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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám všem popřál 
jako starosta Obce Raškovice a také 
jménem místostarosty a zaměstnanců 
obecního úřadu, krásné prožití vánočních 
svátků plných pohody, lásky a porozumě-
ní. Také v novém roce přejeme hodně 
zdraví, štěstí, lásky, úspěchů a rodinné 
pohody.  

Závěrem bych chtěl poděkovat za 
celoroční práci členům obecního zastupi-
telstva, členům kontrolního a fi nančního 
výboru a zaměstnancům obecního úřa-
du. Za obětavou práci pro obec a občany 

děkuji členům výjezdové jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Raškovice pod ve-
dením Jaroslava Mikoláše, DiS., všem 
organizačním složkám, které se podílejí 
na sportovním nebo kulturním životě 
obce. V  neposlední řadě chci poděkovat 
pedagogickým pracovníkům a zaměst-
nancům základní a mateřské školy a Vám 
občanům za vstřícnost a porozumění při 
zvelebovaní obce.

Jiří Blahuta, starosta

Rok s rokem se sešel. Je tu prosinec, poslední měsíc roku 2012. Čas bilancování 
celého roku, ale především čas Vánoc. Období plné shonu, uklízení, shánění dáreč-
ků, obav, že nám pořád něco chybí, že jsme na něco zapomněli. Přesto se na toto 
období těšíme. Na čas vánočního klidu prožitého v rodinném 
kruhu, v kruhu známých a přátel, očekávání večera, 
kdy zjistíme, jak jsme celý rok pracovali, jak jsme 
byli hodní, jak nás mají nejbližší rádi. Co více 
může být odměnou za vynaložené úsilí a prá-
ci, než rozzářené oči našich nejmenších, na-
šich dětí, blízkých a přátel nad dárkem, který 
najdou pod vánočním stromečkem. Nemusí 
být drahý, je důležité, jestli je darovaný z lás-
ky, vděčnosti a úcty.

Úvodní slovo

Hodnocení roku 2012

Tak jako minulý rok i letos navážeme na hodnocení předchozího roku. O někte-
rých akcích jsme informovali v loňském roce. Důvodem je prolínání dotací. Málokdy 
se podaří dostat dotaci a ve stejném roce projekt realizovat. Podrobně byly letošní 
akce popsané v předchozí Rašce.
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Přidělené dotace:

- dotace na zateplení školy     (z programu OPŽP)    -  11 746 877,-- Kč
- dotace na zateplení školky   (z programu OPŽP)    -  3 346 688,-- Kč
- dotace z rozpočtu kraje na zastávku a křižovatku   -  858 000,-- Kč
- dotace kraje pro SDH                                              -  30 100,-- Kč
- dotace Hyundai - dobrý soused
(Mikulášská nadílka pro děti ZŠ a MŠ )   -  42 000,-- Kč

Požádané dotace:

- dotace na kompostéry
- dotace na zateplení a výměnu oken lékárny.

Zamítnuté dotace:

- dotace na pořízení zametacího zařízení pro snížení imisní zátěže

Realizované akce:

- vodovod III. stavba   -  5 167 628,-- Kč
- chodníky, zpevněná plocha u zdravotního střediska   -  847 083,-- Kč
- sběrný dvůr   -  4 972 151,-- Kč
- úprava sociálního zařízení ve zdravotním středisku  -  47 874,-- Kč
- autobusová zastávka a stání pro kontejnery u OÚ  -  917 000,-- Kč
- oprava topného systému lékárny  -  94 143,-- Kč
- cesta k bytovému domu 391-392   -  á 85 000,-- Kč
- územní plán další etapa  -  á 360 000,-- Kč
- výměna oken v domě č. 17 (chudobinec)  -  46 264,-- Kč

Připravujeme nebo budeme pokračovat:

- podklady pro podání dotace na rekonstrukci chodníku od Ondráše k Adámkové 
vile. Dotaci nestihneme podat z důvodu zkrácení termínu podání z konce února na 
4.1.2013. Velkou překážkou je převážná část chodníku na pozemcích kraje (krajské 
komunikace). Nadále budeme pokračovat ve výkupech pozemků, abychom byli při-
praveni na vyhlášení nového dotačního titulu.
- opravy komunikací, které se v letošním roce nepodařilo dokončit
        

Jiří Blahuta, starosta

2

OBECNÍ ÚŘAD RAŠKOVICE BUDE V OBDOBÍ OD 27. 12. 2012 – 31. 12. 2012  

UZAVŘEN Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ.

Oznámení o uzavření obecního úřadu v Raškovicích
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Fotografi e si prohlédněte ve fotogalerii na obálce Rašky.

3

Dne 27. 10. 2012 se uskutečnilo 
v kulturním středisku v Raškovicích Vítá-
ní občánků. Bylo pozváno celkem 10 dětí 
(8 dětí se narodilo v roce 2012, 2 děti se 
narodily koncem roku 2011).

Slavnostního přivítání do života a zá-
pisu do pamětní knihy se nakonec zú-
častnilo 6 dětí se svými rodiči, některé 
doprovodili také jejich sourozenci nebo 
prarodiče.

Krásnou atmosféru slavnostního do-
poledne navodily děti z Mateřské školy 

Raškovice pod vedením paní učitelky 
Jarmily Ševčíkové, které předvedly svoje 
vystoupení.

Místostarosta Obce Raškovice 
PaedDr. Václav Průcha přivítal všechny 
děti do života a jejich rodičům popřál hod-
ně 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

Oznámení o době a místě konání volby

Starosta Obce Raškovice v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých zákonů

 o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin 
 do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání volby je Kulturní středisko v Raškovicích s následujícím rozdělením:
     volební okrsek č. 1  (přízemí) -  pro voliče trvale bydlící na č.p.  1 – 344

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

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
 občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
 pasem České republiky).
     Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
 umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
 lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních důvodů dostavit osobně k volbám
 a chce volit, bude mu umožněno na jeho požádání volit do přenosné urny.
6. V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se tato uskuteční v pátek 

dne 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 

2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.   

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby.                                                                                    Jiří Blahuta, v.r.
starosta
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MUDr. Jiří Židek – praktický lékař

31.12. 2012 – NEORDINUJE, 
zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka, tel.558 691 066, 728 471 064

MUDr. Marie Mácová s.r.o., Raškovice 260, tel.: 733 685 195

31.12. 2012 – zástup Dětské středisko Dobrá 

v těchto ordinačních hodinách: 7,30 – 10,30 hod.

V dětské ordinaci v Raškovicích bude přítomna pouze dětská sestra.

MUDr. Andrea Pólová – gynekologická ambulance, tel. 725 382 813

31.12. 2012 – NEORDINUJE

Od 1. 1. 2013 bude v Raškovicích č. p. 260 ordinovat MUDr. Lenka Carbolová.

Dochází také ke změně ordinačních hodin a telefonního čísla:

Po, st, čt, pá:   7:00 - 10:00 pro neobjednané  10:00 – 13:00 pro objednané

Út 12:00 - 15:00 pro neobjednané 15:00 – 18:00 pro objednané

Prosím všechny, kteří půjdou na plánovanou kontrolu, aby využili objednacích ho-
din, zvláště k preventivním a vstupním prohlídkám, závodním prohlídkám, žádo-
stem o prodloužení či vystavení posudku k řízení motorových vozidel, zbrojních 
průkazů apod. Objednací doba je určena i pro pacienty léčené pro vysoký tlak či 
jiné chronické onemocnění a chodící na pravidelné kontroly.

Objednávat se můžete osobně nebo na telefonním čísle:  597 457 478.

Tímto bych  chtěla za všechny poděkovat MUDr. Jiřímu Židkovi a popřát mu hod-
ně zdraví, pohody a cestovatelských zážitků.
A Vám všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

MUDr. Lenka Carbolová

Ordinační změny o vánočních svátcích

Oznámení změny praktického lékaře v Raškovicích
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Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1.1. 2013

Voda pitná (vodné)  31,82 Kč/m3 (bez DPH)

Voda odvedená (stočné) 29,29 Kč/m3 (bez DPH)

Jedná se o cenu vody odvedené ze systému SmVaK Ostrava a.s..
Cena stanovená na základě modelu OPŽP bude stanovena samostatným dokumentem.
Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1.1. 2013.

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., 28, října 169, 709 45 Ostrava 1
Ing. Albín Dobeš, PhD., ekonomický ředitel
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Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výše místního poplatku v roce 2013 zůstává stejná.

Osoby s trvalým pobytem v obci Raškovice:

výše poplatku:   500,- Kč/os/rok
splatnost poplatku:  jednorázově do 31.10.2013 

U splatnosti poplatku za odpady jsme provedli změnu a poplatek je splatný jednorá-
zově do 31.10.2013, můžete ho zaplatit i ve dvou splátkách, jak jste byli zvyklí.
    

Chataři a chalupáři

výše poplatku:   500,- Kč/chatu/rok
splatnost poplatku:  30.4.2013

Značení popelnic v roce 2013

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.

Odpady, odpady, odpady...
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Třídění odpadu

V soutěži o Keramickou popelnici (ve sběru plastu, papíru a skla) jsme se umístili 
na pěkném 11. místě. Krajský úřad společně s fi rmou EKO-KOM nás za to odměnili. 
Každá domácnost dostane sadu tašek na třídění odpadu. Tašky Vám budou předány 
při platbě poplatku za odpady na obecním úřadu u paní Taichmanové, kancelář č. 11.

Kompostéry

Dne 26.11.2012 bylo přiděleno naší žádosti o podporu z prostředků Operačního 
programu ŽP na projekt Separace bioodpadů v obci Raškovice akceptační číslo: 
12134954.

Na konci ledna 2013 bude zasedat Řídící výbor Operačního programu ŽP, na kte-
rém by měl být seznam vyhodnocených projektů na odpady.

Sběrný dvůr

Slavnostní otevření sběrného dvora proběhlo 2.11.2012. Byli pozváni nejen ti, 
kteří se na jeho výstavbě podíleli, ale i ti, kteří ho budou využívat.

Slavnostní otevření začalo zcela netradičně, zahájilo ho odbíjení naší nově zpro-
vozněné zvoničky na dolním konci Raškovic, a protože bylo pravé poledne, všichni 
jsme si ho náležitě užili a vychutnali, bylo to kouzelné.

Poté na sebe upoutali pozornost žáčci a žáci zdejší základní školy, ty nejmenší 
nám zahráli na fl étnu a starší žáčci nás poučili jak a proč třídit odpadky.

Před samotným přestřižením pásky nás starosta seznámil, jak myšlenka vybudo-
vat sběrný dvůr vznikla, co všechno tomu předcházelo a jak se postupovalo. Bylo to 
jako abeceda od A do Z.

Samozřejmě vše nešlo lehce a dostavily se taky komplikace a problémy, které 
náš starosta s lehkostí vyřešil a stavbu dovedl do zdárného konce. Nyní se můžeme 
chlubit moderním sběrným dvorem.

Na pomoc s přestřižením pásky si starostové obce Raškovice a Pražmo pozva-
li zástupce Frýdecké skládky – Ing. Richarda Blahuta, zástupce fi rmy Arcimpex – 
Ing. Tomáše Slamjáka, zástupce fi rmy Beston – Ing. Petra Holeksu, stavební dozor 
– Ing. Petra Bezecného, ředitelku základní školy – Mgr. Hanu Kachtíkovou, zástupce 
fi rmy Elkoplast –Petra Janču.

Pro ty, kteří se slavnostního otevření ani prohlídky nezúčastnili, přikládáme pár fo-
tografi í. Více jich můžete shlédnou na našich internetových stránkách www.raskovice.cz 
(obecní úřad/řešení životních situací/sběrný dvůr).

Na závěr bych chtěla připomenout, že sběrný dvůr není smetiště a nemáme 
ho proto, abychom dávali odpady dohromady. Na sběrném dvoře se odpady pečlivě 
třídí, jen tak můžeme snížit náklady a ochránit životní prostředí.

• provozní doba: každý pátek 14,30 – 18,00 hod.  •  každou sobotu 8,00 – 11,00 hod.

• zavřeno: pátek 28.12.2012  •  sobota 29.12.2012                           
Martina Taichmanová
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Úsporné zá ivky nejvíce t ídí v Praze, Královéhradeckém a Jiho eském 
kraji 

Loni firmy a domácnosti odevzdaly k recyklaci zhruba p t milion  kus  úsporných zá ivek. Nejvíce 
„úsporek“ sebrali v Praze a Moravskoslezském kraji. V p epo tu na obyvatele jsou ale bezkonkuren n  
nejlepší Praha, Královéhradecký a Jiho eský kraj. Do p írody se tak díky odborné recyklaci „úsporek“ 

nedostalo 25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla zne istit vodu o objemu 80 Máchových jezer. 
 
PRAHA, 14. kv tna 2012 – eši jsou ve sb ru 
a recyklaci úsporných žárovek rok od roku 
lepší. Nejvíce se „úsporek“ sebralo v Praze 
(144,1 t), Moravskoslezském (91,6 t) a 
St edo eském (79,4 t) kraji. Na konci žeb í ku 
se umístily kraje Karlovarský (16,58 t), 
Liberecký (24,3 t) a Pardubický (33,2 t). 
 
