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 Soutěž „O keramickou popelnici“, starosta přebírá cenu za 3. místo.

Hasičata přejí všem občanům krásné a veselé prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2015. w
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Blahopřání k vánočním svátkům 

Výsledky voleb a nové zastupitelstvo obce 

105 let knihovny v Raškovicích 

Informace úřadu, kronikářů, spolků
a zájmových organizací



Vážení spoluobčané,

končí nám další rok naší spolupráce a troufám si říci
dobré spolupráce, za níž Vám děkuji.

V dalším období nás čekají nové úkoly a já věřím,
že je budeme stejně dobře zvládat jako doposud, k tomu 
nám všem přeji hodně dobré vůle a dobrých vzájemných 
vztahů, které přispívají ke kladným a zdravým výsledkům. 
Krásné svátky vánoční a hodně zdraví v nastávajícím 
novém roce vám přeje

PaedDr. Václav Průcha, místostarosta

Vítání občánků

Pf 2015
   Až hodiny odečtou poslední 

minuty starého roku a dozní hlas 

půlnočních zvonů, začne rok nový. 

Dovolte mi, abych vám popřál,

ať je šťastný a veselý, plný zdraví, 

lásky, pohody a porozumění.

                   Jiří Blahuta, starosta
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Vážení spoluobčané, 

Až budete číst tyto stránky, bude 
zbývat do konce roku 2014 jen pár dní. 
Hodnocení, jak celého volebního období, 
tak i letošního roku, jsme provedli již v mi-
nulém zpravodaji. Na dnešek nám zbývá 
přání a poděkování. 

Máme za sebou třetí adventní neděli, 
napětí a shon začíná vítězit nad klidem. 
Obáváme se, že na něco zapomeneme, 
že něco nestihneme. To všechno z nás 
spadne až při štědrovečerní večeři, kdy 
na stole bude plápolat svíčka, pokojem se 
bude linout vůně vánočního stromečku, 
cukroví nebo smaženého kapra a vánoční 
koledy nás budou ukolébávat svými klid-
nými tóny a naplní naše duše pokorou, 
vzájemnou úctou a láskou.

Dovolte, abych vám všem popřál jmé-
nem svým a jménem zaměstnanců Obce 
Raškovice, šťastné a veselé vánoční svát-
ky prožité v kruhu vašich milých, rodiny 
a přátel, abyste pod vánočním stromeč-
kem našli ty dárečky, které jste si přáli, 
které vám a vašim nejbližším udělají 
radost.

V novém roce hodně štěstí, zdraví, 
lásky, úspěchů a rodinné pohody.

Vážení spoluobčané, protože spolu-
práce se všemi složkami v obci je vý-

borná, proto i v poděkování nebudou 
změny oproti loňskému roku. Dovolte mi 
tedy, abych poděkoval za celoroční práci 
členům obecního zastupitelstva, zaměst-
nancům obce, všem členům jednotlivých 
organizačních složek v obci, které se 
podílejí na sportovním nebo kulturním 
životě v obci, všem vedoucím jednotlivých 
kroužků, kteří své osobní volno věnují 
práci s našimi dětmi. 

Poděkování patří též vedení ZŠ a MŠ 
Raškovice a všem pedagogickým i nepe-
dagogickým pracovníkům a v neposlední 
řadě též vám, občanům naší obce, za 
tolerantní přístup a porozumění při zve-
lebování obce.

 Jiří Blahuta, starosta

Úvodní slovo starosty

Volby 2014

Dovolte mi, abych poděkoval všem 
voličům, kteří se dostavili k volbám a svým 
hlasem podpořili své kandidáty.

Vzhledem k tomu, že složení obecního 
zastupitelstva se oproti minulému voleb-

nímu období změnilo, dovolte mi, abych 
opětovně poděkoval dřívějším členům, 
a to PhDr. Simoně Carbolové, Ing. Michalu
Madziovi a panu Karlu Střížovi, kteří 
svou funkci vykonávali vždy zodpovědně 
a jejich účast na jednáních byla vždy pří-
nosem. Děkuji.
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Raškovice 
10. - 11. 10. 2014

V Obci Raškovice bylo zapsáno ve výpise ze seznamu voličů celkem 1511 voličů. 
K volbám se dostavilo 798 voličů, což je 52,8 %  z celkového počtu zapsaných voličů.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva

Volební strana č. 2 – Komunistická strana Čech a Moravy               Počet hlasů                

1. Jiří Blahuta 667
2. Roman Václavík            268
3. Lenka Tomášková        206

Volební strana č. 3 – Za zodpovědnou správu obce

1. PaedDr. Václav Průcha 462
2. Bc. Jaroslav Mikoláš, DiS. 344
3. Mgr. Naděžda Koperová          281

Volební strana č. 4 – Křesťanská a demokratická unie – Československá 

     strana lidová

1. Jiří Šebesta 142
 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Raškovice dne 7.11.2014 byl sta-

rostou zvolen Jiří Blahuta, místostarostou obce byl zvolen PaedDr. Václav Průcha.

Zpracovala: Jana Lepíková
  
Podrobný zápis o výsledku voleb najdete na www.raskovice.cz (aktuality nebo 

archív úřední desky).
Taktéž výsledky všech zasedání zastupitelstva obce = usnesení jsou zveřejňo-

vány v odkazu - obec → zastupitelstvo → usnesení - již od r. 2006. 

Obecní zastupitelstvo pro rok 2014 – 2018:

Jiří Blahuta – starosta

PaedDr. Václav Průcha – místostarosta, předseda sociální a zdravotní komise

Bc. Jaroslav Mikoláš, DiS. – předseda fi nančního výboru

Lenka Tomášková – předseda komise odpadového hospodářství

Mgr. Naděžda Koperová – předseda školské a kulturní komise

Roman Václavík – předseda kontrolního výboru

Jiří Šebesta – předseda komise životního prostředí a výstavby
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Důležité informace pro občany:

Důležité upozornění

Upozorňujeme občany, že poslední úřední den v letošním roce bude v pondělí 
22.12.2014 v době od 7,30 – 11,30; 12,00 – 16,30 hod., následně od 23.12. – 2.1. 2015 
(včetně) bude Obecní i stavební úřad Raškovice uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1. 2015

Voda pitná (vodné)   34,40 Kč/m3 (bez DPH)  39,56Kč (vč.15%DPH)

Voda odvedená (stočné)   31,88 Kč/m3 (bez DPH)  36,66Kč (vč.15%DPH)

Severomoravské vodovody a kanalizace

Ostrava a.s., 28, října 169, 709 45 Ostrava 1

Ing. Albín Dobeš, PhD., ekonomický ředitel

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

31. 12. 2014 ordinace v době od 7,30 – 10,00 Dětské středisko Raškovice

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař v Raškovicích

Dovolená v těchto termínech:

18. - 19. 12. 2014; a 31. 12. 2014

Zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka tel.č. 558 691 066, 728 471 064

MUDr. Milan Crha – praktický lékař na Morávce

Dovolená v těchto dnech: 29. - 30. 12. 2014

Zástup MUDr. Lenka Carbolová, ordinace Raškovice,

tel.: 597 457 478, 776 202 709

MUDr. Andrea Polová – gynekologická ambulance
GYNFM POLOVÁ s.r.o., tel.:725 382 813

Dovolená v těchto termínech:

22. 12 a 31. 12. 2014

29. 12. 2014 – ordinace pouze do 11,30 hod.

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ O VÁNOCÍCH
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Odpady, odpady, odpady...

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek – 
odpady“)

Splatnost místního poplatku – odpady za rok 2014 byla do 31. 10. 2014, kdo nemá 
ještě poplatek zaplacený, ať tak učiní co nejdřív. Včas nezaplacený poplatek Obecní 
úřad Raškovice, jako správce tohoto místního poplatku, vyměří platebním výměrem 
a může ho navýšit až na trojnásobek.

Výše místního poplatku – odpady na rok 2015 bude zveřejněna v lednu na našich 
internetových stránkách: www.raskovice.cz

Značení popelnic v roce 2015

Nové známky na popelnici budou poplatníkům předávány při platbě poplatku za od-
pady. Při bezhotovostní platbě si poplatník musí známku osobně převzít na obecním 
úřadu.

Svoz popelnic

Svoz popelnicových nádob v roce 2015 bude opět každý lichý týden ve čtvrtek, 
ale pozor!!! První svoz je přesunut z 1. 1. 2015 (čtvrtek – Nový rok) na sobotu 

3. 1. 2015.

SOUTĚŽE V TŘÍDĚNÍ ODPADU

Keramická popelnice

V soutěži: „O keramickou popelnici“, 
soutěž obcí ve výtěžnosti separovaného 
sběru odpadu  – papír, sklo, plast, nápojový 
kartón, jsme se opět umístili na krásném 
3. místě.

Krajský úřad společně s fi rmou EKO-
-KOM nás za to odměnil peněžním darem 

ve výši 20.000,- Kč. 

Keramické sluchátko

V soutěži: „O keramické sluchátko“, 
jde o soutěž ve výtěžnosti zpětného od-
běru elektrozařízení, v kategorii Obce do 
2000 obyvatel, jsme se letos umístili na 
1. místě. Jelikož toto elektrozařízení se 

sbírá převážně na sběrném dvoru, který 
provozujeme společně s Obcí Pražmo, 
tak získání odměny ve výši 5.000,- Kč je 
taky jejich zásluha. Penízky použijeme na 
dovybavení sběrného dvoru nářadím.

Sběrný dvůr

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

 každou sobotu   8,00 – 11,00 hod.

• zavřeno: 19. 12. 2014 – 3. 1. 2015

 včetně = dovolená
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Většina z nás už dnes ví, že vyslouži-

lé lineární či úsporné zářivky je potřeba 

odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale 

víme, proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důle-
žitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana 
životního prostředí před nebezpečnou 
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém 
množství obsažena. V jedné úsporné zářiv-
ce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá 
látka poškodit nejen životní prostředí, ale 
i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiá-
lové využití, jež u zářivek v současnosti do-
sahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných 

materiálů při další výrobě se šetří přírodní 
zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou re-
cyklací osvětlovacích zařízení se od roku 
2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i 
pro naši obec Raškovice. Obyvatelé naší 
obce mohou nefunkční zářivky zdarma 
odevzdávat ve sběrném dvoře Raškovice 
u pohostinství Obecník, na obecním úřadu 
nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží 
zářivky do specializovaných recyklačních 
fi rem, kde jsou z nich pro opětovné pou-
žití získávány především kovy, plasty, sklo 

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
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a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v kovovýrobě, například pro 
součástky jízdních kol. Z recyklovaných 
plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice 
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu 
využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze 
zářivek se používá jako technický materiál 
nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 
2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek 

a výbojek. To představuje 30 kg rtuti, která 
se díky zpětnému odběru nedostala do 
přírody. Bohužel stále téměř 60 % českých 
domácností nerecykluje a úsporné zářivky 
hází do komunálního odpadu. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete
na www.ekolamp.cz.

TISKOVÁ ZPRÁVA 
20. 11. 2014

ODPADY NEJLÉPE TŘÍDÍ

OBYVATELÉ HRADCE

NAD MORAVICÍ, Z MENŠÍCH 

OBCÍ VÉVODÍ TROJANOVICE 

A NOVÁ PLÁŇ

Moravskoslezský kraj dosáhl v pomy-
slném celorepublikovém hodnocení na 
9. místo v třídění odpadů v domácnostech. 
V předešlém roce byl na příčce 10. Opět 
si tak meziročně polepšil a zaznamenal 
nárůst vytříděných plastů, papíru, skla 
a nápojového kartonu o 4 %. Tento úspěch 
je především  zásluhou jednotlivých obcí 
a jejich samotných občanů, kteří uvě-
doměle třídí své odpady. Ukázalo se to 
i při vyhodnocení jubilejního 10. ročníku 
krajské soutěže měst a obcí na podporu 
třídění odpadů pod názvem „O keramickou 
popelnici“, kterého se zúčastnilo 299 obcí 
a měst Moravskoslezského kraje. Soutěž 
každoročně organizuje Moravskoslezský 
kraj s Autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM, a.s.

Vítězem soutěže O keramickou popel-
nici 2014 v třídění papíru, plastu, skla a ná-
pojového kartónu v našem kraji je Hradec 
nad Moravicí, druhý je Třinec a třetí Opava. 
Jde o zástupce měst v kategorii nad pět 
tisíc obyvatel. Mezi menšími obcemi do 
pěti tisíc obyvatel uspěly obce Trojanovice, 
Velké Hoštice a Raškovice. Vítězem třetí 
kategorie, malé obce do 1000 obyvatel, je 
Nová Pláň, na druhém místě se umístila 
Lhotka a třetí je obec Roudno. Skokanem 
roku v množství vytříděného odpadu je 
město Nový Jičín, které zaznamenalo nej-
větší zlepšení oproti předešlému ročníku 
soutěže.  

V samotné soutěži se hodnotila vyka-
zovaná data v systému EKO-KOM. Šlo 
především o množství vytříděných odpadů 
na jednoho obyvatele a počet tříděných 
komodit na území jednotlivých obcí 
a měst. Samotné hodnocené období bylo 
od 2. poloviny roku 2013 do konce 1. po-
loviny roku 2014.

