
Slavnostní předání šeku prezidentem společnosti Hyundai
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Předání pamětní stuhy ke 100. výročí SDH Raškovice



Výstava hasičské techniky

Valná hromada

100. výročí založení SDH Raškovice100. výročí založení SDH Raškovice

Zateplení lékárny

Rekonstrukce Mateřské školy

Lékárna po rekonstrukci 

100. výročí založení SDH Raškovice
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Vážení spoluobčané,

uteklo to jako voda a máme tu pod-
zimní vydání Rašky. Letní období máme 
za sebou. Letos jsme si užili opravdové 
tropické dny. Jako by sluníčko vědělo, 
že musí vysušit to, co uplakané jaro po-
kropilo. Doufám, že jste si všichni užili 
teplé a prosluněné dny a odpočinuli si, 
ať už doma nebo někde u moře. Věřím, 
že jste si nabranou energii pěkně uscho-
vali a v sychravých a chladných podzim-
ních a zimních dnech ji budete postupně 
vstřebávat. My dospělí k práci a výchově 
ratolestí a naše děti k snaživému učení.

I přes horké, únavné dny jsme sa-
mozřejmě museli všichni pracovat. To 
letošní léto bylo obzvlášť pracovní. Dodě-
lala se cesta k bytovému domu 393-394, 
dokončily se práce na lékárně, začalo se 
s rekonstrukcí školky a školy. Dále se 
prováděla pravidelná údržba obce. Tam 
všude se letos nezahálelo. Všechny tyto 
budovy prošly a procházejí nemalou re-
konstrukcí, kterou si určitě zasloužily. 
O to je to náročnější, že všechno probíhá 
za provozu. Proto žádám všechny, kteří 
se nějakým způsobem podílíte na pro-
vozu nebo navštěvujete budovy v rekon-
strukci, buďte trpěliví, dbejte zvýšené po-
zornosti, ať nedojde k úrazům. Také fi rmy 
budou dodržovat bezpečnostní předpisy 
a dohody, aby nezavdaly příčinu k úrazům 
a nedocházelo k rušení výuky. Někteří ob-
čané a rodiče se ptají, proč se rekonstruk-
ce nestihla v době prázdnin. Nestihla, 
technicky a technologicky to není možné 
a z médií vidíte, že raškovická škola či 
školka nejsou jediné v kraji ani republice, 

které provádí rekonstrukci za provozu. 
Doufejme, že počasí nám bude ještě přát 
a realizace stavby skončí v termínu.

Chci poděkovat paní ředitelce Mgr. 
Haně Kachtíkové za pomoc a řešení pro-
blémů při rekonstrukci objektu v době 
prázdnin nebo osobního volna. Také chci 
poděkovat uklízečkám a všem, kteří se 
jakkoli podíleli na úklidu v závěru prázd-
nin. Především jejich pílí a nasazením 
jsme mohli v pondělí 2. 9. přivítat jak 
nové, tak i starší žáky v čistém prostředí 
školy a školky.

Nejen práce byla náplní léta, ale pro-
běhly i kulturní a sportovní akce. Počát-
kem léta se uskutečnil Den Raškovic, 
který se obzvlášť povedl. Bohatý a zají-
mavý program měl za následek maximál-
ní účast jak místních občanů, tak rekrean-
tů. Do Raškovic zavítal Michael Jackson, 
jeho sestra Janet, Fredy Mercury a břišní 
tanečnice. K poslechu hrála jako každý 
rok kapela HEC a reprodukovaná hud-
ba. O občerstvení se postaraly jednotli-
vé složky: hasiči, myslivci, klub seniorů 
a sportovci. 

Tímto chci poděkovat fotbalovému 
klubu za pronájem prostor, všem, kteří 
se jakkoli podíleli na organizaci a prodeji, 
především Mgr. Simoně Carbolové (Čer-
né) za přípravu celé kulturní akce a Mila-
nu Miarkovi za profesionální moderování. 
Velký dík také patří sponzorům za hodnot-
né ceny.

Další akcí byla slavnostní valná hro-
mada Sboru dobrovolných hasičů Raško-
vice ke stému výročí jejich založení. Tato 
proběhla dne 10. srpna 2013 v areálu Zá-
kladní školy Raškovice. Příprava akce byla 

Úvodní slovo
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v plné kompetenci členů SDH Raškovice, 
hlavně velitele výjezdové jednotky pana 
Jaroslava Mikoláše, DiS. Velký dík patří 
všem, kteří se podíleli na přípravě, ale 
i jednotlivým jednotkám z okolních obcí, 
které dojely s vlastní technikou a umož-
nili občanům její prohlídku. SDH Raškovi-
ce jsem předal pamětní stuhu ke stému 
výročí založení, ocenil starostu SDH Raš-
kovice pana Zdeňka Pavláska a velitele 
výjezdové jednotky SDH Raškovice pana 
Jaroslava Mikoláše, DiS., pamětní skle-
něnou trofejí. Všichni členové obdrželi 
pamětní minci vydanou k tomuto výročí. 

V měsíci srpnu oslavil volejbalový klub 
60 let od svého založení. I zde byla předá-
na pamětní mince a skleněná trofej před-
sedovi VK Raškovice Ing. Zbyňku Sonn-
kovi jako poděkování za obětavou práci.

V srpnu také uspořádalo Sdružení 
obcí povodí Morávky (SOPM) pro seni-
ory všech obcí odpoledne s dechovkou.  
Akce se konala v areálu Kamenité ve Vy-
šních Lhotách, byla bezplatná a zúčast-
nilo se jí mnoho seniorů ze všech obcí.  

Chtěli bychom, aby se tato akce stala tra-
dicí, tak jako sportovní den SOPM, který 
letos pořádá Obec Krásná.

Koncem měsíce června byla vyhláše-
ná fi rmou Hyundai dotace z fondu „Dob-
rý soused“  na podporu společenského 
a komunitního života v obci – pořádání 
plesů, výročí dobrovolných hasičů, akcí 
pro děti, zaplacení autobusů k návštěvě 
divadelních představení atd. O tuto do-
taci v letošním roce požádal Sbor dob-
rovolných hasičů na oslavy stého výročí 
založení. Částka ve výši 45 000,- Kč mu 
byla přiznána. Slavnostní předání šeku 
proběhlo 23.8.2013 prezidentem společ-
nosti. Tímto chci poděkovat fi rmě Hyun-
dai za fi nanční podporu.

Na závěr se chci připojit k poděkování 
krajského ředitele plk. Ing. Zdeňka Nitry  
za poskytnutou pomoc při likvidaci škod 
po povodních ve středočeském kraji, kte-
rého se zúčastnili členové výjezdové jed-
notky Jaroslav Mikoláš,DiS., Libor Skotni-
ca, Rostislav Švrček a Jan Adámek. Díky. 

     Jiří Blahuta, starosta

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

Starosta Obce Raškovice v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. říj-

na 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb je Kulturní středisko v Raškovicích s následujícím rozdělením:
  volební okrsek č. 1  (přízemí)          -  pro voliče trvale bydlící na č.p.    1 – 344

  volební okrsek č. 2  (1.poschodí)    -  pro voliče trvale bydlící na č.p.    345 – 590 

+ chaty      
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Důležité upozornění:

Již nyní upozorňujeme občany, že v období od 23. 12. – 31. 12. 2013 bude 
Obecní úřad Raškovice uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

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

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

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

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

                                                                          Jiří Blahuta, v.r.
                    starosta    

Odpady, odpady, odpady...

Připomínáme

• poslední sobotní svoz v letošním roce byl 28.9.2013

• od 10.10.2013 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý lichý týden 
ve čtvrtek

• splatnost místního poplatku za odpady je 31.10.2013

Sběrný dvůr

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

    každou sobotu    8,00 – 11,00 hod.

• zavřeno:  20.12.2013 - 31.12.2013  dovolená

Zahradní kompostéry

Kompostéry nám dodá fi rma: MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem, která vyhrála 
výběrové řízení.
Nyní čekáme na podpis smlouvy na dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 
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Na skládkách končí 60 procent úsporných žárovek,
zamořují tak zbytečně okolí

Nerecyklované úsporné zářivky před-
stavují ekologickou zátěž více než tisíce 
tun směsi skla, plastů, kovů a hlavně 
zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. 
Pokud by se toto množství dostalo do 
přírody, mohlo by znečistit vodu v obje-
mu až pěti vodních nádrží Lipno či téměř 
238 Máchových jezer.

Podle analýzy společnosti EKOLAMP 
úsporné světelné zdroje recykluje téměř 
90 procent fi rem, ale jenom 40 procent 
domácností. Na skládkách tak ročně 

končí až 60 procent doma použitých 
a vyřazených úsporných světelných 
zdrojů. 

Před znečištěním ochráněno 80 

Máchových jezer

Zásadním důvodem pro recyklaci 
úsporných žárovek je toxická rtuť, která 
je uvnitř světelného zdroje neškodná 

a pro svícení nutná. Podle informací 
společnosti EKOLAMP, která zajišťuje 
zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích 
zařízení, se ročně recyklací zpracuje více 
než 25 kilogramů rtuti. Pokud by se 
toto množství dostalo do přírody, moh-
lo by znečistit vodu v objemu více než 
jedné vodní nádrže Lipno či téměř 80 

Máchových jezer. 

