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Vážení spoluobčané,

z důvodu značných nesrovnalostí 
a chyb, hlavně v posledním čísle Rašky, 
za což se všem dotčeným omlouváme, 
jsme změnili vydavatele a tím i novou 
podobu Rašky. Věříme, že se Vám bude 
líbit.

Doba prázdnin, dovolených a odpo-
činku se blíží neúprosným tempem. Chci 
vám možná trochu v předstihu popřát 
krásné slunečné léto, abychom všichni 
načerpali novou energii po zimních a jar-
ních chmurných dnech, a zvládli v poho-
dě a s přehledem uspěchanou, časově 
náročnou dnešní dobu. Našim školákům 
a studentům přeji, aby to letošní vysvěd-
čení bylo nejhezčí, takové jaké si vysnili 

V minulém výtisku Rašky došlo ze strany tiskárny k chybě – údaje v tabulce byly neúplné. Tiskár-
na Beatris se tímto velice omlouvá. Z tohoto důvodu zveřejňujeme tabulku ještě jednou.

V měsíci červenci proběhne rekonstrukce chodníku, zpevněných ploch a te-
rénních úprav u zdravotního střediska a lékárny v Raškovicích, které jsou ve špat-
ném stavu. Vítěznou fi rmou je Ing. Vála Jiří. Proto žádáme všechny návštěvníky 
zdravotního střediska a lékárny v době realizace zvýšené pozornosti, aby nedošlo 
k nechtěnému úrazu. Děkujeme za pochopení.     

Starosta a místostarosta

a jaké si zasloužili za celoroční snahu. 
Vycházejícím žákům bych chtěl popřát 
dobrou volbu dalšího studia, které se jim 
stane koníčkem a zálibou, pak jde všech-
no snáz a ne z donucení. Nám rodičům 
při kontrole vysvědčení, pokud není po-
dle našich představ, přeji pevné nervy. 
Vzpomeňme si na dobu a není tomu tak 
dlouho, že i nám se všechno někdy ne-
podařilo tak, jak jsme si to představovali 
my nebo naši rodiče. Rádi jsme pak na 
obhajobu používali větu: „No jo, to byla 
jiná doba“.

Ještě jednou na závěr přeji všem 
hezké prosluněné léto bez úrazů a nepří-
jemností.

Starosta a místostarosta

Úvodní slovo

Počet obyvatel Obce Raškovice k  31. 12. 2011

rok 2011 muži ženy celkem Počet obyvatel

k 1. 1. 2011 ...................... 1.766

Počet obyvatel

k 31. 12. 2011 .................. 1.802

Jana Lepíková

Narození 8 5 13

Přistěhování 33 30 63

41 35 76

Úmrtí 6 7 13

Odstěhování 16 11 27

22 18 40
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Závěrečný účet obce Raškovice za rok 2011

1) Základní údaje o rozpočtovém hospodaření obce 

Schválený Upravený Plnění
rozpočet rozpočet rozpočtu

Daňové př  00,000 260 31ymjí  99,562 596 31   99,562 596 31             
Nedaňové př  00,300 407 2ymjí  49,334 670 3     49,334 670 3                 
Kapitálové př  -ymjí                    1 292,00  00,292 1                               
Př  00,425 684 3ecatod étaji  02,107 617 4     02,107 617 4                 

19 252 527,00  31,396 984 12  31,396 984 12             
 00,000 036ykmezoP  00,588 8        00,588 8                               

30 500,00  06,187 62          06,187 62                           
25 000,00  00,000 52          00,000 52                           

757 000,00  00,419 311        00,419 311                       
 00,000 074 1ecinliS  02,068 976     02,068 976                       

1 126 400,00  00,456 711     00,456 711                       
241 000,00  00,000 142        00,000 142                       

 00,000 14adov ántiP  00,258 39          00,258 39                           
Odvádění a čištění odpadních vod 350 000,00  00,631 683        00,631 683                       

30 000,00          141 954,00  00,459 141                       
 00,000 136 4alokš índalkáZ  02,022 916 5     02,022 916 5                 

20 000,00  02,367 9          02,367 9                               
 00,000 003anvohinK  52,097 682        52,097 682                       
 00,004 771arutluK  54,282 641        54,282 641                       

40 000,00  00,260 41          00,260 41                           
64 500,00  17,322 67          17,322 67                           

206 000,00  00,023 022        00,023 022                       
580 000,00  00,000 026        00,000 026                       
207 500,00  00,696 102        00,696 102                       
322 500,00  91,230 795        91,230 795                       

1 110 000,00  37,160 613 7     37,160 613 7                 
520 000,00  97,245 494        97,245 494                       

 00,052 75omžarP yborH  00,052 75          00,052 75                           
-                     127 600,00  00,006 721                       

Územní rozvoj (SOPM, SMO) 174 500,00  04,723 22        04,723 22                           
50 000,00  00,857 62          00,857 62                           

1 357 500,00  08,634 061 1     08,634 061 1                 
435 000,00  00,558 683        00,558 683                       
900 000,00  06,167 789        06,167 789                       
560 000,00  34,366 154        34,366 154                       
984 000,00  00,651 389        00,651 389                       

Sč  -udil ínátí                    421,00  00,124                                     
4 283 200,00  17,138 661 4     17,138 661 4                 

Chodníky, čekárny

Ostatní kult.záležitosti (SPOZ)

Mateřská škola

Vnitřní obchod (Obecník)

Dopravní obslužnost

Zdravotní středisko, lékárna, zubní
Bytové hospodářství

Územní plán

Ukazatel

Příjmy celkem

Veřejné osvětlení

Ozdravování hosp.zvířat (psi, včelaři, myslivci)

Ostatní zemědělská činnost (zahrádkáři)

Školní stravování (kuchyň ZŠ)

Obnova památek 

Péče o vzhled obcí
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce

Nebezpečný odpad

Kulturní středisko

Místní správa

Ostatní tělovýchovná činnost

Separovaný odpad
Komunální odpad

Ostatní zájmová činnost - klub důchodců, aj.
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25 000,00  00,109 32          00,109 32                           
3 420 976,00  78,893 230 5     00,162 613                    

9 982,00  00,289 9           00,289 9                               
 00,802 731 52meklec ejadýV  31,473 478 03  62,632 851 62             

Fin. vypořádání min. let

Finanční operace
Ostatní finanční operace (DPH, rezervy)

Př  00,725 252 91meklec ymjí  31,396 984 12  31,396 984 12             
 00,802 731 52meklec ejadýV  31,473 478 03  60,732 851 62             

Saldo příjmů a výdajů 5 884 681,00  00,186 483 9   -  39,345 866 4        - -         
-                     3 500 000,00  00,000 005 3                 

Změna stavu prostředků 5 884 681,72  97,731 617 4    39,345 861 1                 
Financování celkem 5 584 681,00  00,186 483 9    39,345 866 4                 

Úplné údaje o plnění rozpočtu jsou přílohou k závěrečnému účtu.

Dlouhodobě půjčené prostředky

Úprava za rok Plnění za rokPŘEHLED HOSPODAŘENÍ Schválení na rok

2) Dotační programy (v Kč)

Poskytovatel ÚZ Úč aktarVakžoloPítižuop le

Min. financí 98005 Sč 00,702 911141102 udil ínátí

Min. financí příspě 02114ívtslokš an kev

Min. financí příspě 02114uvárps an kev

Úřad práce 13101 aktivní politika zamě 06114itsonants

Úřad práce 13234 aktivní politika zamě 06114itsonants

Min. školství 33123 ZŠ - OP Vzdě 061142102/1102 ínávál

MS kraj 327 Hospodař 06114hcísel v íne

MS kraj 14004 hasič 06114HDS yktondej ejadýv - i

Obce neinvestiční příspě 06114ícbo do ykv

03124ymod évotyb - máropsú áneleZ90909PŽ FS

Obec Raškovice neinvestiční příspě 09225ON ykv

Obec Raškovice neinvestiční příspě 09335)ÚSI( ykv

Dotace celkem 9 207,00    

Dotace byly plně vyčerpány, poskytnuty na daný účel a řádně vyúčtovány. Dotace pro ZŠ - OP Vzdělávání byla poskytnuta 
na rok 2011 až 2012, proto je vyčísleno čerpání za rok 2011 - dotace bude vyúčtována v roce 2012.

2a) Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím - položka 5229 (v Kč)

aktarVakžoloPletavotyksoP

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225Český zahrádkářský svaz Raškovice

Sdružení rodičů při ZŠ Raškovice

Klub českých turistů - oblast Moravskoslezská

Římskokatolická farnost Morávka

Svaz postižených civil.chorobami Raškovice

Název organizace

VK Raškovice 

TJ Pražmo - Raškovice

SKP Ostrava, oddíl JUDO Raškovice

25 000,00           25 000,00            

120 000,00         120 000,00          

3 000,00              

6 000,00              

3 500,00              Svaz telesně postižených Pražmo-Morávka

40 000,00           40 000,00            

96 000,00           96 000,00            

960 820,20         453 440,00          

15 000,00           15 000,00            

421,00

Čerpáno

1 876 500,00       

500 024,00          

17 500,00            

866 696,00          

50 000,00            

5 116 810,00       

110 000,00          

50 000,00           

5 633 397,20      

17 500,00           

866 696,00         

1 042 609,00       

102 000,00         102 000,00          

1 620,00              

Schváleno

9 628,00             

1 042 609,00      

1 620,00             

500 024,00         

110 000,00         

1 876 500,00      

Schváleno Čerpáno

310 000,00         310 000,00          

270 000,00         270 000,00          

3 000,00             

6 000,00             

3 500,00             
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Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Obec Raškovice 09225

Dotace celkem 0

2b) Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím - položka 5339 (v Kč)

aktarVakžoloPletavotyksoP

Obec Raškovice 09335

Dotace celkem 0

 00,000 05aktohL ínromoK ÚSI           50 000,00            

50 000,00           50 000,00            

54 196,00            

2 500,00             

2 500,00             

Český svaz včelařů Dobrá

Český svaz včelařů Lubno

Klub důchodců Raškovice

Název organizace Schváleno

Záchranná stanice Bartošovice

Myslivecký spolek Raškovice 

869 696,00          

1 000,00             1 000,00              

17 000,00           17 000,00            

2 500,00              

2 500,00              

Čerpáno

60 000,00           

875 500,00         

3) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí (v tis. Kč)

Základní škola a mateřská škola v Raškovicích

finanční příspěvek na činnost (od kraje)

finanční příspěvek na provoz (od obce)

majetkové fondy

peněžní fondy

finanční majetek

výsledek hospodaření

Roční účetní závěrka a ostatní výkazy jsou založeny na obecním úřadě. 

4) Přehled majetku obce (v brutto tis. Kč)

Účet

018 DDNM software

019 DNM územní plán obce 

021 DHM stavby

022 DHM movité věci

028 DDHM drobný majetek

 031 pozemky

041, 042 nezařazený majetek

069 akcie ostatní finanční majetek

231 ZBÚ finanční prostředky k 31. 12. 

311 - 346 krátkodobé pohledávky

321 - 378 krátkodobé závazky

 419 sociální fond k 31. 12. 

 493 výsledek hospodaření

Podrobný přehled viz inventarizace obce.

2 264,12

1 983,82

4 206,14

4 716,13

5,00

2 804,45

35,99

2 836,47

10 562,18

5 823,38

488,95

121 387,49

Částka 

217,18

Název

2 723,15

669,24

723,25

288,48

14 142,00

4 271,00
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6) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2011

P ezkoumání hospoda ení obce Raškovice bylo provedeno v souladu se zákonem . 420/2004 Sb., 

o p ezkoumuní hospoda ení územních samosprávných celk  a dobrovolných svazk  obcí

Moravskoslezským krajem.

Záv r p edané zprávy ze dne 2.5.2012 zní:

* P i p ezkoumání hospoda ení obce dle § 2 a § 3 zákona  . 420/2004 Sb., za rok 2011 nebyly 

   dle § 10 odst. 3 písm. a )  zjišt ny chyby a nedostatky.

* P i p ezkoumání hospoda ení za rok 2011 nebyla zjišt na rizika, která by mohla mít negativní 

   dopad na hospoda ení územního celku v budoucnosti.