„Jak vyplývá ze statistik společnosti 
EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele 
Moravskoslezského kraje připadá více 
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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

než 18 kilogramů vytříděného papíru, 10,5 
kilogramů plastu, více než 10 kilogramů 
skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových 
kartonů“ popsala vedoucí odboru život-
ního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Silvie 
Součková. Dodala, že celkové výsledky 
kopírují celorepublikový průměr. Dokonce 
nadprůměrně se v kraji třídí barevné sklo 
a plasty. 

„Moravskoslezský kraj vynakládá na 
podporu třídění ročně statisícové částky. 
Obce a města s nejlepšími výsledky 
si výborně vedou dlouhodobě, ale těší 
mne, že si také kraj celkově opět polepšil 
v porovnání s ostatními kraji. Znamená 
to více než 39 kg vytříděného papíru, 
plastů, skla a nápojového kartonu na ob-
čana kraje v hodnoceném období. Přitom 
třeba v roce 2005 to bylo jen něco přes 
20 kilo“, uvedl náměstek hejtmana Mgr. 
Daniel Havlík. 

Autorizovaná obalová společnost EKO-
KOM, a.s. vynakládá nemalé úsilí na to, 
aby se třídění odpadů stávalo pohodlnější 
všem občanům Moravskoslezského kraje. 
„V letošním roce bylo v rámci projektu „In-
tenzifi kace odděleného sběru a využívání 
vytříděných složek komunálního odpadu 
včetně obalové složky v Moravskoslez-
ském kraji“ poskytnuto městům a obcím 
Moravskoslezského kraje více než 700 
barevných kontejnerů na tříděný odpad 
v celkové hodnotě převyšující 4 miliony 
korun“, sdělila regionální zástupkyně spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s. Ing. Eva Drimlová.

„Aktuálně mohou občané Moravsko-
slezského kraje využívat více než 21 tis. 
kontejnerů k třídění papíru, skla, plastu, 
nápojových kartonů a kovů. Poděkování 
patří především 2/3 obyvatel Moravsko-
slezského kraje, kterým není lhostejné 
věnovat separaci odpadů svůj čas“, dodal 
závěrem Mgr. Daniel Havlík.
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Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici 2014:

Obce do 1 000 
obyvatel

Obce od 1000 do 
5 000 obyvatel Města nad 5 000 obyvatel

Obec Nová Pláň Obec Trojanovice Město Hradec nad Moravicí

Obec Lhotka Obec Velké Hoštice Město Třinec

Obec Roudno Obec Raškovice Statutární město Opava

Obec Kujavy Obec Třanovice Město Frýdlant nad Ostravicí

Obec Tvrdkov Obec Bolatice Město Bílovec

Kontakty:

Moravskoslezský kraj

28. října 117
702 18 Ostrava
Petra Špornová, Bc., tisková mluvčí
petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz
tel.: 595 622 603

EKO-KOM, a.s.

Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
Šárka Nováková, tisková mluvčí
novakova@ekokom.cz
tel.: 602 186 205
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Vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, v platném 
znění, která umožňovala kácení dřevin na 
některých zahradách bez povolení orgánu 
ochrany přírody, byla novelizována.

Od 1. listopadu 2014 se kácení dře-

vin na zahradách opět zpřísňuje.

Povolení ke kácení dřevin, za předpo-
kladu, že tyto nejsou součástí významného 
krajinného prvku, stromořadí a nejedná 
se o památný strom, se podle zákona  
n e v y ž a d u j e:

1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm 
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

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

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

4. pro ovocné dřeviny rostoucí na po-

zemcích v zastavěném území evido-

vaných v katastru nemovitostí jako 

druh pozemku zahrada, zastavěná 

plocha a nádvoří nebo ostatní plo-

cha se způsobem využití pozemku 

zeleň. (původně bylo v zákoně: pro 

dřeviny rostoucí v zahradách – toto 
již neplatí, bylo zrušeno a místo toho je 
odstavec 4.)
Mezi ovocné dřeviny patří např. kašta-

novník jedlý, líska, kdouloň, smokvoň, oře-

šák vlašský, jabloň, třešeň, višeň, slivoň, 
hrušeň, broskvoň.

Pro ostatní nevyjmenované dřeviny 
a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozem-
cích mimo zastavěné území nebo evido-
vané v katastru nemovitostí jinak, než jak 
je uvedeno výše, platí, pokud jejich obvod 
kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí 
přesáhne 80 cm nebo celková plocha káce-
ných zapojených porostů dřevin přesáhne 
40m2, je pro jejich kácení nutné povolení 
orgánu ochrany přírody. 

Kácení všech dřevin, jež jsou součásti 
významného krajinného prvku nebo stro-
mořadí, je možné vždy jen s příslušným 
povolením.

V případě, že ke kácení dřevin je nutné 
povolení orgánu ochrany přírody, a přesto 
dojde k pokácení těchto dřevin bez platné-
ho povolení, pak ten, kdo kácí i ten, kdo si 
kácení objednal, se dopouští protiprávního 
jednání. Fyzická osoba se tímto dopustí 
přestupku, za což jí může být uložena 
pokuta do výše 20.000,- Kč (za pokácení 
1 dřeviny) nebo do výše 100.000 Kč (za 
pokácení 2 a více dřevin). Právnická osoba 
nebo fyzická osoba při výkonu podnikatel-
ské činnosti se tímto dopustí správního 
deliktu, za což jí může být uložena pokuta 
do výše 1.000.000 Kč.

Kácení dřevin je od listopadu přísnější
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Stejně letos jako vloni, byli naši školáci 
připraveni na příchod Mikuláše s čerty.

Z jejich úst zazněly básničky, písničky, 
říkanky, jen aby dostali balíček sladkostí. 
Ti nejmenší si dokonce s čerty zatancovali. 

Za krásnou atmosféru, která dokázala 
vykouzlit jiskřičky v očích všech dětí, ať jsou
to „vzorňáskové, zlobivci i raráškové“, 
děkujeme Mikuláši panu Ivanu Blahutovi 
a dvěma čertům v podání Marie Blahutové 
a Zdeňce Slováčkové. 

Za bohatou nadílku patří dík Obci Raš-
kovice, Obci Pražmo, Obci Morávka, Obci 
Vyšní Lhoty, Obci Nižní Lhoty, Obci Dobrá 
a Obci Dobratice.

Martina Taichmanová

Fotografi e z vítání občánků a mikuláš-
ské nadílky si prohlédněte ve fotogalerii na 
obálce Rašky.

Mikulášská nadílka

MÍSTNÍ KNIHOVNA

MALÁ GALERIE

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC 

23. a 30. 12. 2014

 Z A V Ř E N O
Děkujeme za pochopení

Dne 1. 11. 2014 se uskutečnilo 
v Kulturním středisku v Raškovicích Vítá-
ní občánků. Vzhledem k tomu, že jsme 
v letošním roce měli hodně narozených 
dětí, museli jsme letošní vítání  uskutečnit 
na dvakrát z důvodu omezených prostor 
v obřadní místnosti. Celkem bylo pozváno 
23 dětí  (17 dětí se narodilo v roce 2014, 
6 dětí se narodilo koncem roku 2013 a již 
nebyly přivítány do života).

Slavnostního přivítání do života a zápisu 
do pamětní knihy se zúčastnilo 21 dětí se 
svými rodiči, některé doprovodili také jejich 
sourozenci nebo prarodiče.

Krásnou atmosféru svátečního dopo-
ledne navodily svým roztomilým vystou-
pením děti z Mateřské školy Raškovice. 
Předvedly svoje tanečky a básničky.

Starosta Obce Raškovice Jiří Blahuta 
přivítal všechny děti do života a jejich 
rodičům popřál hodně štěstí a úspěchů 
při jejich výchově. Poté následoval zápis 
do pamětní knihy a předání malého dárku 
a fi nančního daru obce.

Jana Lepíková

Vítání občánků
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Pocta raškovickému rodákovi
Jaroslavu Ludvíku Mikolášovi

Raškovickému rodáku Jaroslavu Lud-
víku Mikolášovi se v jeho jubilejním roce 
2014, kdy vzpomínáme 125. výročí na-
rození, dostalo také mezinárodní pocty. 
V projektu POTULKY - toulky po stopách 
osobností a zajímavostí našich regionů 
v programu Cezhraničnej spolupráce Slo-
venské a České republiky byl vybrán mezi 
deset osobností kulturně historického 
významu zastupujících region Frýdecko-
Místecka. Projekt připravovala Krajská 
knižnica v Žilině za region Horného Považia 
a za náš region Městská knihovna ve Frýd-
ku-Místku. Zdrojem informací o osobnosti 
J. L. Mikoláše byly materiály Památníku 
Raškovic – stálé národopisné expozice 
historie obce a okolí, který je naplněním 
právě jeho myšlenky: „Snesené památky 
z dob předešlých upomínají nás, že jsme 
ve Slezsku domovem, sílí nás ve vědomí 
národním, které nám dodává vzpruhy 
k životu lepšímu, odhodlanějšímu. Nabádají 
nás spěti výš, dál,… národopisné museum 
jest důležitou složkou národní a pro nás zde 
jest v pravém smyslu lidovou univerzitou.“ 
J. L. Mikoláš, 1914

Plejádu osobností našeho regionu 
v tomto projektu tvoří legendární postava 
lidového hrdiny a zbojníka Ondráše, hu-
dební skladatel Leoš Janáček, básník Petr 
Bezruč, grafi k, malíř, keramik, ilustrátor 
Ferdiš Duša, vlastivědný a národopisný 
pracovník, publicista, vydavatel a národní 
buditel Jaroslav Ludvík Mikoláš, peda-
gog, folklorista, kulturní pracovník, autor 
a režisér divadelních her Vincenc Socha, 
básník, překladatel, pedagog Óndra Lyso-
horský, lidová básnířka, zpěvačka Božena 
Peterková, malířka, grafi čka a keramička 
Eliška Servátková a básník, literární kritik, 
středoškolský učitel, publicista, satirik 
Bohumil Pavlok.

V Malé galerii knihovny a Památníku 
Raškovic je také nainstalována od září do 
konce ledna 2015 národopisná výstava 
Abychom nezapomněli, kterou jsme vě-
novali jubileu Jaroslava Ludvíka Mikoláše 
a 100. výročí Bezkydských Besed vydáva-
ných v letech 1914 -1918. Tyto unikátní 
materiály nám mohou pomoci lépe poznat 
náš kraj a jeho pozoruhodnou minulost 
a pro budoucí generace uchovávat svědec-
tví naší minulosti i historie.

Doprovodný program k této výstavě 
tvořila 16. listopadu společná akce se členy 
občanského sdružení Království lašské. 
Zahájení proběhlo ve výstavě Abychom 
nezapomněli a účastníci dále pokračovali 
stezkou ze Skalice přes Dobrou frýdec-
kým lesem pře Bezručovou vyhlídku Baba 
do Sedlišť. Právě touto cestou chodíval 
J. L. Mikoláš do svých pozdních let navště-
vovat svého národopisného kolegu Jožu 
Vochalu. Shodou okolností je v Sedlištích 
také národopisné muzeum a Lašská jizba, 
které vytvořily cíl této vzpomínkové akce.

     
    Marie Zemanová

Jaroslav Ludvík Mikoláš
(*1889 – †1979  Skalice - Záhoří)
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MÍSTNÍ KNIHOVNA

MALÁ GALERIE - PAMÁTNÍK

RAŠKOVICE 

NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA

ABYCHOM
NEZAPOMNĚLI…

100. VÝROČÍ

BEZKYDSKÝCH BESED

125. VÝROČÍ NAROZENÍ

JAROSLAVA LUDVÍKA

MIKOLÁŠE

28. 9. 2014  -  31. 1. 2015

Otevřeno

Úterý:    9.00 – 12.00 /  12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek: 8.30 – 12.00 /  13.00 – 18.00 hod.

Kontakt – 558 692 420

 
Srdečně zveme k návštěvě

MÍSTNÍ KNIHOVNA

RAŠKOVICE

Vás srdečně zve 

na besedu

s RNDr. Pavlem Kalendou, CSc

METEORIT MORÁVKA
 

ÚTERÝ 27. LEDNA 2015

OD 17.00 HODIN

V KNIHOVNĚ RAŠKOVICE

Místní knihovna v rámci kulturně vzdělávacích a prožitkových 
programů pořádá Hudebně literární podvečery. V letošním 
roce byly věnovány písničkám a textům z fi lmů, na lidovou notu, 
v pořadu S kytarou kolem světa písním z různých kontinentů 
a autorskému čtení Josefa Nitry z jeho knihy Dobrý večer, 
poledne. Pořad Poděkování knihám dotvořil rámec dubnové-

ho bazaru knih, Písně a příběhy táborových ohňů aneb fakta a mýty o Divokém 
západu zase červnové setkání. Na podzim jsme zavzpomínali na časy společné-
ho státu písničkami a literárními ukázkami v Hodině slovenčiny s pokračováním 
a samozřejmě v prosinci nechyběly „Pohádkové Vánoce,“ a to vše za hudebního 
provedení při hře na kytaru a zpěvu Aleše Nitry, jež dává těmto setkáním ojedi-
nělou, příjemnou atmosféru a prožitek.