Zátěž pro životní prostředí předsta-

vuje rtuť jen při neodborné likvidaci. 
Při náhodném rozbití zářivky je třeba 
místnost vyvětrat, střepy zamést a od-
vézt do sběrného dvora. 

Zpětný odběr vysloužilých světel-

ných zdrojů poskytuje EKOLAMP pro 

občany i fi rmy zdarma

„Řada domácností stále vyhazuje zá-
řivky do směsného odpadu. V některých 
krajích tak na skládkách končí většina 
nefunkčních světelných zdrojů z domác-
ností i místních fi rem. EKOLAMP přitom 
poskytuje své služby sběru a recyklace 
úsporných žárovek domácnostem i fi r-
mám zcela zdarma. Bezplatný je i zpětný 
odběr průmyslových svítidel, které zby-
tečně rezaví v opuštěných areálech míst-
ních fi rem.“ vysvětluje Radoslav Chme-
la, zástupce společnosti EKOLAMP.

Počet sběrných míst roste: nyní 

jich je bezmála 4 000. 

V Česku lze vyřazené úsporné zdroje 
vrátit v jakémkoli obchodě s elektroni-

kou, ve sběrných dvorech obcí či do 
malých sběrných nádob, které se na-
cházejí v obchodních centrech, úřadech 
nebo v řadě fi rem: Více informací o mís-
tě zpětného odběru a správné likvidaci 
osvětlovacích zařízení je k dispozici na 
www.ekolamp.cz.

Obec Raškovice má malou sběrnou 
nádobu umístněnou  v přízemí na chod-
bě obecního úřadu. 
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Sběrný dvůr, který se na území obce 
Raškovice  nachází je otevřen každý pá-
tek od 14,30 hod. – 18,00 hod. a v sobo-
tu od 8,00 hod. – 11,00 hod.  

Sběrný dvůr je dostupný jak obča-
nům, tak živnostníkům.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena 
tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./
ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích 
zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbyt-
kových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz

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

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

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

do sběrné nádoby.do sběrné nádoby.

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

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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Od 15.7.2013 je účinná nová vyhláš-
ka Ministerstva životního prostředí ČR č. 
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolo-
vání jejich kácení.

Povolení ke kácení dřevin, za předpo-
kladu, že tyto nejsou součástí významné-
ho krajinného prvku, stromořadí a nejed-
ná se o památný strom, se podle zákona 
nevyžaduje:
 pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm 

měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

 pro zapojené porosty dřevin, pokud 
celková plocha kácených zapojených 
porostů dřevin nepřesahuje 40m2,

 pro dřeviny pěstované na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí ve 
způsobu využití jako plantáž dřevin,

 pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Zapojeným porostem dřevin je sou-
bor dřevin, v němž se nadzemní části 
dřevin jednoho patra vzájemně dotýka-
jí, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou 
dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod 
kmene jednotlivých dřevin měřený ve 
výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 
cm, (jestliže některá z dřevin v souboru 
přesahuje uvedené rozměry, posuzuje 
se vždy kromě výměry porostu, jehož je 
součástí, jako jednotlivá dřevina).

Zahradou je pozemek u bytového 

domu nebo u rodinného domu v za-

stavěném území obce, který je staveb-

ně oplocený a nepřístupný veřejnosti. 

Všechny tyto znaky musí zahrada splňo-
vat současně. Stavební oplocení vzniká 
stavební nebo montážní technologií, bez 
zřetele na jejich stavebně technické pro-

vedení, použité stavební výrobky, mate-
riály a konstrukce. Zahradou je pozemek 
související se stavebním pozemkem, na 
kterém je umístěn bytový nebo rodinný 
dům defi novaný podle stavebního zá-
kona. Tuto podmínku tedy nesplňují 

např. pozemky u rekreačních chat 

a v zahrádkářských osadách, přestože 
v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. 
Živý plot za stavební oplocení považován 
není.

Stromořadím je souvislá řada nejmé-
ně deseti stromů s pravidelnými rozestu-
py, chybí-li v některém úseku souvislé 
řady nejméně deseti stromů některý 
strom, je i tento úsek považován za sou-
část stromořadí. Za stromořadí se nepo-
važují stromy rostoucí v ovocných sa-
dech a plantážích dřevin. Povolení je tak 
potřeba i pro stromy, které tvoří stromo-
řadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm 
ve výši 130 cm nad zemí. 

Období, ve kterém se kácení dřevin 
zpravidla provádí

Kácení dřevin se provádí zpravidla 
v období jejich vegetačního klidu. Obdo-
bím vegetačního klidu se rozumí období 
přirozeného útlumu fyziologických a eko-
logických funkcí dřeviny, tj. období od 
1. října do 31. března.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je možné bez povolení pokácet pa-
mátný strom?

Pokácet nebo jakkoliv poškodit pa-
mátný strom je zakázáno zákonem 
o ochraně přírody a krajiny. Výjimku z to-
hoto zákazu může povolit orgán ochrany 
přírody jen ve veřejném zájmu. To platí 

Nová pravidla pro kácení dřevin
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i pro řešení případného havarijního stavu 
dřeviny, který závažným způsobem ohro-
žuje zdraví či bezpečnost. Na památné 
stromy rostoucí na zahradách se mož-
nost kácení bez povolení nevztahuje.

Je možné kácet dřeviny ve vegetač-
ním období?

Podle vyhlášky se kácení provádí 
zpravidla v období vegetačního klidu. 
To znamená, že kácet v době vegetace 
(mimo vegetačního klidu) není zakázá-
no. Kácením stromů mohou být dotčeny 
i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To 
se může týkat např. ochrany ptáků (zá-
konem je zakázáno úmyslně poškozovat 
nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky 
zejména během rozmnožování a odcho-
vu mláďat) nebo ochrany zvláště chráně-
ných druhů, resp. Jejich biotopů.

Proč se zpřísňuje ochrana stromořadí 
a kácet v zahradách budou moci majitelé 
bez povolení úřadů?

Stromořadí mají své historické, funkč-
ní, nebo estetické opodstatnění. Péče 
o ně je náročná, což v některých přípa-
dech vedlo k volbě pohodlného způsobu 
řešení tohoto problému, tedy k vykácení 
aleje. Na kácení každého stromořadí bu-
dou nyní jeho majitelé potřebovat povo-
lení.

Naopak majitel soukromé zahrady by 
si měl sám rozhodnout, co na svém po-
zemku chce mít a co nikoli. Majitel zahra-
dy si svůj majetek nezničí. Naopak se jej 
bude snažit zvelebit. 

Je potřeba povolení ke kácení ovoc-
ných nebo náletových dřevin?

Ano, zákon o ochraně přírody a kraji-
ny nerozlišuje mezi ovocnými, náletový-
mi a jinými dřevinami, všechny podléhají 
stejnému režimu jako každá jiná dřevina 
(včetně výjimek, kdy ke  kácení není tře-
ba povolení).

Více na www.raskovice.cz.

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař, tel.: 597 457 478
              776 202 709 
Termíny dovolené do konce roku 2013:  

 29. 10. – 30. 10. Dovolená
  7. 11. –   8. 11. Kongres praktických lékařů
 18. 12. – 20. 12. Dovolená

V době nepřítomnosti – zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka tel.: 558 691 066

MUDr. Marie Mácová – dětský lékař, tel.: 733 685 195

4.10. – ordinační změna , ordinace od 9,30 – 11,00 hod.

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ
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100 let Hasičů Raškovice

10. srpna náš sbor ofi ciálně oslavil 
výročí 100 let od svého založení. Bylo to 
s malým předstihem, protože 15. srpen 
léta páně 1913 je zapsán jako den zalo-
žení Dobrovolných hasičů Raškovice. 

 Sto let je bráno všeobecně jako vý-
znamné výročí v trvání všech organizací 
a spolků nejen dobrovolných hasičských 
sboru. Naše oslavy ve své podstatě za-
počaly více jak o rok dříve, při Dnu Raš-
kovic 2012, kdy se v naší obci zastavila 
Čtvrtá propagační jízda Sdružení hasičů 
Čech Moravy a Slezska (SH ČMS). Byla 
to jízda s mezinárodní účasti hasičů z Pol-
ska a Slovenska, na které se jako hlavní 
organizátor podílel náš rodák Pepík Nit-
ra, kterému musíme i touto cestou ještě 
jednou poděkovat za bezchybnou orga-
nizaci, za to že se jízda u nás zastavila, 
i za pomoc při zajišťování Slavnostního 
praporu. Při příležitosti jízdy převzal náš 
sbor ocenění z rukou nejvyšších před-
stavitelů Sdružení hasičů Čech Moravy 
a Slezska. Největší ocenění jsi náš sbor 
za pomoci p. Nitry nadělil sám, poříze-
ním Slavnostního praporu, který nám 
předala zástupkyně fi rmy Alerion, která 
prapor vyšívala, paní Vladíková. 