* Podíly pohledávek, závazk  a zastaveného majetku

     - podíl pohledávek na rozpo tu územního celku inil  11,81 %

     - podíl závazk  na rozpo tu územního celku inil 12,14 %

     - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku inil 0,00 %

Úplné zn ní návrhu Záv re ného ú tu obce Raškovice za rok 2011 v etn  celé zprávy o výsledku p ezkoumán
hospoda ení je vyv šeno na elektronické ú ední desce Obecního ú adu Raškovice www.raskovice.cz 
a rovn ž je na uvedeném ú ad  k nahlédnutí v dob  ú edních hodin.

Ji í Blahuta

starosta obce Raškovice 

  5) Sociální fond (v Kč)

převod zůstatku z roku 2010

objem finančních prostředků na rok 2011

zůstatek fondu 2011 převedený do následujícího roku

Podrobný přehled viz inventarizace obce.
*) příspěvek na stravování, penzijní pojištění, ošatné, masáže, kurzy jógy, ozdravný pobyt, aj.

Pro sociální fond nebyl zřízen zvláštní účet, je součástí rozpočtu obce - položka 5499.
Fond je tvořen z hrubých mezd a odměn za výkon funkce starosty za příslušný kalendářní rok ve výši 4 %.

723,25

35 995,50

ČástkaSociální fond

čerpání fondu 2011 *)

39 578,50

141 263,00

144 846,00
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Děti a cestovní doklady
po 26. červnu 2012

Jak budou moci cestovat děti do ciziny po 26. 6. 2012?

Pouze s vlastním cestovním dokladem!

Upozorňujeme rodiče, že od 27.6.2012 musí mít při vycestování do zahraničí kaž-
dé dítě svůj cestovní pas, eventuálně občanský průkaz (vydávaný od 1.1.2012), neboť 
platnost zápisů dětí provedených v cestovních pasech rodičů končí dnem 26.6.2012. 
Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad pro cestování v rámci států Evrop-
ské unie. Oba doklady se vydávají s dobou platnosti na 5 let. 

O vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu žádá rodič (opatrovník, pěs-
toun) dítěte. Předkládá se rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Pouze v přípa-
dě pochybností o státním občanství dítěte nebo v zákonem stanovených případech 
(např. pokud dítě nemá trvalý pobyt na území České republiky) lze také vyžadovat 
doklad o státním občanství dítěte.

Žádný formulář se předem nevyplňuje, fotografi e se nedokládá (s výjimkou vydání
občanského průkazu, kdy lze také fotografi i pořídit u fotografa, který ji elektronicky
prostřednictvím datové schránky ministerstva vnitra zašle úřadu, u kterého bude 
rodič žádost podávat). Správní poplatek za vydání cestovního pasu (se strojově či-
telnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji – tzv. E-pas) je 100 Kč, správní 
poplatek za vydání občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji a bez kontaktního 
el. čipu – tzv. E-OP) je 50 Kč. Doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání 
žádosti.

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat pouze u obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností v místě trvalého pobytu dítěte (u nás Magistrát města Frýdku-
Místku, ul. Palackého 115, Frýdek-Místek). Žádost o vydání občanského průkazu 
může rodič podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností bez 
ohledu na místo trvalého pobytu dítěte. Přímo u podání žádosti se pořizuje fotografi e 
dítěte (u cestovního pasu u dětí ve věku od 12 let také otisky prstů), tudíž je nutná 
osobní přítomnost dítěte na úřadě. Na Magistrátu města Frýdku-Místku se žádosti 
o vydání obou typů dokladů přijímají v úředních hodinách na oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

Bližší informace na
tel. č. 558 609 455, 558 609 456  a  558 609 458.
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Rozpočet obce Raškovice na rok 2012

P ÍJMY
OdPa Položka Popis K

1111 Da  z p íjm  fyz.osob ze záv. in. 2 500 000
1112 Da  z p íjm  fyzických osob ze SV 100 000
1113 Da  z p íjm  fyzických osob z kapit.výnos 200 000
1121 Da  z p íjm  právnických osob 2 400 000
1122 Da  z p íjmu právnických osob za obce 300 000
1211 Da  z p idané hodnoty 5 700 000
1334 Odvody za odn tí p dy ze zem.p dního fondu 1 600
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 980 000
1341 Poplatek ze ps 32 000
1342 Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt 1 000
1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 25 000
1344 Poplatek ze vstupného 5 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000
1351 Odvod výt žku z provozování loterií 6 400
1361 Správní poplatky 200 000
1511 Da  z nemovitostí 965 000
4112 Neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu 2 386 024
4116 Ost.neinv.p ijaté transfery ze státního rozpo tu 36 000
4121 Neinvesti ní dotace od obcí na provoz ZŠ 1 000 000
4213 Investi ní p ijaté dotace ze státních fond 2 297 400
4222 investi ní p ijaté dotace od kraj 4 590 000

1012 2131 P íjmy z pronájmu pozemk 61 000
2119 2343 P íjmy z úhrad dobývacího prostoru 200 000
2169 2212 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt  (pokuty SÚ) 5 000

2324 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady (nákl. ízení SÚ) 5 000
2310 2111 P íjmy z poskytování služeb (voda) 28 000

2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (vodovod) 17 000
2321 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ( OV) 320 000
3314 2111 P íjmy z poskytování služeb (knihovna) 20 000
3319 2111 P íjmy z poskytování služeb (kultura) 20 000
3392 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 20 000
3511 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 160 000

2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 180 000
2322 P ijaté pojistné náhrady (lékárna) 56 000

3612 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 650 000
2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 650 000

3722 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 40 000
3723 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 400 000
6171 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk  (kopírování, inzeráty) 40 000

2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 9 600
2329 Ostatní neda ové p íjmy (známky pro psy) 400

6310 2141 P íjmy z úrok  50 000
2142 P íjmy z podíl  na zisku a dividend 2 800

26 670 224P íjmy CELKEM
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8115 Z statek bankovního ú tu k 31.12.2011 1 216 138
8123 Dlouhodob  p ijaté p j ené prost edky 3 500 000

31 386 362

Další zdroje p íjm  - rezervy roku 2011:

Zdroje CELKEM

VÝDAJE
OdPa Položka Popis K

1012 Záležitosti v zem d lství - pozemky 325 000
1014 Ozdravování hosp. zví at (toulaví psi, v ely, myslivci) 34 000
1019 Dotace nezisk.organizacím - zahrádká i 25 000

2141 Vnit ní obchod - oprava restaurace Obecník 655 000
2212 Silnice  - opravy a údržba místních komunikací 571 000
2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací - chodníky, ekárny 138 000
2221 Provoz ve ejné silni ní dopravy - dopravní obslužnost 254 000
2310 Pitná voda - výstavba vodovodu a skupinový vodovod 1 010 000
2321 Odvád ní a išt ní odpadních vod 300 000

3111 P edškolní za ízení - údržba budovy MŠ 13 000
3113 Základní škola - p ísp vek na provoz ZŠ, MŠ + investice 4 578 000
3141 Školní stravování - revize 20 000

3314 innosti knihovnické 326 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 208 000
3326 Zachování památek 65 000
3392 Zájmová innost v kultu e (kulturní st edisko) 75 000
3399 Ostatní záležitosti - SPOZ (jubilanti, vítání ob ánk , aj.) 230 000

3419 Ostatní t lovýchovná innost - p ísp vek na provoz TJ, VK, Judo 660 000
3429 Ostatní zájmová innost - klub d chodc , aj. p ísp vky 141 000
3511 Všeobecná ambulantní pé e - provoz zdravot. za ízení 349 000

3612 Bytové hospodá ství - provoz bytových dom 964 000
3631 Ve ejné osv tlení - provoz, rozší ení 430 000
3632 Poh ebnictví - hrobová místa Pražmo 55 500
3635 Územní plán obce - nový 510 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj - len.p ísp vky 23 500

3721 Sb r a svoz nebezpe ných odpad 30 000
3722 Sb r a svoz komunálních odpad 1 420 000
3723 Sb r a svoz ostatních odpad  (t íd ný odpad) 510 000
3745 Pé e o vzhled obce a ve ejnou zele  - údržba, investice 795 000

5512 Požární ochrana - provoz, opravy a investice 600 000
6112 Zastupitelstvo obce 990 000
6171 innost místní správy 4 350 000

6310 5163 Služby pen žních ústav  (bankovní poplatky) 25 000
6399 5362 Platby daní a poplatk  státnímu rozpo tu - DPH, DPPO 350 000
6399 5901 Rezerva 9 147 155
6402 5364 Vratky dotací státnímu rozpo tu 9 207

8124 Splátka p j ky 1 200 000

31 386 362Výdaje CELKEM
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Př Pecmejí řiděleno Kč
Základní škola Raškovice - neinvestiční příspěvek 3 157 000
Základní škola Raškovice - investiční příspě 000 276kev
Mateřská škola Raškovice - neinvestiční příspěvek 749 000
Příspě 000 875 4meklec ecazinagro évokv

Sbor dobrovolných hasičů 000 006ecivokšaR 
VK Raškovice 300 000
TJ Pražmo-Raškovice 300 000

000 06ecivokšaR - ODUJ
000 06akvároM tsonraF

Klub důchodců 000 06ecivokšaR 
Obec Pražmo - pohřebiště 55 500

000 04aktohL ínromoK ÚSI
Zahrádkář 000 52ecivokšaR i

000 02ecivokšaR icvilsyM
Statutární mě 975 22ketsíM-kedýrF ots

001 81ykvároM ídovop ícbo ínežurdS
Sdružení rodičů 000 51ecivokšaR ŠZ 

000 6ecivokšaR imaborohc.livic.tsop zavS
Svaz měst a obcí Č 204 5R
Včelař 005 2árboD i
Včelař 005 2onbuL i

000 1ecivošotraB ecinats ánnarhcáZ
185 395 1meklec yklops a ecazinagrO

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne 29.3.2012.

Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2012

Závazné ukazatele vůči cizím subjektům - na rok 2012

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění se stanovují závazné ukazatele na rok 2012.
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Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
k parkovacím průkazům

dosavadní označení do automobilu 
se symbolem invalidního vozíku

nová parkovací karta pro osobu 
těžce zdravotně postiženou

Magistrát města Frýdku-Místku upozorňuje, že pro osoby se zdravot-

ním postižením byl v roce 2011 zaveden nový druh parkovacího průkazu, 

který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. 

Držitelé těchto označení je mohou používat pouze do ukončení jejich plat-

nosti, tedy do 31. prosince 2012!!!

Proto je nutné provést výměnu včas. K datu 31.5.2012 je zatím vydaných 

pouze 600 nových parkovacích průkazů. Stále je tedy potřeba přibližně

za stejné časové období vyměnit ještě kolem 2400 původních označení. 

V současné době je možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání. K závěru 

roku lze předpokládat, že se vyřizování parkovacích průkazů nepříjemně 

protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách s velmi dlouhou čekací dobou!

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografi e 35 x 45 mm
- původní označení motorového
  vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postiženého dítěte 
  (jestliže vyřizuje zákonný
  zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usnesení
  o ustanovení opatrovníka
  (pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu,
  která není schopna podpisu + lékařské
  potvrzení o této skutečnosti

Kde se výměna provádí?

Magistrát města Frýdku-Místku

odbor sociální péče

oddělení terénní práce

s nezaměstnanými a rodinou

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

Tel.: 558 609 690, 558 609 606

úřední hodiny:

Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

11
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Odpady, odpady, odpady...

Splatnost poplatku

Upozorňujeme, že splatnost 2. poloviny místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na rok 2012 je do 31.8.2012.

Letní svoz popelnicových nádob:

• 21. 06. 2012  –  čtvrtek  (25. týden)  
• 07. 07. 2012  –  sobota  (27. týden)
• 19. 07. 2012  –  čtvrtek  (29. týden) 
• 04. 08. 2012  –  sobota  (31. týden)
• 16. 08. 2012  –  čtvrtek  (33. týden)  
• 01. 09. 2012  –  sobota  (35. týden)
• 13. 09. 2012  –  čtvrtek  (37. týden)  
• 29. 09. 2012  –  sobota  (39.týden)

Od 11.10.2012 budou popelnicové nádoby vyváženy
zase jen každý lichý týden ve čtvrtek.