Pro oblibu, které se tyto hudebně literární pořady těší budeme pokračovat také 
v roce 2015 a touto cestou Vás zveme na lednové setkání, které bude věnováno 
písním a textům Karla Kryla. Aktuálně jsou tyto pořady plakátovány a také inzero-
vány na webových stránkách obce a knihovny.

Marie Zemanová
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Historie fotbalu v Raškovicích

Nové DVD: Abychom nezapomněli

Autory cenné publikace, která byla vy-
dána v rámci plánované činnosti Památníku 
Raškovic, jsou Prof. RNDr. Richard Pas-
torek,CSc. a kronikář fotbalového oddílu 
Antonín Zeman. Vydání bylo umožněno 
vstřícným postojem zastupitelstva v čele 
se starostou J. Blahutou a místostarostou 
PaedDr. V. Průchou, dále pak podporou 
současného vedení oddílu kopané. Hlav-
ním sponzorem byla fi rma HYUNDAI.

Obsah textu začíná úvodními slovy sta-
rosty obce a předsedy oddílu kopané Bře-
tislava Jančálka. Následuje obecná část, 
v níž se promítá historie fotbalu Raškovic 
od roku1936 až po současnost. Největší 
počet stránek brožury představují výsledky 
sezón od roku 1949 do roku 2013. Jsou 
zde uvedeny tabulky mistrovských utkání, 
konečná umístění, sestavy, nejlepší střelci. 
Shromáždění tolika podrobných informací 
představovalo dlouhodobou mravenčí 
práci. Hlavními zdroji byl mikroarchív pana 
profesora Pastorka pro léta 1949-1960, 
klubové kroniky (především autorů Jana 
Tkáče, Jaromíra Biolka a Antonína Zema-
na), mnoha skutečnostmi přispěli i hlavní 
konzultanti: Vladimír Šindler a Jiří Mohyla. 

Dále se na obsahu podílel dobový tisk, 
obecní kronika, Libuše Lysková, webo-
vé stránky okolních fotbalových oddílů. 
V závěru publikace je bohatá fotografi cká 
dokumentace.

V rámci souboru Prameny k vlastivědě 
Pobeskydí byl Památníkem Raškovic vydán 
v pořadí čtvrtý audiovizuální nosič pod 
názvem „Abychom nezapomněli“. Autor-
kami námětu jsou Marie Dybová a Marie 
Zemanová, autorem scénáře a režisérem 

je Eduard Mocek, člen Klubu fi lmových 
amatérů Frýdek-Místek, odbornou spolu-
prací přispěla Jiřina Veselská.

Obsah je zaměřen na tradiční způsoby 
obživy během hospodářského roku od jara 
do zimy. Děj začíná vynášením sadbových 

Příspěvek našich kronikářů
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INFORMACE KE DVĚMA CÍRKEVNÍM PAMÁTKÁM

Obnova Kavkova kříže

V minulých letech postupně došlo 
k opravám všech církevních památek 
v obci. Dočkal se i kříž, pojmenovaný 
podle blízkého majitele statku Jana 
Kavky, umístěný na tzv. Trojcestí při 
silnici Raškovice-Janovice. Zcela nový 
kříž byl skalickým farářem R.Drobiszem 
vysvěcen v neděli 29.června za přítom-

brambor ze sklepa, přípravou půdy - orbou, 
jejich sázením, pokračuje se senosečí, 
žněmi, sklizní brambor a zelí, včetně jeho 
tlačení do sudu. Vše ručním způsobem 
bez pomoci mechanizace. V zimě se 
lidé věnovali práci v lese, nechybí tedy 
ukázky dřevorubecké dřiny, navazují na to 
„škubačky“, výroba „štěstí“ a palmových 
ratolestí. Celé DVD je citlivě doplňováno 
záběry zdejší krásné beskydské přírody.

Průvodní komentář namluvil Jan Fišar, 
herec Národního divadla Moravskoslezské-
ho, ve fi lmu dále hovořili: Marie Dybová, 
Alois Mohyla, Libuše a Václav Kuboňovi, 
Marie Pavlásková, Marie Pohludková, 
Miroslav Surovec, Bohuslav Uher, Marie 
Zemanová. Spolupracovali: Karel Fluksa, 
Hana Juřicová, Alexandr Kohut, Františka 
Mecová, farář Miroslaw Jesel, Darina Mo-
ravcová, Jiří Novák, Františka Pajurková, 
Václav Pajurek.

Natáčelo se od jara roku 2013 až do 
června 2014. Křest DVD proběhl v pátek 
14. listopadu v naší knihovně.

Za svou krátkou existenci fi lm už získal 
řadu ocenění:

-  na Mezinárodním fi lmovém festivalu 
o životním prostředí „Týká se to také 

tebe“ v Uherském Hradišti obdržel 
Cenu hejtmana Zlínského kraje

-  z fi lmové soutěže Beskydský Ještěr 
2014 si autor odnesl 1. místo a Cenu 
města Frýdku-Místku

-  uspěl i na fi lmové soutěži neprofesi-
onálního fi lmu Benátských fi lmových 
amatérů, odkud si odvezl hlavní cenu 
Benátecký Oskar

-  pan E. Mocek obeslal i Festival dobrých 
zpráv televize NOE a v anketě Cena 
diváka zaujal 2. místo a v Ceně poroty 
3. místo
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105 let knihovny v Raškovicích

V letošním roce uplynulo právě 105 let 
od založení raškovické knihovny (1909).

První zmínku o knihovně v Raškovicích 
najdeme ale již z roku 1871, kdy v neděli 
19. března došlo v budově bývalého 
fojtství (č.p. 62) k založení „Raškovsko-
-Janovsko-Krásenské súsedské čtenářské 
besedy“ se sídlem v Raškovicích (č.p. 62). 
Součástí spolku byla i spolková knihovna. 

Činnost besedy (a tím i knihovny) byla 
úzce propojena s obdobným spolkem ve 
Frýdku a na obou místech byla pro malý 
zájem obyvatel po necelých dvou letech 
ukončena.

K dalšímu, tentokrát úspěšnému 
pokusu, došlo v dubnu 1909. Nově 
vzniklý Čtenářsko-vzdělávací spolek Pa-
lacký zřídil v dřevěném rodinném domku 

nosti vedení obce a několika desítek 
občanů. Krátký proslov pronesli starosta 
J.Blahuta a PaedDr.V. Průcha, který měl 
opravu památky na starosti. K historii 
kříže promluvil kronikář J.Nitra. Připomněl 
místo, kde v době prusko-rakouské války 
v roce 1866 byli pochováni padlí vojáci, 
a to, že zmíněná cesta z naší obce do 
Janovic byla součástí prastaré obchodní 
cesty „Solárky“ z polské Wieliczky dál 
na Moravu. Zároveň nechyběla na žádné 
důležité vojenské mapě, táhli tudy i Němci 
na Polsko v roce 1939. V současnosti je 
tato silnice úsekem mezinárodní cyklis-
tické stezky Greenways z Krakowa přes 
Moravu do Vídně.

Nový kříž v Raškovicích

V neděli 14.září na slavnost Povýšení 
sv.Kříže byl panem farářem Miroslawem 
Jeselem a jáhnem Miroslavem Zelinou 
posvěcen kříž u fi rmy Constructus v míst-
ní části Benátky. Je prostý, modřínový, 
opatřený dřevěnou destičkou s moderním 
symbolem tří křesťanských znamení: kříž 
Ježíše Krista, holubice jako Duch svatý 
a plamen ohně - znamení letnic, kterou po-
dle návrhu pražské grafi čky a ilustrátorky 

Jindry Hubkové vyfrézoval zaměstnanec 
fi rmy Jaroslav Kolenčík z Krásné.

Postavení kříže není vázáno na žádnou 
událost, vyplývá z upřímného nábožen-
ského přesvědčení manželů Jurgových, 
majitelů fi rmy.      

     
 Anežka a Jiří Nitrovi, kronikáři
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Johany Švrčkové (č.p. 92, pozdější 
majitelé manželé Svobodovi) knihovnu 
s čítárnou. Přehled umístění knihovny 
uvádí tabulka 1. Od tohoto roku nebyla 
činnost raškovické knihovny nikdy ofi -
ciálně přerušena. Prvním knihovníkem 
se stal Antonín Skotnica. Přehled všech 
knihovníků uvádí tabulka 2. Dle docho-
vané revizní zprávy dozorčí komise ze 
14. dubna 1911, podepsané Vincencem 
Kaniou a Františkem Kubalou, vlastnila 
knihovna s čítárnou kromě 189 knih také 
14 titulů předplacených novin a časopisů. 
17. dubna 1911 rozhodla valná hromada 
o začlenění spolku Palacký do odboru 
Matice osvěty lidové (M. O. L.), takže 
činnost knihovny a čítárny přechází pod 
tuto organizaci. Pro úplnost je potřeba do-
dat, že v roce 1910 zakládá Hospodářský 
spolek (založen v roce 1907) svou vlastní 
knihovnu (délka její existence není známa) 
a v roce 1911 zřizuje spolek Palacký školní 
knihovnu s 50 svazky (ta patrně později 
splynula s knihovnou spolkovou), takže 
v obci dočasně existovaly 3 knihovny. 
V roce 1912 umožnil řídící učitel Leopold 
Kolář (předseda spolku Palacký a posléze 
i MOL Palacký) přestěhování knihovny 
do národní (obecné) školy. O činnosti 
spolkové knihovny v létech 1. světové 
války se dochovalo jen minimum údajů. 
I z nich se však dá soudit, že knihovna 
nějakým způsobem fungovala. Potvrzuje 
to i „Seznam knih odboru M. O. L. Palacký 
v Raškovicích“ pořízený zřejmě v roce 
1919 před převzetím knihovny do správy 
obce (1920). V témže roce (prosinec) byl 
založen „Pokladní deník obecní knihovny 
v Raškovicích“, který garantoval odpověd-
né nakládání s obecní dotací a jehož zázna-
my je možno sledovat až do roku 1964.

Dle dochovaných údajů byl v té době 
knihovníkem Karel Muroň a od roku 

1923 pak Bedřich Kolář (student VI. 
ročníku gymnázia, syn Leopolda Koláře). 
Od svého vzniku, až do roku 1949, měla 
knihovna vždy dva funkcionáře. Zatímco 
jména knihovníků se měnila (dosti často 
jimi byli učitelé obecné školy), funkci 
pokladníka až do roku 1946 vykonával 
Leopold Kolář a následně do roku 1949 
pan Rudolf Kozel (dlouholetý listonoš 
v Raškovicích). Teprve pak byly obě 
funkce spojeny. Z tabulky 2 je zřejmé, že 
doposud nejdéle sloužícím knihovníkem 
(víc jak 24 let) byl Jindřich Buzek. On 
i jeho žena byli školníky v měšťanské škole 
v Raškovicích. Třebaže měl jen dvoutříd-
ní obecnou školu, práci v knihovně se 
věnoval s velkou péčí a láskou. Knihy 
byly pěkně obaleny do modrého či světle 
hnědého (béžového) balicího papíru, byly 
řádně označeny a pečlivě evidovány. 
S některými jím obalenými knihami se 
můžeme v raškovické knihovně setkat 
ještě i dnes. Vypracoval seznam knih 
a založil „Přírůstkový deník“. Samotná 
knihovna byla v roce 1941 přestěhována 
z obecné školy do bytu pana Buzka (nej-
prve v domku pana Rudolfa Salota č.p. 32 
a po válce „ve Dvorku“ č.p. 30). Zhruba 
v polovině padesátých let minulého století 
byly knihy pro školní mládež přestěhovány 
do budovy měšťanské školy (tehdy už 
zvaná Osmiletá střední  škola), knihy pro 
dospělé zůstaly i nadále v bytě p. Buzka. 
Ve škole s půjčováním příležitostně vypo-
máhali i učitelé. Buzek převzal knihovnu 
za okupace ve velmi složitém období, 
kdy podle striktních nařízení německých 
okupantů, byla místní četnická stanice 
nucena zabavovat knihy tehdy zakázaných 
autorů a odvádět je okresnímu úřadu. 
V roce 1949 přešla problematika kniho-
ven pod Ministerstvo školství a kultury 
a Veřejné obecní knihovny začaly být 
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řízeny tzv. „Čtenářským klubem“ (viz 
Pokladní deník). 