 Druhou  akci ke stému výročí založe-
ní byla letos pořádaná malá jarní výstava 
v Památníku Raškovic. Zde jsme prezen-
tovali část své historie, ale i současnosti. 

 Třetí akce k oslavě stého roku zalo-
žení, proběhla již zmíněného 10. srpna. 
Akce probíhala v Základní škole Raško-
vice a jejím blízkém okolí.  V 11 hod. za-
počala oslava Slavnostní výroční valnou 
hromadou. Na tu byli pozváni zástupci 
SH ČMS z okresu, kraje i republiky, zá-

stupci Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje územní odbor 
Frýdek-Místek, zástupci Školního a vý-
cvikového zařízení HZS ČR a také zá-
stupci okolních sborů dobrovolných hasi-
čů.  Pozvání byli také představitelé kraje, 
okolních obcí, samozřejmě Zastupitel-
stvo obce Raškovice včele se starostou 
obce p. Jiřím Blahutou a další hosté, kte-
ří mají „blízko“ k našemu sboru.

 Slavnostního jednání se zúčastnilo 
vice než 120 členů SDH a hostů. Jed-
nání zahájil starosta SDH p. Z. Pavlásek 
přivítáním přítomných a uctěním pa-
mátky zesnulých členů našeho sboru, 
následovalo vystoupení mladých hasičů 
Raškovice.  Po  kulturní vložce následo-
valo ocenění - vyznamenání členů SDH. 
Všechny členy SDH včetně mladých 
hasičů ocenil i starosta obce Raškovice 
p. Blahuta pamětními listy a pamětními 
medailemi, celý sbor poté Pamětní stu-
hou k slavnostnímu praporu.

 Dále jsme pokračovali přečtením 
úryvků z Almanachu, který jsme vydali 
k výročí založení a všichni účastnici slav-
nostní valné hromady jej dostali s další-
mi propagačními materiály. Následovala 
diskuse ve které vystoupili hosté slav-
nostní valné hromady, ale i členové na-
šeho sboru 

Na závěr jednání proběhlo malé ob-
čerstvení.

Od 13 hod začala ukázka hasičské 
techniky. Část své techniky předvedli 
Hasičský záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje ze stanic Frýdek-Místek 
a Nošovice. Hasičský záchranný sbor 
ČR Záchranný útvar Hlučín, Hasičský 
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záchranný sbor ČR Školní a výcvikové 
zařízení HZS ČR středisko Frýdek-Mís-
tek. Dále pak sbory dobrovolných hasičů 
Pražmo a Morávka, Vyšní Lhoty, Krásná 
a samozřejmě svou techniku prezento-
val také náš sbor.

Cela akce probíhala ve velmi přátel-
ské atmosféře na, které nic nezměnila 
ani nepřízeň počasí. To se v den našich 
oslav prezentovalo malinko uplakaně, ač 
dny předešlé i následující byly velmi slu-
nečné.

Zde bych chtěl poděkovat všem čle-
nům sboru, kteří se podíleli na přípravě 
oslav, dále pak pracovnicím obecního 
úřadu v čele se starostou obce, za vel-
kou pomoc při organizaci oslav. Nesmím 
zapomenout na paní ředitelku Základní 
školy Raškovice, která nám umožnila 
uspořádat oslavy v prostorách školy.  
Velké poděkování patří všem sponzorům 
včele s Nošovickou automobilkou Hy-
undai a jejím programem DOBRÝ SOU-
SED. 

Poslední veřejnou oslavou Stého vý-
ročí založení našeho sboru, byla v sobo-
tu 14. září pořádaná Okrsková pohárová 
soutěž O pohár svatého Floriána. Náš 
sbor uspořádal tuto soutěž jako podě-
kování všem sborům 10. okrsku Pod-

beskydského (Pražmo, Morávka, Vyšní 
Lhoty, Nižní Lhoty, Krásna Mohelnice, 
Krásna a Janovice Bystré) za vždy výbor-
nou spolupráci a pomoc. Soutěž proběh-
la ve třech kategoriích – muži, ženy a ve-
teráni. Mužskou i ženskou soutěž ovládli 
hasiči a hasičky z Vyšních Lhot, veterány 
zkušení hasiči z Pražma. 

Děkujeme všem zúčastněným sbo-
rům a našim členům za organizaci sou-
těže, která opět probíhala za občasného 
deště.

Závěrem bych ještě jednou poděko-
val všem, kdo se podíleli na oslavách 
Stého výročí založení sboru dobrovol-
ných hasičů Raškovice. Dovoluji si také 
vyslovit přání v další dobrou spolupráci 
s okolními sbory dobrovolných hasičů 
s Hasičským záchranným sborem ČR 
i s ostatními fi rmami a občany jak v naší 
obci, tak i obcích přilehlých. Ač už to 
bylo zmíněno několikrát, poděkovaní 
za výbornou spolupráci a odpovědnost 
za ochranu obce, na úplný závěr patří 
pracovnicím a pracovníkům Obecního 
úřadu Raškovice a hlavně zastupitel-
stvu obce Raškovice včele se starostou
p. Jiřím Blahutou.

Děkujeme
Mikoláš Jaroslav 

velitel SDH Raškovice
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Z historie místního zdravotnictví

V březnové Rašce jsme mezi význam-
ná výročí letošního roku zařadili 85 let, 
která uplynula od nastoupení prvního 
lékaře v Raškovicích. Stal se jím MUDr. 
Alfons Juroš. Do této doby museli oby-
vatelé naší obce využívat služeb doktora 
Mojžíška v Dobré. Vzhledem k sociálnímu 
postavení většiny lidí se na jeho léčení 
obraceli velice zřídka, většinou až v době, 
kdy kritický stav pacienta byl beznadějný.

Doktor Juroš začal ordinovat 1. října 
1928 nejprve ve vile Rudolfa Kirchhofa 
(dnešní obecní úřad). Jeho obvod byl roz-
sáhlý, protože kromě Raškovic k němu 
patřily Vyšní Lhoty, Pražmo, Krásná 
a Morávka. I do nejvzdálenějších údolí 
zajížděl lékař zprvu na kole, později vlast-
ním osobním autem. Po dvou letech si 
postavil vilu - současné zdravotní stře-
disko, a do ní přestěhoval svou ordinaci. 
Vedle ní a čekárny v přízemí začala jeho 
manželka provozovat zubařskou praxi.

Místní lékař měl těžkou práci, proto-
že byl nemocným k dispozici po celých 

24 hodin. O nějaké pohotovosti nebylo 
tehdy ani zdání. Dnes obvodní doktor při 
jakémkoliv komplikovanějším zdravot-
ním stavu pošle pacienta k příslušnému 
specialistovi. V tehdejších časech mu-
sel řešit těžké porody, úrazy včetně šití, 
otravy, koliky, náhlé příhody. Lékařská 
praxe byla velmi náročná.

MUDr. Juroš působil v Raškovicích 
do roku 1946. Byl to velmi zkušený dia-

Sbor dobrovolných Hasičů Raškovice a Sdružení rodičů při základní škole
Raškovice si Vás dovoluje pozvat na již tradiční listopadovou procházku s lampióny.  

Ta se uskuteční 8. listopadu 2013 od 16:30,  na tradiční trase Hasičská 

zbrojnice Raškovice – hotel Ondráš Raškovice.  Pokud si myslíte, že danou 
trasu nezvládnete, můžete se připojit cestou. 

Tato akce, probíhá pod záštitou obce Raškovice a je možné, se k nám připojí 
obdobná procházka s lampióny z obce Pražmo.

Vše bude ještě prezentováno a upřesňováno  na internetových stránkách 
obce i na obecních vývěskách. 

Ale již nyní Vás srdečně zvou pořadatelé

Pozvání
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Škola po prázdninách

Školní rok je opět v plném proudu. 

Co přinese ten letošní?

Škola si připomene 90. výročí ode 
dne, co byla otevřena Měšťanská škola 
v Raškovicích. V úterý 1.října 2013 zveme 
všechny, kdo se chtějí podívat, jak probíhá 
dnešní školní den. Dveře jsou pro zájem-
ce otevřeny od 9:00 – 11:00 hod. Můžete 
nahlédnout do odborných učeben, zapojit 
se do výuky s žáky, prohlédnout si prosto-
ry školy.

Současně máte možnost navštívit vý-
stavu v Památníku Raškovic s dobovými 

materiály o škole kdysi ve srovnání se 
školou dnes.

gnostik, výborný praktik, ale díky svému 
ráznému jednání docházelo k četným 
konfl iktům s pacienty i rodinnými přísluš-
níky. Vlivem nátlaku mnohých obyvatel se 
v uvedeném roce přestěhoval do České-
ho Těšína a vilu pronajal svému nástupci 
MUDr. Oldřichu Friedlovi. Do obce často 
zajížděl svou Tatrou T57, protože si pone-
chal byt v prvním poschodí vily.

K ordinaci MUDr. Friedla v šedesátých 
letech minulého století přibyl v I. poscho-
dí nejdříve dentista Vavřinec Hajdušek 
a poté ordinace dětského lékaře. 