Nejaktivn jší v recyklaci jsou hlavn  firmy: 
„Zatím se do sb ru zapojilo zhruba 40 % 
domácností. B žné spot ebitele se da í k 
odevzdání vysloužilých úporných žárovek 

p im t osv tou pomaleji,“ íká Radoslav Chmela, zástupce spole nosti EKOLAMP, která zajiš uje zp tný odb r a 
recyklaci osv tlovacích za ízení. 
 
O ochot  chránit životní prost edí však více vypovídá 
po et sesbíraných žárovek na jednoho obyvatele kraje. 
„V tomto ohledu si nejlépe vede Praha, Královéhradecký 
a Jiho eský kraj, kde každý ob an sebral tém  jednu 
úspornou žárovku (0,75 žárovky). Nejmén  úsp šné byly 
kraje Karlovarský a Liberecký, kde každý odevzdal 
k recyklaci jen 0,34 žárovky,“ shrnuje Radoslav Chmela. 

 
Lepší výsledky 
v ekologické likvidaci 
úsporných žárovek n kterých kraj  lze p i íst širší síti sb rných míst a hlavn  
ekologi t jšímu smýšlení obyvatel. „ ada domácností stále nelikviduje 
nebezpe ný odpad ádným zp sobem a to se odráží i v národních statistikách. 
Je to patrné zejména v Karlovarském a Libereckém kraji. EKOLAMP navíc 
poskytuje své služby odborné likvidace úsporných žárovek zcela zdarma,“ 
vysv tluje Radoslav Chmela. 
 
Z výsledk  spole nosti EKOLAMP vyplývá, že celkem tuzemské domácnosti a 
firmy loni sebraly a p edaly k recyklaci 801 tun sv telných zdroj , což 
p edstavuje zhruba p t milion  kompaktních a lineárních zá ivek, výbojek a 
LED sv telných zdroj . „Oproti roku 2010 jde o 11% nár st. Po et vysloužilých 
úsporných zá ivek bude nadále stoupat s tím, jak postupn  nahrazují p vodní 
wolframové žárovky, které se na základ  na ízení Evropské komise postupn  
stahují z trhu,“ dodává Radoslav Chmela. 
 
Záchrana 80 Máchových jezer p ed zne išt ním 

Hlavním d vodem pro recyklaci úsporných žárovek je toxická rtu , která je 
uvnit  sv telného zdroje neškodná a pro svícení nutná. „Loni se jí poda ilo 
zachytit více než 25 kilogram . Pokud by se toto množství dostalo do p írody, 

RYCHLÁ FAKTA: 
 
 loni se sebralo 801 tun 
úsporných žárovek a 287 tun 
pr myslových svítidel 

 to je o 9 % více než v roce 
2010 

 „úsporky“ k recyklaci vrací 
jen 40 % domácností 

 ro n  se recykluje cca 25 kg 
toxické rtuti 

 úsporné žárovky je proto nutné 
recyklovat: EKOLAMP z ídil 
více než 3000 sb rných míst a 
každým rokem p ibývají stovky 
dalších 

 zp tný odb r zdarma zajistí i 
každá elektro prodejna 

 více na www.ekolamp.cz 
 INFO BOX: K recyklaci je t eba 
odevzdávat nejen lineární 
zá ivky, ale i malé kompaktní, 
které nahradily wolframové. 
Všechny „úsporky“ obsahují 
toxickou rtu , která p i 
nesprávné likvidaci zamo uje 
životní prost edí. 
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mohlo by zne istit vodu v objemu více než jedné vodní nádrže Lipno i tém  osmdesáti Máchových jezer,“ 
vysv tluje hlavní d vody recyklace Radoslav Chmela. 
 
Rtu  p edstavuje zát ž pro životní prost edí jen p i neodborné likvidaci. „Zá ivku je t eba považovat za 
elektroodpad, který do komunálního odpadu nepat í. Rovn ž mobily, po íta e nebo televize obsahují adu 
toxických látek, které musí být odborn  recyklovány,“ dodává Chmela. Rtu  se v úsporných zá ivkách vyskytuje 
ve velmi malém množství (cca 2–5 mg), nap íklad v klasickém teplom ru je rtuti 500krát více. 
 

Po et sb rných míst roste: nyní jich je 3300 

V esku lze vy azené úsporné zá ivky vrátit v jakémkoli obchod  s 
elektronikou, ve sb rných dvorech obcí (863) i do malých 
sb rných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, ú adech 
nebo v ad  firem: „Doposud jsme jich rozmístili více než 1400 a jen 
letos jich p ibude dalších zhruba 400. Zájem firem o umíst ní 
sb rných nádob meziro n  narostl o 26 %,“ dodává Radoslav Chmela 
(viz graf).  
 
Více informací o rozmíst ní t chto nádob v jednotlivých krajích a o 
správné likvidaci osv tlovacích za ízení je k dispozici na 
www.ekolamp.cz/o-nas/seznam-sbernych-mist/. 
 
Systém zp tného odb ru a recyklace nabízí EKOLAMP zdarma nejen 
pro domácnosti, ale i pro firmy. „Zá ivky za n  ekologicky sesbíráme a 
zrecyklujeme, postaráme se o veškerou administrativu a navíc partnery 

odm níme za každý kilogram sesbíraných zá ivek, výbojek a svítidel,“ uzavírá Petr íhal, obchodní manažer 
spole nosti EKOLAMP. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Více informací poskytne: 
Jan Hlavá , mediální zástupce spole nosti EKOLAMP 
tel.: 777 076 760, jan.hlavac@mediakom.cz 
 
Ing. Radoslav Chmela, PR & Marketing Manager spole nosti EKOLAMP 
tel.: 277 775 106, chmela@ekolamp.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O spole nosti EKOLAMP s.r.o. 
Spole nost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobo kami 
spole ností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ R. EKOLAMP vytvá í sí  sb rných míst a zajiš uje 
sb r a svoz použitých osv tlovacích za ízení, jejich zpracování v etn  následného materiálového využití a 
odstran ní zbytkových odpad . 
 
Více informací na http://www.ekolamp.cz 
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Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a společností 

ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra. 

Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si níže odstřihnete tento leták s razítky (nebo
si jej můžete vytisknout z webových stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!). 

Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé elektro 

a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spo-
třebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovíte na 

otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 
46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete 
orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, 
nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz. 

Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým table-
tem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě.
Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách naší obce www.raskovice.cz,
nebo také na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!

Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra
k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze 
znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte 
proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!

1.

2.

3.

4.

5.

SBÍREJ

Jak se zbavit 

5
razítka 
5
a

VYHRAJ
... nový Tablet
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PAMÁTNÍK RAŠKOVIC • MALÁ GALERIE • KNIHOVNA

Sdružení Památníku Raškovic 

V  Ý  S  T  A  V A

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

2002-2012

DOKUMENTY Z ČINNOSTI STÁLÉ NÁRODOPISNÉ EXPOZICE

HISTORIE OBCE A OKOLÍ OD JEJÍHO ZALOŽENÍ

  

ŘÍJEN 2012 – ÚNOR 2013

Otevřeno

 ÚTERÝ 12.30 – 17.00

 ČTVRTEK 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

stálá národopisná expozice 

historie obce a okolí

srdečně zveme k návštěvě

 UKÁZKA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY 
JUBILEJNÍ VÝSTAVA V MALÉ GALERII

Otevřeno

ÚTERÝ 12.30 – 17.00    ČTVRTEK  8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

KONTAKT: RAŠKOVICE 58, 739 04  POŠTA PRAŽMO 

TELEFON: 558 692 420,  e-mail knihovna@raskovice.cz,  www.raskovice.cz
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Deset let Památníku Raškovic pohledem zvenčí

Úvodem bych chtěl říci, že za to, že 
máme Památník Raškovic, můžeme být 
nesmírně rádi a zároveň musíme být na 
něj i patřičně hrdi. Mezi vesnicemi jsme 
totiž v tomto směru spíše vzácnou vý-
jimkou. 

Tak např. v jedné nejmenované ves-
nici, když byla v místních vesnických 
novinách (obdoba Rašky) řeč o možném 
vzniku Památníku obce, tak závěr byl ná-
sledující: „bylo by pěkné mít někde něja-
kou takovou světničku, no ja, ale kdo by 
se o to staré haraburdí staral“.

Za vybudování našeho Památníku 
a jeho následné bezchybné fungování 
patří velké poděkování:

Obecnímu úřadu v Raškovicích a jeho
všem starostům - pánům Ing. Dušanu 
Vepřekovi, Ing. Janu Legerskému, Ivo 
Fluksovi a Jiřímu Blahutovi za to, že bu-
dování i chod Památníku v rámci obecní 
samosprávy a rozpočtu fi nančně zajišťo-
vali a zajišťují. Spolupráce se všemi jme-
novanými byla vždy na vynikající úrovni, 
což byl a doposud je pro existenci a čin-
nost Památníku faktor velice pozitívní 
a rozhodující..

Paní Mgr. Jiřině Veselské – nebojím se 
říci „duchovní matce“ Památníku, která 
dovede vždy ochotně poradit a pomo-
ci v odborných záležitostech. Autorsky
či spoluautorsky se podílela na tvorbě 
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Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě

Tim Rice-Andrew L.WebberTim Rice-Andrew L.Webber

Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášťJosef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
muzikál

pátek 1. února 2013

Odjezd autobusu od Ondráše v 17.00 hodin

CENA VSTUPENKY
 150,- Kč + 30,- Kč jízdné

VSTUPENKY V KNIHOVNĚ RAŠKOVICE
 ÚTERÝ: 12.30 – 17.00,  ČTVRTEK: 8.30 – 12.00, 13.00 -17.00

TEL.: 558 692 420

Uzávěrka předprodeje 24. 1. 2013
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obrazových a zvukových dokumentů 
a sborníčků a hlavně na knižní publikaci 
„Tradiční mluva podhůří Beskyd“.

Panu Jirkovi Nitrovi (předsedovi Sdru-
žení Památníku Raškovic) a jeho man-
želce Anežce Nitrové, že váhou svých 
osobností činnost Památníku i Sdružení 
zajišťují. Oba vedou od počátku 70. let 
minulého století obecní kroniku, jsou 
autory  sborníčku o  Čtenářsko-vzděláva-
cím spolku Palacký v Raškovicích a pan 
Jiří Nitra, kromě jiného, sepsal velice 
zajímavou publikaci „Historie průmyslu 
v Raškovicích“.

V neposlední řadě patří poděkování 
paní Marii Zemanové, bez níž si činnost 
Památníku nedovedeme vůbec před-
stavit. Za dobu její působnosti (od roku 
1995 – 17 let) v Místní knihovně a po-
sléze organickém celku Knihovna-Malá 
galerie-Památník Raškovic, je možno její 
úspěšnou činnost shrnout do následují-
cích oblastí:

1. Budovatelská

a sběratelská činnost

V roce 2002 byla hlavní iniciátorkou 
založení Památníku Raškovic.

Organizačně zajišťovala postupné vy-
budování obou starých jizeb (přesněji 
staré kuchyně a staré jizby) v Památníku.

Shromaždila a nechala zrestaurovat 
okolo 450 sbírkových předmětů.

2. Publikační činnost

V rámci vlastivědného seriálu „Pra-
meny k vlastivědě Pobeskydí“ byla au-
torkou či spoluautorkou 3 obrazových 
a zvukových dokumentů a 4 samostat-
ných sborníčků, kdy navíc vše redakčně 

upravovala a za spolupráce odborníků 
připravovala pro tisk. Zajišťovala též vše 
potřebné ve styku s tiskárnou a fi lmová-
ním.

Vrcholem její dosavadní činnosti 
je bezesporu knižní publikace „Tradič-
ní mluva podhůří Beskyd v údolí řeky 
Morávky a Mohelnice“, výkladový slov-
ník nářečí, kde je hlavní autorkou. Vznik 
publikace si vyžádal 3 roky tvrdé práce 
převážně mimo pracovní dobu a nad 
rámec běžných pracovních povinností. 
Odměnou jí může být skutečnost, že 
publikace je přijímána ve všech směrech 
velice pozitivně, o čemž  svědčí jak ohla-
sy čtenářů, tak i kladné recenze.

3. Ostatní činnost

Připravila okolo 100 výstav s nejrůz-
nější tematikou a s mnoha zajímavými 
vystavovateli regionu. Řadu výstav také 
uspořádala v rámci svého působení 
v Kulturním středisku v Raškovicích v le-
tech 1986-1991. V té době, a též v letech 
1997-2001, se navíc věnovala dramatic-
ké a režijní práci s dětským divadelním 
souborem.

Zorganizovala okolo 50 poutavých 
přednášek externích přednášejících a další
akce z oblasti kulturně výchovné činnos-
ti (Klub harmonie, jazykové  kurzy a také 
kurzy ručních prací,  např. paličkování aj.) 

Absolvovala okolo 300 vlastních před-
nášek a besed s malými dětmi a žáky.

Úspěšné se podílela na 4 rozhlaso-
vých a 3 televizních relacích.

V roce 1996 iniciovala založení Klu-
bu seniorů a dosud se aktivně věnuje 
spolupráci s touto nadmíru prospěšnou 
organizací pro zdejší starší občany. Také 
se podílí na setkáních, která zprostřed-

12
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kovávají předávání tradičních hodnot 
mladé generaci.

Pravidelně organizuje zájezdy občanů 
do divadla v Ostravě a připravuje kulturní 
programy v knihovně.

Všichni, kdo ji známe, se jistě shod-
neme v tom, že paní Marie Zemanová je 
nesmírně skromná, pracovitá, svědomi-
tá a zodpovědná pracovnice. Je vynikají-
cí organizátorkou a výborným řečníkem.