V době 1. – 27. srpna 1949 byl 
v kreslírně měšťanské školy (největší 
třída v prvním poschodí) uspořádán Mini-
sterstvem informací a osvěty čtyřtýdenní 
státní knihovnický kurz pro dobrovolné 
knihovníky z řad učitelů moravských 
krajů. Kurzu se zúčastnilo 30 učitelů a 19 
učitelek a pozdravný dopis mu zaslal sám 
tehdejší ministr informací Václav Kopecký. 
Ještě předtím (počátkem dubna 1949) 
přišel Radě MNV v Raškovicích dopis 
z KNV v Ostravě, v němž je pro účely 
kurzu striktně požadováno „vybudovat 
vedle současné knihovny, i když malou, 
ale vzornou knihovnu“. Požadováno 
bylo též „přidělit knihovně prostornou 
místnost, opatřit regály a pro čtenáře 
k nim zavést volný přístup“. Ministerstvo 
pro tento účel zapůjčilo 44 knih, které 
musely být po ukončení kurzu vráceny 
zpět do Prahy. Dále nepokračovala ani 
„vzorná knihovna“. Autor tohoto sdělení 
absolvoval zdejší školu v létech 1951 – 
1954, ale na žádnou knihovnu ve škole 
si nevzpomíná. Knihy se v té době půj-
čovaly v bytě p. Buzka a školní oddělení 
pro mládež zřejmě vzniklo až po tomto 
období. Skříně s knihami byly umístěny 
v kreslírně. Koncem roku 1964 pan Buzek 
vážně onemocněl a 28. 2. 1965 svou 
činnost v knihovně ukončil. Na podzim 
téhož roku zemřel. Knihovní fond byl sice 
přestěhován do budovy staré měšťanské 
školy, ale knihovníka se podařilo najít až 
po určité době. Jak ukazují dochované 
statistické údaje (tabulka 3), celý rok 
1965 se prakticky nepůjčovalo. V roce 
1966 již ano (svědčí o tom výše zmíněné 
statistické údaje, tabulka 3), ale jméno 
knihovníka se doposud, přes veškerou 
snahu, jednoznačně prokázat nepodařilo. 

Od roku 1967 jsou jména knihovníků již 
ověřena. Není vyloučeno, že Josef Platoš 
(knihovník v roce 1967) byl knihovníkem 
už i v roce 1966.

Ve druhé polovině šedesátých let 
došlo v okrese Frýdek-Místek k postup-
nému budování střediskového systému 
knihoven s profesionálním pracovníkem. 
Ještě v roce 1967 existovalo v okrese 79 
lidových knihoven a 39 poboček. Nově 
vzniklo celkem 9 střediskových knihoven 
(poslední v Šenově v roce 1971). V Raš-
kovicích vznikla středisková knihovna na 
jaře 1971 a střediskovou  profesionální 
pracovnicí se stala paní Ludmila Valasová 
(Králová). V původních knihovnách zůstali 
dobrovolní knihovníci. Na podzim tohoto 
roku se knihovna ze staré měšťanské 
školy „ze Dvorka“ přestěhovala do 
1. patra budovy   MNV (nyní Obecní úřad, 
jinak Kirchhoffova vila č.p. 207). Pod stře-
diskovou knihovnu v Raškovicích spadaly 
knihovny Morávka, Pražmo, Krásná (se 
sídlem v Mohelnici), Vyšní Lhoty a Skalice. 
Skalice byla v roce 1980 začleněna do 
knihovny ve Frýdku-Místku (obec se stala 
součástí města FM). Ke čtyřem zbylým 
byla naopak v roce 1987 přičleněna nově 
vzniklá knihovna na Dolní Krásné. V roce 
1992 se centralizovaný systém knihoven 
v okrese FM rozpadl. Rozpad byl završen 
tzv. delimitací (bezúplatný převod knih 
a majetku na nové zřizovatele – obce). 
V Raškovicích byla delimitace provedena 
dohodou již 30. 10. 1992, ale knihovna 
plnila funkci střediskové knihovny až do 
konce roku 1994. Došlo také ke změně 
právního postavení knihovny. V létech 
1993-1995 byla samostatným právním 
subjektem, od roku 1996 je organizační 
složkou obce Raškovice.

Jak je patrno z tabulek 1 a 2, knihov-
na se několikrát stěhovala a měnila 
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knihovníka. V současných prostorách 
budovy mateřské školy sídlí od 1. 7. 1992. 
Knihovna vždy dosahovala výborných 
pracovních výsledků, o čemž např. svědčí 
„Čestné uznání Rady Severomoravského 
KNV v Ostravě“ za rok 1984 (knihovnice 
paní Pščolková) v soutěži „Budujeme 
vzornou lidovou knihovnu“. V roce 1989 
(knihovnice Anna Sikorová) jí byl udělen 
titul ministerstva kultury ČR „Vzorná 
lidová knihovna“. V roce 1994 získala 
knihovna počítač a potřebný software 
pro zpracování knihovního fondu (LANi-
us, od roku 2008 modernější Clavius). 
Ten byl ovšem po krátké době odcizen 
neznámými pachateli. Ukraden byl i další 
počítač, ale tentokrát  zloděje chytili, takže 
za vyplacenou pojistku mohl být zakoupen 
v pořadí již třetí počítač.

V červnu 1995 nastoupila na místo 
vedoucí knihovny paní Marie Zemanová 
a v současné době je po panu Buzkovi 
druhou nejdéle sloužící knihovnicí (12. 
6. 2014 tomu bylo již 19 let). Za jejího 
působení zaznamenala knihovna velmi 
výrazný rozmach a rozkvět, ve vesnických 
knihovnách jev zcela výjimečný. V roce 
1997 zřídila v předsálí knihovny Malou 
galerii se stálým výstavním programem. 
V roce 2002 patřila k hlavním iniciátorům 
založení Památníku Raškovic – stálé ná-
rodopisné expozice historie obce a okolí.  
V něm organizačně postupně zajistila 
spolu se členy Sdružení Památníku 
Raškovic, kromě části s dobovými his-
torickými fotografiemi a dokumenty, 
vybudování dvou starých jizeb (přesněji 
staré kuchyně a staré jizby). Do dnešních 
dnů shromáždila a nechala zrestaurovat 
okolo 450 starých předmětů. Vzniklo tak 
organické spojení Knihovna-Malá galerie-
-Památník Raškovic  jakožto významné 
„Kulturní centrum Raškovic“, kde činnosti 

jednotlivých součástí se navzájem prolínají 
a v podstatě se nedají od sebe jednoznač-
ně oddělit. Velmi výrazným výstupem 
výše zmíněného „ Kulturního centra“ je 
také nezvykle vysoká publikační aktivita. 
Podíl vedoucí centra paní Zemanové na 
této činnosti byl vždy velice významný. 
V rámci vlastivědného seriálu „Prameny 
k vlastivědě Pobeskydí“ byla autorkou či 
spoluautorkou 4 obrazových a zvukových 
dokumentů a 5 sborníčků. Vše vždy sama 
redakčně upravovala a ve spolupráci 
s odborníky připravovala pro tisk. Vrcho-
lem její dosavadní publikační činnosti je 
výkladový slovník našeho nářečí „Tradiční 
mluva podhůří Beskyd v údolí řek Morávky 
a Mohelnice“ (2010), kde je první autorkou. 
V Malé galerii připravila spolu se zajíma-
vými vystavovateli našeho regionu okolo 
stovky výstav s různorodou tematikou. 
V létech 1997-2001 se také věnovala 
dramatické a režijní práci s dětským 
divadelním souborem. Zorganizovala víc 
jak 50 zajímavých přednášek externích 
přednášejících a řadu dalších akcí z kul-
turně výchovné oblasti (Klub harmonie, 
jazykové kurzy, kurzy ručních prací atd.). 
Absolvovala okolo 300 výukových lekcí 
a besed s malými dětmi a žáky. Spolu-
práce „ Kulturního centra“  s mateřskou 
i základní školou vždy byla a doposud je 
na vynikající úrovni. Aktivně se podílela 
na 4 rozhlasových a 3 televizních relacích. 
V roce 1996 iniciovala založení Klubu 
důchodců a dodnes s ním úspěšně spo-
lupracuje. Pravidelně organizuje zájezdy 
občanů do divadla v Ostravě a spolu 
s autory a interprety připravuje zajímavé 
kulturní programy v knihovně (v součas-
nosti např. hudebně literární podvečery, 
cykly přednášek a besed zvané Mandaly 
se zaměřením na arteterapii aj.). Všichni 
ji známe jako velmi pracovitou, svědomi-
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tou, zodpovědnou a skromnou pracovnici 
s výbornými organizačními schopnostmi. 

Ke dni 31. 12. 2013 měla knihovna cel-
kem 291 registrovaných čtenářů, z toho 
je 80 dětí do 15 let. Ve volném výběru 
nabízela 12364 knih, 17 titulů časopisů 
(z nich 10 je ve volné nabídce), 59 zvukových 
nosičů (kazety, DVD, CD). Pro návštěvníky 
knihovny jsou v současnosti k dispozici 
3 počítače s internetovým připojením a tis-
kárnou, čímž knihovna slouží i jako čítárna 
a vrací se tak ke svým původním kořenům 
z roku 1909 (založena byla knihovna s čí-
tárnou). Nabízena je také možnost psaní, 
tisku a kopírování.

Aktivity „Kulturního centra Raškovic“ 
jsou v současné době tak pestré a široké, 
že je z kapacitních důvodů této publikace 
není možno plně postihnout. Hlubším 
zájemcům o tuto problematiku lze proto 
doporučit k nahlédnutí Výroční zprávy 
Místní knihovny Raškovic (www.obec 
Raskovice/knihovna), případně sborníček 
autorek J. Veselská, M. Zemanová: His-
torie knihovny v Raškovicích (k dispozici 
v knihovně). Při sepisování publikace 
čerpal autor převážně z následujících ma-
teriálů : A. a J. Nitrovi : 100 let existence 
obecní knihovny  ( 2009 ), J. Veselská, 
M. Zemanová : Historie knihovny 
v Raškovicích ( 2012 ), archivní materiály 
knihovny v Raškovicích, další materiály, 
získané autorem ve Státním okresním 
archivu  ve FM.    

Je zcela zřejmé, že „Kulturní centrum“ 
by tak pestrou a bohatou činnost nemohlo 
v žádném případě vyvíjet bez fi nančního 
zajištění Obecního úřadu Raškovice. My 
čtenáři a návštěvníci „Kulturního centra“ 
mu za tuto štědrou podporu upřímně 
děkujeme. 

Zároveň si autor touto cestou dovoluje 
co nejsrdečněji poděkovat všem konzul-

tantům (jména nejsou záměrně uvedena, 
aby se omylem na někoho nezapomnělo), 
kteří mu byli při zpřesňování potřebných 
údajů nápomocni. Zvláště srdečné po-
děkování patří paní Marii Zemanové za 
pečlivé pročtení rukopisu a  řadu cenných  
rad a připomínek.

Tabulka č. 1: Umístění knihovny

1909-1911

dřevěný domek Johany Švrčkové (později 
manželé Svobodovi), č.p. 92

1912-1940

budova národní (obecné) školy

1941-1945

byt p. Buzka (u p. Rudolfa Salota, č.p. 32)

1946-1971 (podzim)
areál bývalé měšťanské školy „ve Dvor-
ku“. Zhruba do poloviny 50. let byly všech-
ny knihy v bytě p. Buzka („ve Dvorku“ č.p. 
30), pak byly knížky pro mládež přestě-
hovány do budovy školy. Během r. 1965 
tam (stará budova školy) byly přemístěny 
i knihy pro dospělé.

1971 (podzim)-1973 (podzim)
1. patro budovy dřívějšího MNV Raškovi-
ce (nyní Obecní úřad, původně Kirchho-
ffova vila, č.p. 207)

1973 (podzim)-1987 (podzim)
druhá Kirchhoffova vila č.p. 216 v areálu 
tehdejší Pražské akumulátorky (nyní SAFT 
FERAK), v současnosti již rozbořena

1987 (podzim)-1992 (červen)
opět budova MNV Raškovice, č.p. 207

1992 (1. 7.)-doposud 
Budova mateřské školy, č.p. 58
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Tabulka č. 2: Seznam zjištěných knihovníků

1909-?  Antonín Skotnica

?-1922  Karel Muroň (od roku 1920 již určitě)

1923-1925  Bedřich Kolář (student VI. ročníku gymnázia,
  syn p. „řídícího“ Leopolda Koláře)

1926(1/1)-1926 (31/10)  M. Talpa

1926(1/11)-1930(30/6)  Anna Pičmanová

1930(1/7)-1930(31/12)  Leopold Kolář

1931(1/1)-1931(30/6)  A. Košíková

1931(1/7)-1936  Bohumila Skotnicová

1937-1940  Bohuslav Záškodný

1941-1965(28/2)  Jindřich Buzek

1965(1/3)-1965(31/12)  nepůjčovalo se

1966  jméno knihovníka nepotvrzeno,
  knihovna ale fungovala

1967  Josef Platoš

1968-1970  Dagmar Leharová

1971-1973(podzim)  Ludmila Valasová (Králová)

1973(podzim)-1982(31/5)  Blanka Zelinová (Přikrylová)

1982(1/6-31/7)  Dana Nálepová (zástup na půjčování knih)

1982(1/8)-1985(31/10)  Hana Pščolková

1985(1/11)-1992(30/6)  Anna Sikorová

1992(1/7)-1995(30/6)  Dagmar Španihelová

1995(12/6)-doposud  Marie Zemanová

Pro úplnost je potřeba dodat, že v případě nepřítomnosti paní Zemanové, zajišťuje 
půjčování paní Mirjana Spilková (pravidelně od roku 2006).