Zubní oddělení, to už naprostá vět-
šina obyvatel pamatuje, se v devadesá-
tých letech přestěhovalo ze zdravotního 

střediska do soukromé ordinace MUDr. 
Miroslavy Schenkové v budově MŠ. Na 
uvolněné místo nastoupila v roce 1990 
ženská lékařka Andrea Pólová.

Ke službám v oblasti zdravotnictví pa-
tří i místní lékárna. První začala fungovat 
v bývalém hostinci Zábava. Po požáru 
této budovy se prodej léků přemístil do 
č. 200 (naproti hotelu Ondráš). Když byl 
ve dvou volebních obdobích předsedou 
MNV Vladislav Vavřík, nastal největší 
stavební rozkvět naší obce. Mimo jiné 
došlo k postavení nové lékárny za budo-
vou zdravotního střediska. Ta slouží i pa-
cietům lékařů z Morávky.             

Kronikaři Anežka a Jiří Nitrovi
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Cílem projektu je motivovat žáky 
6. - 9. tříd ZŠ k volbě studia požadova-
ných oborů poptávaných na trhu práce 
v Moravskoslezském kraji a přesvědčit 
žáky, učitele, výchovné poradce na ZŠ 
a rodiče o prestiži a dobré perspektivě 
těchto oborů, zvláště s důrazem na ná-
vrat k tradičním řemeslům. Cílem je také 
přispět ke zlepšení podmínek při výuce 
pracovního vyučování dovybavením dí-
len partnerských základních škol a rozví-
jet tak v žácích manuální zručnost a tím 
jejich zájem o technické profese. Ne-
zbytnou součástí je rozvoj spolupráce se 
středními školami a podnikovou sférou 
v Moravskoslezském kraji.

V rámci projektu se žáci zúčastní ex-
kurzí ve sklárnách, keramické dílně na 
výrobu krbových kachlů, navštíví kovár-
nu. Na pracovním workshopu si vyzkou-
šejí šperkařskou práci i pletení košíků 
a další zajímavé nepoznané techniky.

Dalším výrazným počinem je zapo-
jení školy do projektu „Podpora příro-

dovědného a technického vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji“. Pláno-
vané období realizace projektu je od 
1. 8. 2013 do 30. 6. 2015. 

Cílem projektu je investiční a meto-
dická podpora přírodovědného a technic-
kého vzdělávání na středních a základ-
ních školách. 

Ve spolupráci se Střední odbornou 
školou ve Frýdku-Místku se žáci budou 
účastnit celoročních, pravidelně se opa-
kujících aktivit zaměřených na přírodo-
vědné a technické vzdělávání.

V rámci pracovní výchovy a laborator-
ních prací v předmětu fyzika a chemie 
budou pracovat s využitím moderních 
učeben, dílen a laboratoří střední školy, 

12

Do letošního školního roku vstupuje-
me s 348 žáky plnícími povinnou školní 
docházku a 70 dětmi zapsanými v ma-
teřské škole. 

Nově zavádíme do vzdělávání před-
školních dětí výuku anglického jazyka. 
Seznamování se neformálním způso-
bem s dalším jazykem během hry, po-
slechem písniček, výslovnosti může být 
dobrým základem pro zvládání cizího ja-
zyka v rámci dalšího získávání znalostí.

Jako každý rok připravujeme pro 

zpestření výuky a propojení s praxí 

aktivity sportovní, společenské i zna-

lostní.

Jelikož jsme škola ležící v podhůří 
Beskyd v Moravskoslezském kraji a ten 
je znám jako oblast průmyslová, charak-
terizována důlním a těžkým průmyslem, 
a také v našem kraji žáci ztrácí zájem 
o studium technických oborů, což je 
v poslední době celonárodní problém, 
zaměřili jsme se na podporu technické-
ho vzdělávání v širším měřítku.

Zapojení školy do evropských globál-
ních grantů i dotačních programů vyhla-
šovaných krajem je sice náročné, jak ča-
sově, tak zejména organizačně, ale škole 
dává obrovské možnosti, jak ji posunout 
dopředu všemi směry, které školu ško-
lou dělají.

Již třetím rokem jsme jako škola za-
pojeni do projektu ve spolupráci s Agen-

turou pro regionální rozvoj Ostrava 

na podporu technického vzdělávání 

v regionu, projektu z Operační progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost, Oblast podpory 7.1.1. - Zvyšování 
kvality ve vzdělávání.– letos se zaměře-
ním na řemesla. 
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případně podle možností  
v kombinaci s využitím dí-
len zaměstnavatelů. Žáci 
se tak seznámí s novým 
prostředím, vyzkouší si 
zařízení a speciální vyba-
vení dílen, odborných la-
boratoří, naučí se novým 
dovednostem i znalos-
tem za dodržení všech 
bezpečnostních předpisů 
vzhledem k jejich věku 
a schopnostem.

Co nás nesmírně těší 
a čím bychom se rádi 
pochlubili i široké veřejnos-
ti , jsou získaná ocenění za 
školní rok 2012/2013.

V říjnu převezmeme 

ocenění Ekologická škola 

Moravskoslezského kra-

je za mimořádné aktivity 

v oblasti environmentál-

ního vzdělávání výchovy 

a osvěty ve školním roce 

2012/2013.

Škola také získala rozhodnutím Rady MSK titul,
jež převzala z rukou náměstkyně hejtmana,

„Ocenění škol s nejkvalitnějším preventivním
programem ve školním roce 2012/2013“

Pravidelně se zapojujeme do do-
tačních řízení účelových neinvestičních 
dotací z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje na podporu aktivit v oblasti spe-

cifi cké primární prevence. Cílem inter-
aktivních bloků zaměřených na správné 
vnímání a chápání potřebných společen-
ských návyků a morálních postojů je eli-
minovat emocionální slepotu a hluchotu, 
vyburcovat empatické cítění žáků, posílit 

soudržnost kolektivu, nebát se poukázat 
na agresi, zastat se slabších, nabídnout 
pomoc při řešení násilí a šikany. Děti se 
učí být vnímavé k projevům násilí, odmí-
tat ji již v zárodku, učí se vnímat indivi-
duální odlišnosti, vzájemně se tolerovat 
a vzájemně spoluvytvářet pozitivní klima 
školy.

Získaná ocenění jsou společnou 

odměnou žákům i pedagogům za ce-

loroční svědomitou práci, chuť a zá-

jem připravit něco více pro vzájem-

nou tvůrčí atmosféru školy. Za což si 

zaslouží všichni zúčastnění obrovský 

dík! Je důležité zmínit nezbytnou 

a rovněž nedocenitelnou podporu ro-

dičů a zřizovatele při uskutečňování 

všech aktivit.

Žákům letos nabízíme řadu krouž-
ků, bližší informace na http://www.
zsraskovice.cz/nabidka-krouzku-na-skol-
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ni-rok-201314/. Žáci mají možnost se 
zapojit do kroužků výtvarných, drama-
tických, sportovních, tanečních, z tradič-
ních šachy, anglický jazyk, otevíráme Mi-
litary club, myslivecký kroužek, kroužek 
dopravní výchovy. 

Z tradičních oblíbených akcí nejen pro 
žáky, ale i pro rodiče chystáme Strašidel-

nou školu, Vánoční jarmark, Raškovickou 
pohorku. Rádi se se všemi setkáme na 
akcích, jako jsou Den stromu nebo Den 
Země. 

Těšíme se na shledání u nás ve ško-
le! Jste srdečně vítáni.

Mgr. Hana Kachtíková

Ředitelka školy

Myslivecký spolek Raškovice informuje...

Vážení spoluobčané,

v současném období probíhá „na-
plno“ lovecká sezóna spárkaté zvěře. 
V naší honitbě je tato zvěř zastoupena 
především srncem obecným, okrajově 
jelenem evropským a prasetem divo-
kým. Prostřednictvím tohoto příspěvku 
chci přispět k širší informovanosti naší 
veřejnosti o významu mysliveckého cho-
vu srnčí zvěře v honitbě Raškovice, ale 
také o zákonitostech, principech a smys-
lu jejího odlovu.  

Myslivec je především ochránce di-
voké zvěře a její chovatel. S tím souvisí 
i jeho rozsáhlá oblast činností ve vztahu 
k ochraně přírody a životnímu prostředí. 

Myslivecký chov a hospodaření se 
zvěří má svá pevná pravidla, která jsou 
stanovena jak zákonem o myslivosti, tak 
i celou řadou navazujících legislativních 
předpisů. Chov zvěře ve volné přírodě vy-
chází v mnohém z obdobných zásad jako 
chov domácích zvířat. Prioritou každého 
dobrého hospodáře je dosažení požado-
vané kvality i kvantity živočišného pro-
duktu. V mysliveckém pojetí jde zejména 
o získání zdravotně zdatné a geneticky 
hodnotné zvěře, s kvalitním reprodukč-
ním potenciálem pro zachování jejího 

kmenového stavu (minimální stav druhu 
zvěře, kdy její množství o určité hustotě 
ještě zajišťuje přirozenou reprodukci). 
Myslivci se při hospodaření se zvěří po-
dílejí na jejím přikrmování v době strádání 
(podrobně viz. Raška 6/2013), pečují o pří-
rodní prostředí, ve kterém zvěř žije vysa-
zováním porostů, čištěním lesa, realizací 
pracovních činností v kooperaci s místní-
mi zemědělskými subjekty, aj. Každý člen 
MS Raškovice věnuje tomuto souhrnu 
činností, spjatých s mysliveckým chovem 
zvěře, mnoho desítek hodin ročně. Kro-
mě těchto aktivit myslivci také obhospo-
dařují zvěř lovem. 