Závěrem všem, kteří se na činnos-
ti Památníku, Malé galerie a Knihovny 
jakkoliv podíleli či podílejí, ještě jednou 
velké poděkování a ať se nám všem daří. 

prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc., místní 
rodák a čtenář knihovny v Raškovicích

13

Nastupovat, jedeme !

V průběhu 19. i na počátku 20. století 
se nákladní a také osobní doprava řešila 
výhradně koňmi. Železnice zůstala pro 
naši beskydskou oblast jen v rovině te-
oretických úvah.

Pro přepravu zdejšího obyvatel-
stva byl první vlaštovkou krytý povoz 
– omnibus – dostavník, jezdící na trase 
Dobrá-Nošovice-Nižní a Vyšní Lhoty-
Raškovice-Pražmo-Morávka. Na jeho 
provozování získala v roce 1912 koncesi 
Pobeskydská jednota slezská. Dostavník 
však uvedenou trasu brázdil již od roku 
1895. Omnibus jezdil dvakrát denně, 
cesta z Morávky do Dobré na železnič-
ní stanici trvala hodinu a půl, v opačném 
směru jel dostavník téměř dvě hodiny. 
Jízdné mezi dvěma stanicemi činilo 20 
haléřů, celá trať vyšla na jednu korunu. 
Od 15.června do 15.července jezdil ve 
čtvrtek a v neděli, o prázdninách pak 
každý den. Linka byla zrušena začátkem 
první světové války.

Na omnibusovou dopravu navazo-
valo spojení autobusové. První takové 
pravidelné cestování do Frýdku a okol-
ních vesnic bylo zavedeno v roce 1910. 

Autobusy měly dřevěnou karoserii roz-
dělenou na dvě části. V přední byla se-
dadla pro cestující, do zadní se ukládala 
zavazadla. Autobusová doprava byla za-
stavena rovněž na začátku první světové 
války.

V roce 1920 začala fungovat linka 
Frýdek-Raškovice-Morávka, jejímž pro-
vozovatelem bylo ministerstvo pošt. Au-
tobus jezdil dvakrát denně. Pro nerenta-
bilnost byl provoz ukončen rokem 1923.

Až po čtyřech letech zažádalo něko-
lik občanů z Morávky o povolení dopravy 
osob pro Karla Carbola, který už „na čer-
no“ jezdil od dubna1926. Licenci obdržel 
až v červenci 1928. Vlastnil dva autobu-
sy Tatru a Laurin a Klement a pro případ 
nouze ještě autobus značky Chevrolet. 
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Cesta z vlakového nádraží z Frýdku na 
Morávku trvala hodinu a 10 minut. Zají-
mavostí bylo, že při přejezdu mostu přes 
řeku Mohelnici v Raškovicích museli 
cestující vystoupit, aby nebyl most pří-
liš zatěžován. To samé se opakovalo při 
přejezdu mostu na Morávce.

V listopadu 1928 získal licenci na lin-
ce Dobrá-Pražmo Theodor Kostka z Raš-
kovic, původně šofér v Kirchhoferově 
továrně  Ten žádal o linku až na Mohel-
nici. Spoj z Raškovic na Zlatník nedostal 
s odůvodněním, že o něj již dříve žádali 
jiní zájemci a mají tak přednost. Rovněž 
mu nebylo povoleno pokračovat z Dobré 
do Frýdku, tentokrát s vysvětlením, že 
na této trase jezdí vlak a on že by drá-
ze zkracoval příjmy. Pan Kostka si těž-
kou hlavu z tehdejší byrokracie nedělal 
a svou dopravní činnost vykonával neo-
fi ciálně už od roku 1925. Přepravu osob 
provozoval i na lince Frýdek-Skalice-Raš-
kovice.

V dubnu 1929 dostal koncesi na trati 
Frýdek - Staré Město - Skalice - Raškovice
Vítězslav Kavka ze Skalice, na níž už jez-
dil také Josef Fiala z Raškovic, i ten byl 
původně šoférem u Kirchhofa. Jindřich 
Dubčák z Morávky od listopadu 1929 
provozoval autobusovou dopravu na trati 
Janovice-Pržno-Lubno-Bystré-Krásná-
Raškovice.

K osobní dopravě doplňujeme ještě 
skutečnost, že kromě autobusu měli 
občané možnost využít taxislužbu se 
stanovištěm u hostince „Pod lípou“ 
(pozdější hotel Pícha). Zákazníky byli pře-
devším turisté z Frýdku a Místku. První 
taxikářem v Raškovicích byl Josef Mohy-
la z Morávky, vlastnil Tatru 12.

Průkopníkem nákladní dopravy zdej-
ší oblasti byl továrník Rudolf Kirchhof. 
Z jeho některých řidičů, jak je patrné 
z předchozího textu, se stali podnikatelé 
v autobusové dopravě.

Vzrůstající automobilový ruch si vy-
žádal instalaci benzínové pumpy. Ta se 
nacházela před hostincem „Pod lípou“. 
Při stavbě hotelu Pícha zanikla a novou 
benzínovou pumpu zřídil Josef Fiala 
u své vily, kde měl i garáže pro autobusy.

 

     

Anežka a Jiří Nitrovi, kronikáři obce
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Škola na podzim nezahálí

Podzimní dny ubíhajícího školního 
roku jsou opět naplněny prací žáků i uči-
telů.

Současná škola není jen o sezení 
v lavicích, žáci touží poznávat, objevovat, 

hledat nové věci propojené se skuteč-
ným životem.

Jestliže se jako škola prezentujeme 
zaměřením na ekologii a environmen-
tální vzdělávání, vedeme samozřejmě 
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i žáky tímto směrem. Proto žáci 5.tříd na-
vštívili celotýdenní ekologický pobyt ve 

Sluňákově u Olomouce.
Už samotné bydlení v ekologickém 

domě mělo svoje kouzlo. Všechny ak-
tivity, hry, soutěže byly vedeny s cílem 
seznámit se ještě více s přírodou. Např. 
den ve znamení semen a rostlin spočí-
val v tom, že dopoledne žáci sbírali se-
mínka, zjistili, jak se přenáší v přírodě, 
vyráběli imitaci semínka a zkoušeli jeho 
přenos, měli poznávačku semen a taky 
se přesvědčili, že semena jsou nezbyt-
nou součástí potravy nejen zvířátek. Hle-
dali podle kompasu místo srazu, sbírali 
rostliny, vyrobili barevnou paletu z květin 
a zahráli si přírodní pexeso. 

Den, který byl věnován živočichům, 
a to převážně těm drobným, spočíval 
v tom, že si žáci povídali o mravencích, 
poznávali svého kamaráda po čichu 
a zahráli si na mravence - pokoušeli se 
společně přepravovat potravu a postavit 
mraveniště. Prozkoumávali drobný vodní 
hmyz v nedalekém potůčku a taky si vy-
zkoušeli zvířecí rébusy. No a také je če-
kalo opravdové dobrodružství. Jízda na 
raftech!!! Po instruktáži a malém výcvi-
ku jsme nasedli do lodí a jelo se. Každá 
skupina obeplula dvakrát místní rybník.

„Svítíme, ale šetříme“

Je název projektu žáků 5.třídy. Žáci 
uspěli v grantové výzvě Sdružení TEREZA
a EKOLAMP s.r.o. pro školy zapojené 
v mezinárodním programu Ekoškola s ná-

zvem ŽIVOT SVĚTELNÝCH ZDROJŮ.
Se soutěžním fi lmem nazvaným „Sví-

tíme, ale šetříme“ na téma Jak ušetřit 
zdroje energie získali částku 15.000,- Kč 
na nákup úsporných žárovek. Ty byly 

vyměněny na všech chodbách školy, 
v kabinetech i třídách. Nyní žáci sledují, 
jaká úspora nastala, zda výměna žárovek 
klasických za úsporné přinese očekáva-
ný efekt.

Žáci sami nejen náplň fi lmu vymy-
sleli, ale také spočítali, kolik je žárovek 
potřeba, zajeli je nakoupit a s panem 
školníkem průběžně ve škole vyměnili. 
Byli velmi překvapeni, kolik stojí chod 
školy, co se týče energií, a jak jsou nákla-
dy na provoz vysoké. Kolik vody proteče 
kohoutky a kolik plynu je třeba k tomu, 
aby bylo ve škole teplo. Je úžasné sle-
dovat, že i tato oblast žáky zajímá a jsou 
ochotni pro školu udělat více, než jen do 
ní „chodit“.

Na škole neusíná
ani sportovní duch

Během krásného podzimu byl pro 
žáky připraven fotbalový turnaj v rámci 
minimální prevence. Hlavním cílem to-
hoto turnaje bylo, aby se žáci různých 
ročníků navzájem lépe poznali a strávili 
na půdě školy i část svého volného času. 
Počasí nám přálo, celý turnaj se odehrál 
v rámci fair play. Aby žáci nezaháleli 
a věnovali se tolik potřebnému pohybu 
a sportu více, nabídli jsme žákům II.stup-
ně volitelný předmět Sportovní hry 
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a mnohým sportovním aktivitám se mo-
hou žáci věnovat i v odpoledních hodi-
nách v kroužcích.

V poslední době se žáci zúčastnili 
několika sportovních soutěží, v atletice, 
v halové kopané, fl orbale, volejbale. 
Mezi úspěšná družstva patří nejen hoši, 
ale děvčata reprezentující školu ve fl or-
bale.

S Lesy ČR, s.p.,  za sportem
i zdravím

V posledních letech se sport a pohyb 
stává pro mládež často nepřekonatel-
nou bariérou. Děti od mala nerady cvičí, 
doma je k pohybu nevedou rodiče. Čím 
dál častěji se setkáváme ve školní praxi 
u dětí s nemocemi pohybového apará-
tu, chronickými nemocemi souvisejícími 
s obezitou.

Veškeré sportovní aktivity zaměřu-
jeme na budování zájmů dětí o sport 
a pohyb obecně. Snažíme se využít i ne-
tradiční prvky zařazené do výuky, volíme 
oblíbené sportovní disciplíny, abychom 
žáky k pohybu přivedli. Postupnou re-
konstrukcí školního hřiště žáky nená-
silnou formou  vedeme ke sportování, 
úpravou plochy hřiště školního i zahrady 

mateřské školy chceme dětem vytvo-
řit hezké a lákavé prostředí, aby se jim 
v něm nejen líbilo, ale chtěly v něm být 
aktivní.

Myslíme si, že možnost vyzkoušet 
nové pohybové prvky, pro dnešní mlá-
dež oblíbené a moderní, lezecká stěna, 
hrazdy, provazové žebříky, se stanou 
oblíbenou disciplínou i mezi těmi, kteří 
sport zatím nezařadili do oblíbené čin-
nosti. Naopak u žáků se syndromem 
hyperaktivity bude možnost využít hrací 
sestavu jako vhodnou zdravotnickou po-
můckou, aby přebytek energie měli kde 
uplatnit, došlo ke zklidnění organismu 
a mohli se dále věnovat aktivitám, které 
vyžadují klid.

Současný projekt navazující na před-
chozí dvě etapy rekonstrukce školního 
hřiště, rovněž sponzorovaný z dotace 

Lesů ČR, s.p. v částce 100.000,-Kč, 

jsem nazvali III. etapou dokončení 

školního hřiště s názvem „S Lesy za 

sportem i zdravím“, neboť jsme plochu 
školního hřiště, kterou se nám podařilo 
průběžně obnovovat z prostředků Lesů 
ČR, s.p., a školní zahrady u mateřské 
školy, kterou jsme upravovali za přispění 
dalších nadačních grantů, oživili novými 
sportovními prvky, a to  venkovní posi-

lovnou v areálu ZŠ a  herní sestavou 

na zahradě MŠ, tedy konstrukcemi vy-
užívanými žáky obou zařízení.

Za úzké spolupráce s rodiči vznik-
la  šplhací sestava pro areál základní 

školy a družiny, tvoří ji konstrukce pro 
šplh a lezení, provazové centrum, na kte-
rém si žáci školy mohou vyzkoušet své 
schopnosti, zdatnost, využívat ji nejen 
v hodinách tělesné výchovy, ale také od-
poledne v kroužcích za přítomnosti do-
spělých. Konstrukce je využitelná hned 

16
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několika žáky najednou, neboť mohou 
využívat různé strany posilovny a vě-
novat se různým sportovním aktivitám. 
Mohou zdokonalovat svou fyzickou zdat-
nost, rozvíjet hru, soutěživost a využít 
konstrukci i pro zdolávání překážek nebo 
řešení logických úloh. Venkovní posilov-
na by byla využívána také žáky školní 
družiny v odpoledních hodinách.

Zahradu mateřské školy jsme oživili 
herní sestavou, která je tvořena: lano-
vým mostem, skluzavkou, hrazdovým 
výlezem, šikmou lezeckou stěnou, žebří-
ky.  Žáci mateřské školy mohou venkov-
ní posilovnu využívat nejen ke sportu, 
posílení tělesné zdatnosti, ale mohou si 
při pohybu na průlezkách, popř. hrazdách 
nebo kladinách cvičit motoriku, koordi-
naci pohybu, připravovat organismus na 
zvládnutí složitějších motorických opera-
cí. Učí se samostatně zvládat překážky 
a nastavené bariéry, což rozvíjí také je-
jich myšlení a rozumové schopnosti 
a rozvíjí fantazii.

