náhrada za z hlediska 
bezpečnosti vynucené kácení poškozených 
stromů v předešlých dvou letech. Tenisová 
sezona na venkovních antukových kurtech 

již skončila a naše mládež se začátkem listo-
padu přestěhovala do víceúčelové sportov-
ní haly. Zde v zimním období probíhají tré-
ninky tenisu všech věkových kategorií, kde 
často využíváme k zdokonalování techniky 
mladého tenisty i automatický nahrávací 
stroj tenisových míčků.
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Milí rodiče, máte-li zájem mít doma ma-
lého tenistu, neváhejte a kontaktujte nás 
na tenisraskovice@seznam.cz, protože jen 
ten správně pinká, kdo trénuje odmalinka 
a místo tabletu pořiďte dítěti raději raketu!

Závěrem přejeme sportovcům a všem 
spoluobčanům příjemné prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví a mnoho sportovních 
úspěchů v novém roce 2020.

O vánocích, v případě mrazivých dnů 
se všichni bruslaři mohou těšit na venkovní 
kluziště!

Sportu zdar, tenisu zvlášť.
  
     

   tenisový oddíl
 TJ Sokol Pražmo-Raškovice

  
     

   tenisový oddíl

OÁZA ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA 
V RAŠKOVICÍCH

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V OÁZE
Co nejsrdečněji vás zveme na oblíbené předvánoční setkání do OÁZY zdra-

vého a šťastného života v Raškovicích. 

KDY?  V pátek 20. prosince 2019 od 17.00 hodin.

Kromě tradičně netradičního báječného programu, kterým bychom Vás 
i sebe navzájem rádi pobavili i zahřáli u srdíčka, se můžete těšit třeba i na vá-
noční punč s nějakou tou dobrůtkou a nebo možnost koupit dárek umělecké či 
duševní hodnoty nejen svým blízkým, ale i sobě … 

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás … 
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ZIMNÍ CYKLUS PRAVIDELNÝCH ČTVRTLETNÍCH 
KURZŮ V OÁZE ŠKOLY JÓGY KARAKAL

Nejbližší cyklus kurzů začíná v týdnu 
od 13. ledna, přihlašovat se můžete už 
koncem prosince 2019, začátkem ledna 
2020 e-mailem (joga-karakal@seznam.
cz) nebo prostřednictvím elektronické 
přihlášky na našich webových stránkách 
(www.joga-karakal.cz). 

Kurzy probíhají jednou týdně po 
dobu deseti týdnů, v prostorách Oázy 
zdravého a šťastného života v Raškovicích 

(Raškovice 241, přístup od fotbalového 
hřiště). 

Běžná lekce trvá 90 minut, 
Sauna a hatha jóga 150 minut.

Cena kurzů:

800,- Kč (všechny kurzy kromě SAUNA 
A HATHA JÓGA)

700,- Kč – studenti, nezaměstnaní, dů-
chodci (všechny kurzy kromě SAUNA 
A HATHA JÓGA)

1500,- Kč – SAUNA A HATHA JÓGA  
(CVIČENÍ SE ZDRAVOTNÍMI PRVKY, 
PRÁCE S TĚLEM, PRÁCE S DECHEM …, 
SAUNA, RELAXACE).  

Na jakékoliv dotazy rádi odpovíme 
(e-mail joga-karakal@seznam.cz, www.
joga-karakal.cz, tel +420 737 617 841 – 
Lenka Chamrádová).
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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

• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.
Kolektiv učitelů a přátel 

Školy jógy KARAKAL
www.joga-karakal.cz
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Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ prodávají balená a volně ložená paliva. Dopravu 
zajišťujeme, nabízíme i skládání uhlí dopravníkem až do sklepa. 

    +420 774 30 99 55
   www.facebook.com/IvyRASY

před po

Do konce ledna 2020
ZVÝHODNĚNÁ CENA

... i Vy můžete mít krásné ŘASY.

NOVĚ
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Do konce ledna 2020
ZVÝHODNĚNÁ CENA
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Jak lze od státu získat zpět až 50 % vynaložených nákladů 
na rekonstrukci vaší nemovitosti?

Pokud máte v plánu rekon-

strukci nemovitosti (výměna 

oken, zateplení fasády, podlah, 

stropů) nebo jste již rekonstrukci 

provedli, mám pro vás tyto tipy:

Zavolejte a my vám poradíme, 

jakým způsobem byste mohli zís-

kat část svých investovaných pe-

něz zpět, případně jakou další in-

vestici na nemovitosti byste měli 

udělat, abyste získali od státu do-

taci a tím i zpět až 50 % z vašich 

investic.

Příklad z praxe:

Na servisní schůzce jsme zjis-

tili, že klient před rokem měnil 

střechu, vše z vlastních investic, 

bylo to zhruba 150 000 Kč. Po-

radili jsme se s naším specialis-

tou, který řeší dotace z programu 

Nová Zelená úsporám a na ná-

sledné schůzce dostal klient in-

formace, že pokud by si ještě udě-

lal zateplení domu, tak má nárok 

na proplacení 50 % jak z ceny 

střechy, tak na zateplení nemo-

vitosti, které bylo nutným zákla-

dem pro obdržení dotace. Klient 

neměl již vlastní prostředky, nic-

méně u nás měl předschválený 

limit, takže jsme mu jednoduše 

bez zajištění půjčili 300 000 Kč. 