Mnohý nezasvěcený čtenář si pod 
pojmem „obhospodařovat zvěř lovem“ 
může vyvodit představu ničemného stří-
lení „choromyslnými vyvrheli společnos-
ti – myslivci“ na vše, co se v lese pohne, 
a to bez rozdílu. Po dobu své myslivecké 
praxe se s podobnými názory na lov zvě-
ře setkávám poměrně často, proto bych 
se rád pokusil tuto problematiku alespoň 
stručně v reálu přiblížit. 

Lov zvěře představuje ve výčtu mysli-
veckých aktivit onu pomyslnou „třešnič-
ku na dortu“. Myslivecké lovectví a záži-
tek z úspěšného odlovu vybrané zvěře 
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je dovršením chovatelského procesu, 
kterému předchází celá řada již zmiňova-
ných činností. 

Odlov je podroben hospodářskému 
plánu lovu, který stanovuje nejen počet 
lovené zvěře pro dané období, ale i po-
hlaví a věkovou třídu. 

V praxi jsou příprava a realizace lovu 
srnčí zvěře vymezeny mnoha pravidly, 
zásadami i mysliveckými zvyklostmi, vy-
cházejícími z dlouholetých tradic. 

Myslivci již od jarních měsíců pozorují 
srnčí zvěř v honitbě a „obeznávají“ (zjiš-
ťují počty, pohlaví, stáří a kondici zvěře) 
jednotlivé kusy, vhodné k odlovu. 

Na jarní členské schůzi jsou pak čle-
nům, kteří splňují všechny podmínky, vy-
dány povolenky k lovu. Povolenka oprav-
ňuje jednotlivé myslivce k odlovu určité-
ho počtu, pohlaví a věkové třídy zvěře. 
V každém případě lovíme výhradně 

tzv. průběrným odstřelem. Průběrnou 
je označována taková zvěř, kterou cha-
rakterizuje především slabší tělesná kon-
stituce nebo u samců i nedokonalý vývin 
paroží vzhledem k jejich věkové třídě. 
Průběrný odstřel podmiňuje přirozený 
vývoj a selekci kvalitního genofondu zvě-
ře. Zastupuje tak význam velkých šelem, 
které v našich přírodních podmínkách 
nemohou nalézt existenční předpoklady. 

V počátečním období lovu srnců loví-
me převážně srnce I. věkové třídy (tzn. 
knofl íkáře, paličkáře a nízké špičáky do 
5 cm – myslivecké označení srnců podle 
vývoje paroží). Jakmile je dokončen odlov 
mladých srnců, přecházíme k lovu srnců 
II. a III. věkové třídy. Cíleně klademe dů-
raz na to, aby se srnčí říje účastnili jen sil-
ní a konstitučně dobře vyvinutí srnci.

V září začínáme lovit srnčí zvěř holou 
– srny a srnčata. Odlov provádíme opět 

striktně podle zásad lovu průběrného od-
střelu.

Nedílnou součást lovu tvoří soubor 
mysliveckých pravidel etiky, která jsou 
při lovu závazná všem myslivcům. Před-
stavují zejména zásady střelby na zvěř 
(jež je prostředkem k jejímu ulovení, ni-
koliv účelem), vzdávání pocty ulovené 
zvěři, postupy při ošetření zvěřiny, zachá-
zení se zvěřinou a mnoho dalších.

Z výše uvedeného vyplývá, že kaž-
dý myslivec, který zamýšlí ulovit srnčí 
nebo i jinou spárkatou zvěř, musí umět 
tuto zvěř především dokonale obeznat. 
Pro obeznání je zapotřebí nabytí mnoha 
zkušeností, jež jsou získávány pozorová-
ním zvěře v přírodě během dlouhých let 
praxe. Realizaci systematického mys-

liveckého odlovu zvěře lze potom jen 

stěží nazývat lovem nahodilým, ne-

koncepčním, či jinými synonymy.   
Lov srnčí zvěře v raškovické honitbě 

má své zvláštnosti, jež jsou podmíněny 
roztroušenou zástavbou budov na celém 
území honitby.  Zvěř je zvyklá na přítom-
nost lidí a často nachází své životní terito-
rium právě v blízkosti některého z mnoha 
rozptýlených domů. Z tohoto důvodu  je 
v ojedinělých případech lov průběrné 
zvěře uskutečňován také poblíž obyd-
lených objektů. Výstřel z kulové zbra-
ně (především v brzkých ranních nebo 
podvečerních hodinách, kdy bývá lov 
uskutečňován) bývá doprovázen velmi 
silným a ohlušujícím zvukovým efektem. 
Jsou-li v okamžiku výstřelu poblíž obydlí 
přítomni lidé, mohou se vlivem účinku 
takto silné rány polekat, event. nabýt 
ideu hrozícího nebezpečí. Obavy z ohro-
žení však nejsou na místě. Při každém 
odlovu zvěře jsou všichni myslivci povi-
nni vždy a bezpodmínečně dodržovat 
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zásady bezpečné střelby. Před zaháje-
ním lovecké sezony bývají členové naše-
ho spolku k dodržování bezpečnostních 
pravidel opakovaně poučováni. Tímto se 
na naše spoluobčany obracím s prosbou 
o projev shovívavosti k nám myslivcům 
při střelbě na lovu. Vězte, že Vás našimi 
výstřely nechceme rušit ani znepokojo-
vat, a že je naším zájmem i snahou lovit 
zvěř tak, abychom obyvatele území ho-
nitby „obtěžovali“ jen v nejnutnější míře. 

Bohužel, rozvoj civilizace, výkon prá-
va myslivosti i jiné činnosti k ochraně 
přírody nelze vždy zcela dokonale sladit 
s různými jinými zájmy občanů a někdy 
nekorespondují ani s dobře míněnými 
úmysly. Je proto jen na nás lidech, aby-
chom se dokázali ve vzájemně vstřícné 
atmosféře a bez negativních emocí ro-
zumně domluvit a byli k sobě tolerantní. 

Závěrem se ještě dotknu často do-
tazovaného tématu, a to hospodaření 
s ulovenou zvěřinou. V našem myslivec-

kém spolku má využití nabyté zvěřiny svá 
pevná pravidla. Zvěřina spárkaté zvěře je 
prioritně zužitkována k zabezpečení akcí 
pořádaných spolkem, a to zejména my-
sliveckého plesu, nebo k prodeji guláše 
při oslavách Dne Raškovic. Část zůstá-
vá k odměňování členů spolku za jejich 
celoroční činnost. V případě přebytku je 
zvěřina nabídnuta k prodeji. 

Vzhledem k malé zazvěřenosti naší 
honitby drobnou zvěří a jen nahodilému 
výskytu zvěře jelení a černé, bývá mnoh-
dy získání potřebného množství a druhu 
zvěřiny značně obtížné. K dokreslení 
představy o současném stavu lovu a vy-
užití zvěřiny spolkem nutno zmínit, že 
jen pro zabezpečení oblíbených mysli-
veckých plesů dostatečným množstvím 
kvalitní zvěřiny, jsme v posledních letech 
nezřídka nuceni nakupovat zvěřinu od 
okolních sdružení. 

T. Černohorský, předseda MS Raškovice 

Co s motorkami v krajině?

Počet motorek a čtyřkolek, které se 
prohání volnou krajinou, neustále roste. 
Motorkáři, pro zjednodušení tak nazývej-
me všechny řidiče off-road vozidel, kro-
mě porušování předpisů a poškozování 
přírody ohrožují i bezpečnost lidí. Často 
porušují také technické normy pro pro-
voz vozidel (chybějící registrační znač-
ky, záměrné zásahy do výfuku s cílem 
zvýšení hlučnosti apod.). A velmi často 
dochází i k situaci, kdy je naprosto bez-
trestně poškozován soukromý majetek 
a zcela pomíjeno právo vlastníka. 

Z internetových diskuzí je zřejmé, že 
většina motorkářů dobře ví, že svou jíz-

dou překračuje zákon, ale agresivní jízda 
v členitém terénu, přilba na hlavě a neo-
značená motorka jim zajišťují anonymitu 
a tím prakticky i beztrestnost. Najdou se 
však i tací, kteří své chování nepovažují 
za nezákonné a dokonce ho urputně hájí 
(i oni však raději jezdí bez značek). Jak 
to tedy je?