Součástí  úprav zahrady je rovněž 
pořízení kreslící tabule umístěné mezi 
herní stěnou a stávajícími prvky zahrady. 
Tabule je označena logem Lesů ČR s.p.

jako sponzora projektu, včetně podrob-
nějších informací o projektu.

Již oblíbenou akcí se stal
adaptační pobyt šesťáků 

 
Žáci šestých tříd absolvovali adaptač-

ní kurz na Višňovce ve Vyšních Lhotách 
v rámci projektu Buď v pohodě! 

Dětem se naskytla příležitost být dvě 
noci bez rodičů a naplno si užívat kolek-
tiv svých spolužáků. Během tří dnů pl-
ných her, soutěží a zážitků, které je měly 
ještě více stmelit, se opravdu nikdo 
z nich nenudil. Kolektivní hry děti nato-
lik zaujaly, že se potvrdilo rčení: „Kdo 
si hraje, nezlobí.“ Žáci měli možnost si 
zahrát společenské, sportovní, doty-
kové, komunikační a koncentrační hry. 
Během dne změřili síly a pohybové na-
dání při mnoha sportovních disciplínách. 
V podvečer se sešli u táboráku, zapěli 
pár písní, vykládali si strašidelné historky 
a večer je čekala stezka odvahy. 

17
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Projekt Buď v pohodě!
nás provází celý školní rok

V jeho rámci se uskutečnil programy 
pro žáky I. stupně s názvem „Virtuální 

břídilové a jiná zvěřena“.
 Cílem projektových aktivit bylo pro-

hloubit znalosti žáků o nebezpečném 
chování a jednání ve virtuálním světě, 
uvědomit si intimitu osobních a citlivých 
údajů, jejich zneužitelnost, upozornit na 
nebezpečí zneužití osobních fotografi í, 
videí, naučit žáky kriticky posoudit rizi-
ko spojené s internetovou komunikací, 
naučit je nebát se vyhledat pomoc rodi-
čů, učitelů či specializovaných institucí. 
Formou různých příběhů, pohádek, pro-
blémových úkolů byly žákům přiblíženy 
různé formy kyberšikany, kybergroomin-
gu, sextingu a dalších nebezpečných 
praktik ve virtuálním světě. Pomocí ně-
kolika minidotazníčků si žáci mohli ově-
řit, jak oni sami vystupují a prezentují 
se na internetu, jestli postupují bezpeč-
ně, chrání svou identitu a intimitu nebo 
naopak se chovají nevhodně až nebez-
pečně.

Žáci 5. až 8. ročníků se účastnili vý-
ukové lekce, kterou pro ně připravilo 
občanské sdružení Nebuď oběť pod tak-
tovkou erudovaného lektora p. L. Látala.
Tato lekce byla vedena s důrazem na 
uvědomění si závažnosti negativního 
chování ve virtuálním světě, dovednosti 
rozpoznat nebezpečné praktiky a schop-
nosti adekvátně řešit krizovou situaci. 
Žáci shlédli videa přibližující následky 
nekalých praktik kyberagresorů, kyber-
groomerů, kyberstalkerů. Byly jim nabíd-
nuty různé způsoby ochrany a pomoci, 
kontakty na odborné instituce zabývající 
se pomoci obětem internetové agrese.

Součástí projektových aktivit byla 
i odborná přednáška pro pedagogy 
a rodiče na téma Rizika internetu a ko-
munikačních technologií. Kromě infor-
mací byly rodičům doporučeny způsoby 
ochrany a kontroly aktivit jejich dětí na 
internetu. 

V předvánočním čase projekt pokra-
čuje lekcemi zaměřenými na vnímání 
aktivit dobrovolných institucí, na čin-
nost organizací ADRA, UNICEF. Žáci se 
seznámí s jejich smyslem, významem. 
Uvědomí si, že ne každému dítěti na 
světě je umožněno žít mezi svými blíz-
kými, s rodiči, žít bez obav o život, ne-
hladovět, netrpět nemocemi, na které 
rodiny nemají léky. Že pro mnohé děti je 
největším pokladem voda nebo možnost 
chodit do školy, což naše děti někdy vní-
mají jako nutné zlo. Budou si vyprávět 
příběh děvčátka Latify a projdou lekcí 
s názvem Pomoz mi! 

Pošli dál dobrý skutek
aneb adopce na dálku

Naši žáci již 3.rokem pomáhají africké 
dívence Hawě, aby mohla školu navště-
vovat. 

„Udělej něco dobrého pro jiného 
a jiný udělá něco dobrého pro tebe“. 
Tato myšlenka přivedla v roce 2009 žáky 
7. třídy na nápad adoptovat dítě z Afriky. 
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Kontaktovali jsme neziskovou organiza-
ci Wontanara a vybrali si adoptivní dítě 
- 11letou holčičku Hawu Bah z Guineji. 
Pro školu to znamenalo fi nanční závazek  
6000,- Kč ročně (což při počtu asi 300 
žáků školy, dělá 20,-Kč na žáka). 

 Za tyto penízky může Hawa chodit 
do školy, dostane učebnice, školní uni-
formu, jídlo, očkování, v podstatě jí do-
volíme zažít něco neskutečného – chodit 
do školy. 

 Vzhledem k tomu, že vzdělání se pla-
tí, posílají rodiče do školy jenom jedno 
dítě z rodiny a nejčastěji jsou to chlapci. 
Děvčat chodí do školy mnohem méně 
a bez naší pomoci by Hawa do školy 
nikdy chodit nemohla. Potom po úspěš-
ném složení zkoušek může pokračovat 
ve studiu na střední škole.

 Adopce afrických dětí – projekt po-
moci na dálku je mnohem víc než jen 
jednoduchá ekonomická výpomoc, ne-
boť vytváří pouto solidarity, porozumění 
a vzájemné náklonnosti mezi různými 
národy a různými kulturami. Kultivuje 
u dětí empatii, altruismus, nezištnost, 
ochotu pomoct člověku v nouzi. Za tento 
nádherný lidský počin patří všem žákům, 
členům školy, rodičům a všem, kteří při-
spíváte na vzdělání Hawy, velký dík.

 
Výtvarné práce našich žáků
oživily výstavu 

 V rámci 1. ročníku zahrádkářské vý-
stavy Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu obce Raškovi-

ce dotvořily atmosféru práce žáků školy, 
která si velmi cení vynikající spolupráce 
se zahrádkáři. Při aktivitách žáků v ob-
lasti environmentálního vzdělávání jsou 
členové místního svazu vždy pomocníky 

a rádci, ochotni mladé generaci  přijít po-
radit a předávat své zkušenosti.

Ačkoli byla příprava i průběh celé 
akce velmi náročné a velký dík patří ze-
jména všem organizátorům z řad zahrád-
kářů i pedagogů školy za čas a snahu při 
přípravě a realizaci výstavy, věříme, že 
akce bude mít své pokračování i v dal-
ších ročnících.

Děkujeme členům místního svazu 
zahrádkářů za přizvání a možnost podílet 
se na této pěkné akci a věříme, že na 
žáky školy  nezanevřou při konání dalších 
akcí. 

Rádi bychom poděkovali především 
panu předsedovi Jindřichu Gřundělovi 

a panu Ladislavu Sysalovi  za vstřícnost 
a dlouhodobou spolupráci se školou, 
neboť vždy ochotně nabídnou pomoc 
a dobrou radu žákům.

 

Den stromů 2012

20. říjen, kdy si Den stromů připomí-
náme, letos připadl na sobotu, a proto 
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jsme v naší škole zorganizovali akce 
k tematice stromů a lesa až na pondělí 
22. října.

Děti prozkoumaly okraj lesa, popoví-
daly si s paní učitelkou o významu lesa 
a stromů a nasbíraly také lesní plody, 
kterými pak přispějí myslivci k zimnímu 
jídelníčku zvířátek.

Třeťáci se vypravili za tajemstvím 
vody v lese, aby poznali, jak stromy a les
dopomáhají koloběhu vody v přírodě 
a jakou mají funkci při zadržování vody 
v lokalitě, což jistě zjistil každý, kdo si 
sedl na starý pařez.

Žáci 5. ročníku si zkusili provést svou 
první vědeckou práci. Studovali vliv lesa 
na klimatické změny a při provedených 
měřeních se potvrdilo, že stromy, a hlav-
ně les, jsou schopny ovlivňovat teplotu 
okolí a tak i v horkém dni nám mohou 
fungovat jako přirozená klimatizace.

Žáci II.stupně vyrazili do okolí řeky 
Mohelnice, kde ošetřili již vysázené 
stromky a zasadili pro další generace 
stromy nové. Žáci také upravili školní po-
zemek – shrabali listí, odnosili suché vět-
ve k drtiči, posbírali jablka.  Takto nabyté 
zkušenosti se žákům určitě v budoucnu 
vyplatí.

Přirozená lékárna
 
Smyslem projektu bylo seznámit 

žáky s přírodními léčivy, které najdou 
ve svém okolí a mnohdy je považují za 
plevel. Předkové dávali přírodě odjakživa 
přednost, dnes nám zůstává kouzlo pří-
rody utajeno.

V době, kdy chemie převažuje nad 
přirozenými prostředky, působí na lidský 
organismus mnohdy spíše opačně, než 
je třeba. Na běžné banality se používají 
léky, přitom stačí málo a bylinkový čaj 
udělá tutéž službu.

Chceme nejen děti, ale i dospělé 
návštěvníky školy přimět k zamyšlení 
nad možností čerpat bohatství z příro-
dy, které je lehce dostupné, naučit děti 
i dospělé bezplatně využívat dary přírody, 
za předpokladu, že budou přírodu chránit 
a udržovat ve stavu, kdy jim zdraví z pří-
rody bude schopna příroda sama poskyt-
nout.

A tak vznikla naučná stezka umístěna 
na zahradě školy.

Projekt byl vyhotoven za fi nanční 

podpory Arcelor Mittal Frýdek-Místek 

a.s. v rámci Minigrantů 2012.

Největší podíl na vyhotovení naučné 
stezky měli žáci 9.A třídy. Práce žáků 
spočívala v přípravě informací o léčiv-
kách, každý měl za úkol zjistit co nejvíce 
informací o léčebných účincích některé 
z léčivých bylin, najít recept na zhotovení 
odvaru či čaje. Pro mnohé bylo překva-
pením, že i obyčejný plevel na zahrádce 
lze využít pro pomoc člověku.

O každé bylině vznikla samostat-
ná prezentace, kterou mohli zhlédnout 
i ostatní žáci školy. Poté byly připravo-
vány výtvarně zpracované obrazové ma-
teriály a po zafoliování byly umístěny na 



www.raskovice.cz 12 / 2012

21

informační tabule, které rovněž vlastním 
přičiněním zhotovili žáci.

 Po výkopových pracích byly info ce-
dule umístěny v prostoru areálu školní 
zahrady, aby je mohli kdykoli ve výuce 
i mimo ni využít žáci školy i hosté.

 Naučná stezka byla ofi ciálně slav-
nostně otevřena v pondělí 22. října 2012 
za přítomnosti hostů z Arceloru Mittal 
Frýdek-Místek a.s., pana starosty Raš-
kovic Jiřího Blahuty, paní starostky No-
vákové z Vyšních Lhot a paní starostky 
Gryžboňové Mališové z Nižních Lhot, 
paní ředitelky MŠ Pražmo Aleny Králo-
vé, hostů pana Ladislava Sysaly za ČSZ, 
paní Marie Zemanové, vedoucí místní 
knihovny, a dalších, jejichž přítomnost 
a pochvalná slova byla pro žáky milou 
odměnou za odvedenou práci.

 Po prohlédnutí naučné stezky a spl-
nění úkolů v podobě kvízu o léčivkách, 
byla hostům předvedena také prezenta-
ce v odborné učebně. Program zpestřil 
zpěv a recitace žáků školy.

Celá akce byla v režii deváťáků a nut-
no podotknout, že se akce zhostili se ctí.

 
 Mobilní planetárium

Bylo velkou neznámou, než jsme se 
uvelebili pod velkou magickou kupolí 
stanu na polštářích a zažili úžasnou po-
dívanou. Do školy zavítalo první mobilní 

planetárium v České republice. Toto nád-
herné představení promítané na kupoli 
planetárního stanu, nás všechny mile 
překvapilo. Cesta vývojem naší planety 
zaujala jak žáky, tak i učitelé.

Velký třesk, tajemství DNA, start ra-
ketoplánu, výlet na Mars i pravěcí tvo-
rové, to vše jsme měli na dosah… Pro 
informace o původu života jsme se po-
nořili do hlubin oceánu, hledali jsme ži-
vot na jiných planetách, dověděli jsme 
se o vzniku sluneční soustavy a naší 
Země… Půlhodinové představení nás 
nadchlo natolik, že se nikomu ze stanu 
nechtělo ven.

Strašidelná škola 2012

Byla letos strašidelná škola opravdu 
strašidelná? My si myslíme, že ano.  Žáci  
nazdobili  své třídy, aby vypadaly co nej-
strašidelněji a navodily správnou kulisu. 

Vše ovšem vypuklo až v úterý 30. říj-
na 2012. V tento den měli všichni žáci 
možnost přijít do školy ve strašidelných 
kostýmech a dost jich toho využilo.