Shromažďovací místo

• v červnu letošního roku se začíná stavět nový sběrný dvůr,
 na který jsme dostali dotaci z OPŽP

• moderní sběrný dvůr by měl být dokončen v září 2012

• z těchto důvodů je shromažďovací místo dočasně přestěhováno do areálu
 bývalého pohostinství Obecník

• provozní doba:  každý pátek   14,30 – 18,00 hod.

    každou sobotu    8,00 – 11,00 hod.

• nedávejte odpady mimo shromažďovací místo, takto odložený odpad
 nám tvoří černou skládku 

• odkládáním věcí např. před a za vrata se dopouštíte přestupku
 a můžete být za to pokutování

• odpady od Vás musí převzít pověřená osoba – obsluha shromažďovacího místa

Taichmanová Martina
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Kosení trávy

Upozorňujeme, že vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat 
formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně jednou ročně. Seč musí být 
provedena do 15.7. příslušného roku. Po provedené seči musí být posekaná hmota 
odstraněna do sedmi dnů, viz obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou najdete na 
našich stránkách www.raskovice.cz. Porušení povinností lze postihnout jako přestu-
pek.

Žádáme občany, aby své pozemky udržovali. Neudržovaný pozemek může být zdro-
jem alergenů, které negativně působí na zdravotní stav.

Kde a jak se mohou obyvatelé Raškovic zbavit

vysloužilých elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém 
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné 
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. 
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím 
kolektivních systémů, které založili. 

Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důle-
žité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpra-
cování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými 
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich 
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete
zdarma odevzdávat na těchto místech:

Shromažďovací místo obce Raškovice, otvírací doba:

pátek 14,30 – 18,00 hod.  •  sobota  8,00 – 11,00 hod.

Pořízení malých kontejneru na drobný elekroodpad

fi nančně podpořila společnost ELEKTROWIN a.s.,

a jsou v obci umístěny:

U pošty  •  U kaple  •  U bistra

Více na www.elektrowin.cz  a na www.raskovice.cz

13
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Ekologii a pohodlí spojuje „Malý kontejner“

Vysloužilé spotřebiče patří na místa zpětného odběru. To obyvatelé České republiky 
nijak nezpochybňují a naučili se podle této zásady také ve většině případů chovat. 
Čím menší ale spotřebič je, tím méně ekologický přístup zpravidla projevujeme.
Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých 
elektrozařízení dosud u některých lidí přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do 
běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu!

Spotřebiče v komunálním odpadu vyjdou draho

Ti, kdo takto uvažují, si ale opravdu nevidí na špičku nosu. Nejen že přispívají k de-
vastaci životního prostředí, protože neumožní, aby byly v maximální míře využity 
druhotné suroviny: zároveň prodražují sobě i svým sousedům nakládání s komunál-
ním odpadem. Zatímco totiž systém zpětného odběru starých spotřebičů fi nancují 
výrobci a dovozci nových elektrozařízení, za komunální odpad platí prostřednictvím 
veřejných rozpočtů každý z nás.

Odborníci v největším kolektivním systému působícím v České republice, akciové 
společnosti ELEKTROWIN, vymysleli způsob, jak proti tomuto krátkozrakému způso-
bu myšlení bojovat osvědčenými prostředky. Projekt, který takto vznikl, se jmenuje 
„Malý kontejner“ a je určen právě pro odkládání tzv. malých spotřebičů.

Praxe neustále ukazuje, že nejdůležitější podmínkou efektivního fungování systému 
zpětného odběru je maximální komfort pro jeho uživatele. Jinými slovy – lidé jsou 
sice ochotni chovat se ekologicky a odevzdávat staré spotřebiče tam, kam patří, 
nesmí to ale pro ně znamenat zvýšenou námahu.  

ELEKTROWIN vychází vstříc občanům

ELEKTROWIN už v minulosti vyšel vstříc občanům a jejich požadavkům na ekolo-
gické pohodlí a komfort například projektem „Putujícího kontejneru“. Svazky měst a 
obcí tak dostaly možnost nechat přistavit mobilní alternativu sběrného dvora každé-
mu doslova „pod nos“. 

A osvědčilo se to. Jen za rok 2011 putující kontejnery procestovaly 37 mikroregionů, 
navštívily více než 560 obcí a odvezly přes 230 tun vysloužilého elektrozařízení.
Malé kontejnery mají podobnou ambici: pomoci vysbírat maximum spotřebičů, které 
by jinak skončily mimo síť sběrných míst.

Do těchto kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, 
kávovary, žehličky na vlasy či třeba vrtačky. Tyto kontejnery se nejčastěji umisťují 
tam, kam si již lidé zvykli nosit ostatní odpad určený k recyklaci, tedy zejména plasty, 
sklo a papír. 

14
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Vysloužilé lineární či úsporné zá-

řivky a výbojky nepatří do popelni-

ce na směsný odpad, protože z nich 

mohou při rozbití unikat nebezpečné 

látky. 

Každého z nás to někdy potkalo. Pře-
stane nám po letech svítit zářivka a tak  
přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a  jak
naložit s tou nefunkční. Někde jsme již 
zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do 
komunálního odpadu. Nepatří ale ani do 
tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobe-
né. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové
i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé 
množství jedovaté rtuti, která by při 
špatném zacházení a vyšších koncentra-
cích mohla ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí. 

Kam s ní?

Nejjednodušší je vzít starou zářivku 
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té 
nové. Další možností, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve 
sběrném dvoře v Raškovicích. Obsluha 
sběrného dvora ji od Vás zdarma převez-

me a uloží ji do speciální sběrné nádoby, 
aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek 
pro naši obec Raškovice zajišťuje ko-
lektivní systém EKOLAMP, který nejen 
přispívá na náklady provozu sběrného 
místa, ale  plně hradí veškeré náklady na 
přepravu a recyklaci. Tím našemu obec-
nímu rozpočtu ušetří část prostředků 
určených pro nakládání s komunálním 
odpadem. 

Kde ty zářivky nakonec skončí?

Ze sběrných dvorů a dalších sběrných
míst EKOLAMP sváží kontejnery se zá-
řivkami do specializovaných recyklačních
fi rem. Zde jsou pro opětovné použití zís-
kávány především kovy, plasty, sklo a rtuť.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou zno-
vu použít v kovovýrobě, např. pro sou-
částky jízdních kol. Recyklované plasty 
jsou dobrou surovinou pro zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť 
je znovu využívána v průmyslové výrobě. 
Sklo se používá jako technický materiál 
nebo v některých případech i pro výrobu 
nových zářivek. Opětovně je tak možné 
pro další výrobu použít až 90% materiálu,
ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se roč-
ně recyklují miliony zářivek a výbojek. 
Stále ale velké množství zářivek končí 
v koši. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání 
s nefunkčními zářivkami dočtete na 

www.ekolamp.cz.
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MUDr. Jiří Žídek 
DOVOLENÁ: 13.8. – 24.8. 2012

Zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka, tel.: 558 691 066

MUDr. Andrea Pólová – gynekologická ambulance
V měsíci červenci 2012  omezen provoz Gynekologické ambulance v Raškovicích 
Ordinujeme jen ve dnech: 
Středy: 4.7., 18.7. a 25.7. 10.00 – 16.00 hodin. 
Pondělí: 30.7. 7.00 – 12.00 hodin

MUDr. Marie Mácová – dětská lékařka
Změna ordinační doby od 2.7. – 31.8. 2012

 PO   9,30 – 11,00 hod. dětské středisko Raškovice
ÚT   9,30 – 11,00 hod. dětské středisko Morávka
ST 12,30 – 14,00 hod. dětské středisko Raškovice
ČT   9,30 – 11,00 hod. dětské středisko Morávka
PÁ   9,30 – 11,00 hod. dětské středisko Raškovice
 Dětské poradny dle domluvy.
tel.: ordinace Morávka i Raškovice 733 685 195

Ordinační změny lékařů

Vážení spoluobčané,

stále více se rozmáhající jízda moto-
rovými vozidly, převážně terénními mo-
tocykly a čtyřkolkami ve volné přírodě, 
nejenže poškozuje přírodu jako takovou 
(ničí porosty, ruší zvěř, devastuje půdu, 
aj.), ale i obtěžuje občany nadměrným 
hlukem a nezřídka dochází i k přímému 
ohrožení pěších občanů a turistů. Rovněž
je tímto jednáním neoprávněně zasaho-
váno do vlastnického práva občanů.

Jelikož nám, představitelům obcí sdru-
žených v mikroregionu Sdružení obcí po-
vodí Morávky není tento stav lhostejný, 

bylo svoláno společné jednání starostů
obcí, zástupců mysliveckých sdružení, or-
gánů ochrany přírody, správců lesů a vod-
ních toků, krajského úřadu a Policie ČR, ve
věci společného postupu vedoucího k za-
mezení protiprávního jednání motoristů.

Ve společné diskusi se zúčastněné 
strany shodly na tom, že se jedná, jak 
o nevyzrálé občany motoristy teenagery,
možná neuvědomující si závažnost a pro-
tiprávnost svého jednání, tak i občany 
vyzrálé, mnohdy i s vysokým společen-
ským postavením. Všechny však spojuje 
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JÍZDA MOTOROVÝMI VOZIDLY V TERÉNU A ZÁKON

1) Jízda po POLÍCH, LOUKÁCH A POLNÍCH CESTÁCH mimo chráněná území

Právo na volný průchod přes pozemky stanoví § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, v platném znění, nelze je však zaměňovat za právo k vjezdu na 
tyto pozemky.

Vjezd na pozemek umožňuje zákon č. 40/1961 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, v rámci úpravy sousedského práva vlastníkům sousedních pozemků na 

Podmínky pro vjezd motorových vozidel mimo silnice, tj. do terénu (volné 

přírody) upravuje hned několik zákonů. Rozhodující většina území státu je pro 

motorová vozidla legálně nepřístupná! Vjezd je často možný jen se souhlasem 

vlastníka pozemku, nebo ve zvláštních případech, z nichž ani jeden nesouvisí 

s rekreační terénní jízdou.

jedno, bezohledné chování vůči přírodě 
a svému okolí. Shoda panovala i v tom, 
že problematika motoristů ve volné pří-
rodě je naší společností často přehlížena 
a tiše tolerována, neboť se týká jen části 
populace, převážně obyvatel venkova. 
Možná je společnost k tomuto jevu ne-
všímavá pro každodenní starosti dnešní 
doby a výskyt daleko závažnější trestné
činnosti, která je však právě jedním z dů-
sledku dlouhodobého přehlížení „běžné-
ho nedodržování“ právních norem, jak 
říká lidové rčení „S jídlem roste chuť“.

Zástupci všech zúčastněných stran 
se vyjádřili ze svých pozic k dané proble-
matice, informovali o zákonných mož-
nostech svých institucí vedoucích k za-
mezení protiprávního jednání a dohodli 
se na společném postupu, jehož úspěš-
nost do značné míry závisí na podpoře 
občanské veřejnosti. 

Každý sám nejlépe ví, do jaké míry se 
ho tato problematika týká, zda i on sám 
či jeho děti mají doma terénní motorku, 
čtyřkolku, zda ji má ten či onen ve vesni-
ci a užívá ji v souladu se zákonem, tedy 

využívá některou z motokrosových drah 
(Paskov, Orlová, Nový Jičín, Bartošovice, 
Velké Heraltice, apod.) nebo ničí přírodu 
kolem nás a obtěžuje své okolí hlukem. 

Obracíme se touto cestou ke všem 
s naléhavým apelem, nebuďme lhostej-
ní k tomu, co se děje kolem nás, uvě-
domme si svou občanskou odpovědnost 
a najděme odvahu říkat věci otevřeně, 
upozorňovat, napomínat a v případě 
potřeby, pokud je to nutné, i dosvědčit 
skutečnosti.

Občané se mohou obracet se svý-
mi žádostmi o pomoc, s informacemi, 
apod., osobně přímo na Obvodní odděle-
ní Policie ČR v Nošovicích, kde je fyzicky 
zajištěna nepřetržitá dozorčí služba nebo 
tamtéž telefonicky na čísla 558 641 333, 
974 732 711, případně též prostřednic-
tvím e-mailu: fmoopnosovice@mvcr.cz.

Pro lepší informovanost uvádíme to, 
co by měl každý z nás vědět, především 
ten, kdo si chce zakoupit terénní moto-
cykl či čtyřkolku.
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nezbytnou dobu a v nezbytné míře, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospo-
dařování sousedních pozemků a staveb. Jestliže došlo v souvislosti s vjezdem na cizí 
pozemek ke vzniku škody, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit. Vlastník 
pozemku se může dovolávat ochrany žalobou. 