Pravidla pro jízdu mimo silnice bohu-
žel nejsou tak jednoznačná jako pravidla 
silničního provozu. Vycházejí totiž z více 
předpisů a vyžadují i velmi dobrou zna-
lost místních poměrů. Pro normálního 
člověka je nejproblematičtější zákon 
o pozemních komunikacích. Z něj by se 
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Moštování a výstava
ZO Českého zahrádkářského svazu v Raškovicích, tak jako v minulých létech, 

tak i letos,  bude provádět moštování ovoce v moštárně za Kulturním střediskem 
v Raškovicích od 1.9.2013. Termín možno objednat na t. č. 

 728 034 056 – p. Gřunděl

  604 535 600 – p. Klimánek

  606 377 942 – p. Kohut

Další akcí, kterou hodlají zahrádkáři uskutečnit, je výstava ovoce, zeleniny 

a květin. I přesto, že tento rok ovoci moc nepřál, věříme, že i ostatní občané 
přispějí svými výpěstky, které zapůjčí na výstavu. 

Výstava se uskuteční v Kulturním středisku v Raškovicích v termínu 

od 5. do 7.10.2013. Sběr výpěstků pro výstavu bude ve čtvrtek 3.10.2013 

od 10.00 hod. do 18.00 hod.  

Všem, kteří přispějí, zahrádkáři děkují.  
Tímto také zveme veřejnost k návštěvě výstavy, kde bude možnost nejen 

zhlédnout co se dá na zahrádkách vypěstovat, ale také nakoupit květiny, hnojiva, 
různé výrobky a občerstvit se v našem bufetu.                                                                                                                        

Na vaší návštěvu se těší členové ZO ČZS Raškovice.

Za ZO ČZS Raškovice: Sysala L. - jednatel  

totiž na první pohled dalo vyvozovat, že 
i po účelových komunikacích může jezdit 
kdokoliv a kdekoliv, a to i v chráněných 
územích. Další předpisy to ale vylučují. 
Jak se tedy proti motorkářům v přírodě 
mohou návštěvníci přírody, zástupci obcí 
a vlastníci pozemků bránit?

Podle dosavadních zkušeností lze 
změny v chování jezdců očekávat pouze 
s pomocí zásahů ze strany odpovědných 
orgánů. V případech, kdy se domníváte, 
že jízdou motorkáře došlo k porušení zá-
kona, je nejúčinnější zavolat policii. Ale 
ani tak se nemusí podařit vyřešit pro-
blém ihned, protože policie nemusí mít 
právě možnost vyslat do terénu hlídku. 
Přestupek tak bude alespoň lokalizovaný 

a více hlášení ze stejné oblasti pak na-
značuje narůst problému, na který bude 
muset policie reagovat.

V oblasti Beskyd se velmi osvědčily 
společné kontrolní akce policie s Lesy 
České republiky nebo se Správou 
CHKO, které mají velmi pozitivní efekt, 
byť jen krátkodobý. Není totiž možné dě-
lat je příliš často a na velkém území. Je 
však zřejmé, že policie problém vnímá 
a v rámci možností se také snaží jej řešit. 

Podrobnosti k předpisům omezují-
cím jízdu v terénu a další informace k té-
matu najdete na webových stránkách
www.zakaz-vjezdu.cz.

Petr Konupka
ČSOP Salamandr
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Skautský tábor 1. chlapeckého a 1. dívčího oddílu 
v Komorní Lhotce

Od 20. července do 3. srpna 2013 
proběhl společný tábor 1. dívčího 
a 1. chlapeckého oddílu střediska Štít 
Pražmo. Tábora se zúčastnilo dohroma-
dy 23 skautek a skautů, světlušek a vl-
čat, ve věku 7 až 15 let. Táborníci byli 
rozděleni v družinách Vyder a Ptakopys-
ků. Děti byly převážně z Morávky a pak 
také z Pražma a Raškovic.

Hry letošního tábora se nesly v du-
chu zlaté horečky na dalekém Klondiku, 
která na konci 19. století zachvátila Nový 
svět. Obě naše družiny se mezi sebou 
utkaly v rozličných disciplínách, jako na-
příklad v běhu psím spřežením, střelbě 
z luku, hledání lístků v noci atd. Hlavně 
však soutěžily, kdo dřív nalezne zlaté nu-
gety a vyrýžuje první zrnka zlata. U ně-
kterých soutěží jsme se notně nasmáli, 
kupříkladu u Sjezdu šíleného zlatokopa.

Úryvky z táborové kroniky...
...od družiny Ptakopysků:

„Šli jsme směrem k obchodu a ces-
tou jsme se ptali kolemjdoucích, jestli 
nepotřebují s něčím pomoct. Nikdo však 
pomoc nepotřeboval. Když jsme došli ke 
Hrušce, ptali jsme se hromady lidí, jestli 
nepotřebují pomoct s taškami. Po chvíli 
jsme to vzdali, nikdo nic nepotřeboval. 
Cestou zpátky jsme klepali na vrata. Po-
moct chtěla jedna paní. Shrabali jsme jí 
seno a přinesli pitnou vodu. Poté jsme 
rychle uháněli do tábora.“             Hanka

...od družiny Vyder:

„V devět hodin, hned po nástu-
pu, jsme si do batohu sbalili 4 litry pití 

a vydali jsme se lovit dva dobré skutky. 
S prvním pánem, co jsme potkali, jsme 
si hezky popovídali, ale už neměl pro 
nás žádnou práci, protože odjížděl pryč. 
Druhému pánovi jsme pomohli nosit 
vodu a Radim si při tom natloukl koleno, 
které mu potom ošetřili. Hned vzápětí 
jsme uviděli paní, která umývala okna. 
Té jsme pomohli zamést dvůr a nanosit 
klacky. Když jsme zametali, uviděli jsme 
Pavelkovic babičku, která nesla řízky 
a sladkosti. Tak jsme i s ní šli do tábo-
ra a dostali svačinu. Cestu jsme přežili 
a úkol splnili.“                                 Karin

Zápis hlídky ze dne 25. července 2013:

„Jsou tomu již čtyři dny, co hlídka 
zaslechla podivné zvuky a šramocení 
ozývající se z lesa. Dnes jsme této zá-
hadě přišli na kloub! Každý večer mě 
hlídka budila s tím, že je v lese někdo 
na přepadu. Okolo jedné hodiny ranní 
jsme s Lotrandem zaslechli divné zvu-
ky blízko naší táborové kuchyně. Plížili 
jsme se proto potichu k lesu vybaveni 
připravenými baterkami. Pohlédl jsem 
na Lotranda a ten kývl. Společně jsme 
se vrhli na okraj cesty a rozsvítili bater-
ky..... Na okamžik kroky ustaly a poté 
jsem koutkem oka zahlédl zajíce! Ano, 
byl to zajíc, co od začátku tábora bránil 
našemu klidnému spánku a rušil noční 
hlídku.“ Mrož.

Děkujeme paní Daně Zapletalové za 
zapůjčení louky k táboření. Využíváme 
této příležitosti k opožděnému poděko-
vání rodině Honešových za půjčení tábo-
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řiště minulý rok na Morávce-Kršlích. Tou-
to cestou prosíme, pokud někdo ví o lou-
ce, kde bychom mohli tábořit, nechť nás 
laskavě kontaktuje.

Děkujeme za krásné počasí...

Děkujeme rádcům Lachtanovi a Mrožovi 
za vedení družin Vyder a Ptakopysků.

Děkujeme všem těm, kteří se jakkoliv 
podíleli na zdárném chodu tábora.

Gratulujeme nováčkům k tomu, že svůj 
první tábor ve zdraví přežili.

Gratulujeme Kláře ke splnění Tří orlích 
per. Gratulujeme všem, kteří skládali slib 
vlčat a světlušek.

P.S.: -./.-/.../..../.-.././-../.-/-./---/..-//...-//--
../.-/.-./..//-./.-//.../----/..-/--../-.-././//

za vedení tábora
Jakub Foldyna-Elf, Tomáš Foldyna-Drákula, 

Judita Foldynová-Fidla

(Skautského středisko Štít Pražmo: 
http://skautiprazmo.webnode.cz)

Místní knihovna Raškovice – regionální literatura

Kromě stálé nabíd-
ky naší i zahraniční 

literatury pro do-
spělé i dětské 
čtenáře nabí-

zíme i zajímavé 
tituly v oddělení 

regionální literatury. 
Knihy z historie i součas-

ného bádání týkající se naší 
obce i blízkého okolí významně obohacují 
také jubilejní tisky. Ke sborníku Jaroslav 

Ludvík  Mikoláš  Verše, který vydala 
Obec a Památník Raškovic k autorovu 
120. výročí narození  a ke 100. výročí 
založení Čtenářsko-vzdělávacího spol-

ku Palacký a knihovny v Raškovicích 

přibyl také sborník 100 let Sboru dob-

rovolných hasičů v Raškovicích, kte-
rý mapuje historii sboru od roku 1913. 
Rovněž je zde k dispozici nový studijní 
materiál člena Sdružení Památníku Raš-
kovic prof. Richarda Pastorka “Historie 

Raškovic v písemných materiálech“ 
obsahující tyto části: 

I. Počátky historie Raškovic  

II. Letopisy, články, referáty, vývěsky 
(naučné stezky) se vztahem k Raš-
kovicím 

II. Badatelé a osobnosti se vztahem 
k Raškovicím 

IV. Život a lidové zvyky regionu 

V. Publikace (seznam) o okolních obcích 

VI. Historie fotbalu v Raškovicích

Tento materiál je otevřeným sys-
témem a je tedy možno jej doplňovat 
o další části i publikace. V oddílu VI. je 
zatím jen minimum údajů a pro úplnost 
je třeba uvést, že autoři Richard Pasto-
rek a Antonín Zeman tento problém řeší 
a otázku historie fotbalu v Raškovicích 
v současné době zpracovávají.