Následně si zateplil nemovitost 

a poté mu náš specialista vyří-

dil schválení a čerpání dotace 

a klient obdržel fi nance od státu 

ve výši 225 000 Kč. 

Klient tak na základě nezá-

vazné schůzky zjistí, za jakých 

podmínek lze získat dotaci, 

může rekonstrukci následně 

provést svépomocí nebo fi rmou, 

kterou si sám vybere, popř. vyu-

žije naše doporučené fi rmy. Vše 

může začít dělat hned poté, co 

mu náš spec ialista vyřídí schvá-

lení dotace. 

Pokud patříte mezi ty, kteří 

nyní plánují zateplení, výměnu 

oken či střechy, zavolejte a domlu-

víme schůzku se specialistou, jenž 

následně zjistí, jakou maximální 

dotaci můžete získat, popř. za ja-

kých podmínek. 

Náš specialista vyřídí veškeré 

potřebné dokumenty, zajistí vy-

pracování projektové dokumenta-

ce a pomůže i s čerpáním dotace. 

Nemáte-li vlastní peníze ane-

bo by vám nestačily na kompletní 

rekonstrukci domu, můžeme vám 

půjčit za zvýhodněných podmínek 

a poté úvěr doplatit, jakmile vám 

přijdou peníze od státu. Můžeme 

vám zajistit nejen úvěr zajištěný 

nemovitostí, který je obdobou 

hypotéky (Hypoúvěr), a nebo 

velice jednoduchý Rychloúvěr, 

který poskytuje Modrá pyramida 

bez zajištění až do výše 800 000 

korun.

Na závěr
Zkuste využít vše, na co máte 

nárok – dotace se vztahuje vždy 

na nemovitost! Takže pokud 

vlastníte více nemovitostí, můžete 

čerpat vícekrát!

Není to tak těžké, pokud máte 

někoho, kdo ví, jak na to. Dotace 

se dají čerpat také na výstavbu 

nových nemovitostí. Výše dotace 

vždy záleží na zvolené formě izo-

lačních materiálů a technologií.

Těším se na případné dotazy, 

které rád zodpovím. 

Aleš Kocur

oblastní ředitel

Modrá pyramida 

Frýdek-Místek

608 474 247

Ales.Kocur@mpss.cz

ROČNÍ DÁLNIČNÍ 
ZNÁMKA ZDARMA! 
nebo lego za 1500 Kč

Pro nové klienty
za 2 stavební spoření

Nárok na dárek
máte jen v případě rezervace na tel. čísle 608 47 42 47.

Navíc smlouva bez vstupního poplatku.
Omezený počet dálničních známek 100 kusů, max. však do 13.12.2019.

Info na: dalnicni znamkazdarma@seznam.cz
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?  

Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,  

nebo Vám stromeček uřízneme my. 

Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského zahajuje  

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK  

cena od 400,- 
 

 

 

 

 

 

 

Najdete nás u domu č. p. 43 

Termín návštěvy objednávejte dopředu  

(nejlépe víkend)  

Kontakt: JanCarbol@seznam.cz , nebo 602 741 231 

Zabalení stromku do sítě ZDARMA  
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Broučkiáda
Ve čtvrtek 14. 11. v podvečer se to 

mezi naší školkou a Hospůdkou u bobra 
hemžilo samými malými broučky a svět-
luškami. Jako každý rok se tady totiž opět 
konala tradiční podzimní Broučkiáda. Děti 
z Raškovic a okolí prověřovali Broučci 
a Berušky celkem na šesti stanovištích, 
která byla rozmístěna po trase mezi ma-
teřskou školou a Hospůdkou u bobra. 
Děti si tak mohly vyzkoušet například 
rozpoznávání podzimních plodů, slalom 
mezi kužely, počítání puntíků Berušky 
a nakonec musely dokonce pomalovat 
vlastní rodiče, aby ti také mohli vstoupit 
do našeho světa Broučků. Na každém 
stanovišti čekala na děti za splnění úko-
lu drobná odměna, na závěr trasy pak 
i drobné občerstvení ve formě chutných 
těstovin a teplého čaje. Akce se nám pa-
rádně vydařila, počasí bylo příjemné, děti 
domů odcházely spokojené, nadšené a se 
spoustou nevšedních zážitků. 

Ráda bych moc poděkovala za spo-
lupráci při pořádání akce Hospůdce 

u bobra, dále pak paní Ferfecké za pomoc 
s organizací a oslovováním sponzorů, 
všem učitelkám (i bývalým ) a asistent-
kám z MŠ Raškovice, a taky paní Nová-
kové s dcerou za organizaci jednotlivých 
stanovišť, dále panu Kohutovi za hudbu 
na akci, manželům Dybovým a panu Še-
bestovi za pomoc s přípravou a úklidem 
světýlek na trase a v neposlední řadě také 
obci Raškovice za fi nanční příspěvek na 
odměny pro děti. 

Bc. Barbora Pánková, vedoucí učitelka



Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Morávka 

srdečně zve na tradiční 

 
srdečně zve na tradiční

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

konanou v kulturních a společenských prostorách obce Morávka 

v sobotu 14. 12. od 8 do 16 hodin 
v neděli  15. 12. od 8 do 16 hodin 
v pondělí 16. 12. od 8 do 12 hodin 

 
Výstavu pořádají členové zahrádkářského svazu 

a děti ZŠ a MŠ v Morávce. 
Potěší vás vánoční dekorace, tradiční pečivo i zvyky. 
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