Od pěti večer již začala ta pravá mela. 
Vše odstartovalo v družině, kde každý 
návštěvník obdržel PET víčko, které mu 
sloužilo k hlasování o nejkrásnější žákov-
ský výtvor v podobě strašidla, respektive 
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vyřezávané dýně. Poté se již návštěvníci 
vydali na cestu školou osvětlenou svíč-
kami. Na třetím ročníku strašidelné školy 
jsme napočítali 443 účastníků, což bylo 
o 40 osob více než vloni. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout nádherně vyzdobené 
třídy a nechat se vystrašit žáky druhého 
stupně. Pokud prošli celou trasu, mohli 
se za odměnu podepsat na desku odva-
hy.

Než užiješ alkohol,
užij svůj mozek!

I tímto směrem zaměřujeme půso-
bení na žáky školy. V listopadu proběh-
ly pro žáky 7. tříd preventivní výukové 
lekce s následnou besedou na téma: 
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. 
Pod vedením Mgr. Marie Ručkové ze 
společnosti Sananim, o.s., žáci živě dis-
kutovali o výhodách a nevýhodách alko-
holu. Zamýšleli se nad tím, co je alkohol 
z chemického hlediska, nad procesy 
jeho vzniku, historickými kořeny, pojme-
novávali běžné druhy alkoholických ná-
pojů, jejich vliv na lidské zdraví. Dotkli se 
i otázky vhodnosti užívání energetických 
nápojů v kombinaci s alkoholem na růz-
ných diskotékách a akcích mladistvých. 
Zjišťovali rizika pití alkoholu nezletilými, 

procento mládeže, které pravidelně pije 
alkoholické nápoje. Vzhledem k tomu, že 
je alkohol v poslední době velice akcen-
tované téma a navíc se jedná o drogu, 
která je distribuována naprosto legálně 
a její dostupnost je tedy vyšší než u drog 
nelegálních, věříme, že tato preventivní 
hodina byla pro žáky prospěšná, přínos-
ná a zajímavá a že v budoucnu budou 
schopni se správně rozhodnout.

Žáci navštívili řadu exkurzí, např. 
elektrárnu v Dětmarovicích, seznámili se 
s ekologickým topením a využitím od-
padních ekologických materiálů v Kaplo-
vě dvoře v Třanovicích. Zúčastnili se vý-
ukových lekcí v Domě umění v Ostravě, 
zažili divadelní představení i v anglickém 
jazyce.

Zapojili se do školních i okresních kol 
soutěží, ať už v jazycích, matematice, 
přírodních vědách, dějepise a dalších.  
Vyzkoušeli se také soutěže na rozvoj 
myšlení, např. v logické olympiádě. Pro 
vycházející žáky byly zorganizovány ne-
jen zájezdy na střední školy a učiliště, ale 
také ve škole je navštívila řada výchov-
ných poradců ze středních škol.

Pozadu nezůstávají ani učitelé. Pra-
videlně se vzdělávají v rámci projektu 
„Podpora profesního rozvoje pedago-
gů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím 
vzdělávání“. Všichni učitelé prošli kurzy 
počítačové techniky, nejen pro ně byly 
připraveny vzdělávací semináře, např. 
ten s názvem „Děti s ADHD“. 

Péče o žáky s poruchami učení 
a zdravotními problémy patří mezi prio-
rity školy. V letošním roce jsou na ško-
le zaměstnáni 2 pedagogové asistenta, 
aby dětem se zvýšenou potřebnou péčí 
umožnili řádné vzdělávání mezi ostatní-
mi žáky a začlenili je tak do běžného ži-

22
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vota. Několik učitelů prošlo od září kurzy 
zaměřenými na problematiku zdravotně 
postižených dětí, seznámilo se odborně, 
jak s žáky pracovat, jaké jim vytvořit pod-
mínky pro další kvalitní rozvoj. Všichni 
členové sboru již tradičně prošli kurzem 
první pomoci. K tomu se dále vzdělávají 
také oborově.

Úroveň vzdělávání a schopnosti žáků 
byly otestovány v rámci projektu SCIO. 
Zejména žáci 9.třídy si mohli ozkoušet, 
co je čeká u přijímacích zkoušek. Pro 
zlepšení atmosféry školy byly napříč tří-
dami zadány dotazníky s názvem Klima 
třídy.

Bez ochotných a zodpovědných pe-
dagogů, vstřícných a obětavých správ-
ních zaměstnanců by škola nebyla, čím 

je, proto všem děkuji za přístup k dětem 
i škole samotné.

Letošní kalendářní rok uzavírá tradič-
ní Vánoční strom a my se již po Vánocích 
těšíme na setkání 8. ledna 2013 v rámci 
třídních schůzek, během nichž proběhne 
také burza škol pro vycházející žáky od 
15:00 hod.

Budeme se rádi setkávat při dalších 
společných akcích školy a veřejnosti. 
Výčet všech aktivit by byl velmi dlouhý, 
proto si přečtete alespoň o některých. 
S nástupem Vánoc si můžeme říci, že je 
za námi kus pořádné práce.

Mgr. Hana Kachtíková
Ředitelka školy
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Čerti odešli s prázdnou…

Před třemi léty navštívil v prosinci 
raškovickou školu i školku poprvé čert 
s Mikulášem, aby zkontrolovali, jak žáci 
ve škole pracují, zda poslouchají učitele, 
jestli jsou hodni malého dárečku v podo-
bě sladkostí a ovoce, když je tady tradič-
ní nadílka.

Žáci, ačkoli nemají vždy čisté svědo-
mí, zpytují se před pekelnými i andělský-
mi bytostmi a tvrdí, že samozřejmě ne-
zlobí, sbírají pouze jedničky, poslouchají 
nejen učitele, ale i rodiče.

A protože víme, že čerti i Mikuláš se 
na naši školu vracejí rádi a chystají se již 
skoro pravidelně, neboť se jim u nás asi 
líbí, začali jsme se na ně chystat také. 
Žáci si připravili vyzdobené třídy, naučili 
se básničky a písničky s patřičnou téma-
tikou a hlavně v den nadílky se snažili 

chovat, jak se patří. Nejen Mikuláše, ale 
i čerty přivítali s radostí a vrhli se na ně 
jako na staré známé bez kousku obav 
a strachu. Proč by také, vždyť čertům 
zpod hrůzostrašné masky vykukovaly pří-
větivé a milé oči. Samotní čerti byli moc 
potěšeni, že jsou děti hodné a nezlobí, 
proto museli odejít ze školy s prázdnou 
a žádného z žáků s sebou do pekla ne-
odnesli. Mikuláš pak už jen naděloval 
a naděloval. 

A měl také z čeho. Aby nikdo nebyl 
ochuzen a na nikoho se nezapomnělo, 
bylo vše dobře spočítáno. Na nadílku 
dětí organizovanou obcemi, z nichž do 
školy žáci docházejí, přispěla částkou 
42.000,-Kč fi rma Hyundai Motor Ma-

nufacturing Czech s.r.o. sídlící v prů-
myslové zóně Nošovice. Ochotné členy 
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Obecního úřadu v Raškovicích, pana 
starostu Jiřího Blahutu a paní sekretář-
ku Martinu Taichmanovou, doprovodily 
a s velkými pytli dárků pomohly čertice 
paní Zdeňka Slováčková a Marie Blahu-
tová a nad všemi dohlížel pan Mikuláš 
Ivan Blahuta.

Adventní atmosféra spolu s nadílkou 
posunula všechny obdarované žáky ZŠ 
a MŠ Raškovice blíže k očekávaným Vá-
nocům a prázdninám. Nejen čerti věří, že 
zlobení a malé prohřešky dětí budou pro 
tuto chvíli zapomenuty.

     
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka

Podzim ve školce

Čas letí jako o závod a u nás v školce 
ještě rychleji. Není se co divit. Od září 
děti v raškovické školce zažily spous-
tu zajímavých aktivit s paní učitelkami 
i rodiči a tak ani nepostřehli, že venku 
poletuje první sníh a ranní mrazík štípe 
do tváře. Podzim nám přinesl mnoho 
radosti z prožitků v přírodě. Při každé 
příležitosti jsme chodili na vycházky do 
lesa, pozorovali stromy, ptáky, seznamo-
vali se s podzimními plody. Vždyť není 
nic krásnějšího, než pozorovat přírodu 
v tomto období, kdy se všechno kolem 
proměňuje v pestrobarevnou zahradu. 
K vyjádření pocitů děti využívaly výtvar-
né a pracovní činnosti, ve kterých rozví-
jely samostatnost, fantazii a kreativitu.

Podzimní období jsme využili ke 
vzdělávání se o povolání hasiče a na-
vštívili hasičárnu v Místku. Pan Mikoláš 
nás provedl objektem, seznámil děti 
s náročnou prací hasičů. Děti vyzkoušely 
svoji telesnou zdatnost a kondici v cvič-
ném středisku a prohlédly si vybavení 
hasičského auta. Dopravní předpisy pro 
cyklisty a bezpečné chování na silnici 
nám připomenul kamarád klaun TÚ-TÚ. 
Maskot Panda přijel do MŠ s městskou 
policií, aby dětem připomenul pravidla 
v silničním provozu, správné chování na 

veřejnosti a seznámil děti s povoláním 
strážníka. V říjnu jsme si užili spoustu 
legrace se známým malířem a ilustráto-
rem dětských kreseb Adolfem Dudkem, 
nahlédli do tajemství malování a zjistili, 
že každý z nás je tak trochu malířem.

Společně s pátou třídou jsme oslavili 
„Den stromu“. Zaměřili jsme se na téma 
„Péče o podzimní zahradu“, zopakovali 
své znalosti o přírodě, obalili stromečku 
na zimu pletivem a postavili kompostér, 
ve kterém budeme společně vyrábět 
kompost pro naši bylinkovou zahrádku. 

Taky jsme se vypravili ve své fantazii 
do Mongolska s průvodci humanitární 
organizace ADRA, kteří nám poutavým 
vyprávěním přiblížili kulturu a způsob ži-
vota v daleké Asii.

Mezi nejkrásnější chvíle posledních 
podzimních dnů, strávených společně 
s rodiči, patřila oslava „Dýňových stra-
šidel“. Využili jsme tak k setkání krásné 
tradice našich předků, kteří vydlabávali 
dýně, vkládali do nich zapálenou svíčku 
a připomínali si tak betlémské světlo 
a blížící se sváteční dobu vánoční.

 Ani jsme se nenadáli a přišel svátek 
svatého Martina. Počasí se chmuřilo čím 
dál více, dny se krátili a my jsme se už 
těšili na setkání se svatým Mikulášem 
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a čertem. Čerti přišli do školky dokon-
ce dva, chtěli strašit a dělat neplechu, 
dokonce i pekelným pytlem hrozili. Ale 
nic jim to nebylo platné. Děti se nedaly, 
strach překonaly a udobřily si čerty pís-
ničkami, básní a tanečky.

V čase předvánočním nás ještě čeká 
společné posezení s rodiči u vánočního 
stromečku, spojené s výrobou vánoč-
ních dekorací a ozdob. Děti už tradičně 

vystoupí s vánočním programem pro 
rodiče a a za doprovodu akordeonu si 
zazpíváme koledy. 

Doufáme, že společně strávené chví-
le v nás zanechají pocit zklidnění, souzně-
ní a nejkrásnějším dárkem bude šťastný 
úsměv na tvářích našich dětí.                                  

       Jana Mohylová

Svatý Mikuláš prosí a čerti se přidávají

Zahrádkáři vystavovali plody svých zahrádek

Teď, když přichází náš čas a těšíme 
se na setkání se seniory v jejich klubu, 
rádi zajdeme i mezi drobotinu do ma-
teřské školky a také mezi větší děti do 
základní školy. Rádi se spustíme po své 
zlaté šňůře z nebes kdekoli v okolí Raš-
kovic a přicházíme pěknou procházkou 
až do obce. Ale radost z toho nám kazí 
to, co cestou vidíme. Vždyť ani nemů-
žeme vychutnat tu krásu zdejší příro-
dy, neboť neustále musíme koukat pod 
nohy abychom nešlápli do některého ze 
psích exkrementů, které se tu po chod-
nících povalují a nedej Bože, abychom 
na nich neuklouzli. I pro čerty je to velice 
nechutné když není sníh, a když sníh je, 
tak je to ještě horší. Musíme se proto 
zeptat – je to třeba?? Nemůžete majitelé 

     Po několikaleté přestávce se za-
hrádkáři Raškovic rozhodli opět uspořá-
dat výstavu ovoce, zeleniny a květin. Ter-
mín byl dohodnut na 1. říjnový víkend, 

svých psích miláčků s sebou nosit pytlí-
ky a hned to uklidit? Jak k tomu přijdou 
ostatní občané, kteří se snaží, aby u Vás 
v Raškovicích bylo hezky.

Kdybych já, Mikuláš nebo mojí čerti 
mohli zasáhnout do lidského dění a ne-
chali se volit, našim volebním heslem by 
bylo: „Raškovice bez psích exkremen-
tů kolem chodníků!“ A navíc teď, kdy 
se obecní úřad pouští do boje za nové 
chodníky v obci, zase se postaráte o to 
nechutné lemování?? Snažně Vás pro-
sím, zamyslete se nad tím. Děkujeme.

Už teď se těším na krásnou procház-
ku čistými Raškovicemi.