Poznámka:

od svého vzniku, až do roku 1949, byly v knihovně 2 funkce. Jména půjčujících kni-
hovníků se měnila, ale pokladníkem byl od roku 1909 až do 17. 2. 1946 Leopold Kolář 
a následně do 21. 3. 1949 Rudolf Kozel. Teprve pak obě funkce splynuly.
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  Počet  Knihovní Čtenáři  Z toho  Počet       Počet 
Rok  výpůjček fond  celkem  mládež  besed       výstav 
        do 15 let 
 
1911                                                  189                 54 
1919                                                   276 
1924                                                   320  
1928                                                   414                 48 
1941                                                   522 
1960       981                  1.863    89    51 
1961    1.294    1.981  109    73   1 
1962    2.242    2.215  145  111   1  
1963    1.496    2.423  112    87 
1964    1.139    2.458    72    53   
1965   
1966    1.463    2.586    61    48 
1967       851    2.708    60    45 
1968       703    1.888    61    46 
1969    5.062    2.019    86 
1970    5.334    2.361  101    47 
1971  11.113    2.738  238  150 
1972  15.857    3.963  250  150 
1973  15.954    5.098  264  158 
1974  17.003    6.043  359  226   2 
1975  18.920    7.300  303  197   1 
1976  15.892    8.349  376  199   2 
1977  13.722  10.358  427  175   4 
1978  14.761  12.390  413  157   4 
1979  14.812  13.583  403  161   3 
1980  10.510  20.574*  437  124 
1981    9.705  21.966*   426  139   3 
1982  11.220  23.237*  375  130   3 
1983  15.700  24.926*  396  155  23 
1984  17.305  25.008*  420  167  40 
1988  22.533  12.370  451  188  55 
1989  23.518  13.026  477  207  59 
1990  20.887  13641  426  184  43 
1991  19.471  13.970  364  141  23 
1992  18.364  11.647  311  130  33 
1993  22.682  11.948  363  187  19 
1994  20.755  12.456  348  183  26 
1995  18.666  12.855  321  166 
1996  22.393  13.196  301  137  12 
1997  17.685  13.550  383  178  16  6 
1998  17.765  13.793  372  172  20  6 
1999  17.361  14.200  316  148  16  8 
2000  20.130  14.241  291  134  27  6 
2001  21.486  13.967  293  130  24  6 
2002  17.071  13.811  258   93  16  7 
2003  14.514  13.680  235   85  18  8 
2004  13.886  13.712  224   83  18  8 

Tabulka č. 3: Dochované statistické údaje
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2005  11.784  13.800  204   62  17  6 
2006    9.699  13.822  217   72  18  7 
2007    9.216  13.109  210   59  19  4 
2008  10.342  12.630  246   66  27  6 
2009    7.068  12.732  267   68  35  5 
2010    7.552  12.141  271   75  25  5 
2011    8.109  12.209  272   77  19  5 
2012    7.501  12.281  282   90  29  5 
2013    6.229  12.364  291   80  33  4 
 

*Údaje za celé středisko, včetně původních fondů 

                                                                  Prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc.,
                                                     člen knihovny a Sdružení Památníku Raškovic

Informace a poděkování...

Milí spoluobčané,

rok 2014 se chýlí ke konci a také Klub seni-
orů v Raškovicích bilancuje svou činnost.

Pravidelné schůzky,které jsou vždy 
první úterý v měsíci, byly obohaceny za-
jímavými přednáškami z oblasti cestová-
ní,ekologie, bezpečnosti a také kulturními 
a společenskými akcemi.

V březnu jsme pořádali ke Dni žen 
kulturní odpoledne s krásným programem 
pěveckého sboru raškovické základní 
školy,tradicí je smažení vaječiny a grilování 
klobás s posezením v příjemném prostře-
dí ve sportovních areálech oddílu volejbalu 
a fotbalu.V prosinci jsme pořádali Mikuláš-
ský večírek s programem. Zúčastnili jsme 
se hudebně-literárních večerů v místní 
knihovně, zájezdů na divadelní předsta-
vení v Ostravě,které zajišťuje p. Zemano-
vá. Členové měli možnost navštěvovat 
fi lmová představení hraná pro seniory 
v kině Vlast ve Frýdku-Místku.

Pro sportovní vyžití seniorů byl za-
jištěn bazén na Morávce a ve Frýdlantu 
n.O., jednou měsíčně turnaj v bowlingu 
ve Frýdku-Místku a pravidelné turistické 
vycházky do okolí.

Na letošních zájezdech jsme navští-
vili zámek Bruntál,muzeum panenek 
v Dobroslavicích, hrad Raciborcz v Polsku, 
Oravský hrad a Oravskou přehradu na 
Slovensku, expozici času ve Šternberku 
a řezbářskou galerii s výstavou betlémů 
v Jiříkově u Rýmařova.

V závěru roku 30. prosince se usku-
teční ještě tradiční předsilvestrovská 
vycházka ze Zlatníku na Visalaje, na kterou 
srdečně zveme co nejvíce raškovických 
seniorů.Odjíždíme linkovým autobusem 
v 10.20 h .

 Závěrem chci poděkovat všem,kteří 
se na organizaci a přípravě všech akcí po-
díleli,panu starostovi a zastupitelstvu obce 
za fi nanční podporu,díky které můžeme 
tyto akce uskutečňovat.

Do nového roku přeji všem hlavně 
hodně zdraví,rodinné pohody,hodně ra-
dosti a všem seniorům příjemně strávené 
chvíle při schůzkách a společenských 
akcích Klubu seniorů Raškovice. 

Marie Dybová 
předsedkyně Klubu seniorů

Raškovice
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KUK, KUK, KUK
okénkem do života jedné z opomíjených organizací

– „ Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH)“

Jsme tu a snažíme se důstojně dožít 
svůj strastiplný život – dříve plni síly, a elá-
nu a hvězdných cílů. Co se nám podařilo 
či nevyšlo, toť osudem každého z nás.

Jsme rádi, že nám klub seniorů dává 
možnost vyžití se v různých sportovních i 
kulturních aktivitách a my dle zdravotního 
stavu ji využíváme. Je to zásluhou vedení 
klubu, kterého se ujalo několik mladších, 
velmi schopných a obětavých žen. Jim 
patří poděkování. 

(Kde jste mužové, ostatní jonáci? Je 
to pohodlnost? Necháte se opečovávat 
ženami?!)

Průměrný věk našich členů je zhruba 
73 let. I přes onen vysoký věk jsme na 
světě rádi a chceme být společnosti pro-
spěšnými. Vzděláváme se přednáškami 
nejen zdravotními, ale i ekonomickými, 
abychom našim mladým byli nápomocni 
alespoň radou, jak z fi nanční šlamastiky 
ven (viz. přednáška o oddlužování a fi -
nančních půjčkách).

Také se rádi podíváme, ochutnáme 
a oceníme pekařské výrobky v rožnov-
ském skanzenu (nejlepší rohlíky pečou ve 
Fryčovicích). Odpoledne následuje folklór. 
Národopisná vystoupení jsou perlou celé-
ho dne. Bohužel následující interpret kvůli 
nevyladěné technice se půl hodiny učil 
počítat do tří a my pak odjíždějí už domů.

Úžasné jsou rekondiční pobyty na 
Horní Bečvě, které pro nás pořádá okres-
ní centrum SPCCH. Denní režim z nás 
vytluče co se dá a na co stačíme. Ráno 
rozcvička venku v ohradě, pak snídaně 
nejen teplá na talíři, ale i švédské stoly 

s nejrůznějšími saláty, jogurty a cere-
áliemi. Dopoledne hodinové cvičení 
v tělocvičně, kde protáhneme každý 
sval a odborná cvičení proti inkontinenci 
a dalším neduhům a ještě před obědem 
vycházky. Oběd vynikající – výběr ze 
3 druhů jídel. Odpolední siesta, cvičení 
v krytém bazénu, masáže, osobní volno 
(lození po horách), různé hry a soutěže. 
Večeře opět vynikající dle výběru, násle-
duje posezení v klubovně, kde jsme sami 
tvůrci programu a pak zalehneme a spíme 
jako dudci. Nikdo si na nespavost nestě-
žuje. A po týdnu s bohatým předsevzetím 
o zdravém životním stylu se vracíme 
domů. Díky, díky za pobyt! Jak dlouho 
nám naše předsevzetí vydrží, záleží na 
každém z nás.

Občanský rok zakončíme vánočními 
tradicemi s překrásným vystoupením žáků 
zdejší školy. Už se těšíme!

Všem, kdo jsou nám nakloněni a po-
dají pomocnou ruku děkujeme. Děkuje-
me paní doktorce MUDr. Carbolové za 
přednášky a obecnímu úřadu a fi rmě Saft 
Ferak a.s. za fi nanční podporu a p. ředitel-
ce, p. učitelkám a zpěváčkům zdejší školy 
za obveselení a osvěžení a povznesení 
vánoční nálady.

Všem spoluobčanům krásné váno-
ce, šťastný celý nastávající občanský 
rok 2015, zdraví, mír a dobrou poho-
du. 

Růžena Muchová
předsedkyně ZO SPCCH
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Tříkrálová sbírka 2015

Rozšíření ODIS na Frýdecko-Místecku

Každý rok začátkem 
ledna vyráží do ulic sku-
pinky koledníků a chodí od 
domu k domu s koledou 
a přáním všeho dobrého 
do Nového roku. Díky dlou-
holeté tradici je již Tříkrá-

lová sbírka mezi lidmi známá a většinou 
se koledníci setkávají s vlídným přijetím.

Skupinky koledníků, doprovodné akce 
i distribuci pokladniček v našem regionu 
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s obcemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organizacemi.

Další ročník sbírky bude probíhat 

od 1. do 14. ledna 2015.

V rámci Tříkrálové sbírky se ve vaší 
obci Raškovice vybralo 35 775,-Kč, což 
je o 12 505,-Kč více než v loňském roce. 
Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě 
lidí, kteří se do sbírky zapojují dobrovolně. 
Za pomoc při sbírce moc děkujeme. Po-
kud byste měli zájem přidat se ke koled-
níkům, ozvěte se místnímu koordinátorovi 

paní Hlisnikovské na tel. 
čísle 724 110 306.

Z letošního výtěžku 
sbírky jsme zakoupili 
velkokapacitní sušičku prádla pro Oázu 
pokoje a automobil pro Charitní pečova-
telskou službu. Zbylou částku jsme použili 
na chod těchto charitních středisek: Dům 
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, 
Poradenské centrum ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub 
Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní 
služba Rebel, Centrum Pramínek. Vy-
brané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 
2015 budou použity na stejná střediska 
a zakoupení potřebného vybavení.

Více informací o sbírce najdete na 
http://www.trikralovasbirka.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/
spot-a-origami/

Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity 

Frýdek-Místek

Integrovaný dopravní systém Mo-
ravskoslezského kraje ODIS byl založen 
v roce 1997 a postupně se rozvíjí na území 
celého kraje. Jeho smyslem je nabídnout 
jednotné přepravně-tarifní podmínky bez 
ohledu na to, zda se jedná o dopravu 
autobusovou, železniční nebo městskou, 
a zjednodušit a zlevnit tak cestování ve-
řejnou dopravou. 

Frýdecko-Místecko je jednou z po-
sledních dvou oblastí kraje, které nejsou 
dosud plně do ODIS zapojeny, protože 

zejména linky nejvýznamnějšího dopravce 
oblasti, ČSAD Frýdek-Místek a.s., nejsou 
s malou výjimkou do ODIS integrovány. 
Toto se právě změní od 1. ledna 2015.

Změna se dotkne celkem 56 měst 
a obcí, ale pouze pro 14 obcí bude systém 
ODIS úplnou novinkou. Jedná se o obce: 
Bílá, Dolní Domaslavice, Horní Doma-
slavice, Janovice, Krásná, Metylovice, 
Morávka, Nižní Lhoty, Pražmo, Raškovice, 
Soběšovice, Staré Hamry, Staré Město, 
Vyšní Lhoty. V ostatních městech a obcích 
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občané ODIS již znají, neboť jsou do něj 
zapojeny linky jiných dopravců, a to zejmé-
na Českých drah, a.s. a ARRIVA MORAVA 
a.s., v menší míře pak ČSAD Karviná a.s. 
a ČSAD Havířov a.s.

V souvislosti s rozšířením ODIS neu-
bude žádný spoj.

S termínem celostátní změny jízd-
ních řádů dojde z organizačních důvodů 
u většiny linek ke změně čísla. Po integra-
ci budou autobusy označeny třímístným 
číslem odpovídajícím druhému trojčíslí 
licenčního čísla (tedy např. linka č. 860362 

bude na autobuse i na jízdním řádu ozna-
čena velkým číslem 362).