Polní a lesní cesty jsou podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění, účelovou komunikací. Účelová komunikace podle § 7 citovaného 
zákona slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto ne-
movitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi 
nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

2) Jízda LESEM mimo chráněná území

Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění (tento zákaz nemusí být upraven zákazovou značkou, neboť vyplývá 
ze zákona). Lesem se dle § 2 zákona rozumí lesní porosty a pozemky určené k plnění 
funkcí lesa. Podle § 3 jsou lesem i zpevněné pozemní komunikace, tj. účelové komu-
nikace ve smyslu zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
Lesní zákon v § 20 odst. 1 zakazuje v lese, tj. i na (lesních) účelových komunikacích, 
rušit klid a ticho a dále jezdit a stát s motorovými vozidly. 

Porušení zákazu je přestupkem podle § 53 odst. 1 písm. g) lesního zákona, za který 
může lesní stráž nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (orgán státní správy 
lesů) uložit fyzické osobě pokutu do výše 5 000,- Kč.

Vedle lesního zákona i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, v § 9 
zakazuje plašit zvěř, a to jakýmkoliv způsobem. Myslivecká stráž je oprávněna v odů-
vodněných případech zastavovat vozidla.

3) Jízda na území NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY SKALICKÁ MORÁVKA

(chráněné území)

Podle § 3 odst. e) vyhlášky MŽP č. 543/2006 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památ-
ky Skalická Morávka, lze jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (zde 
Správy CHKO Beskydy) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky.

Tento souhlas může Správa CHKO vydat pouze ve správním řízení formou rozhod-
nutí. Pro potřeby kontroly v terénu je držitel souhlasu obvykle vybaven tzv. kartou 
(povolenkou) – se zeleným pruhem, kde je mj. uvedeno č. j. příslušného rozhodnutí.
Při kontrolní činnosti ochrany přírody jsou akceptovány povolenky vydávané lesními 
správami podniku Lesy ČR, neboť jde většinou o vozidla potřebná pro lesní hospoda-
ření apod. Obdobně je tolerován pohyb např. lesních dělníků osobními vozy, pokud 
mají písemnou objednávku prací schválenou revírníkem Lesů ČR.

Porušení zákazu vjezdu mimo silnice a místní komunikace na území NPP je klasifi ko-
váno jako přestupek podle § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK, za který může orgán ochrany 
přírody – Správa CHKO, případně Česká inspekce životního prostředí, uložit pokutu 
až do výše 100 000,- Kč. 
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V závažných případech (např. komerční provozování ilegálního motokrosu v NPP) 
může jít dokonce o trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181 
trestního zákona.

Marie Gryžboňová Mališová
starostka

Obec Nižní Lhoty

100 let od vydání Památníku Raškovic

O našem písmákovi Jaroslavu Lud-
víkovi Mikolášovi, jeho rozsáhlém díle 
(napsal neuvěřitelný počet 132 brožurek,
knih, přednášek, článků do odborných 
časopisů a historických rozhlasových 
pořadů), společenskohistorických aktivi-
tách jsme v zápisech kroniky psali mno-
hokrát. V letošním roce připomínáme 
100 let od vydání pro obec velmi vý-
znamného Památníku Raškovic a okolí. 
Byl vytištěn v knihtiskárně Jana Richtera 
v Příboře v roce 1912. Památník se stal 
nejen studnicí znalostí dějin zdejšího 
koutu Beskyd pro tady žijící občany, ale 
také cenným příspěvkem pro badatele 
historie Těšínska a Frýdecka, zdrojem 
mnoha studentů pro jejich diplomové 
práce.

Protože se Památník dochoval jen 
v malém počtu současných rodin Raško-
vic, prolistujeme jeho 107 stránek a při-
pomeneme obsah jednotlivých částí. 
Začíná úvodní statí písmáka nazvanou 
„Slovo k rodákům“, v němž mj. děkuje 
všem spolupracovníkům, včetně foto-
grafů, kteří mu s vydáním Památníku
účinně pomohli. Následuje „Úvod“ s výč-
tem držitelů frýdeckého panství, počína-
je olomouckým biskupem Stanislavem 
Pavlovským, jenž ho zakoupil v roce 
1581. Zachycuje stinnou stránku v dějin-

ném vývoji, kdy Desky zemské přestá-
vají být vedeny v jazyce českém (1781) 
a v úředních spisech začíná vládnout 
němčina.

Na str. 9 nacházíme „Místopis a dě-
jepis“. Přitažlivým způsobem tu J. L.
Mikoláš popisuje významná místa obce 
kolem silnic na Vyšní Lhoty, Skalici a Frý-
dlant n.O. Opětovně připomíná jména 
šlechtických rodů od počátku 14. stole-
tí, kteří se střídali v državě frýdeckého 
panství. Šest stránek je pak věnováno 
popisu okolních obcí.

Pokračuje kapitolou „Ruch národní“. 
Podrobně popisuje boj proti německému
živlu, úsilí zdejších vlastenců probudit 
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v lidu národní uvědomění. Zdůrazňuje 
založení spolku Palacký v Raškovicích 
(1909) a záslužnou práci řady našich 
rodáků.

V článku „Rozvoj a samospráva“ se 
dovídáme statistiku sčítání lidu v letech 
1880 až 1910, následuje přehled hospo-
dářský, obecní příjmy a vydání.

Kapitola „Škola a dítě“ je zpracová-
na tehdejším nadučitelem Leopoldem 
Kolářem a je rozdělena do tří částí: 
a) Škola, b) Působení místních školních 
rad a c) Školní pomůcky.

Obsah Památníku pokračuje statí 
„Rozmanitost ze života našeho lidu“. V ši-
roké míře autor uvádí zdejší zvyky, pověry,
čáry, pořekadla, obyčeje, písně, přísloví, 
přirovnání, nápoje a jídla, hádanky, pos-
měšky, koledy. V této široké paletě se 
často setkáváme s prvky místního nářečí.

Písmák samozřejmě nemohl vyne-
chat pojednání o zbojníku Ondrášovi, 
který měl k Raškovicím úzký vztah. 
Zmiňuje jeho návštěvu hostince Zába-
va, Ondrášovu chýši č.69 a „Hostinu na 
Raškovicích“, zpracovanou Dr. Františkem 
Slámou. Jedná se o proslulé setkání 
Ondráše s hrabětem Pražmou na zdej-
ším zámku, při němž si Ondráš na šlech-
tici vymohl kromě jiného propuštění 
svého otce, vězněného na hukvaldském 
hradě.

Pověsti o Ondrášovi jsou doplněny 
pojednáním o loupežníkovi Klapkovi, 
známém uherském rebelantovi.

Samostatnou kapitolu věnuje J. L. 
Mikoláš Prašivé, jako známému poutní-
mu místu k sv. Antoníčkovi.

Neblahé období let 1844-1848 je 
vzpomenuto v článku „Hlad a mor“. 
Neutěšené poměry vyústily v revoluční
události roku 1848. Výstižně vyznívá 

věta na závěr: „Bože nedej, by se tato 
léta opět vrátila“.

Vedle práce na poli a v lese, sloužilo 
k obživě zdejšího lidu tkalcovství. Pod 
tímto názvem píše autor o úmorné čin-
nosti domácích tkalců, pracovním po-
stupu při výrobě plátna, o tkalcovském 
družstvu ve Vyšních Lhotách. 

Od stránky 71 se máme možnost 
seznámit s „Podhorskými povídačkami“ 
a s ukázkami místního nářečí. Na příklad: 
Aby byla paničku, Jak chodil bez galat, 
Táta učil syna po nimecky atd.

„O strašidlech“ – žádné vyprávění 
při sousedských besedách se neobešlo 
bez nervydrásajícího strašidla v podobě 
černého psa, vodníka (hasrmana), ducha 
nešťastně zemřelého, bezhlavého vojá-
ka apod. Dnes nám to vyvolává úsměv 
na tváří, ale tehdy se vše bralo smrtelně 
vážně.

„Chléb náš vezdejší“, zde písmák 
pojednává o základním boji v životě na-
šich předků, dobývání obživy pluhem, 
rýčem nebo motykou, každý nepříznivý 
klimatický jev (sucho, povodně) přináší 
lidem neskonalé útrapy a bídu.

Náboženské poměry v obci přibližu-
je autor v článku nazvaném „Církevní 
věstník“. Je známo, že Raškovice byly 
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rozděleny na dvě části: horní byla přifa-
řena ke kostelu sv. J. Nepomuckého na 
Pražmě, dolní ke sv.Martinu ve Skalici.

„Kalendář Raškovjana“ zachycuje 
významné události v obci od roku 1794 
až do roku 1912.

Obsah Památníku je zpestřen povídkou
regionální spisovatelky Máří Ostravické 
pod názvem Pan starosta, která pochází
z jejího cyklu Obrazy ze slezského života.

O spolku Palackém, Hospodářském, 
Spořitelním a záloženském se dočítáme 
v kapitole nazvané „Spolkové zprávy“.

Řada občanů obce nabyla díky své 
píli, vzdělání a vůli významného posta-
vení faráře, učitele, poslance, důstojníka 
atd. Jejich přehled je uveden v článku 

„Rodáci z Raškovic“. Za všechny jmenuj-
me sochaře profesora Josefa Skotnicu,
syna pilaře Antonína Skotnicy.  

Památník Raškovic uzavírá písmák 
poetickou úvahou “O čem hovořily 
vody“. Věnuje ji dvěma horským řekám 
Mohelnici a Morávce, jejichž soutok se 
nachází na katastru obce.

Poslední dvě stránky 103 a 104 ob-
sahují seznam čísel domů v Raškovicích. 
Protože v obci nedošlo od té doby k pře-
číslování je zajímavý i pro nás, součas-
níky. Zmatek způsobuje skutečnost, že 
čísla postupně zanikajících domků byla 
přidělována domkům novým.

     
Kronikáři obce:  Anežka a Jiří Nitrovi

Vážení spoluobčané, přicházejí teplé dny a s nimi i zvýšená aktivita „nebezpečného

hmyzu“ (sršni, vosy). 

Pokud i Vás začne tento hmyz ohrožovat ze skrytých hnízd, nebo hnízd, na jejichž 
likvidaci si sami netroufáte, ať u Vás doma, nebo někde ve veřejných prostorách 
(školy, školky, úřady, apod.), můžete v tomto případě situaci nahlásit hasičům a ti Vám 
s likvidací pomohou. 
Primárně hasiči zasahují právě jen v těch veřejných prostorách. V soukromí jen při 
přímém nebezpečí. K nahlášení takovéto situace můžete použít Tísňovou telefonní 
linku hasičů 150 případně 112.  
Nevýhodou pro Vás může být, že Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, kde 
jste situaci nahlásili voláním na 150, nebo 112, vyšle hasiče ihned, což není vždy ide-
ální ve vztahu k likvidaci hmyzu.
Pokud situace, není přímo kritická je lépe, domluvit se s naší hasičskou jednotkou 
na likvidaci, kterou je ideální provádět v ranních, nebo podvečerních hodinách, kdy je 
nebezpečného hmyzu v hnízdě nejvíc.
Stručná pravidla pro likvidaci nebezpečného hmyzu v Raškovicích

• Informovat hasiče – telefon velitele SDH Raškovice 725 146 254, zde upřesníte
  lokalitu události, místo kde se hmyz nachází a domluven bude čas likvidace
• Zakoupit prostředek na likvidaci hmyzu (např. modrý, nebo černý Raid), v případě 
 velkého výskytu hmyzu raději dva. Tento si budete muset pořídit i v případě volání 
 na tísňové linky. 
• Vlastní zásah je bezplatný Velitel SDH Raškovice  Mikoláš Jaroslav, DiS.

Hasiči informují
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105 let od založení Hospodářského spolku

Spolu s Mysliveckým spolkem byli zemědělci prvními průkopníky spolkové čin-
nosti v obci. Ustavující valná hromada se konala 17. března 1907. Spolek byl otevřen 
všem občanům, kteří se zabývali obděláváním půdy, chovem dobytka a ovocnář-
stvím. Základnu 45 členů zpočátku řídil předseda Ignác Mayer, zapisovatelem byl 
nadučitel Leopold Kolář. Členská základna se postupně navyšovala, v roce 1911 na 
95, v předválečných letech a po roce 1918 překročila stovku členů.