     
Mikuláš a jeho čerti

t. j. od 6. do 8. října. První dva dny byly 
určeny pro veřejnost, pondělí pak pro 
žáky ZŠ Raškovice a MŠ Pražmo, Raško-
vice a V. Lhoty. Jelikož nebyla zkušenost 
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s pořádáním výstav, někteří členové na-
vštívili výstavy v Neborech a v Dobré, 
kde nasbírali zkušenosti.

Pro umístění výstavy nám poskytl 
prostory v Kulturním středisku v Raš-
kovicích Obecní úřad Raškovice, za což 
zástupcům OÚ děkujeme.

Díky panu Martinu Mikolášovi, který 
obohatil výstavu různými historickými 
dokumenty, bylo zjištěno, že první výsta-
va v Raškovicích se konala přesně před 
devadesáti léty.         

Vystaveny byly různé druhy ovoce, 
zeleniny a květin ze zahrádek nejen čle-
nů ZO ČZS, ale i výpěstky místních ob-
čanů. Atmosféru výstavy dotvořily prá-
ce a výrobky žáků ZŠ Raškovice a MŠ 
Pražmo a Raškovice. Podíleli se také na 
výzdobě v čele s ředitelkou školy Mgr.
Kachtíkovou a učitelkou Ing. Kuryplacho-
vou. I jim paří poděkování.

Hlavní podíl na celé úspěšné akci má 
většina členů naší zahrádkářské organi-
zace. Ať to bylo zajištění vystavovaných 
exemplářů a jejich instalace, zajištění 
prodejních výrobků, napečení cukrář-

ských dobrot, zajištění bufetu a dobré 
medoviny, či zabezpečení služeb během 
celé výstavy, všichni přiložili ruku k dílu. 
Všem, kdo se podíleli na této akci, dě-
kujeme. Vždyť někteří věnovali výstavě 
celých pět dnů.  

Úroveň a věcnost výstavy byla hod-
nocena návštěvníky velmi dobře – jako 
zdařilá. I zástupce Územního sdružení 
ČZS, který výstavu navštívil, hodnotil 
velmi dobrou úroveň.

Výstavu navštívilo za tři dny celkem 
581 návštěvníků včetně žáků ZŠ a MŠ. 
Malí návštěvníci při odchodu byli ob-
dařeni skleničkou jablečného moštu 
a malou sladkostí. Ostatní návštěvníci si 
mohli zakoupit medové výrobky, postři-
ky a hnojiva, různé řemeslnické výrobky, 
květiny a v bufetu se občerstvit dobrou 
medovinou, domácími koláči a různými 
dobrotami.                            

Po pěti dnech náročné práce si všich-
ni s uspokojením oddychli.

Za ZO ČZS Raškovice 
Sysala Ladislav – jednatel

ZO Svazu postižených civilizačními chorobami
v Raškovicích

zdraví všechny občany a podává informace o své činnosti vytýčené v plánu na břez-
nové hodnotící schůzi.

Zde jsou naše aktivity

• Naše organizace čítá 40 členů, úbytek oproti minulému roku o 2 členy.
 Proběhly tři členské schůze s průměrnou účastí 83%.
• Na červnové členské schůzi byla uskutečněna přednáška MUDr. Jiřího Židka
 na téma zdraví a zdravá výživa seniorů. Pan doktor velmi zajímavým a vtipným
  způsobem radil jak správnou výživou docílit ve zdraví vyššího věku.
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• V říjnu byl naším hostem učitel jógy z „Oázy šťastného a zdravého života
 v Raškovicích“ p. Zdeněk Šebesta, který hovořil jak prodloužit vitalitu do
 nejvyššího věku. Kdo z občanů má zájem, může se přihlásit u p. Věrky Shönvické
  - v lednu příštího roku začíná nový šestitýdenní kurz. Na věku nezáleží,
 tak z chutí do toho!
• Spolu s klubem důchodců jsme organizovali odpoledne ergoterapie – drátkování
  na procvičení jemné motoriky prstů (účinné po mozkové příhodě). Vznikly opravdu 
 skvělé exponáty, z nichž byly mnohé na výstavě v centru SPCCH ve
 Frýdku-Místku na „Den otevřených dveří“ – měly velký úspěch, líbily se.
• Pro upevnění zdraví jsme zajistili rekondiční a relaxační pobyty, kterých
 se zúčastnilo 10 členů. Dle požadavků jsme také přispěli na masáže.
 Byly podány také informace o zdravotních pomůckách.
• Tři členky pro ZO Naděje v „Den proti rakovině“ obětavě prodávaly květinky – výtěžek
 byl odeslán na léky a lékařské přístroje. Občanům, kteří přispěli vřele děkujeme.
• Navázali jsme na spolupráci se zdejší základní školou a to tím, že jsme žáky
 čtvrtých tříd proškolili v poskytování první pomoci raněným.
• Zájezd do Rožnova na „Pekařské dny“ se vydařil, počasí nám přálo. Všichni
 účastníci zájezdu byli natolik spokojeni, že příští rok, kdy je 20. výročí této opravdu 
 skvělé akce, se pojede opět. Ochutnali jsme různé druhy pečiva, podpořili
 soutěžící a shlédli překrásná vystoupení lidových souborů.
• Dle zdravotních možností se zapojujeme do akcí klubu důchodců, místní knihovny
  a obecního úřadu.
• Charitativním počinkem bylo upletení ponožek a předání chovancům sociálního
  zařízení „Náš svět“ na Pržně.
• Nezapomínáme na jubileum našich členů, s blahopřáním předáme i milý dárek
• Prosincovou schůzi věnujeme vánočnímu posezení, které jako každoročně nám
  zpestří žáci zdejší školy zpěvem koled a hrou na hudební nástroje, za což
 děkujeme nejen dětem, ale i p. ředitelce Mgr. Kachtíkové a p. učitelkám.

Naše poděkování náleží obecnímu úřadu, který fi nančně přispívá na naši 

činnost. Všem občanům přejeme radostné vánoce a po celý rok 2013 pevné 

zdraví a štěstí. „Zdraví je to největší štěstí, pečujme o ně, dokud ho máme“!                                              

R. Muchová, předsedkyně SPCCH

Klub důchodců informuje

Vážení spoluobčané - celkové shrnutí 
činnosti klubu za rok 2012 přineseme v 
příštím vydání Raška. Nyní se jen zmí-
ním o vydařeném „Mikulášském večír-

ku“, který se uskutečnil 4. 12. 2012 v 
Hotelu Trávný. Zúčastnilo se 94 seniorů, 
program byl velice pestrý – vystoupe-
ní Mikuláše, čertů, kteří byli skvělí jako 
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každoročně, také se velice líbilo vystou-
pení Havířovských babek, pak tombola, 
pohoštění, skvělá hudba. Všem aktérům 
ještě jednou moc děkuji.

Připomínám ještě zimní vycházku 
dne 27.12. – trasa Zlatník - Visalaje, od-
jezd od Ondráše v 10,20 hod. se zakon-
čením na Penzionu Beskydy,  a první 
schůzku klubu v Novém roce 2013, kte-
rá se uskuteční 8. 1. 2013 v 15,00 hod. 
s přednáškou.

Na závěr chci vyjádřit velké poděko-
vání p. starostovi a všem zastupitelům 
Obce Raškovice, kteří nám štědře přispí-
vají na naše aktivity a věříme, že našemu 
klubu budou nakloněni i v roce příštím.

Všem našim občanům přeji pohodo-
vé prožití vánočních svátků, hlavně hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém 
roce 2013.           

 Marie Dybová, předsedkyně klubu

Bohoslužby o Vánocích

Bohoslužby o Vánocích

Římskokatolická farnost Morávka

24.12. 22.00 hod.
25.12.   7.00  a 8.40 hod.
26.12.   7.00  a 8.40 hod.
30.12.   7.00  a 8.40 hod.
31.12. 17.00 hod.
  1.1. 2013   7.00 hod. a 8.40 hod.

Římskokatolická farnost Dobrá

24.12. 15.00 hod. a 22.00 hod.
25.12.   8.00 hod. a 10.30 hod.
26.12.   8.00 hod. a 10.30 hod.
31.12. 10.30 hod. a Prašivá 15.00 hod. 
  1.1. 2013 10.30 hod. a 15.00 hod.

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/spot-a-origami/

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká 
republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladni-
ček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s 

obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrá-
lová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás v republice.  

Radostné a požehnané svátky

Kristova narození a Jeho pomoc

a ochranu po celý další rok

2013 Vám všem přejí

a vyprošují 

Mgr. Miroslaw Jesel CSsR.,
farář na Morávce 

a
P. Bohumil Vícha,

farář v Dobré
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Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. s. je občan-
ské sdružení, které poskytuje sociální 
služby osobám se zdravotním postiže-
ním a seniorům v celém MS kraji. Pra-
coviště ve Frýdku-Místku nabízí Poradnu 
pro osoby se zdravotním postižením, 
služby osobní asistence, sociálně aktivi-
zační služby či půjčovnu kompenzačních 
pomůcek. Jednou z dalších činností je 
i realizace projektů na podporu zaměst-
návání osob se zdravotním postižením, 
které jsou fi nancovány Evropskou unií 
a státním rozpočtem ČR.

V současné době v Centru probíha-
jí 2 tyto projekty, a to projekt „Vzájem-
nou podporou k integraci na trh prá-
ce“ a projekt „Společně k pracovnímu 
uplatnění“. Oba projekty si kladou za cíl 
zvýšit zaměstnanost osob se zdravot-
ním postižením. Jsou určeny osobám 
z Moravskoslezského kraje, které splňu-
jí podmínku nezaměstnanosti (déle než 
5 či 6 měsíců – dle projektu) a jsou uzná-
ny ČSSZ invalidními v I. až III. stupni nebo 
jsou ÚP ČR uznány osobami se zdravot-
ním znevýhodněním. Účastníci projektů 
si mohou vybrat z široké nabídky vzdě-

Další ročník sbírky bude probíhat od 2. do 15. ledna 2013.

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nej-
méně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do 
zahraničí.

Jak můžete sbírku podpořit?

• dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777

 nebo fi nančním příspěvkem na tříkrálové konto, č. ú. 66008822/0800 
• jako koledník
• příspěvkem do kasičky koledníků
• doporučte nás svým přátelům, například prostřednictvím Facebooku

                       Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová, koordináta Tříkrálové sbírky

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. pořádá
projekty na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
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lávacích a motivačních aktivit: Výuka na 
počítači, Pracovní a bilanční diagnostika, 
Rekvalifi kační kurzy, kurz Základy mezi-
lidské komunikace či Podpůrné skupiny. 
V rámci projektů je možné poskytnout 
zaměstnavatelům, kteří vytvoří nové 
pracovní místo pro účastníka projektu, 
příspěvky na mzdu účastníka po dobu 
6 měsíců. To je pro zaměstnavatele mo-
tivační. V současné době se na pracoviš-
ti ve Frýdku-Místku účastní projektů cca 

Pro názornou ukázku předkládáme fotografi e z aktivit projektů:

Práce se životopisy v Podpůrných skupinách Výuka na počítači

50 osob, z nichž někteří již našli vhodné 
a odpovídající zaměstnání. 

Bližší informace získáte v Centru pro 
zdravotně postižené Moravskoslezské-
ho kraje o. s., Kolaříkova 653, 738 01 
Frýdek-Místek. 

     
Bc. Hana Hajfl erová, DiS.,

sociální pracovnice

Tel.: 558 431 889, 

e-mail: czp.hajfl erova@czp-msk.cz

Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice

Občanům Raškovic a okolních vesnic je jistě známo, že fotbalový tým mužů již 
jedenáct let úspěšně reprezentuje obec v rámci Moravskoslezského kraje. Aby tato 
tradice pokračovala tak si samozřejmě musíme vychovat kvalitní nástupce, kteří po-
stupem času doplní současný kádr mužstva.

 Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem, myslíme si, že se nám tato činnost 
daří. Na naše hřiště našlo cestu během roku bezmála 50 dětí a teenagerů od 6-18let, 
kterým se u nás líbí a kteří se ve svém volném čase mohou  po škole či o víkendech 
„vyblbnout“se svými kamarády.

Družstva máme rozděleny dle výkonnosti a věku do tří kategorií:

1.  PŘÍPRAVKA – hráči narození  roku 2002 a mladší, v současné době nehrají žádnou 
dlouhodobou soutěž. V zimním období se účastníme Krajské ligy v sálové kopané, 

Mládežnická kopaná v Raškovicích
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kde jsme přihlásili 2 mužstva.Od konce prázdnin jsme trénovali 2x týdně na hřišti 
v Raškovicích(pondělí,středa) v zimním období využíváme tělocvičnu při ZŠ v Raško-
vicích, kde se scházíme v úterý od 16:30 – 18:00hod. Samotné tréninky jsou zábav-
nou formou zaměřené na rozvoj pohybových vlastností a obratnosti, na zvládnutí zá-
kladních herních prvků s míčem a na seznámení se základními pravidly kopané. Mezi 
hlavní tahouny v této kategorii patří Adam Havlík, Jirka Novák, Filip Horečka, Marek 
a Jan Šulcovi, Tadeáš Chodura, Václav Koloničný a Vojta Pavlík. Pochválit samozřej-
mě musíme i ostatní, kteří poctivě navštěvovali tréninky a ukázali, že mají fotbal 
rádi. Uznání zaslouží Jakub Madzia,Antonín Berek, Radim a Vojta Pavelkovi, Matyáš 
Ochman, Honza Luzar, Jirka Leštinský,Janků Jan, Viliam Horečka, Leon Slováček, 
Ondra Pohludka, Filip Čapčuch a Jáchym Foldyna. Tato skupina mladých fotbalistů je 
velkým příslibem do dalších let, proto je naším úkolem je v tomto zájmu podporovat 
a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro jejich další sportovní růst.