Linky provozované dopravcem ČSAD 
Frýdek-Místek a.s. budou přečíslovány 
takto:

Na co si dát pozor již od 14. 12. 2014

stávající 

číslo

nové 

číslo
trasa

860303 860362 Frýdek-Místek – Příbor – Kopřivnice

860307
(spoje přes 
Žermanice)

860367 Frýdek-Místek – Bruzovice – Žermanice – Havířov

860307
(spoje mimo 
Žermanice)

860368 Frýdek-Místek – Bruzovice – Havířov

860308 860369 Frýdek-Místek – Sedliště – Šenov – Havířov

860310 860358 Frýdek-Místek – Nošovice

860314 860364 Frýdek-Místek – Baška – Janovice

860315 860363 Frýdek-Místek – Janovice – Pržno – Raškovice

860317 860351 Ostrava – Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka

860318 860361 Ostrava – Frýdek-Místek – Palkovice – Kozlovice

860320 860356 Frýdek-Místek – Staré Město – Raškovice – Krásná

860322 860352 Ostrava – Řepiště – Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka

860324 860360
Ostrava – Frýdek-Místek – Palkovice – Metylovice – Lhotka – 
Kozlovice
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860325 860357 Frýdek-Místek – Dobrá – Vyšní Lhoty – Dobratice – Vojkovice

860327 860355 Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka

860331 860348
Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice – Staré Hamry – 
Bílá

860332 860349 Bílá,střed – Bílá,Konečná státní hranice

860333 860353 Ostrava – Frýdek-Místek

860335 860621 Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek

860336 
(liché spoje)

860366
Frýdek-Místek – Pazderna – Žermanice – Horní Domaslavice – 
Frýdek-Místek

860336 
(sudé spoje)

860365
Frýdek-Místek – Horní Domaslavice – Žermanice – Pazderna – 
Frýdek-Místek

860338 860354 Ostrava – Vratimov – Řepiště – Paskov – Frýdek-Místek

860341 860341 Frýdlant nad Ostravicí – Pržno – Janovice

860342 860342 Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – Lhotka – Kozlovice

860343 860343 Frýdlant nad Ostravicí – Kunčice pod Ondřejníkem – Čeladná

860344 860344 Frýdlant nad Ostravicí – Pržno – Raškovice – Nošovice

860345 860345 Frýdlant nad Ostravicí – Malenovice

860346 860346 Frýdlant nad Ostravicí – Pstruží – Frýdlant nad Ostravicí

860350 860347 Ostravice – Frýdlant nad Ostravicí – Palkovice – Staříč

Linky dopravce ČSAD Havířov, kterých se integrace do ODIS společně
s oblastí Frýdecko-Místecka týká:

stávající číslo nové číslo trasa

870460 872460 Orlová – Petřvald – Šenov – Nošovice

870461 (spoje zastávkové) 872461 Šenov – Havířov – Nošovice
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870461 (spoje zrychlené) 872463 Horní Suchá – Havířov – Nošovice

870462 (základní trasa) 872462 Havířov – Dolní Domaslavice – Třanovice

870462 (spoje 9 a 17) 872366 Lučina – Žermanice – Dolní Domaslavice

870462 (spoje 16 a 26) 872365 Dolní Domaslavice – Žermanice – Lučina

Jak se změny projeví

u cestující veřejnosti?

Změny se v zásadě nijak nedotknou 
cestujících, kteří budou platit jednotlivou 
jízdenku v hotovosti nebo z elektronické 
peněženky na stávající bezkontaktní čipo-
vé kartě dopravce ČSAD Frýdek-Místek. 

Cestující platící jednotlivou jízdenku 
v hotovosti bude po nahlášení cílové 
zastávky odbaven identicky jako dosud, 
cena jízdenky bude spočtena dle Tarifu 

ODIS, tj. v případě obyčejného jízdného 
bude sestavena takto: 12,- Kč základní 
sazba + 1,- Kč za každý tarifní kilometr 
(zlevněné jízdné dle stanovených slev).

Cestující platící jednotlivou jízdenku 
z elektronické peněženky stávající bez-
kontaktní čipové karty dopravce ČSAD 
Frýdek-Místek bude po nahlášení cílové 
zastávky odbaven identicky jako dosud, 
cena jízdenky bude spočtena dle Tarifu 
ODIS, tj. v případě obyčejného jízdného 
bude sestavena takto: 9,- Kč základní 
sazba + 1,- Kč za každý tarifní kilometr 
(zlevněné jízdné dle stanovených slev).

Od 1. 1. 2015 bude na všechny linky 
dopravce ČSAD Frýdek-Místek rozšířen 
Tarif ODIS, který obsahuje nejen jednot-
livé jízdné, ale celou škálu předplatních 
dlouhodobých časových jízdenek, tyto 
jsou určeny pro pravidelné cestující a jsou 

tedy nepřenosné. S délkou předplacené-
ho období, které je minimálně 30 denní 
a maximálně 365 denní, stoupá jejich 
výhodnost. Existují jízdenky za obyčejné 
jízdné a jízdenky zlevněné, a to pro děti 
a žáky od 6 do 15 let, pro žáky a studenty 
od 15 do 26 let a pro důchodce. Dlou-
hodobé časové jízdenky lze používat u 
kteréhokoliv dopravce zapojeného v ODIS 
v rámci Moravskoslezského kraje, a to 
v rámci zvolených tarifních zón. Pro oblast 
Frýdecko-Místecka se jedná především 
o dopravce ČSAD Frýdek-Místek, Arriva 
Morava, České dráhy, Dopravní podnik 
Ostrava, v zatím omezené míře i ČSAD 
Havířov.

Dlouhodobé časové jízdenky ODIS 
lze nahrát na bezkontaktní čipovou kartu 
ODISka, dočasně lze ještě používat dlou-
hodobé časové jízdenky i v papírovém pro-
vedení, avšak v omezeném sortimentu).

Kde a jak si pořídit ODISku

ODISku lze pořídit u většiny dopravců, 
všechny ODISky jsou bez ohledu na vyda-
vatele identické. Nejbližším vydavatelem 
v oblasti Frýdecko-Místecka je přepravní 
kancelář ČSAD Frýdek-Místek na autobu-
sovém nádraží na adrese Na Poříčí 3530, 
738 01 Frýdek-Místek. Postup pořizování 
ODISky se řídí pravidly jednotlivých vy-
davatelů. 
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Na ODISku lze nahrát kupón dlouho-
dobé časové jízdenky ODIS s jakoukoliv 
kombinací tarifních zón. Nahrání kupónu 
na ODISku lze realizovat mimo jiné např.:

• V přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-
Místek ve Frýdku-Místku

• U pokladních přepážek Českých drah

Cestující s nahraným kupónem dlou-
hodobé časové jízdenky na ODISce:

Cestující nahlásí řidiči autobusu cílovou 
zastávku a přiloží ODISku ke čtecímu zaří-
zení, ve vlaku pouze předloží průvodčímu 
ke kontrole.

Na ODISku lze nahrát i elektronické 
peníze do elektronické peněženky, a to 
např.:

• V přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-
Místek ve Frýdku-Místku

• U řidičů autobusů na linkách provo-
zovaných dopravcem ČSAD Frýdek-
Místek

• U řidičů autobusů na linkách provozo-
vaných dopravcem Arriva Morava

Cestující platící jednotlivou jízdenku 
z elektronické peněženky z ODISky vyda-
né kterýmkoliv dopravcem:

Cestující bude po nahlášení cílové zastáv-
ky odbaven identicky jako dosud, cena 
jízdenky bude spočtena dle Tarifu ODIS, 
tj. v případě obyčejného jízdného bude 
sestavena takto: 9,- Kč základní sazba + 
1,- Kč za každý tarifní kilometr (zlevněné 
jízdné dle stanovených slev). V případě 
navazující jízdy bude cena navíc snížena 
o základní sazbu, a to za stanovených 
podmínek.

POZOR! Dočasná omezení na linkách 
ČSAD Havířov a.s.

Na linkách ČSAD Havířov a.s. zapo-
jených do Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS 
je ODISka platná pouze v kombinaci 
s potvrzením o zakoupení dlouhodobé 
časové jízdenky vydaným dopravcem 
(papírový kupón).

Na linkách ČSAD Havířov a.s. zapo-
jených do Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS 
lze zakoupit jednotlivé jízdné pouze 
v hotovosti nebo ze stávající bezkontaktní 
čipové karty dopravce ČSAD Havířov 
a.s.,elektronickou peněženku z ODISky 
nelze u ČSAD Havířov a.s. zatím využít.

Další informace naleznete na www.
kodis.cz nebo www.odiska.cz nebo 
v Dopravním infocentru, tel. 597 608 508 
nebo info@kodis.cz
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ZÁKLADNÍ REGISTRY 
JEDOU NAPLNO! 

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním 
adresu trvalého pobytu?

Zpracoval: Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR

Praha – srpen 2014 
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Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?  

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už 
nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, 
která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky. 

Následujícím textem nás provede Jan Novák.  

První krok – místně příslušný obecní úřad.
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového 
trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. 
Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo 
dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu)
anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele 

nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to
dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v 
případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a
předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad 
aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném 

portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru 
nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

Zdravotní pojišťovna. 
I když jsou k základním registrům připojeny všechny 
tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro 
Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o 
veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů 
od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit 
bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale 
pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový 
subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák 
není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy 

původně místně příslušný finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní 
příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen 
jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad
rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně 
uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy 
trvalého pobytu. 
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Řidičský průkaz a registr vozidel.

Řidičský průkaz:

Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu 
oznamovat. 

Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi 
častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na 
příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se 
přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní 
poplatek ve výši padesáti korun.

Registr vozidel: 

Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také 
cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného 
kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba 
nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby 
změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si 
opět přichystá padesát korun. Následně bude vydáno 
nové osvědčení o registraci vozidla.

Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou 
příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu 
registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.

Úřad práce.
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; 
příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro 
osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje 
automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam 
má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu 
pracovišti úřadu práce. 

Živnostenský úřad. 
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu 
hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu 
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-
bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

Co s sebou?

Starý řidičský průkaz
Občanský průkaz
Pasovou fotografii

Co s sebou?

Velký i malý technický průkaz
Potvrzení o pojištění (zelenou kartu)
Potvrzení o technické kontrole
Obě registrační značky z vozidla 
(v případě stěhování do jiného kraje)
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Česká správa sociálního zabezpečení.
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení 
změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti 
na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

1. Jan Novák pobírá důchod na poště

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli 
poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu 
adresy ohlásí ČSSZ.  

2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky 

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž
uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, 
Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na 
webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení. 

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným 
elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes 
informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3. 

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou 
formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, 
že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), 
nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku. 

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu 
hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.

Jde především o: 

banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),  
dodavatele elektrické energie, 
plynárny, 
komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
ošetřujícího lékaře, zubaře, 
zaměstnavatele či školu, 
poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků), 
telefonního operátora, atd. 

Připravujeme možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní registry a občanům 
se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom 
s orgány státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty. 
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Milí přátelé, 

do OÁZY ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉ-

HO ŽIVOTA přijíždějí naši jógoví přátelé - i 
Ti dosud jógou „nepolíbení“ - z různých 
koutů naší země. Příkladem je právě pro-
bíhající akreditované školení budoucích 
učitelů jógy s kvalifi kaci II. třídy, a mnohé 
další semináře. Snad nejvíce si ale vážíme 
rostoucího zájmu o pravidelné kurzy.

Další cyklus pravidelných čtvrtletních 
KURZŮ začne v týdnu od 12. ledna 

2015. Kurzy budou pokračovat v obvyklých 
časech, změna je v úterý v čase 19.30 – 

21.00, který je tentokrát vyhrazen zejména 
pro nové zájemce o kurzy v tomto krásném 
prostředí (1. ročník – ZAČÁTEČNÍCI)  
a ZVAŽUJEME ve čtvrtek v době 17.45 – 
19.45 zařadit kurz HATHAJOGA se SAU-
NOU ... To v zimě příjde vhod, co říkáte?

Ať už jste našimi příznivci, či byste se 
s námi nebo s prostředím OÁZY chtěli 
seznámit, co nejsrdečněji Vás zveme 23. 

ledna 2015 na ČAJ O PÁTÉ s vyprávěním 
na téma SÍLA A MOC PŘÍTOMNÉHO 

OKAMŽIKU. Začátek je v 17 hodin, 
program trvá zpravidla dvě a půl hodiny. 
Jde o posezení nad šálkem čaje v kruhu 
přátel, Zdeněk Šebesta a Lenka Kovalová 
si s námi budou vyprávět na velmi nadča-
sové téma ... 

A dovolujeme si připojit ještě jednu 
pozvánku, která je ze všech nejvíce 
aktuální. Lenka Kovalová, jak mnozí 
víte, není „jen“ ředitelkou Školy jógy 
KARAKAL se sídlem v Raškovicích, ale 
také ve světě umění známou malířkou. 
Zlomek její tvorby můžete obdivovat 
v OÁZE, která je některými jejími obrazy 

vyzdobena. S velmi pozitivním ohlasem 
se setkala velká výstava jejích obrazů 
v květnu letošního roku (POHLEDY DO 
JINÉ DIMENZE ČASU) a na ni naváže 
v předvánočním čase komorní výstava 
zaměřená na specifi ckou část její tvorby, 
na JANTRY. Jde o obrazce, které využívají 
přesně danou frekvenci a energetický 
vzorec, který vysílá každý jednotlivý tvar. 
Harmonizují osobnost a prostředí, ve 
kterém se nacházejí, mají v sobě poten-
ciál působit na vyšších úrovních vědomí. 
Jako nástroj kontemplace a koncentrace 
ztišují nepřetržité „mentální švitoření“ 
naší mysli. V neposlední řadě jde o este-
ticky působivá a originální umělecká díla. 
Vernisáž výstavy nazvané TAJEMSTVÍ 

A ALCHYMIE JANTER s průvodním slo-
vem Zdeňka Šebesty proběhne v našem 
jógovém sále ve FRÝDKU v pátek 12. 

prosince v 17 hodin a výstava potrvá do 

neděle 14. prosince kdy opět v 17 hodin 
se koná derniéra výstavy, jejíž součástí 
bude i beseda s autorkou. Přijďte se na 
chvíli zastavit a malinko se ponořit do 
tajuplných kouzel janter. Možná budete 
překvapeni jejich magickou působivostí. 