Veškeré tituly z oddělení regionální 
literatury a další doplňující materiály, ke 
kterým patří také vlastivědný časopis Tě-

šínsko, jsou zajímavým a cenným zdro-
jem informací z  našeho blízkého okolí.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA   •   MALÁ GALERIE   •   PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

V Ý S T A V A

Založení MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH

v roce 1923

Pohled na školu kdysi a dnes   •   Výtvarné práce žáků školy

KVĚTEN – ŘÍJEN 2013

OTEVŘENO  •  ÚTERÝ 12.30 – 17.00  •  ČTVRTEK 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00

HOSPIC ve Frýdku-Místku informuje…

Budova Hospice ve Frýdku – Míst-
ku, v ulici I. J. Pešiny 3640, stojí v klid-
né části města za nemocnicí již třetím 
rokem a poskytuje tzv. paliativní péči, 
tedy péči zaměřenou zejména na úle-

vu od bolesti, dušnosti, nevolnosti a ji-
ných příznaků, které vážná postupující 
nemoc přináší, na rozdíl od standardní 
lékařské péče v nemocnici, která je za-
měřená na léčbu nemoci. Hospic je ur-

Místní knihovna Raškovice Vás srdečně zve naMístní knihovna Raškovice Vás srdečně zve na

ŠESTÉ SETKÁNÍ SÉRIE ŠESTÉ SETKÁNÍ SÉRIE 

Hudebně-literární podvečeryHudebně-literární podvečery
Tentokrát na témaTentokrát na téma

Setkání s J. Werichem,Setkání s J. Werichem,
J. Voskovcem a J. JežkemJ. Voskovcem a J. Ježkem
Na kytaru bude hrát a s Vámi zpívat Aleš NitraNa kytaru bude hrát a s Vámi zpívat Aleš Nitra

ÚTERÝ 22. ŘÍJNA 2013 OD 17.30 HODINÚTERÝ 22. ŘÍJNA 2013 OD 17.30 HODIN

V KNIHOVNĚ RAŠKOVICEV KNIHOVNĚ RAŠKOVICE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉVSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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čen pro terminálně nemocné, tedy ne-
vyléčitelně nemocné pacienty na konci 
života. Neslibuje uzdravení, ale také 
nebere naději, neslibuje vyléčení, ale 
slibuje léčitelnost. Pro pobyt v hospici 

se může nemocný rozhodnout sám, 

nepotřebuje rozhodnutí lékaře, a to 

ani v případě, že je hospitalizován 

v nemocnici, potřebuje pouze jeho 

vyjádření ke zdravotnímu stavu.

V Hospici je kladen důraz na 

kvalitu života nemocného až do jeho 
posledních chvil. V hospicové péči do-
provázíme i příbuzné nemocného, kteří 
přestože trpí současně s ním, hrají ne-
zastupitelnou roli v péči o svého blíz-
kého.

V Hospici je o pacienta postará-
no nejen o jeho fyzickou stránku, ale 
i o psychickou, což je přístup, který 
obyčejně v nemocnicích chybí. Proto 
jsou součástí profesionálního týmu lé-
kaři, sociální pracovníci, psycholog, du-
chovní, aj., kteří se vzájemně doplňují. 
Filozofi e hospice vyžaduje hluboce 
lidský a současně profesionální přístup 
všech, včetně dobrovolníků, kteří jsou 
pro mnohé pacienty s nedostatečným 
rodinným zázemím tím nejbližším člo-
věkem v jeho posledních chvílích života.

Frýdecko – Místecký Hospic nabízí 
mimo 30 hospicových lůžek a 24 při-
stýlek pro rodinné příslušníky i 13 lůžek 
pro sociálně – zdravotní a odlehčovací 
služby. Posláním odlehčovací služby je 
poskytnout podporu a pomoc pečujícím 
osobám se zajištěním dočasné péče 
o jejich blízkého v případě, kdy potře-
bují čas ke svému odpočinku, dovolené 
a regeneraci sil, popř. tehdy, nejsou-li 

samy schopny zajistit náročnou péči 
o svého blízkého do té doby, než pro ně 
zajistí vhodné zařízení s možností dlou-
hodobého pobytu. Zdravotně sociální 
služba pak zajišťuje péči napomáhající 
k zajištění maximální možné fyzické 
a psychické soběstačnosti lidem, kteří 
pro trvalé nebo dlouhodobé změny své-
ho zdravotního stavu vyžadují péči po 
dobu, než jim bude zabezpečena v je-
jich domácím prostředí nebo v pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb.

Všem našim hospicovým pacientům 
i uživatelům odlehčovacích a zdravot-
ně sociálních služeb se snažíme pobyt 
v našem zařízení co nejvíce zpříjemnit. 
Klub Duha vedený pracovnicí volnoča-
sových aktivit má ve svém programu 
každodenní nabídku aktivního využití 
volného času – trénink paměti muziko-
terapii, kroužek stolních her, skupinové 
cvičení a mnoho dalších aktivit. Hospic 
by neměl být vnímán jako dům smutku, 
ale místem naděje a nabídnutí pomocné 
ruky pro nemocné i jejich blízké a hledá-
ní potěšení ze života, který zbývá.

Pro první informace doporučujeme 
zájemcům o naše služby navštívit naše 
webové stránky www.hospicfm.cz, 
dále pak volat na tel. čísla 595 538 111, 

777784717, 777784719.

Na uvedených webových stránkách 
a telefonních číslech získají zájemci 
základní informace o všech poskytova-
ných službách. Pro podrobnější infor-
mace spojené s prohlídkou zařízení na-
bízíme osobní kontakt v době pondělí 

– pátek od 8 – 14 hod., po domluvě 

i v jinou dobu.
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

NOVINKY

Po vydařeném letním táboře 
soustředění v Polsku.

Zatím, co letního tábora v Poličné 
se zúčastnilo šedesát dětí z řad judistů 
a jejich kamarádů, pouze šest vybraných 
členů oddílu z řad mladších a starších 
žáků se zúčastnilo soustředění v polské, 
700 km vzdálené Besii. Za účasti 400 ju-
distů z celé Evropy se zde zdokonalovali 
ve svém sportu. Kromě dvoufázového 
tréninku nechyběl ani zajímavý doplň-
kový program. Koupání, jízda na raftech, 
cyklistika, návštěvy zajímavých míst 
v okolí. Luděk a Karolína Kubíčkovi, Dani-
el Šimek a Filip Koloušek, Matěj Silvestr 
a Ondra Sláma, byli doporučeni k účasti 
krajským svazem juda jako perspektivní 
reprezentanti kraje v nastávající podzim-
ní sezóně. Petra Stachová a Nikola Šim-
ková se ve stejném termínu zúčastnili 
tréninkového kempu státní reprezentace 
v Teplicích.

Ani o prázdninách nepodce-
ňujeme prezentaci a propagaci 
naší činnosti.

V průběhu červen-
ce předvedli raškovičtí 
judisté své umění v ex-
hibičních ukázkách na 
společenských a spor-
tovních akcích v okolí. 
Předvádění toho co se 
děti naučily, významně přispívá k propa-
gaci klubu a zvýšenému náboru nových 
členů. Ukázky na tradičním okresním 
turnaji malého fotbalu v obci Myslík a na 
letošní Velké Doberské sklidili velký po-
tlesk. 

V druhé polovině srpna se 
členové závodního týmu připra-
vovali v dvoufázovém tréninku 
na základně Skalice.

Stejně jako v minulých letech, i letos 
začala pro závodní tým náročná příprava 
již v polovině srpna. Ti z raškovických, 
kteří se zúčastnili soustředění reprezen-
tačního výběru, se tak prakticky nedo-
čkali odpočinku. Základna ve skalici se 
stala střediskem, které je stále častěji 
využíváno k přípravě nejen judistů. Probí-
hají zde „Prázdniny ve městě“ pořádané 
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Frýdecko-místeckým střediskem „Klíč“, 
a nabíhá další kurz jógy. V průběhu le-
tošního roku přibylo vybavení posilovny 
a bylo vybudováno šplhací zařízení.  

Se začínajícím školním rokem 
začíná také nový nábor do oddí-
lu a školního kroužku. 