Činnost se především orientovala na sledování moderních směrů v zemědělském 
hospodaření, a to formou organizování odborných přednášek, odběrem časopisů se 
zemědělskou tematikou jako byly Zemědělské a družstevní rozhledy a Milotický hospo-
dář. Spolek měl vlastní knihovnu, samozřejmě také zaměřenou na rolnickou tematiku.

Za zvýhodněné ceny spolek zajišťoval členům nákup osiv, umělých hnojiv, se-
men, krmných směsí aj. Sklad zboží se nacházel u obecního hostince a byl pravidelně 
zásobován z Filiálního skladu ve Frýdku a Centrálního skladiště v Opavě. Objednávky 
od členů byly závazné, nic se neodebíralo navíc.

V roce 1913 byl spolkem pořízen TRIER – stroj na třídění semenných směsí, tedy 
na výrobu osiv. Mezi členy docházelo na pravidelných schůzích k výměně zkušeností,
k vzájemným dohodám o zapůjčování náročných strojů a nářadí

18. dubna 1915 byla činnost Hospodářského spolku přerušena událostmi první svě-
tové války, k opětovnému oživení došlo v srpnu 1919 na valné hromadě, kde se rozhodlo
navázat na práci předválečného období. Dlouholetým předsedou byl rolník Jan Kohut 
(1913-1915, poté 1921-1925). Ke značnému oživení práce spolku došlo v roce 1922, 
kdy do výboru vstoupil J.L.Mikoláš a ujal se funkce zapisovatele. Měl také velkou zá-
sluhu na úspěšném průběhu I. Ovocnářské 
výstavy, konané v budově skladu knížecího 
truňku (pozdější měšťanky). Spolku se dosta-
lo uznání i od Slezské zemědělské rady.

Aktivní byla rovněž účast raškovických ze-
mědělců na Zahradnické výstavě kraje v Opavě
v roce 1923. Náš Hospodářský spolek obdržel
5 čestných uznání za vystavené odrůdy ovoce.

V roce 1923 dochází k sloučení knihovny
spolku s knihovnou obecní.

Výbor také uvažoval o zřízení Lidové ško-
ly hospodářské pro Raškovice a okolí. K reali-
zaci z fi nančních důvodů nedošlo.

Cenné informace, uvedené v tomto 
článku, byly čerpány z Knihy zápisů, která 
se zachovala díky písmáku J.L.Mikolášovi.
Zápisy končí rokem 1925.

               
Kronikáři:  Anežka a Jiří Nitrovi
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Už zvoní a odbíjí

V roce 2010 byla do správy hasi-
čů předána nově postavená zvonička 
u „staré školy“, která nahradila starou 
zvoničku, která stála na soukromém 
pozemku.

Zvonička byla požehnána a nastalo 
hledání nového zvoníka. Což se ukázalo,
jako dost velký problém. Proto hasiči 
navrhli pořídit pro naší zvoničku svatého 
Floriána patrona hasičů zvonění automa-
tické. 

Ve spolupráci se zastupitelstvem obce
zvláště pak se starostou obce p. Blahutou
a místostarostou p. PaedDr. Průchou, byla
v letošním roce oslovena fi rma Zvonotec 
Karviná. 

Pan Tralich majitel fi rmy Zvonotec 
přijel na konzultaci, kde potvrdil, že au-
tomatické zvonění lze instalovat a navrhl 
nám různá řešení. Zastupitelstvem obce 
byla následně vybrána varianta zvonění 
s odbíjením hodin.

Po tomto rozhodnutí se již začalo 
s vlastní realizací. Hasiči sundali zvon, 
u kterého musela fi rma Zvonotec upravit 
uchycení (snížení těžiště), protože kon-
strukce zvoničky by stávajícím uchyce-
ním byla velmi namáhána.

Hasiči dále provedli elektrorozvody 
po zvoničce i silový přívod elektřiny, kte-
rý musel být znovu vykopán a následně 
ve spolupráci s p. L. Skotnicou připojen 
na rozvodnou síť. 

Po té již následovala instalace upra-
veného zvonu s odbíjecím kladivem 
a jeho elektrické zapojení. Jako posled-
ní následovala instalace automatického 
elektrického „Kvasimóda“ – zvoníka 
a jeho nastavení. 

Náš nový zvoník má mnoho možnos-
tí nastavení, jak typových tak časových. 
Ze zvonění a odbíjení  je nastaveno, zvo-
nění zvonu 90s ve 12 hodin a v 19 hodin, 
odbíjení hodin v celou od 7 hodin ráno do 
19 hodin, poplach – odbíjení dle potřeby, 
umíráček – odbíjení dle potřeby.

Na závěr bych chtěl poděkovat p. Tra-
lichovi z fi rmy Zvonotec a všem kteří se 
spolupodíleli na obnovení zvonění zvo-
ničky svatého Floriána, která od svátku 
Floriána 4. 5. 2012 opět zvoní.

Mikoláš Jaroslav, DiS.
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 IV. PROPAGAČNÍ JÍZDA
SH ČMS

V sobotu 30. 6. 2012 zavítá do naší 

obce IV. propagační jízda Sdružení 

hasičů Čech Moravy a Slezska, kterou 

přivítáme v poledních hodinách na fot-

balovém hřišti v rámci dne Raškovic.

Tato jízda je letošním charakterem 
největší z dosud pořádaných a letos s pří-
vlastkem mezinárodní. Do naší obce za-
vítají né jen vrcholní představitelé dobro-
volných hasičů z Čech Moravy a Slezska, 
ale také ze Slovenska a z Polska včetně 
historických vozidel.

Při příležitosti „Jízdy“ bude našemu 
sboru dobrovolných hasičů předán prapor. 

Mikoláš Jaroslav, DiS.

Vaší obcí budeme projíždět

30. června 2012
(orientačně 1230 - 1430 hod.)

se zastávkou na Dni Raškovic
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Prázdniny za humny… škola končí…

Opět se sešel rok s rokem a dětem 
začínají prázdniny. Letošní školní rok byl 
naplněn opět řadou aktivit z oblasti spor-
tu, výtvarných činností a vědomostních 
soutěží. Během roku se žáci i pedagogo-
vé úspěšně zapojili do projektu ESF EU 

Peníze školám, Rozumět učení…

Kromě navýšeného počtu vyučova-
cích hodin přírodovědných předmětů 
pedagogové vytvořili téměř 1300 vý-
ukových materiálů, jako jsou pracovní 
listy, počítačové prezentace pro lepší 
vysvětlení učiva, křížovky a skládačky 
pro procvičování a upevňování vědomos-
tí. S novými materiály se žáci setkávali 
v hodinách matematiky, českého jazyka, 
přírodovědy, fyziky, prvouky, vlastivědy, 
nemalou měrou byli osloveni také v ob-
lasti fi nanční a počítačové gramotnosti.

Své znalosti a připravenost mezi 
ostatními školami  a žáky si mohli žáci 
otestovat na několika srovnávacích 
testech, kdy byly ověřovány znalosti 
v jednotlivých hlavních předmětech, jako 
jsou český jazyka  literatura, matematika 
a anglický jazyk, také si mohli otestovat 
schopnosti ve čtenářské, fi nanční a pří-
rodovědné gramotnosti. Byly využity for-
my testování společnosti Scio, Cermat 
a dalších organizací. Mezi žáky jsou 
výkyvy ve znalostech, ale celkově ve 
srovnání s jinými školami uspěli. 

Své znalosti žáci uplatnili také v mno-
ha oblastech vědomostních soutěží. 
Můžeme se pochlubit úspěchy v kolech 
okresních i krajských, za zmínku stojí 
určitě krásné 3. místo žákyně Barbory 

Šebestové ze 7. roč. v krajském kole 

Biologické olympiády. Úspěšní byli 

žáci v matematice, chemii i dějepise. 
Velmi úspěšné žáky máme v disciplínách 
sportovních, můžeme se chlubit vynika-
jícími výkony judistů, volejbalistů i hráčů 
kopané. Dokonce se začali objevovat 
malí šachisté. Máme také zkušené reci-
tátory a výtvarníky. Mnoho soutěží nezů-
stalo bez zastoupení raškovických žáků.

Proto je také zřejmé, že vycházející 
žáci našli 100% uplatnění na školách, 
které jim budou přinášet další rozvoj 
nabytých vědomostí. Během roku se 
právě vycházejícím žákům věnoval pro-

jekt Region 4TECH, jež byl zaměřen 
na další formy vzdělávání v technických 
oborech. Žáci se zúčastnili workshopu 
na Čeladné, kde ověřili svůj technický 
talent, podívali se zdarma na exkurzi do 
Tatry Kopřivnice, elektrárny Dětmarovice,
do Vítkovických železáren. Dokonce naši
školu reprezentovala jedna žákyně
v okresní kole Technické olympiády. 
V rámci tohoto projektu vyráběli žáci 
maketu „domu“ dle svých představ. 
Skupině žáků z 8. ročníku se podařilo 
získat krásné 3.místo ve velmi náročné 
konkurenci a za odměnu získala celá 
třída exkurzi do Velkých Losin, jejíž sou-
částí je návštěva ruční papírny a zámku.

Žáci 8.a 9.ročníku byli zapojeni do 
preventivního programu Buď OK!, 
který pořádá středisko Renarkon. V rám-
ci minimálního preventivního programu 
školy proběhly v rozpětí čtyř měsíců dvou-
hodinové výukové lekce zaměřené na 
posílení pozitivních vztahů mezi žáky, 
na problémy, které se této věkové 
skupiny dotýkají (drogy, šikana, osvojo-
vání komunikačních a argumentačních 
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dovedností, sebepoznávání, vztahy v ko-
lektivu, zdravý životní styl, tolerance 
menšin, rizika spojených s nadměrným 
sledováním televize a hraním počíta-
čových her…) Věříme, že i tento vstup 
může přispět k tomu, aby z žáků vyrostli 
slušní a správní lidé.

 

Pro mladší žáky proběhlo v rámci mi-
nimální prevence několik akcí. Některé 
byly zaměřeny na logické myšlení, jiné 
na sportovní vyžití. Velké oblibě se těšila 
soutěž Labyrint a samozřejmě Straši-

delná škola, kterou s chutí navštěvují 
hlavně rodiče. Nově byla uspořádána 
Noc s Andersenem. Noc čtenářů a sou-
těží organizována v rámci měsíce čte-
nářství. Bylo potěšující, kolik dětí přišlo 
a mělo zájem se seznámit s literaturou 
formou hry.

Naši žáci školu reprezentovali na 
vystoupeních pro místní složky a také 
potěšili své maminky a babičky na před-
stavení ke Dni matek. Předvedli to nej-
lepší, čím chtěli své milované maminky 
potěšit.

 Nejen pro maminky, ale také pro ši-
rokou veřejnost jsme během roku připra-
vili několik akcí. Z již tradičních to byla 
na podzim Raškovická pohorka, Den 

stromů, vánoční jarmark, Den Země 
a sběrové akce. O všech akcích školy 

se dovíte více na webových strán-

kách školy.

Vždy velmi rádi vítáme ve škole 
zástupce spolupracujících složek, ať už 
se jedná o hasiče, policii nebo lesáky. 
Tradičně již přicházejí za dětmi, aby je 
poučili, pobavili a seznámili s něčím pro 
ně novým. Členové HZS přivedli s se-
bou Hasíka, který děti poučil o zásadách 
požární a civilní ochrany.

 

Úzká spolupráce s Lesy ČR, a.s., 
především pracovníky Lesní správy na 

Morávce je již každoroční tradicí. Kromě 
besed s lesními pedagogy ve výuce, na 
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environmentálních pobytech, využíváme 
lesáky ke spolupráci při soutěžích v rám-
ci Dne stromů, Dne Země a neopome-
nou přijít, aby uspořádali pro žáky sou-
těž ve střelbách, orientační a znalostní 
soutěž Den s Lesy. Jsou vždy ochotni, 
usměvaví a plni elánu. 