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás. 
Více informací najdete vždy aktuálně na 
stránkách www.joga-karakal.cz, popř. i na 
stránkách obce.

Milí přátelé, děkujeme za Vaši 

přízeň, obecnímu úřadu moc děkuje-

me za podporu a skvělou spolupráci 

a všem bez rozdílu přejeme krásné 

a spokojené dny prosycené Láskou 

a porozuměním.

Učitelé Školy jógy KARAKAL

OÁZA ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA
V RAŠKOVICÍCH
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

Judisté mohou bilancovat

úspěšnou sezónu.

Republikovým šampionátem mladšího 
žactva skončila předposlední listopado-
vou sobotu mistrovská sezóna judistů. 
Úspěšně si vedla především Eliška Kubíč-
ková, která vybojovala bronzovou medaili 
a završila tak letošní výčet zisku mistrov-
ských medailí pro náš klub. Mistrovství 
se zúčastnil také raškovická Vendula 
Mecová, která byla papírovou favoritkou 
na titul. Jejže papír míní, soupeř mění. 
Venda po nepřesvědčivém výkonu na 
medaili nadosáhla. Mistrovství republiky 
mladších žáků je vždy tak trochu sázkou 
do loterie. Také letos se jako v minulých 
letech projevovala nevyzrálost a nezku-
šenost „borců“, především v taktické 
a psychické oblasti. Za úspěch je však 
potřeba považovat i samotnou účast na 
mistrovství, kterému předcházejí nároč-
né nominační soutěže. Náš klub působí 
v konkurenci dalších 220 klubů. Získat 
třeba jen jednu medaili na mistrovství 
republiky znamená pro mnoho z nich 
několikaleté úsilí a obrovský úspěch.

Rok 2014 byl pro judisty

z Raškovic mimořádně úspěšný.

V práci s mládeží patřili k předním 
klubům českého svazu juda. Podíleli 
se na zisku 11 medailových umístění z 
nejvyšších republikových mistrovství a 
vybojovali dva tituly v soutěžích družstev. 
V historii klubu je tak letošní sezóna nejú-
spěšnější, co se týka počtu vybojovaných 
medailí. Ze soutěží Českého poháru do-
vezli členové klubu 22 medailí, z toho 6 
zlatých. Vybojovali 12 titulů a dalších 19 

medailí na krajském 
přeboru. Z mistrovství 
Moravy si naši nejmlad-
ší benjamínci dovezli 
titul a šest medailí. 
Dorostenci hostovali 
v  p ř e d n í c h 
m o r a v s k o s l e z s k ý c h  t ý m e c h 
a podíleli se na zisku medailových umístě-
ní z MČR družstev. Úspěšně jsme bojovali 
na významných mezinárodních soutěžích 
v Polsku (Bytom, Myslowice, Jastřembie, 
Gliwice, Opole, Waršava, Wroclav), Na 
Slovensku (Žilina, Pezinok, Rimavská So-
bota, Galanta, Martin, Povážská Bystrica), 
v Maďarsku Budapešť a Güyer. V Rakous-
ku Graz, Vockabruk, Krems. Ve Francii, 
v Holansku. V roce 2014 vybojovala naše 
mládež více než 1325 vítězných utkání 
doma i v zahraničí. Zúčastnili jsme se 32 
soustředění a nadstandardních tréninků 
u nás i v zahraničí. Nejlepší judisté měli 
šanci odtrénovat za rok 340 hodin, v prů-
měru naši borci odtrénovali 140 hodin. 

Natálie Filipcová vybojovala na letošním 
mistrovství republiky bronzovou medaili.
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V roce 2014 se připravovalo na našich 
4 základnách celkem 350 dětí a mládeže 
včetně krajského výběru. 

Mezi nejúspěšnější raškovické judisty 
patřili medailisté z mistrovství republiky, 
sourozenci Natálie a Šimon Filipcovi. 
Simona Gregušová a Matěj Silvestr, kteří 
obsadili na nejvyšší soutěži pátou příčku. 
Členka vítězného družstva MČR Tereza 
Mecová. Medailisté z krajských přeborů 
mezinárodních soutěží Vendula Mecová, 
Taťána Silvestrová, David Skotnica. Na 
příležitost v nastávajícím roce čeká další 
čtyřicítka talentovaných a nadějných 
chlapců a děvčat, kteří se poctivě připra-
vují nejen pro závodní kariéru, ale také pro 
radost z pohybu a zisk výborné fyzické 
a psychické kondice.

Naše judisty přijal hejtman kraje 

a také krajský policejní ředitel.

Oba tito významní představitelé kraje 
osobně poděkovali našim nejlepším za 
vzornou reprezentaci a vítězství v mist-

rovství republiky družstev krajů a starších 
žaček. Uznání se dostalo také trenérům 
vedeným hlavní trenérkou Pavlou Pről-
lovou.

V průběhu roku 2014

eviduje oddíl judo Raškovice 

67 aktivních členů.

Díky výborné spolupráci se mohou 
členové klubu připravovat také na zá-
kladnách v Dobré, Skalici a Na Bahně 
FM, což přináší možnost až pěti trénin-
kových jednotek v týdnu. Na základně 
v Raškovicích přibyla středeční trénin-
ková jednotka. Možnost rozšířeného 
tréninku přivedla do klubu další zájemce. 
Základna v Raškovicích je pilířem sesku-
pení regionálních oddílů juda. Ve výborné 
spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Hanou 
Kachtíkovou s úspěchem provozujeme 
školní kroužek nejmenších dětí, které se 
zábavnou formou učí zejména základům 
gymnastiky a juda.  

Mistrovství klubu patří k nevýznamnějším akcím v Raškovicích. Každoročně se ho zúčastňuje 
přes stovku startujících.
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Cílem vedení klubu nadále 
zůstává především rozšíření 
nabídky sportovního vyžití 
pro co největší počet dětí 

z širokého okolí. 

Nabízí se jim účast na přípravě 
v  individuálním olympijském sportu pod 
kvalitním trenérským vedením. Možnost 
dostávají všichni zájemci bez ohledu na 
fyzickou zdatnost, pohyblivost, váhu atd. 
Každé další dítě je pro trenéry výzvou ke 
kvalitní práci, které ve většině případů 

Judisté přejí všem občanům Raškovic krásné prožití vánočních svátků a šťastný 

a úspěšný rok 2015.

Jsme rádi, že můžeme svojí prací přispět k úspěchům raškovického sportu. Držte 
nám palce.

vede k zlepšení jeho celkové kondice, ať 
po stránce fyzické, tak psychické a morál-
ní. Dalším významným cílem je zisk bodo-
vaných umístění a titulů v mistrovských 
soutěžích a výchova sportovců, kteří se 
mohou ucházet o státní reprezentaci. 

Děkujeme vedení obce, školy, 

sponzorům a všem rodičům, 

kteří nás podporují a bez kterých by naše 
práce nebyla možná. Díky vám všem do-
sahujeme tak dobrých výsledků.
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Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice

Blíží se konec roku 2014, TJ Pražmo-
Raškovice  bilancuje  nejen stránku spor-
tovní, ale také práci, která náš sportovní 
stánek vylepšila.   

Byla provedená  rozsáhlá rekonstuk-
ce koupelen, výměna podlahové krytiny 
v chotbě kabin, zakrytí el. rozvodů a pro-
vedeno nové osvětlení v chodbě kabin 
a vymalování. Došlo na rekonstukci tech-
nické místnosti správce areálu, vybudová-
ní  zábradlí mezi kioskem a rozhlasovou 
kabinou. Změny v povinnostech  od sou-
těžního ročníku 2014-2015 nás přiměly 
k vybudování stanoviště pro pořizování 
videozaznamů z mistrovských utkání.  
Upraven byl prostor prodeje teplého ob-
čerstvení. Správce hřiště  p. Rusek odvedl 
kus práce na zlepšení stavu hrací plochy, 
která stále patří k podprůměrným v okre-
se, ale snad se podaří sehnat dotaci na 

rekonstrukci hrací plochy. V  areálu je dost 
prostoru na volnočasový program, ale vy-
budovat tam různé prolézačky, houpačky 
atd. není možné dokud nebude celý areál 
oplocen,  tak nahrává různým vandalům 
ničit jen tak z dlouhé chvíle. Oplocení není 
levná záležitost, ale svépomocí s pěněžní 
injekci bychom to zvládli. Členové TJ 
se podíleli na  zajištění “Dne Raškovic” 
a svou sportovní činností přispívají 
k dobrému jménu Raškovic. V roce 2016 
bude 80 let  od založení kopané v Raš-
kovicích. K této příležitosti byla vydána 
brožůra  “Historie kopané v Raškovicích”, 
kterou zpracovali  p. profesor  Richard 
Pastorek a  p. Antonín Zeman. Je k dostání 
u p. Ladislava Nitry, p. Jančálka, p. Šindlera.

Hlasatel TJ: Mohyla Jiří

Fotbalový oddíl Pražmo-Raškovice 
přihlásil do sezóny 2014/2015 dvě  mlá-
dežnické mužstva, a to Starší přípravku, 
Starší žáky.za niž hrají chlapci a děvčata ve 
věku od 6 do 15 let,  během letní pauzy 
a po náborech v ZŠ Raškovice a Morávka 
se nám týmy  příjemně rozrůstají, zájem 
o fotbal roste, za což jsme velice rádi. 
Tréninky probíhají 2x týdně, a to v pondělí 
a ve středu od 17.00 na fotbalovém hřišti. 
Protože nám začalo zimní období zahájili 
jsme tréninky v tělocvičně Základní školy 
v Raškovicích.Ty se konají pro starší žáky 
v úterý 17-18.30h, přípravka čtvrtek 15.-
16.30h. Podstatou těchto zápasů a trénin-
ku je především vytvořit dětem možnost 
soutěžení, srovnávání a radosti z pohybu, 
aby je sport bavil a viděli, v čem se mohou 

zlepšit a naopak viděli, co již umí lépe 
oproti svým protivníkům v jiném dresu.

 
Starší žáci začali na podzim již druhou 

sezónu ve zkráceném hracím modelu 
6+1, který je vytvořen OFS FM pro kluby, 
ve kterých se vyskytly ročníkové mezery 
a díky malém počtu hráčů by museli 
soutěž přerušit, což by byla škoda pro 
děti, které fotbal hrají a baví je. Po velice 
utrápeném jaru, kdy kluci měli problémy 
s docházkou, musíme s radosti konsta-
tovat, že na podzim se situace rapidně 
zlepšila, přišlo několik nových tváří a opět 
se všichni fotbalem bavíme. Tréninky pro-
bíhají ve stejnou dobu jako přípravka a mis-
trovské utkání se dle rozpisu konají o ví-
kendu. Po podzimní části jsme na 9 místě.
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Za tým žáků hrají i někteří hráči přípravky. Do týmu patří tito hráči:

Brankaři: Stibor Zbyšek, Pohludka Ondřej 
Obrana: Horečka Filip, Holý Nikodém, Ochman Matyaš,
Záloha: Havlík Adam, Šulc Marek,
Útok: Dolech Jaroslav, Šulc Jan, Slováček Leon, Leštinský Jiří
Tým stale doplňují hráči přípravky: Koloničný Václav, Pavlík Vojtěch, Horečka Viliam

Starší žáci:

1. Janovice  9 7 1 1 52 : 13 22 ( 10 )  
2. Baška  9 7 0 2 55 : 15 21 ( 6 )  
3. Sedliště  9 7 0 2 48 : 19 21 ( 6 )  
4. Václavovice  8 6 0 2 50 : 16 18 ( 6 )  
5. Lískovec  9 4 0 5 40 : 42 12 ( -3 )  
6. Vojkovice  9 4 0 5 29 : 40 12 ( 0 )  
7. Řepiště  8 3 1 4 24 : 26 10 ( -2 )  
8. Dobratice  9 2 0 7 24 : 42 6 ( -9 )  
9. Raškovice  8 1 0 7 14 : 62 3 ( -6 )  
10. Ostravice  8 1 0 7 11 : 72 3 ( -9 )  
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Přípravka-podzimní sezonu jsme 
zahájili hned po prázdninách, účast na 
tréninku hojná což nás těší,odehrály se 
pouze tři kola kde se hraje dvoj zápas, 

jedno kolo zrušeno pro nezpůsobilý terén, 
toto bude odehráno na jaře, získali celkem 
7 bodů, doufám, že jaro bude bodově 
lepší.Do týmu patří tito hráči.