2.  STARŠÍ ŽÁCI – hráči narození v roce 1998 a mladší hrají se svými vrstevníky 
z okolních vesnic Okresní přebor. Tato kategorie věkově navazuje na kategorii pří-
pravek. Od poloviny srpna do konce října jsme v úterky a čtvrky trénovali na fotba-
lovém hřišti, od listopadu se každý čtvrtek od 16:00-18:00 scházíme v tělocvičně 
v Raškovicích.Tréninky jsou zaměřeny na zdokonalování se v ovládání míče, zlepšo-
vání fyzické kondice, rychlosti, obratnosti ale i na taktiku hry, lépe řečeno na rozvoj 
myšlení při hře. O víkendech(pokud hrajeme doma tak v sobotu odpoledne) jsme 
v podzimní části soutěže sehráli několik pěkných zápasů a ve skupině skončili na 
slušném 6.místě. Umístění v tabulkách pro nás ani není tak důležité, spíš nám jde 
o to poměřit naučené dovednosti z tréninků s jinými celky. Svým přístupem a aktivi-
tou dělá tým žáků radost všem, kteří se o kopanou v Raškovicích zajímají. Podzimní 
část ve výborné formě odehráli Dominik Blahuta, Matěj Csápai a Richard Mäkký. 
Svými výkony je podpořili i Michaela Csápaiová, Ondra Guziur, Denis Šulc, Jaroslav 
Dolech , Zbyšek Stibor a Radim Pěchovič. Do mužstva skvěle zapadli i kluci z příprav-
ky-Adam Havlík, Jirka Novák, Filip Horečka, Marek a Hoza Šulcovi, Tadeáš Chodura 
a Vašek Koloničný. Po posledním zápase byli hráči odměněni menším občerstvením, 
kdy nám maminky upekly oblíbenou sladkost(díky jim za to) a výbor oddílu zajistil 
pitný režim a další dobroty.

3.  DOROSTENCI – kategorie, kde se někteří spoluhráči potkávají na hřišti v Raš-
kovicích více než 10let. Patří do ní teenageři narozeni v roce1994 a mladší. Historie 
tohoto týmu není nijak oslnivá, výsledky až na pár výjimek nijak převratné. Myšlenka 
jak vychovat kvalitní fotbalisty je jednoduchá, dát jim možnost co nejvíce času trávit 
na hřišti, účastnit se zápasů a turnajů, talentovaným dát možnost hrát lepší soutěže. 
Hlavně v žákovském věku nedávat velkou důležitost výsledkům zápasů, ale raději 
individuálním výkonům jednotlivých hráčů.Již v loňském roce předváděli kluci skvělé 
výkony a letos na podzim svou výkonnost potvrdili. Dlouhodobá práce se odrazila 
i v tom, že někteří naši dorostenci dostali šanci v týmu mužů a rozhodně nezklamali. 
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Podzimní část přípravy jsme zahájili začátkem srpna pod vedením nového trenéra 
p. Adamíka. Tréninky jsou podstatně náročnější, zvlášť pokud jde o fyzickou kon-
dici, podstatná část přípravy je neustále prováděna s míčem. Po odehrání soutěž-
ních utkání jsme v okresním přeboru na II.místě a spokojeni jsme nejen s výsledky, 
ale hlavně s předváděnou hrou. Osu družstva tvoří hráči ročníku 1994 Luboš Krella, 
Robin Koláček, Tomáš Kopřiva a Roman Platoš. Výborně jim sekundovali mladší spo-
luhráči Vojtěch Staněk, Libor Gucký, David Kučák, Martin Bužek, Antonín Chalupa, 
Viktor Maťaťa, Dan Vlček, Sirio Tarantino, Mirek Vičan, Ladislav Rozehnal, Vlastík Mu-
roň, Jirka Guziur, Marek Mach a ze žáků Dominik Blahuta a Richard Mäkký. Do konce 
roku se kluci zůčastní ještě tří halových turnajů a v lednu 2013 zahájí zimní přípravu. 
Na závěr popřejme nejen jim,ale i ostatním mládežnickým týmům v obci mnoho 
úspěchů a příjemných zážitků při sportovních kláních v roce 2013 a hlavně přijďte se 
na naše naděje podívat, stojí to za to!

Foto našich dorostenců před domácím utkáním proti Čeladné

Dole zleva:
Viktor Maťaťa, David Kučák, Vojta Staněk, Vlastík Muroň,
Dominik Blahuta, Marek Mach.

Nahoře zleva: Roman Platoš, Mirek Vičan, Libor Gucký, Láďa Rozehnal,
Tomáš Kopřiva, Robin Koláček, Luboš Krella, Sirio Tarantino, Richard Mäkký
a trenér Martin Adamík.

Schází „marodi“ Jirka Guziur, Antonín Chalupa, Dan Vlček a Martin Bužek.

32



www.raskovice.cz 12 / 2012

Foto našich žáků před domácím utkáním proti Palkovicím

Brankář – Richard Mäkký
Dolní řada zleva: Tadeáš Chodura, Marek Šulc, Vašek Koloničný, Radim Pěchovič,
Adam Havlík, Jirka Novák a Honza Šulc

Horní řada zleva: Denis Šulc, Ondra Guziur, Matěj Csápai, Dominik Blahuta,
Míša Csápaiová, Jarek Dolech a Filip Horečka

Vedoucí činnosti s mládeží Platoš Martin
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Podzimní část sezony mužstva

Příprava začala v červenci, k jsme trénovali úterý – čtvrtek až do prvního mistrov-
ského utkání. Sehráli jsme tři přípravná utkání, vše venku  ať ušetříme  své hřiště.

Začali jsme domácí porážkou se  Smilovicemi 1:3, hned na jsme zvládli utkání 
v Petřvaldu 0:1, ale domácí prostředí nám asi neprospívalo a remizovali jsme se 
Stonavou 0:0. Další mistrovské utkání jsme sehráli ve Staré Bělé a opět vítězně 2:4. 
Doma s Vendryni opět remiza 1:1, ale to s lídrem soutěže  byl pro nás skvělý výsle-
dek. Staré město nás po matném výkonu přehrálo 3:1, utkáním s Vratimovem jsme 
si zpravili chuť a vyhráli doma 4:1. 

Za týden kluci získali bod v Brušperku 1:1 a doma to potvrdili vítězstvím nad 
Lutyni 4:0. Nešťastné utkání jsme odehráli v Bystřici, kde jsme inkasovali v 95 min. 
a prohráli 0:1.
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Následně utkáním v Albrechticích si to hráči vynahradili remizou 3:3. Další utkání  
venku jsme prohráli v Šenově 3:1. Odložené utkání s Čeladnou  jsme doma vyhráli 
1:0. Celkem se podzim vydařil a muži skončili na krásné 6. místě s 5 vítězstvími, 
4 remizami a  4 porážkami.

Máme sice velkou marodku, a celý podzim chybělo 5 hráčů, ale zvládli jsme to 
na výbornou.

Foto mužstva před domácím utkání s SK Stonava:

Horní řada zleva:
trenér Bauman Petr, Pohludka Jakub, Šalata Pavel, Drozd Peter, Kaciř Ondřej,
Klímek Tomáš, Špadt Martin, vedoucí mužstva Poledník Miroslav.

Střed zleva: Juřica Radek, Vojkovský Michal, Farský Lukáš, Fejke Richard,
Paleček Zbyněk. 

Nejvíc mě těší, jak se mě ptají jiné oddíly, jak to děláme, že většinu hráčů máme 
své a tak se nám vede  už 11 let v 1.A třídě. Jednoduchá odpověď , máme výbornou 
mládež a minimálně v každém utkání za nás nastoupí 2-3 naši dorostenci, kterým je 
jen 17 let. A další mají nakročeno do prvního týmu. V tom vidím velkou prioritu naše-
ho oddílu, a desítky let se o to snažíme, a jsem rád, že nám vychází sázka na mládež 
v naší malé obci, která si zaslouží takovou reklamu v celém kraji. Doufám, že vedení 
obce bude nadále nakloněno k naši práci s mládeží, patří ji také dík za prostředky, 
které nám poskytuje. Myslím si, že obci toto vracíme sportovními akcemi a alespoň  
tato kultura v obci pro lidi nám zůstala.

Sportovní vedoucí Šindler Vladimír
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Sportovní činnost i  opravy areálu byly závislé na  fi nanční podpoře vedení Obce 
Raškovice, sponzorů a dobrovolné činnosti příznivců podílejících se na zvelebení are-
álu TJ. Všem jmenovaných bych rád za jejich přispění poděkoval.

Vážení sportovní přátelé, rád bych touto cestou jménem hráčů všech věkových 
kategorií a výboru Tělovýchovné jednoty Pražmo-Raškovice poděkoval za vaši přízeň. 
Popřál do nového roku hlavně zdraví, sportovního ducha a pozval Vás na sportovní 
utkání či sportovně společenské akce  do našeho areálu v roce 2013.

Břetislav Jančálek
předseda
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Volejbalový klub Raškovice

www.vkraskovice.cz

Volejbalová přípravka zaměřená na pohybové a míčové hry a základy volejbalu 
probíhá pod vedením Šárky Sonnkové, Evy Blahutové, Jakuba Bohačíka a Vaška 
Sonnka každé pondělí a úterý od 15.00-
16.30 hodin v tělocvičně v Raškovicích. 
Na tréninky chodí až 25 dětí, které jsou 
rozděleny do tří skupinek, které se věnu-
je vždy jeden z trenérů. 

Základy volejbalu formou přehazova-
né pře síť, správného házení míče jedno-
ruč z místa i v pohybu nebo výskokem 
zvládnou už děti z první a druhé třídy. 
Třeťáci se již snaží o odbíjení prsty ve 
dvojicích a z vlastního nadhozu, čtvrťáci 

MINIVOLEJBAL 1. - 5. TŘÍDA
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a páťáci se učí podání vrchem jednoruč 
a odbíjení prsty přes síť po přihrávce od 
spoluhráče.

Na tréninky se scházejí v pondělí a ve středu od 16.30 nebo od 16.00. Pod vede-
ním Pavly Kohutové a Veroniky Jerglíkové se snaží zdokonalovat v šestkovém volej-
balu. Holky i kluci už zvládnout zahrát všechny volejbalové údery-odbití prsty, odbití 
spodem-bagr, odbití vrchem jednoruč-podání, učí se správně smečovat a blokovat. 

Žačky a žáci hrají v této sezóně okresní přebor smíšených družstev. V soutěži se 
jim již podařilo některá utkání dovést do vítězného konce. Soutěž se hraje turnajovým 
způsobem 1x měsíčně.

Tréninky kadetek probíhají v tělocvič-
ně v Raškovicích ve středu od 18.00-19.30 
a v pátek od 16.00-18.00 hodin. Pod 
vedením p. Biolka hrají kadetky krajský 
přebor.

TABULKA K 9.12.2012

Celková tabulka soutěže 1.turnaj 2.turnaj 3.turnaj 4.turnaj 5.turnaj 6.turnaj Celkem

Pořadí Družstvo Body Body Body Body

1. Palkovice 7 8 8       23

2. ŠSK Beskydy A 5 6 6       17

3. ŠSK  Beskydy B 2 4 4       10

4. -5. Metylovice 3 1 2       6

4. -5. ŠSK Ostrava 0 3 3       6

6. Raškovice 1 2 1       4

V tabulce jsou body za jednotlivá utkání, za každý vyhraný zápas je 1 bod.

ŽÁCI A ŽAČKY 5. - 9.TŘÍDA

KADETKY
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Ženy v letošní sezóně hrají opět kraj-
ský přebor žen II. třídy. Tréninky probíhají 
každý čtvrtek od 17.00 v tělocvičně ZŠ 
Dobrá. Ženy, které již soutěž nehrají, se 
scházejí každé pondělí od 18.00 v tělo-
cvičně v Raškovicích.

ŽENY
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TABULKA K 9.12.2012 

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ Frenštát pod Radhoštěm  16 15 1 0 45:8 1287:797 44
2. KV Tatra Kopřivnice  16 14 2 0 43:10 1271:853 41
3. TJ Ostrava B 16 13 3 0 40:11 1193:834 39
4. TJ Sokol Poruba  16 8 8 0 34:26 1295:1119 27
5. DTJ Polanka nad Odrou  16 7 9 0 24:30 1124:1111 21
6. VK Raškovice  16 7 9 0 27:32 1178:1277 20

7. TJ Jäkl Karviná  16 6 10 0 22:34 997:1176 18
8. TJ Sokol Stará Bělá  16 2 14 0 6:44 664:1190 5
9. TJ Sokol Palkovice  16 0 14 2 2:48 588:1240 -1

Bodování : Za každé utkání vyhrané 3:0 nebo 3:1 jsou 3body, za výhru 3:2 jsou 2 body,
za prohru 2:3 je 1bod.