 

Z akcí, které bychom letos chtěli 
vyzvednout, byl určitě Den Země, kdy 
jsme slavnostně otevřeli „Zelené místo 

pro výuku i relaxaci“, toto místo se roz-
prostírá před budovou školy v lesoparku 

a má sloužit jako venkovní učebna, ne-
boť se jedná o místo s lavičkami, tabulí. 
Žáci 7.ročníku si projekt sami vymysleli, 
navrhli možná řešení, nechali zhotovit la-

vičky u pan Banáše, které poté dokončili 
broušením a nátěry. Na tomto projektu, 
fi nančně podpořeném společností IKEA, 
pracovali žáci v rámci programu Les ve 

škole – škola v lese, jehož koordináto-
rem je Sdružení Tereza Praha. Velmi 
nás potěšilo, že se otevření zúčastnili 
vážení hosté až z Prahy a okolní starosto-
vé, kteří si hned i vyzkoušeli připravené 
soutěže pro zpestření.

 Dalším velmi krásným počinem 
byl fi nanční dar Obce Pražmo ve výši 

125.000,-, za nějž byla pořízena interak-
tivní tabule do odborné učebny přírodo-
pisu. Bude sloužit žákům pro zpestření 
výuky, názornost i vlastní tvořivost. Pan 

starosta Marek Kaniok i paní místo-

starostka Honešová za Obecní úřad 

Pražmo a další hosté se mohli ihned 
přesvědčit, že takový dárek je velmi 
užitečný a potřebný. Žáci 6.A a 6.B na 
tabuli předvedli své projekty, jež připra-
vují v rámci projektu Les ve škole – škola 
v lese. Ukázali, jaké prezentace se dají 
na tabuli připravit, předvedli svoje vlastní
fi lmy s tématem oblíbeného místa v okolí
bydliště. Hosté si mohli tabuli vyzkoušet 
také osobně. Jak se na ni píše, jak se 
s ní pracuje. Ještě jednou děkujeme 

za vynikající dárek!!!
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V pondělí 14. května 2012 proběh-
la na školním hřišti třetí část soutěže 
o Rytíře Raškovic, část zaměřená na 
zdatnost rytířů. Celou akci odstartoval 
nefalšovaný „Rytíř“ v brnění s panem 
starostou a pak už mohli žáci prokázat, 
že i zdatnost k rytířům patřila. 

Jednotlivé disciplíny navozovaly 
středověkou atmosféru - hod na terč, 
přechod kladiny s trefením helmy míč-
kem, střelba z luku, zasažení štítu lukem 
atd. Počasí nebylo zrovna nejteplejší, ale 
žáci se zabavili jednotlivými disciplínami 
a dobrá nálada panovala celý den, ať už 
soutěžili malí nebo velcí. 

K dobové atmosféře přispěly také 
kostýmy, ve kterých měli žáci možnost 
do školy přijít, a věřte, bylo se na co 
dívat. Nápaditost a odvážnost neznala 
hranice. Třídy se v tento den hemžily 
dvorními dámami, princeznami, rytíři, ale 
také lapky či loupeživými rytíři. Někteří 
s žáků oživili svůj školní oděv alespoň 
malou rekvizitou. A pochvala patří také 
těm pedagogům, kteří podpořili skvělým 
kostýmem své žáky.

Zajímavé a hravé netradiční dopoledne
bylo zásluhou organizátorů, zejména pana
zastupitele obce Romana Václavíka,

paní vedoucí místní knihovny v Raškovi-
cích, Marie Zemanové, a žáků 9. třídy, 
neboť ti byli velmi kvalitními a schopný-
mi pomocníky, zdařilé.

Celkové vyhodnocení všech částí 
soutěže: vědomostní, výtvarné i zdat-

nostní - proběhlo v pondělí 21. května 

2012. Nejlepší žáci budou školu i obec 
reprezentovat na turnajovém klání na 
Hukvaldech v měsíci červnu.

Letošní exkurze, přednášky, besedy 
a soutěže jsou vyčerpány, teď už žáky 
čekají závěrečné testy, zdárné uzavření 
klasifi kace a školní výlety.

I škola se připravuje na prázdniny, 
neboť na rozdíl od odpočívajících žáků 
škola neodpočívá. Za fi nanční podpory 
obce a dotačních programů se nám po-
dařilo letos vybavit kabinety pedagogů 
novým nábytkem i počítačovou techni-
kou, byly vybaveny také některé třídy 
novými lavicemi a knihovna novými sto-
ly, v počítačové učebně byly obnoveny 
počítače i s monitory, kromě drobné 
běžné údržby nás čekají v letních měsí-
cích opravy většího rázu. Jelikož k nim 
bude patřit oprava podlahových krytin 
ve třídách na nové budově a čas v létě 
neúprosně běží, bude letošní školní rok 

ukončen již ve středu 27. června 2012, 
aby byla škola včas připravena na otevře-
ní v první školní den. Věříme, že rodiče 
pochopí naše opatření, neboť podlahy 
jsou již v dosti špatném stavu, dochází 
k propadání a protrhávání lina. Abychom 
stihli třídy opravit, jsou pro nás i tyto dva 
dny velkou pomocí a fi rma může začít 
s opravou co nejdříve.

Na staré budově budou v létě insta-
lovány termoventily. Škola musí rovněž 
projít malováním a celkovým velkým 
úklidem. Děkuji všem zaměstnancům 

29
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školy, pedagogickým i nepedagogic-

kým, za to, že pro žáky vytvářejí přízni-
vé klima, kamarádskou atmosféru a děti 
chodí do školy rády. Poděkování patří 
i Obecnímu úřadu Raškovice a zastu-

„Tak to jsme my, děti z MŠ Raškovice. A co je u nás nového?

Co všechno jsme zažili ve školičce v jarním období?“

pitelům obce za ochotu a snahu školu 
podpořit nejen ve stavebních a provoz-
ních záležitostech.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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Jaro v mateřské škole Raškovice

Když se příroda oblékla do jarního 
kabátku, jaro se probudilo a tak jsme ho 
zavolali i do naší školičky. Povídali jsme si 
o tom, co dělali lidé na jaře kdysi, jak se 
oblékali, jaké používali pracovní nástroje, 
jak si hrály děti. Když vyrašily první vý-
honky trávy a kytiček z prokřehlé země, 
rozhodli jsme se i my přiložit ruce k dílu. 
Dětskými hráběmi jsme hrabali staré 
listí a česali jarní travičku. „Ale dokážeme
vypěstovat i vlastní rostlinku?“ Určitě 
ano. A tak jsme se pustili do práce a ob-
novili na zahradě MŠ malou bylinkovou 
zahrádku. Děti snadno rozeznali mátu, 
meduňku, šalvěj nebo kopřivu. Zasadili 
jsme i aksamitníky, karafi átky, muškáty 
a verbeny. 

Ve školce jsme se zaměřili na tradi-
ce a zvyky našeho regionu. Připomenuli 
jsme si postní období Velikonoc, a spo-

lečně vyrobili Morenu. Využili jsme kla-
cíky, svázali je do kříže a ze staré slámy 
zhotovili hlavu. Děti jí ustrojily do bílého 
šatu, okrášlily náhrdelníkem z vyfouklých 
vaječných skořápek a namalovaly zuba-
tý, zamračený obličej. Nakonec byla za 
zvuku řehtaček hozena do řeky Moráv-
ky. S výrobou palmových ratolestí nám 
pomohla paní Mecová z klubu seniorů 
a výrobu metly z březového proutí před-
vedl pan Málek. Spolupráce se seniory 
našeho regionu je pro děti velmi pří-
nosná. Učí se, že všechno nějak vzniká 
a není to kouzelným proutkem, naslou-
chají pohádkám, které si četly už naše 
prababičky a objevují jejich kouzlo znovu. 
Učí se úctě a pokoře ke stáří.

Jaro bylo v plném proudu a nastal 
„Den Země“. V tento den jsme se 
zúčastnili slavnostního předání nových 
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dřevěných laviček a židlí pro výuku a re-
laxaci školáků v lesoparku. Prohlédli
jsme si výstavku dřevěných hraček 
v interiéru školy a lesní učebnu, ve které 
jsme si nad obrázky lesních zvířat procvi-
čili svoje vědomosti. V rámci ekologické 
výchovy trávíme hodně času v přírodě 
a poznáváme život kolem nás prožitkem. 
Na téma „Les kolem nás“, přišel s námi 
pobesedovat i spisovatel a myslivec 
v jedné osobě, pan Neuwirth. Poutavě
dětem vyprávěl o pevném sepjetí člo-
věka s přírodou a o nádherném kraji 
Poodří, kde strávil kouzelné dětství se 
svým tatínkem. Povídali jsme si o lesní 
zvěři, o řekách, čistých a průzračných, 
plných ryb a vodního ptactva. Už víme, 
že stromy jsou jako živý tvorečkové 
a protože nám není lhostejné, jak neše-
trně se s přírodou zachází, rozhodli jsme 
se, že budeme šetřit papírem a snažit se 
ze všech sil papír i jiný odpad třídit do 
kontejnerů k tomu určených. Ve spolu-
práci se školáky se nám dokonce poda-
řilo vyrobit ze starého papíru nový, ručně 
zdobený, který každé dítě věnovalo svojí 
mamince k svátku. Nastal čas oslav a my
jsme pro maminky i babičky připravili 
besídku s názvem „Se srdíčkem na dlani.“
Odměnou byla náruč plná lásky a slzička 

dojetí a radosti. Na podnět paní knihovni-
ce jsme se zapojili i do tematické soutě-
že „Rytíř Raškovic.“ Krásný a podnětný 
nápad zrealizovala základní škola ve spo-
lupráci s knihovnou a Obecním úřadem.

 Jarní období je skoro za námi a za 
tu dobu jsme prožili v naší MŠ opravdu 
mnoho událostí a zážitků. Jsme už hod-
ně samostatní, víme kam, co patří, kde 
máme uklidit hračku, známe mravní zá-
sady. Poznali jsme nové hry a tanečky, 
získali dovednosti. Nejdůležitější však 
je, že do školičky chodíme rádi a máme 
tady mnoho kamarádů. Někteří z nás už 
slyší z dálky „poslední zvonění,“ cítíme 
se dospělejší a starší. Do konce školního 
roku nás ještě čekají zajímavé výlety na 
hrad Hukvaldy, do včelařství i za koníčky 
na Morávku. Navštíví nás kouzelníci ze 
základní školy i malí muzikanti z hudební 
školičky paní Dýrrové. 

A nakonec to bude událost roku 
„Loučení se školáky.“ Budoucí školáci 
už se těší na maturitu a šerpování, které 
proběhne za zvuku fanfáry klaunů Knofl í-
ka a jeho kamaráda Helele. A pak už jen 
HURÁ na prázdniny, načerpat síly a elán 
do nového školního roku!

     
Zapsala: Jana Mohylová

Nová nabídka odboru sociální péče

V návaznosti na sociální reformu, 
která nabyla účinnosti od 1.1.2012, byly 
na Magistrát města Frýdku-Místku pře-
neseny nové úkoly. Na odboru sociální 
péče tak vznikl nový útvar - ODDĚLENÍ 
TERÉNNÍ PRÁCE S NEZAMĚSTNANÝMI
A RODINAMI s působností v rozsahu 
celého správního obvodu, který zahrnuje 

nejenom území statutárního města Frý-
dek-Místek, ale rovněž i katastry dalších 
36 okolních obcí, včetně obce Raškovice. 

Činnost zmíněného oddělení je za-
měřená na pomoc rodinám, případně 
jednotlivým osobám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci. Například 
vlivem ztráty zaměstnání, trpí hmotnou 
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nouzí nebo se potýkají s velkou zadluže-
ností. Praktická aktivita oddělení spočívá 
jednak ve vyhledávání lidí, kteří potřebují 
pomoc při řešení své nepříznivé životní 
situace a uvítají podání pomocné ruky 
při řešení vzniklých problémů. Konkrétní
forma pomoci se může u jednotlivých 
případů velmi lišit v závislosti na osob-
nosti klienta, jeho vzdělání, praxi, soci-
ální situaci a dalších okolnostech. Každý 
člověk je jiný a na nepříznivě se vyvíje-
jící osobní situaci reaguje jinak. Ztráta 
zaměstnání výrazně ovlivňuje psychiku 
člověka, zvláště pak v situaci opakují-
cích se neúspěchů při snaze najít nové 
pracovní místo. Mít zaměstnání je jed-
nou ze základních životních jistot. Jeho 
ztráta může i u úspěšného jedince vést 
k oslabení jeho sebevědomí. Může se 
dostavit pocit bezradnosti, zejména 
tehdy, pokud člověk v této situaci ještě 
nebyl, ale taktéž, pokud se v obdobné 
situaci ocitá opakovaně. Paradoxně člo-
věk s vyšší mírou zodpovědnosti obvyk-
le snáší tento stav bolestněji, v horším 
případě se zde projeví i výskyt zdravot-
ních obtíží. Může se dostavit rezignace, 
apatie, uzavírání se do sebe, zejména 
pokud se jedná o dlouhodobou neza-
městnanost. Ta má také některé zna-
ky. Projevuje se zde ztráta pracovních 
návyků, absence sociálních kontaktů, 
někdy i zanedbávání péče o vlastní oso-
bu. Jestliže se v rodině nacházejí děti, 
zasahuje celková nepříznivá atmosféra 
také je. Průvodním jevem nezaměstna-
nosti je nedostatek fi nancí, situaci často 
provázejí spory rodičů. Hrozí další soci-
álně negativní jevy, často nepromyšlené 
půjčky, hrozba dluhové pasti, výchovné 
problémy, ztráta funkčnosti rodiny nebo 
její rozpad. 