Před přípravka - Do tohoto týmu patří.
Michna Marek, Gavel Lukáš, Kutěj Václav, 
Namysl Patrik, Mach Viktor, Ručka Michal

Brankář: Pohludka Ondřej
Obrana: Pavlík Vojtěch, Koloničný Václav, Machandr Tomáš, Ochman Vojtěch
Zaloha: Staroba Jiří, Ochman Šimon, Horečka Viliam
Útok: Chodura Tadeáš, Velčovský Tomáš, Čapčuch Filip, Hrabec Petr

Všechny tyto týmy jsme přihlásili také na Krajskou Zimní Ligu plus se nám poprvé 
podařilo sestavit tým s ročníkem 2006 a mladší. Tento tým hraje na hřišti s mantinely 
v počtu 3 proti 3.

Výsledky z tohohle turnaje můžete najít
na www.kzl-mskfs.cz

Přípravka:

1. Frýdek-Místek  5 4 0 1 41 : 23 12 ( 3 )  
2. St. Město A 2 2 0 0 21 : 7 6 ( 6 )  
3. Nošovice  3 2 0 1 16 : 13 6 ( -3 )  
4. St. Město B  2 1 0 1 12 : 18 3 ( 3 )  
5. Raškovice  3 0 1 2 16 : 22 1 ( -5 )  
6. Sedliště  5 0 1 4 23 : 46 1 ( -5 )  
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Dorost

V dorostenecké kategorií se potýká-
me s malým počtem hráčů, což je dáno 
slabými věkovými ročníky, které do této 
kategorie patří. I tak kluci poctivě trénují  

a snaží se podávat dobré výkony. Jen je 
jich málo.  Hráči se zapojují do některých 
tréninků i utkání mužů. Kluků je jen 13 
a při zranění  některých hráčů  jsme hráli 
několik zápasů  v 10 lidech.

Věříme, že v nejbližších letech děti 
z obcí Raškovice, Pražmo, Morávka, 
Krasná a Vyšní Lhoty do fotbalu přiláká-
me ve větším počtu a tím navážeme na 
zaběhlou líheň šikovných fotbalistů, kteří 
v dospělostí posílí náš mužský tým a snad 
se nám i podaří vrátit hru na klasických 11 
na 11. Kdo by měl zájem stát se malým 
i větším fotbalistou, ať neváhá a navštíví 
nás v daných dnech na trénincích.

Trenéři: Michna Martin, Šindler David, Mach Karel.

Členové dorostu: Richard Mäkky, Jiří Guziur,Ondřej Guziur, Vlastimil Muroň, Artur
Adamek, Marek Mach, Ladislav Rozehnal, Dominik Blahuta, Vitězslav Maťaťa, Matěj
Czsapai, Miroslav Bican, Sirio Tarantino, Zbyšek Stibor.

Nejlepší střelec Dominik Blahuta 10 branek.

Trenéři: Richard Feike a Jiří Rusek

1. Sedliště  10 9 0 1 45 : 12 27 ( 12 )  
2. Václavovice  10 7 2 1 27 : 9 23 ( 11 )  
3. Kunčice  10 5 1 4 22 : 19 16 ( -2 )  
4. Palkovice  10 5 1 4 23 : 22 16 ( 1 )  
5. Dobrá  10 4 3 3 18 : 12 15 ( 0 )  
6. Kozlovice  10 4 2 4 21 : 25 14 ( 2 )  
7. Tošanovice  10 4 1 5 25 : 18 13 ( 1 )  
8. Raškovice  10 3 2 5 26 : 29 11 ( -4 )  
9. Baška  10 3 2 5 13 : 26 11 ( -7 )  
10. Dobratice  10 2 0 8 11 : 30 6 ( -9 )  
11. Lískovec  10 2 0 8 12 : 41 6 ( -12 )  
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MUŽI 1.A TŘÍDA SK. B

Letní přípravu pro podzimní část 
2014 jsme začali prvním tréninkem a to 
17. července. Naplánovali jsme si celkem 
čtyři přípravná utkání se soupeři s 1.B třídy 
a tak nás postupně prověřili Dobrá, Fryčo-
vice, Lučina a Hnojník. Měli jsme měsíc na 
to, připravit mužstvo na mistrovská utkání. 
Jak v  přátelských utkáních tak i mistrov-
ských se začleňovali naši dorostenci .

Vstup do mistrovských utkání nám 
vyšel náramně a hned v prvním domá-
cím zápase s Čeladnou se nám podařilo 
vyhrát a tři body mužstvo nastartovaly. 
I přes vysokou prohru v Albrechticích jme 
podávali celkem vyrovnané výkony, nikdo 
nás výrazněji nepřehrál, vytvořili jsme 
si v každém zápase několik vyložených 
šancí, bohužel bez bodového zisku a to 
hlavně na hřištích soupeřů. Po zaváhaní 
v některých domácích zápasech jsme se 
v polovině podzimu dostali do krize, náš 
herní projev nebyl dobrý, přišla zranění ně-
kterých hráčů základní sestavy a vypadalo 
to s náma špatně. Tady musíme hráče 
naopak pochválit, že v závěru soutěže své 
síly zmobilizovali natolik, že v posledních 
pěti utkáních jsme uhráli celkem dvanáct 
bodů, v tabulce pravdy se dostali na plus 
jeden bod a jen díky špatnému skóre jsme 
až na devátém místě.

Pozitivním zjištěním je celkem kvalitní 
výkony některých jednotlivců na více 
postech, což nám při absenci některých 
hráčů umožnilo se sestavou improvizovat.

Naše skupina je po podzimní části ve-
lice vyrovnaná, jak herně, tak výsledkově 
a tím pádem i bodově. Paradoxem je, že 
první Frenštát si u nás nevytvořil jedinou 
vyloženou šanci a málem si odvezl tři 
body, naopak předposlední D. Lutyně 

mohla vést o poločase 0:4 a nakonec 
prohrála. 

I když ztrácíme na třetí místo v tabulce 
jen bod, na nějaké oslavy v zimní přestáv-
ce, kromě Frenštátu a Veřovic, nemůže 
pomýšlet snad nikdo ze zbývajících týmů. 
Nemáme daleko na špici tabulky, ale bo-
hužel ještě míň na její dno. Proto v zimní 
přípravě nesmíme nic podcenit a připravit 
se co nejlépe na jarní část.

V kádru pro mistrovská utkání byli na 
podzim títo hráči:

brankaři - Kopecký Martin, Platoš Roman

obránci - Šalata Pavel, Špadt Martin, 
Farský Lukáš, Škola Jiří, Kacíř Ondřej, 
Staněk Vojtěch

záložníci - Zeman Vojtěch, Škola Vojtěch, 
Juřica Radek, Musálek Jiří, Koláček Robin, 
Škapa Jiří, Musil David, Kopřiva Tomáš, 
Gucký Libor

útočníci - Kučák David, Škapa Radek, 
Vochta Tomáš, Boráň Tomáš, Kotásek 
Martin
  

Z dorostu se tréninků, ale i mistrov-
ských utkání zúčastnilo hned několik 
dorostenců, kteří nám zejména v pří-
pravných utkáních hodně pomohli. Např. 
Maťaťa Viktor, Blahuta Dominik, Guziur 
Jiří, Muroň Vlastimil, Tarantino Sirio 
či Czapai Matěj jsou šikovní fotbalisté 
a pokud na sobě budou pracovat i nadále, 
mají velkou šanci se prosadit i v kategorii 
dospělých tady v Raškovicích.
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Střelci branek, výsledky a tabulka po podzimní části:

3 - R. Škapa, Boráň, Vochta, Kacíř a Juřica
1 - Musálek, V. Škola, Farský 

  1.  Raškovice - Čeladná        2:0 (2:0), g: Vochta, Juřica
  2.  Albrechtice - Raškovice            6:0 (1:0)
  3.  Raškovice - D.Datyně               2:0 (0:0), g: R. Škapa 2
  4.  Petřvald - Raškovice                 4:0 (1:0)
  5.  Raškovice - Veřovice                1:3 (1:2), g: Vochta
  6.  Brušperk - Raškovice                 2:1 (1:0), g: Kacíř
  7.  Raškovice - Frenštát                   1:1 (0:0), g: Musálek
  8.  Stonava - Raškovice                  4:3 (2:2), g: R. Škapa, Farský, V. Škola
  9.  Raškovice - D. Lutyně               2:0 (0:0), g: Kacíř, Vochta
10. Sedliště - Raškovice                   2:0 (0:0)
11. Raškovice - Dobratice                 2:0 (1:0), g: Boráň 2
12. Vratimov - Raškovice                1:3 (1:3), g: Boráň, Kacíř, Juřica
13. Bystřice - Raškovice                 0:1 (0:1), g: Juřica
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Trenéři: Onufer Miroslav a Poledník Miroslav

Muži:

1. Frenštát p. R.  13 8 3 2 27 : 15 27 ( 9 )  
2. Veřovice  13 8 0 5 23 : 13 24 ( 3 )  
3. Dolní Datyně  13 6 2 5 26 : 14 20 ( 5 )  
4. Vratimov  13 6 2 5 32 : 28 20 ( -1 )  
5. Brušperk  13 6 2 5 18 : 15 20 ( -1 )  
6. Petřvald n. M.  13 6 1 6 23 : 24 19 ( -2 )  
7. Dobratice  13 6 1 6 22 : 24 19 ( 1 )  
8. Stonava  13 5 4 4 32 : 35 19 ( -2 )  
9. Raškovice  13 6 1 6 18 : 24 19 ( 1 )  
10. Bystřice  13 5 2 6 21 : 32 17 ( -4 )  
11. Sedliště  13 5 1 7 26 : 26 16 ( -5 )  
12. B. Albrechtice  13 4 3 6 31 : 28 15 ( -6 )  
13. Dolní Lutyně  13 3 3 7 18 : 27 12 ( -6 )  
14. Čeladná  13 3 3 7 21 : 33 12 ( -6 )  

MOBILNÍ ÚŘADOVNA VZP ČR

otevřeno každou středu od 14.00 – 16.30
v zasedací místnosti Obecního úřadu Pražmo,

na této pobočce můžete vyřídit:

- ztráty průkazů

- veškeré změny – adresy, evidence na ÚP, pobírání rod. příspěvků, 

péče o osobu blízkou, pobírání nemocenských dávek v ochranné 

lhůtě apod.

- vyřízení benefi tů

- hromadné oznámení zaměstnavatele

- přehledy OSVČ

- přebírání lázeňského návrhu a cestovních náhrad pacientů

- bezdlužnost

- žádanka o zvýšení úhrady PZT (prostředky zdravotní techniky)

 + poukaz na léčebné a ortopedické pomůcky
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 
Nabízíme: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
  
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

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

KARBOTRADE s.r.o. 
I : 28659198 
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Petra Kunzová
Specialista na trhu s nemovitostmi v obci Raškovice

Tel.: 725 486 150  

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Vedení účetnictví, daňové evidence

Poradenství začínajícím fi rmám a živnostníkům

Zpracování mzdové a personální agendy

Daňové poradenství a optimalizace

Daňová přiznání

Zastupování na úřadech

Dlouholeté zkušenosti a profesionalita

Ušetřete svůj čas – nechte vedení účetnictví na nás.

 Ing. Radka Ellnerová Tel: 732 906 235

 Raškovice 500 E-mail: ellnerova@centrum.cz
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jxÄÄÇxáá Xä|àt 
Šárka Golatová 

P EJE VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNO NÍ 
A DO NOVÉHO ROKU 2015 HODN  ŠT STÍ, ZDRAVÍ A 

SPOKOJENOSTI. 

  

DÁRKOVÉ POUKAZY 
T LOVÉ RITUÁLY   -  omlazující, romantické, okoládové… 

 

MASÁŽE –  relaxa ní, zdravotní, rekondi ní 

 

RELAXA NÍ BALÍ KY - pro dvojice 

                

Kontakt: Šárka Golatová, Nižní Lhoty 26,  
tel. 606 930 822, www.masazeevita.cz 
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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

•
•

•
•
•
•
•
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Mikulášská nadílka v základní a mateřské škole
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Vážení spoluobčané,

končí nám další rok naší spolupráce a troufám si říci
dobré spolupráce, za níž Vám děkuji.

V dalším období nás čekají nové úkoly a já věřím,
že je budeme stejně dobře zvládat jako doposud, k tomu 
nám všem přeji hodně dobré vůle a dobrých vzájemných 
vztahů, které přispívají ke kladným a zdravým výsledkům. 
Krásné svátky vánoční a hodně zdraví v nastávajícím 
novém roce vám přeje

PaedDr. Václav Průcha, místostarosta

Vítání občánků

Pf 2015
   Až hodiny odečtou poslední 

minuty starého roku a dozní hlas 

půlnočních zvonů, začne rok nový. 

Dovolte mi, abych vám popřál,

ať je šťastný a veselý, plný zdraví, 

lásky, pohody a porozumění.

                   Jiří Blahuta, starosta



© Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek

 Soutěž „O keramickou popelnici“, starosta přebírá cenu za 3. místo.

Hasičata přejí všem občanům krásné a veselé prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2015. w
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Blahopřání k vánočním svátkům 

Výsledky voleb a nové zastupitelstvo obce 

105 let knihovny v Raškovicích 

Informace úřadu, kronikářů, spolků
a zájmových organizací