Školní kroužek, který má již dlouhole-
tou tradici a jistě také patří k úspěšným 
reprezentantům školy a obce, čeká na 
nové zájemce o přípravu ve všestranném 
sportu, který může být nejen vhodným 
doplňkem pro každé dítě dnešní doby, 
ale také nejlepší průpravou pro ostatní, 
zejména kolektivní sporty. Rodiče, přijď-
te se podívat na trénink a přiveďte své 
děti. Uděláme vám z nich borce. Místo 
u nás najdou i děti, které se zrovna ne-
cítí být sportovci. Máme zájem o malé, 
velké, lehké i těžké váhy. S námi může 
sportovat každý. Tréninky a nábor probí-
hají v průběhu celého roku v tělocvičně 
ZŠ. Každý od 14,30 do 16,00hod. Právě 
září je nejvhodnější pro začátek. Bližší in-
formace na www.judo-morava.cz. nebo 
na tel.č.: 605513429, 605513443. Email: 
judoskpova@seznam.cz
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Pohár olympijských nadějí se 
uskuteční pod širým nebem.

Mimořádnou událostí v novodobé 
historii českého juda bude turnaj, který 
se uskuteční v obci Dobrá 28. září le-
tošního roku. Na multifunkčním hřišti, 
pod dvěma velkokapacitními stany se 
uskuteční souboje až tří stovek judistů. 
Chlapci a děvčata v žákovských kategori-
ích budou bojovat ve venkovním prostře-
dí pod širým nebem. Očekáváme zájem 
mnoha klubů z České republiky i zahra-

ničí. Také raškovičtí judisté se podílejí 
na uspořádání soutěže, jaká tu ještě na-
byla. Jedním z cílů je také zpřístupnění 
turnaje juda širší veřejnosti. Multifunkční 
hřiště pojme mnohem více diváků, než 
stísněné prostory tělocvičen. Slavnostní 
zahájení proběhne v 11,00hod. Předpo-
kládané ukončení v 16,00hod. Raškovičtí 
budou patřit k favoritům. 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

A POVZBUDIT RAŠKOVICKÉ BORCE.

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

www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové,

lesnická a chovatelská pletiva.
www.VRATA-OSTRAVA.cz

Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na 
míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže.

www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.  Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. Stínicí tkanina: 35 

– 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR.
www.KREPELKAJAPONSKA.cz

Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka a další doplňky pro 
chov drůbeže.

www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky krytin, zateplení 
střech. Klempířství – okapy, svody, oplechování říms a komínů. Tesařství – střešní konstrukce, 

krovy, přístřešky, střešní okna.
______________________________________________________________________________

Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, tel.: 722 550 000 
Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00
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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

Nový životní styl
www.novyzivotnistyl.webgarden.cz

Chcete zhubnout jednou a navždy?         
www.hubnete.cz/novyzivotnistyl

Jak správně nastartovat den.          
www.snidejzdrave.cz/novyzivotnistyl

Sportovní výkon ovlivňuje zásadně 
kvalitní výživa.

vyzivaprosport.cz/novyzivotnistyl

Nezávislá příležitost přivýdělku.          
www.podnikejzdomova.cz/zurkova

www.internetjob.cz/zurkova

Kontakt:  Jana Žůrková  
Tel.  736 436 538

 konzultace.zurkova@seznam.cz

Pozvání
k prohlídce vzorkové prodejny RAKO

Firma Kerak-Kompt s.r.o. prodejce obkladů a dlažeb RAKO, Paradyze, Opoczno,
Marazzi a dalších, Vás srdečně zve k prohlídce nových druhů obkladů a dlažeb. No-
vinky jsou vystaveny v prodejně ve výstavních skříních na více jak 200 exponátech. 
Cenové relace u obkladů a dlažeb se pohybují od 150kč/m2 až  1 200kč/m2. Obklady 
si můžete vybrat v rozměrech od 15x15cm až po 30x90cm v různých provedeních 
a barvách. Stále ještě probíhá výprodej obkladů a dlažeb, které se již nevyrábějí od 
50kč za 1m2 až 100kč za 1m2. Také nabízíme v doprodeji smaltované vany v barvě 
růžové a modré 160x70 za 500kč bez nožek. Tento výprodej je v omezené metráži až 
do vyprodání zásob. Nabízíme mrazuvzdorné slinuté dlažby na balkóny, terasy, do 
garáží a sklepů v 5 barvách o rozměrech 30x30cm a 33x33cm v l.j. od 148kč/m2. Také 
prodáváme celý sortiment sanity a vany akrylátové i smaltované v různých rozměrech 
od několika výrobců. Vše si můžete i objednat, dodací lhůty jsou krátké. Zakoupené 
zboží rozvážíme k Vám domů zdarma. Také i naše prodejna nabízí slevy na zboží. Bu-
deme rádi, když navštívíte naší vzorkovou prodejnu RAKO a RAVAK.

Fa. Kerak-Kompt s.r.o. se nachází ve Vyšních Lhotách č.p.53 v areálu Spolstavu.
Kontakt je Mládek 602 190 377, meil: kerak.mladek@seznam.cz. 
Prodejní doba je Pondělí - Pátek 8 - 17, Sobota 8- 11.
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VODA TOPENÍ PLYN 
  JOSEF HLISNÍK 

  

Nabízí tyto služby: 
 

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:  
vým na rozvod  pitné a užitkové vody, rekonstrukce koupelen, 
vým na vodovodních baterií, montáž oh íva  vody 
elektrických, kombinovaných. 

TOPENÁ SKÉ PRÁCE: 
vým na otopných t les, v etn  rozvod  v m di železe nebo 
vícevrstvých trubkách. Montáž podlahového topení v etn  
pokládky polystyrénu. Montáž kotl  na TP dle SN 303-5. 

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 
montáž plynových kotl ,plynových spot ebi ,plynových 
oh íva  vody,provád ní plynových p ípojek od HUP. 
 
Dodávka instala ního materiál , v etn  spot ebi  
(kotle,bojlery atd.) 

        kontakt: 607 956 196 
email: hlisnik.vodotopo@email.cz 

www.votopl-hlisnik.kvalitne.cz 
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Prodej pozemku pro stavbu RD v Raškovi-
cích, o výměře 1.072 m2, včetně cesty o vý-
měře 448 m2 a podílu na druhé přístupové 
cestě, s možností přístupu ze dvou stran od 
příjezdu. Pozemek se nachází v klidném mís-
tě zastavěné části obce Raškovice (vedle RD 
č.p. 499), nedaleko centra, v rovinném teré-
nu s přístupem po zpevněné veřejné komu-
nikaci. Možnost napojení na inženýrské sítě: 
elektro, hloubková kanalizace, obecní vodo-
vod (na hranici pozemku) a plynové vedení 
(do 50 m od hranice pozemku). Ihned k dis-
pozici. Cena 475.000,- Kč; www.monetar.

cz, tel. 777 556 142

Oznámení o provádění 
pravidelných odečtů 

vodoměrů ve Vaší obci
Na základě smlouvy uzavřené mezi naší spo-

lečností Ovod, spol.s r.o. a společností Severo-
moravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
dodavatelem vody z vodovodu do Vaší obce, do-
volujeme si Vám tímto oznámit, že
v temínu od 11.10.2013 –  17.10.2013

budou v Raškovicích prováděny pravidelné 
opisy vodoměrů pracovníky Ovod, spol. s r.o.

Pracovníci, kteří budou odečty provádět mají 
služební průkazy, kterými jsou povinni se na po-
žádání prokázat.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že 
změnu v provádění odečtů si můžete ověřit 
telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s.
- tel. č. 840 111 123.
S pozdravem
Beata Hejtmánková, vedoucí střediska odečtů 
Frýdek-Místek, Ovod, spol. s r. o. Opava
Telefon: 558 402 112, Fax: 558 646 925
E-mail: beata. hejtmankova@ovod.cz

Střední škola zemědělská a přírodovědná  Rožnov pod Radhoštěm
oznamuje, že pořádá 

„Kurz pro výkon
obecných zemědělských činností“

Tímto kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost pro podnikání

v  zemědělství a  podmínky pro příjem některých dotací. 
Směrnice Ministerstva  zemědělství   č.j.  37061/2008-18010

ze  dne 23. 10. 2008 

o dalším odborném vzdělávání  v resortu  Ministerstva zemědělství.

V letošním  roce  bude  kurz  probíhat  od  října  2013 do dubna 2014. Případ-
ní zájemci se mohou přihlásit na níže uvedený kontakt.

Kontakt pro zájemce:

tel.č. – 571 654 390-92   •   E-mail: info@szesro.cz   •   www. szesro.cz

Vydává Obecní úřad Raškovice, ev. č. MK ČR E150024. Náklad 800 ks.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. 



Výstava hasičské techniky

Valná hromada

100. výročí založení SDH Raškovice100. výročí založení SDH Raškovice

Zateplení lékárny

Rekonstrukce Mateřské školy

Lékárna po rekonstrukci 

100. výročí založení SDH Raškovice



Slavnostní předání šeku prezidentem společnosti Hyundai
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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25. - 26. 10. 2013

Informace jednotlivých spolků a organizací

Lampiónový průvod  8. 11. 2013

RaškaR kakakaš 10 / 2013
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Předání pamětní stuhy ke 100. výročí SDH Raškovice