Opačný trend může nastat, když se 
včas dostaví podpora, pomoc s problé-
mem, analýza stavu a hledání možností 
ve spolupráci se sociálním pracovníkem. 
Ten má přístup k mnoha potřebným 
informacím, poskytne pocit vědomí, že 
člověk není s problémem osamocen. 
Klientovi se dostane pochopení jeho 
nelehké situace a následné pomoci. 
Strukturovaným rozhovorem se zjišťují 
předpoklady pro určitou práci, předsta-
vy klienta, jeho možnosti a osobní man-
tinely. Může dojít k rozvíjení a podpoře 
silných stránek jeho osobnosti, které 
jsou předpokladem pro oblast uplatnění 
na trhu práce. Za účelem snadnějšího 
nalezení práce může sociální pracovník 
klienta nasměrovat k motivačním, akti-
vizačním kurzům, může s ním rozvíjet 
nácvik komunikace, nácvik presentace, 
poskytnout odborné individuální pora-
denství spojené s konkrétní situaci při 
hledání práce, pomoci zprostředkovat 
kontakty na agentury zprostředkování 
práce, na personální agentury a další 
dostupné služby. Poskytnout informace 
o bezplatných občanských poradnách, 
podat informace o právech a povinnos-
tech vyplývajících z příslušné legislati-
vy, poskytnout pomoc se sepisováním 
životopisu, motivačních dopisů, pomoc 
s vyhledáváním práce v případě potřeby 
i doprovod k výběrovému řízení. Záleží 
na potřebách, představách klienta a jeho 
sociální situaci. 

Oddělení nabízí také pomoc v oblasti 
dluhů. Efektivnější je vždy oblast preven-
ce, než řešit již vzniklou situaci. Ze všech
stran se na nás chrlí informace o mož-
nosti nejrůznějších zdánlivě „výhodných“
půjček, které jsou zpravidla doprováze-
ny podbízivou a lákavou reklamou. Na 
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druhé straně se stále více osob v dů-
sledku nezvládnutí své fi nanční situace 
ocitá často v dluhové pasti. Na místě je 
především obezřetnost, je nutné si vše  
dobře rozmyslet, spočítat. Nevíte-li si rady,
využít i služeb sociálního pracovníka. Situ-
aci s vámi prodiskutuje, poradí kam a jak
se obrátit, doporučí poradnu s nezávis-
lým a bezplatným poradenstvím apod. 
Existuje poradenství v osmnácti právních 
oblastech na 66 místech v České republice.
Může se vám dostat informací, informač-
ních materiálů nebo včasné pomoci bez-
platné, nestranné, nezávislé, diskrétní. 

Cílem je stabilizace sociálních poměrů.
Sociální pracovník je partnerem při tomto 
procesu, vyškoleným, vázaným mlčenli-
vostí, postupuje dle etického kodexu so-
ciálního pracovníka. Spolupráci domlou-
vá s klientem, společně a po dohodě 
s ním vytváří plán postupu a směřuje 
k cíli, na kterém se s klientem dohodne.

Není žádným tajemstvím, že existují 
i lidé s extrémním zadlužením. Je v zá-

Kontakt:

Kontaktní místo: MÍSTEK, PALACKÉHO 115, II. poschodí, kancelář č. 240, 241, 242

Mgr. Šebestová Radana DiS.  •  tel.: 558 609 671

E-mail: sebestova.radana@frydekmistek.cz

Kožušníková Jana  •  tel. 558 609 694  •  E-mail: kozusnikova.jana@frydekmistek.cz

Odbor sociální péče, oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinami

jmu každé lokality, aby se těchto jevů 
vyskytovalo v místních podmínkách co 
nejméně, protože mají negativní dopad 
také na celou komunitu. A společnost 
má zájem je řešit. Nejefektivnější postup 
je, zabránit výrazně nepříznivé sociální 
situaci dříve, než k ní dojde. Přijít včas, 
poradit se a to jak ve chvíli, kdy ztráta 
zaměstnání hrozí, tak ve chvíli, kdy se 
chystáte vzít si půjčku. 

Co tato práce přináší zbytku společ-
nosti? Vyhrocené sociální poměry mají 
souvislost s projevy kriminality a tak ani 
zbytek společnosti nebývá uchráněn. 
Sociální pracovník je profese, která je 
pomáhající profesí. Pomáhá v těžkých 
situacích nalézt řešení jak jednotlivým 
lidem, rodinám, tak pomáhá chránit zby-
tek společnosti před nárůstem jevů, které
ji ohrožují. V posledních letech se značně
zvedly požadavky na vzdělání soc. pra-
covníků, jejich práce probíhá na stále 
vyšší odborné úrovni s důrazem na etic-
kou stránku.

MÍSTNÍ KNIHOVNA   •   MALÁ GALERIE  •  PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

V době letních prázdnin bude

v knihovně Raškovice OTEVŘENO

Otevírací doba:

 ÚTERÝ                                   12.30 – 17.00

 ČTVRTEK        8.30 – 12.00   13.00 – 17.00
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MALÁ GALERIE   •   MÍSTNÍ KNIHOVNA   •   PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

V Ý S T A V A

Poklady krajiny
ZŠ RAŠKOVICE – EKO ŠKOLA

DOKUMENTY Z PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA ZAJÍMAVOSTI ZDEJŠÍ KRAJINY

FOTOGRAFIE, KRESBY AJ.

22. 6. 2012 – 18. 10. 2012

Otevřeno:    ÚTERÝ   12.30 – 17.00  •  ČTVRTEK   8.30 – 12.00   13.00 – 17.00

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 17. 5. 2012 schválilo 
žádost ČSAD o doplnění spojů na lince 860311 Frýdlant n.Ostravicí-Raškovice-
Nošovice (viz. příloha).

Důležitá informace
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Sdělujeme také informaci o spoji městské hromadné dopravy, který mohou 
využívat občané Raškovic v době sobot, neděl a svátků za podmínek stano-
vených pro městskou hromadnou dopravu a částečné změně linky 860320 
a převodu na linku 865018 (viz. příloha).
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Volejbalový klub Raškovice

volejbalové turnaje mládeže
„MALÁ CENA BESKYD“ 

9. 6 -10. 6. 2012

turnaj smíšených družstev 
„SMÍŠENKY“ 

21. 7. 2012

turnaj žen a juniorek
POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA  

18. 8. 2012

turnaj mužů a juniorů 
MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA 

19. 8. 2012

V roce 2012 POŘÁDÁME…

VEŠKERÉ INFORMACE O ČINNOSTI VK RAŠKOVICE NAJDETE NA
www.vkraskovice.cz

Pronájem beach volejbalového kurtu - p. Biolek, 602 795 507 ( 1hodina / kurt / 100Kč )

Volejbalová přípravka

Volejbalová přípravka je zaměřena na pohybové a míčové hry, obratnost, rychlost,
přehazovanou přes síť na antukovém a beach volejbalovém kurtu, budeme hrát 
badminton, případně tenis a pinpong. V příštím školním roce 2012/2013 se dle počtu 
přihlášených dětí budeme účastnit soutěží barevného minivolejbalu, který je organi-
zován Moravskoslezským volejbalovým svazem.

PRO KOHO: pro všechny děti z první, druhé a třetí třídy školního roku 2011/2012
KDY: každé pondělí květen až červen 2012 za každého počasí
         (v případě nepříznivého počasí budeme v klubovně na kurtech)

KDE A V KOLIK SRAZ: 1) před tělocvičnou ZŠ Raškovice 
                                      2) děti mohou čekat rovnou na volejbalových kurtech
                                          TJ Sokol Pražmo-Raškovice v 15.15 před šatnami

TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA TRVÁ 60min. OD 15.30.-16.30h 

Děti odcházejí v doprovodu rodičů nebo samy přímo z volejbalových kurtů v 16.40h.

S SEBOU: triko, kraťasy, tenisky na antuku, pití,
                  další dle dohody na předešlém tréninku.

Na všechny děti se těší trenérka Šárka Sonnková

tel.: 732 241 173, sarka.sonnkova@seznam.cz
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SEZÓNA 2011/2012-VÝSLEDKY

KADETKY – KRAJSKÝ PŘEBOR KADETEK

Celkové závěrečné pořadí po

šesti odehraných turnajích

1. ŠSK Beskydy B 66 bodů
2. ŠSK Beskydy C 48 bodů
3. VK Beskydy Frýdlant n.O. 38 bodů
4. SK Metylovice 31 bodů
5. TJ Sokol Palkovice 28 bodů
6. ŠSK Beskydy D 18 bodů
7. VK Raškovice 10 bodů

8. ŠSK Beskydy E   8 bodů

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 32 30 2 0 93:9 2481:1554 91
2. TJ Mittal Ostrava B 32 29 3 0 90:17 2586:1758 87
3. KV Tatra Kopřivnice 32 20 12 0 64:46 2395:2143 60
4. TJ Sokol Střítež 32 19 13 0 66:48 2461:2326 57
5. TJ Sokol Svinov 32 13 19 0 51:66 2350:2547 42
6. TJ Frenštát pod Radhoštěm 32 12 20 0 50:73 2496:2716 35
7. TJ Sokol Poruba  32 11 21 0 43:70 2212:2519 32
8. TJ Krnov 32 8 24 0 34:81 2153:2656 22
9. VK Raškovice 32 2 30 0 12:93 1633:2548 6
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ŽENY „A“ – KRAJSKÝ PŘEBOR
CELKOVÉ POŘADÍ DRUŽSTEV ŽEN – KRAJSKÝ PŘEBOR 

2. TŘÍDY 2011/2012

p. družstvo

1. VK Kylešovice 
2. TJ Sokol Palkovice B
3. TJ Sokol Kozlovice
4. USK Slávie OU Ostrava 
5. VK Raškovice

6. TJ Krnov
7. DTJ Polanka nad Odrou 
8. TJ Kotouč Štramberk
9. SK Gymnázia v Orlové - Lutyni
10. SK Metylovice
11. TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
12. TJ Sokol Svinov
13. KV Tatra Kopřivnice
14. TJ Hlučín
15. TJ Jäkl Karviná

ŽENY „B“ – OKRESNÍ PŘEBOR

JARNÍ ČÁST – ROZPIS

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ TŽ Třinec A 6 5 1 0 17:7 537:473 15
2. TJ Sokol Fryčovice A 5 4 1 0 13:8 478:400 10
3. VK Baška A 6 3 3 0 13:13 552:518 9
4. VK Raškovice B 6 2 4 0 12:15 544:601 7

5. TJ Sokol Hnojník A 5 0 5 0 3:15 309:428 1

Konečná tabulka po podzimní části soutěže

9. kolo

26 17.05. 17:30 TJ Sokol Hnojník A - TJ Sokol Fryčovice A 0:3 (-12,-22,-18)
27 17.05. 17:30 VK Raškovice B - TJ TŽ Třinec A 3:1 (-22,18,22,20)

10. kolo

29 24.05. 17:30 TJ TŽ Třinec A - TJ Sokol Hnojník A  
30 24.05. 17:30 TJ Sokol Fryčovice A - VK Baška A  
11. kolo

32 31.05. 17:30 TJ TŽ Třinec A - VK Baška A  
33 31.05. 17:30 VK Raškovice B - TJ Sokol Hnojník A 
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MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR

JARNÍ ČÁST – ROZPIS

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ Jäkl Karviná B 7 7 0 0 21:3 580:451 21
2. TJ Sokol Palkovice B 7 5 2 0 17:10 607:545 15
3. TJ Sokol Mosty u Jablunkova  7 5 2 0 16:8 522:475 14
4. VK Raškovice A 7 4 3 0 15:12 605:559 12

5. TJ Sokol Nýdek A 7 2 5 0 13:15 576:591 8
6. ŠSK Beskydy B 7 2 5 0 9:16 527:579 6
7. VK Baška B 7 2 5 0 6:17 436:548 6
8. TJ Sokol Ropice  7 1 6 0 4:20 478:583 2

Konečná tabulka po podzimní části soutěže

1. kolo

1 09.05. 18:00 TJ Jäkl Karviná B - TJ Sokol Hnojník B 3:1 (16,20,-26,18)

2 04.05. 17:30 VK Baška A - VK Raškovice A  
3 04.05. 18:00 TJ Sokol Palkovice B - TJ Sokol Frýdek-Místek A 3:0(23,12,23)

4 04.05. 18:00 TJ Sokol F-M B - TJ Sokol Mosty u J. 0:3(-19,-27,-26)

2. kolo

5 10.05. 17:30 TJ Sokol Hnojník B - TJ Sokol Mosty u J. 3:1 (13,-21,22,19)

6 11.05. 17:30 TJ Sokol Frýdek-Místek A - TJ Sokol F-M B  
7 11.05. 17:30 VK Raškovice A - TJ Sokol Palkovice B 3:1 (21,15,-16,22)

8 11.05. 17:30 TJ Jäkl Karviná B - VK Baška A 3:1 (10,-23,24,20)

3. kolo

9 18.05. 17:30 VK Baška A - TJ Sokol Hnojník B 3:1 (16,-21,8,16)
10 18.05. 18:00 TJ Sokol Palkovice B - TJ Jäkl Karviná B 3:0 (18,12,20)

11 18.05. 17:30 TJ Sokol F-M B - VK Raškovice A 2:3(-17,16,-23,15,-12)

12. kolo

35 07.06. 18:00 VK Baška A - VK Raškovice B  
36 07.06. 18:00 TJ Sokol Fryčovice A - TJ TŽ Třinec A 
13. kolo

38 14.06. 18:00 VK Raškovice B - TJ Sokol Fryčovice A  
39 14.06. 18:00 TJ Sokol Hnojník A - VK Baška A  
14. kolo

41 21.06. 18:00 TJ Sokol Fryčovice A - TJ Sokol Hnojník A  
42 21.06. 18:00 TJ TŽ Třinec A - VK Raškovice B 
15. kolo

44 28.06. 18:00 TJ Sokol Hnojník A - TJ TŽ Třinec A
45 28.06. 18:00 VK Baška A - TJ Sokol Fryčovice A  Svoboda M.
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12 18.05. 17:30 TJ Sokol Mosty u J. - TJ Sokol Frýdek-Místek A  3:0 (17,22,15)
4. kolo

13 25.05. 18:00 TJ Sokol Hnojník B - TJ Sokol Frýdek-Místek A  
14 25.05. 18:00 VK Raškovice A - TJ Sokol Mosty u J.  
15 25.05. 18:00 TJ Jäkl Karviná B - TJ Sokol F-M B  
16 25.05. 18:00 VK Baška A - TJ Sokol Palkovice B  
5. kolo

17 01.06. 17:00 TJ Sokol Palkovice B - TJ Sokol Hnojník B  
18 01.06. 18:00 TJ Sokol F-M B - VK Baška A  
19 01.06. 18:00 TJ Sokol Mosty u J. - TJ Jäkl Karviná B  
20 01.06. 18:00 TJ Sokol Frýdek-Místek A - VK Raškovice A  
6. kolo

21 08.06. 18:00 TJ Sokol Hnojník B - VK Raškovice A  
22 08.06. 18:00 TJ Jäkl Karviná B - TJ Sokol Frýdek - Místek A  
23 08.06. 18:00 VK Baška A - TJ Sokol Mosty u J.  
24 08.06. 18:00 TJ Sokol Palkovice B - TJ Sokol F-M B  
7. kolo

25 15.06. 18:00 TJ Sokol F-M B - TJ Sokol Hnojník B  
26 15.06. 18:00 TJ Sokol Mosty u J. - TJ Sokol Palkovice B  
27 15.06. 18:00 TJ Sokol Frýdek-Místek A - VK Baška A  
28 15.06. 18:00 VK Raškovice A - TJ Jäkl Karviná B  
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NNaabbííddkkaa  sslluužžeebb  TTSS  aa..ss..  
  

D láte si starosti, jak tentokrát zvládnete úpravu zahrady? Jste bezradní, 
 jak co nejlépe naložit s nov  po ízeným pozemkem? 

JJssmmee  ttaaddyy  pprroo  VVááss!!  VVyyuužžiijjttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí  nnaaššiicchh  ooddbboorrnnííkk !!  
 

 p ímo na míst  zdarma zhodnotí stav a navrhnou pot ebné úpravy    
 kalkulaci provedou i v n kolika cenových variantách  
 kreativita a zohledn ní jedine nosti místa je samoz ejmostí 

 

             
  

NNaabbíízzíímmee::  
 Zakládání nových trávník  (dovoz zeminy a substrát , urovnání terénu, 

kultivace ploch, výsev travního osiva, ošet ení hnojivy a selektivními herbicidy). 
 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávník ).  
 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a pé i o d eviny a ke e (pr klesty a omlazení ke , p ihnojování ke  a 

strom , chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení strom , likvidaci 
pa ez  frézováním, odstran ní nálet  a výmladk ).  

 Realizaci zahrad od zpracování návrh  až po výsadbu, pop . následnou 
údržbu. 

VVaaššii  zzaahhrraadduu  mm žžeemmee  vvyybbaavviitt::  
 R znými druhy pergol, zahradních altán , pop . lavi ek. 
 Ploty a zídkami dle vašich požadavk . 
 Typizovanými d tskými prvky. 

PPrroovvááddíímmee::  
 Výstavbu a rekonstrukci chodník , drobné asfaltování. 
 Opravy seka ek a jejich servis. 

NNeevvááhheejjttee  aa  kkoonnttaakkttuujjttee  nnááss  nnaa  aaddrreessee::  
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  

tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz 
 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŽŽ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU !  
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EPS 50, 70, 100, 150
ISO 9001:2009

DOPRAVA POLYSTYRÉNU ZAJIŠTĚNA
NA MÍSTO PODLE POŽADAVKŮ

 POLYSTYRÉNKY:PROVOZOVNA 

okr. Frýdek-Místek (ČR)
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Automatické kotle Ekoscroll jsou ekologické kotle na spalování hn dého uhlí o ech 2 a peletek 

s možností spalování i kusového d eva.  
Kotle vyrábíme s litinovým vým níkem z litiny EN-GJL-200, nebo s plechovým vým níkem z 

kotlového plechu P265GH o síle 6 mm, o výkonech 18 až 150kW. 
ídící jednotka kotle s grafickým displejem zajištuje jednoduchou komfortní obsluhu, ídí 

automatické podávání paliva, erpadlo topného okruhu, erpadlo podlahového topení a erpadlo 
pro oh ev teplé užitkové vody. Dále je možné ídící jednotku doplnit idlem pro ekvitermní regulaci 
a idly pro ovládání ty cestného ventilu. ídící jednotku doporu ujeme p ipojit k prostorovému 
termostatu s týdením naprogramováním požadovaných teplot v domácnosti. 

Do kotl  se p idává jednou za 7 až 10 dn  v p echodném období na ja e a na podzim. V zim  je 
pr m rná doba p ikládání 2 až 5 dní. 

Kotel má speciální šnekový podava  s  retortovým oto ným ho ákem z litiny, který je p edm tem 
patentu.  

Na níže uvedeném obrázku si m žete porovnat náklady na vytáp ní podle druhu paliva.  
 / zdroj www.tzb-info.cz /. 
 

 
Kontakt:  www.ekoscroll.cz;  info@ekoscroll.cz;  tel: 734 574 589 
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Firma Kerak Kompt s.r.o.
prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách Vás srdečně zve na prohlídku nové vzorkové 
prodejny RAKO, ve které jsou představeny novinky obkladů a dlažeb pro rok 2012. 
Také vám můžeme nabídnout novinky sprchových koutů a masážních boxů, sprchových zástěn 
a dveří fi rem RAVAK, ARTTEC, VAGNERPLAST a dalších. 
Přijďte si vybrat obklady do vaší nové kuchyně či koupelny od výrobců RAKO, Paradyz a 
dalších. Máme skladem mrazuvzdorné dlaždice v rozměrech 30x30, 33x33 a větších rozměrů, 
vhodné na balkony, terasy do sklepních prostor a garáží. Můžete si vybrat jak v rozměrech, 
barvách tak i v různých cenových relacích. Vyprodáváme dlaždice které se již nevyrábějí za cenu 
99Kč za 1m2. Za tuto akční cenu si můžete ve výprodeji vybrat i různé obklady ve zbytkovém 
množství. 
Prodáváme výrobky fi rmy HENKEL, spárovací hmoty CERESIT v 50 barevných odstínech interi-
érové nebo fl exibilní. Lepidla si u nás také vyberete na obklady a dlažbu i fl exibilní nebo 
speciální rychle tuhnoucí. 
Veškeré zboží zakoupené v naší prodejně, vám rádi zavezeme do vašich domovů ZDARMA. 
Komu naše prodejní doba nevyhovuje PO-PÁ 8 -17, SOBOTA 8 -11, tak si může po telefonu 
domluvit jinou dobu na prohlídku prodejny, rádi zůstaneme v práci pro vás déle. 

Naše prodejna je umístěna v areálu fa. Spolstav Vyšní Lhoty 53.

Kontakt: Mládek 602 190 377, 558 431 605, meil: kerak.mladek@seznam.cz 

Těšíme se na Vaší návštěvu.

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA

Kdo má zájem naučit se hrát
na tyto hudební nástroje:

klavír
akordeon
pozoun

zobcové fl étny
sopránová    •    altová    •    tenorová    •    basová

příčná fl étna

Přihlaste se dne:  7. září 2012
  kde:  v MŠ v Raškovicích
  v kolik:  7.00 - 8.30 hodin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  kde:  v informačním centru ZŠ v Raškovicích
  v kolik:  7.00 - 8.30 hodin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schůzku si můžeme individuálně domluvit / mobil. číslo 604 821 849 /.

Těší se na vás - Miriam Dýrrová dipl. um.
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   GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, 
  Okrasné d eviny, d ev ný zahradní nábytek, dekorace. 

Garážová vrata od 9.999 K  v . 20% DPH.   

Výklopná, dvouk ídlá, sek ní.  
Otevírání ru ní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na 
míru. Standartní barvy i imitace d eva. Dopl ková výbava. 
Provádíme i montáže. 
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.  
Pletiva, kované ploty, pr myslové, mobilní, sva ovaná pletiva, 

sva ované panely, branky a brány. P i objednávce v etn  montáže sleva 30% na okrasné 
d eviny ze zahradnictví. 
THUJE a další okrasné d eviny. Sazenice od 10,- K /kus. Množstevní slevy. 
Prodáváme také stínící tkaninu. D ev ný zahradní nábytek a dekorace. 

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá, 724 00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 
Doprava po celé R. ZDARMA DOPRAVA p i celkovém nákupu nad 7.000 K . 
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NALEZENÝ PES

Dne 21. 3. 2012 byl u hospůdy

„U Bobra“ nalezen pes - fena.

Volejte Obecní úřad Raškovice:

558 692 220, 724 998 235, 723 093 537

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

tel.č. 596 810 741 i fax , mobil 603 447 219, 

e-mail: zoric@atlas.cz
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UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE 
!!! NABÍZEJÍ: !!!! 

 ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka) 
 HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina) 
 KOKS (ořech I, II ) 

 ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ 
 VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE 

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU 
 PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q 

DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA! 
 ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH 

DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA 
NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ 

 NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU! 
 PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY 
 PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY 
 DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI 

DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA 
 

Veškeré informace na tel:  604 68 68 54 

Uhelné sklady Bruzovice 
Areál zemědělského družstva 
PROVOZNÍ DOBA:  PO-PÁ   9-15 hod. 