TABULKA K 9.12.2012

1. TJ Sokol Kozlovice  14 13 1 0 41:10 1049:805 39
2. VK Raškovice  14 10 4 0 34:21 1070:946 27

3. TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem  14 8 6 0 30:21 969:834 25
4. TJ Kotouč Štramberk  14 8 6 0 29:24 1168:1116 24
5. ANAJ SK Metylovice  14 7 7 0 27:27 1139:1136 21
6. KV Tatra Kopřivnice  14 5 9 0 22:28 1041:1093 16
7. TJ TŽ Třinec A 12 3 9 0 13:29 806:988 10
8. TJ Sokol Palkovice C 10 0 10 0 0:30 426:750 0

Bodování : Za každé utkání vyhrané 3:0 nebo 3:1 jsou 3body, za výhru 3:2 jsou 2 body,
za prohru 2:3 je 1bod.
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Tréninky mužů probíhají každý pátek od 18.30-20.00 v tělocvičně ZŠ Morávka. Muži 
hrají okresní přebor.

Smíšené družstvo žen a mužů VK Raškovice hraje soutěž Regionální Beskydské vo-
lejbalové ligy (RBVL) organizované turnajovým systémem vždy 1x měsíčně. Soutěž 
zahrnuje 2 skupiny:liga A a liga B.

MUŽI

Smíšenky
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TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ Jäkl Karviná B 10 9 1 0 29:12 953:846 26
2. TJ Sokol Mosty u Jablunkova A 10 7 3 0 26:15 929:837 22
3. VK Raškovice A 10 6 4 0 23:17 842:861 18

4. TJ Sokol Nýdek A 10 5 5 0 23:18 909:858 18
5. VK Baška A 10 6 4 0 20:17 819:742 16
6. TJ Sokol Frýdek - Místek B 10 6 4 0 21:18 887:869 16
7. SK Třanovice A 10 5 5 0 15:19 711:707 14
8. Tělocvičná jednota Sokol Staříč A 10 5 5 0 19:22 887:908 13
9. TJ Sokol Hnojník B 10 4 6 0 16:19 788:798 13
10. TJ Sokol Frýdek - Místek A 10 2 7 1 12:27 737:886 6
11. TJ Sokol Hnojník A 10 0 10 0 10:30 782:932 2

Bodování : Za každé utkání vyhrané 3:0 nebo 3:1 jsou 3body, za výhru 3:2 jsou 2 body,
za prohru 2:3 je 1bod.

Tabulka k 9.12.2012

Liga B

pořadí družstvo c v vt pt p pk sety míče body

1. Hukvaldy 8 6 1 0 1 0 14:3 (4.667) 408:292 (1.397) 20
2. Pohoda 8 6 0 0 2 0 12:4 (3) 380:317 (1.199) 18
3. VT Sinusoida 8 4 2 2 0 0 14:6 (2.333) 431:372 (1.159) 18
4. Ostravička 8 4 1 2 1 0 12:7 (1.714) 417:396 (1.053) 16
5. Raškovice 8 4 1 1 2 0 11:7 (1.571) 407:402 (1.012) 15

6. Dan team 8 3 1 4 0 0 12:9 (1.333) 430:432 (0.995) 15
7. Dapsáci 8 3 2 1 2 0 11:8 (1.375) 395:371 (1.065) 14
8. Pupíci 8 3 2 1 2 0 11:8 (1.375) 422:412 (1.024) 14
9. Mamma Mia 8 1 4 2 1 0 12:10 (1.2) 423:440 (0.961) 13
10. Plum Star 8 2 2 3 1 0 11:10 (1.1) 450:410 (1.098) 13



www.raskovice.cz 12 / 2012

PODĚKOVÁNÍ

VK Raškovice děkuje ZŠ Morávka, ZŠ Raškovice a ZŠ Dobrá za spolupráci týkající 
se vstřícnosti v pronájmech tělocvičen a vždy seriózní jednání týkající se jakýchkoliv 
problémů s organizací tréninků, cvičení a mistrovských utkání.

VK Raškovice děkuje všem sponzorům,obci Pražmo, obci Vyšní Lhoty a přede-
vším obci Raškovice za fi nanční podporu, bez které by volejbalový klub nemohl exis-
tovat, fungovat a rozvíjet své aktivity. Bohužel i přes veškeré úsilí obce a ZŠ se stále 
nedaří zajistit výstavbu nové tělocvičny, která v naší obci tolik chybí nejen našemu 
klubu a ostatním zájmovým sdružením v obci (ASPV, fotbal, judo, hasiči), ale přede-
vším všem dětem základní školy v Raškovicích. 

Za VK Raškovice Šárka Sonnková

ASPV

V sobotu 1.12.2012 proběhlo zdravotní předmikulášské cvičení organizované 
ASPV. Pod vedením profesionálních lektorek byla první hodina věnována africkému 
tanci, druhá cvičební hodina byla zaměřena na zdravotní protahovací cvičení-Pilates. 
Sobotní dopoledne bylo zakončeno přednáškou o léčebném systému Ájurvéda. Ájur-
véda klade velký důraz na prevenci a neustálou podporu zdraví za pomoci vyvážené 
stravy, pozitivního myšlení, životního stylu atd. Porozumění principům ájurvédy nám 
umožňuje pochopit přirozené zákony, které pomáhají vytvářet zdravé a vyrovnané 
tělo, mysl a ducha s přihlédnutím k individuální konstituci člověka, a pochopit jaké 
změny v životním stylu tento zdravý stav podporují.

POZVÁNKA

VÝBOR VK RAŠKOVICE ZVE 

VŠECHNY SOUČASNÉ I BÝVALÉ ČLENY VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU NA 

VÁNOČNÍ TURNAJ, 

KTERÝ SE BUDE KONAT V PÁTEK 28. 12. 2012 V TĚLOCVIČNĚ V RAŠKOVICÍCH

OD 15.00 HODIN.
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11. Bahňáci 8 3 1 1 3 0 9:9 (1) 369:348 (1.06) 12
12. Baskeťáci 8 2 1 2 3 0 8:11 (0.727) 365:410 (0.89) 10
13. Šestky 8 1 2 2 3 0 8:12 (0.667) 397:418 (0.95) 9
14. Starmes Team 8 2 1 1 4 0 7:11 (0.636) 342:376 (0.91) 9
15. S.O.V.A. 8 1 1 2 4 0 6:13 (0.462) 392:404 (0.97) 7
16. Vojkovice 8 1 1 2 4 0 6:13 (0.462) 380:415 (0.916) 7
17. ČSAD Frýdek-Místek 8 0 3 0 5 0 6:13 (0.462) 360:408 (0.882) 6
18. TJ Sokol Chotěbuz 8 0 0 0 8 0 0:16 (0) 255:400 (0.638) 0
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Vážení spoluobčané,

nastalo zimní období, čas sněhu, mrazu, studených a nepříjemných větrů a pro-
to mi dovolte, abych Vás seznámil s problematikou péče o zvěř v zimním období, 
s povinnostmi a problémy týkající se této oblasti a také s tím, čím by jste mohli vy, 
občané obce Raškovic být nápomocni nám, členům Mysliveckého spolku Raškovice 
úspěšně překonat svízele a nástrahy zimního období ve vztahu ke zvěři.

V tomto směru se jedná hlavně o přikrmování (nikoliv tedy krmení), hlavně spár-
katé zvěře (v našem případě jelení a srnčí zvěř ), které musí pak být kvalitativně 
i kvantitativně dostatečné, dobré a zdravotně nezávadné. Doba přikrmování spárkaté 
zvěře, říkejme tomu „ krmná sezona “ začíná v našem případě datem 1. října a trvá 
de facto zhruba 6 měsíců, tj. do konce března následujícího roku. Samozřejmě, začá-
tek a konec krmné sezony se řídí přírodou, v tomto případě počasím. Podle toho také 
myslivecký hospodář určuje časové intervaly přikrmování spárkaté zvěře. Čím déle 
je na začátku krmné sezony počasí příznivé, tj. bez sněhu nebo jen s malou vrstvou, 
tím je doba mezi jednotlivým přikrmováním větší, obvykle 14 dnů. Čím je počasí horší 
vzhledem k množství napadaného sněhu a venkovním teplotám, tím se samozřejmě 
intervaly přikrmování zmenšují na polovinu, to znamená, že se přikrmuje jednou týd-
ně, někdy i několikrát týdně. Potřeba přikrmování v zimním období je diktována i tím, 
že většina samic spárkaté zvěře je těžká a nastávající mláďata čerpající živiny z těl 
matek získávají právě v tomto období základy svých budoucích životních kvalit. U ba-
žanti zvěře je přikrmování (říká se tomu „sypání“) celoroční, tedy i v letních měsících, 
ale pouze v místech, kde se bažantí zvěř zdržuje, ne tedy do všech zásypů. Rozdíl 
mezi letním a zimním přikrmováním bažantí zvěře je v tom, že v zimních měsících 
jsou intervaly mezi jednotlivým přikrmováním kratší a množství krmiva je podstatně 
více než v letním období. Podle toho musíme mít na skladě i potřebné množství kr-
miva jak pro zvěř spárkatou, tak i bažantí, abychom ji byli schopni pomoci překonat 
nástrahy zimního období. Jistě jste si všimli, že jsem zatím nikde uvedl způsob při-
krmování zaječí zvěře. To se vlastně samostatně ani neprovádí, neboť zaječí zvěř se 
přikrmuje u krmelců a zásypu společně se zvěři spárkatou a bažantí.

Pro vaši zajímavost uvedu počty krmných zařízení, které obhospodařujeme a kte-
ré musíme zásobovat hlavně v zimním období:

- 13 krmelců velkých
- 14 bažantích zásypu
- 2 krmeliště
Vzhledem k uvedeným počtům krmných zařízení rozmístěných na rozloze 736 ha 

honitby, kterou užíváme k výkonu práva myslivosti a počtu 12 členů našeho spolku, 
musíme vynaložit nemalé úsilí jak při zajišťování krmiva na zimní období, tak i při 
vlastním zásobování ( přikrmování ). 

Co se týče druhu krmiva na zimní období:

- objemová krmiva – obsahují nejen řadu výživných látek, které dovede zvěř 
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lépe či hůře využit, ale jejich význam spočívá i v odstraňování pocitu hladu a konečně 
i ve zlepšení průchodnosti natrávené potravy zažívacím traktem;

za nejhodnotnější objemová krmiva považujeme sena jetelová, vojtěšková 

a jetelotrávní směsky;
- méně kvalitní je luční seno, v žádném případě nelze krmit senem kyselým, 

vymoklým a už vůbec ne plesnivým. K objemovým krmivům patří také ohryzové 
větve z ovocných stromů hlavně pro zajíce nebo poražené stromy, z nichž bere ráda 
kůru zvěř spárkatá.

- jaderná krmiva – obsahují nejdůležitější stavební a energetické látky pro 
život zvěře;

z přirozených krmiv jsou to žaludy, kaštany a bukvice, k výborným jaderným kr-
mivům patří zrno téměř všech našich obilovin, ovšem za nejvhodnější se považuje 
oves a ječmen. Kukuřice je vyživářsky velmi hodnotná, ale zvěř zbytečně zatučňuje. 
Vhodné jsou i semena luštěnin.

- dužnatá krmiva – jsou především zdrojem tekutin a některých druhů vitamí-
nů nezbytných pro každý organismus;

nejčastěji zvěři předkládáme krmnou řepu, brambory a v čerstvém stavu i cuk-

rovku a topinamburu. Mezi dužnatá krmiva patří také i padaná jablka, hrušky, švest-
ky a jeřabina.

Uvedená krmiva jsou doplňována i vitamíny a dalšími látkami, které zvěř získává 
přímo buď z krmiv nebo z volné přírody, což je ideální, protože my sami nejsme 
schopni dodat zvěři vše co potřebuje. Nezbytnou součásti v systému přikrmování 
zvěře je i sůl kusová - kamenná, kterou předkládáme přímo do korýtek krmelců (ta 
se nám bohužel poměrně často z korýtek ztrácí ), nebo také sůl smíchanou s jílem 
jako slaný liz.

Zásadou přikrmování by mělo být: přikrmovat pokud možno pravidelně v malých 
dávkách, aby zvláště jaderné krmivo nezkonzumovali silnější jedinci, kteří si vždy 
vynutí přednostní příjem potravy v nadbytečném množství. Pšenici se spárkatá zvěř 
nepřikrmuje, je dietetický nevhodná.

V našem případě předkládáme spárkaté zvěři krmiva objemová, to znamená kva-
litní sena společně s jaderným krmiven, hlavně ovsem. U bažantí zvěře je to přede-
vším pšenice a semenný odpad z čističek.

Čím nám můžete pomoci vy, občané?

Pokud se rozhodnete vzít něco zvěři na přilepšenou při zimních procházkách příro-
dou, případně při návštěvě krmelců, tak je to určitě mrkev, kterou ale nekrájíme, pak 
řepu, tu můžete krájet na menší části ale jen v tom případě, že ji dáme takové množ-
ství, které zvěř spotřebuje. Pokud nakrájené řepy dáte ke krmelcům větší množství, 
dojde k tomu, že rostlinná pletiva jsou na řezných plochách napadena hnilobou, která 
potom působí zvěři nebezpečné střevní katary. Rovněž můžete vzít sebou i jablka 
a hrušky, ale taktéž v menším množství. Ještě bych chtěl uvést problém, který nás 
myslivce trápí hlavně v zimním období.
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Jsou to volně pobíhající, puštění psy. Tito psi často nahánějí hlavně srnčí zvěř 
a tá v době větší sněhové pokrývky se během snadno unaví. Srnčí zvěř je sice 
v běhu rychlá, ale nevydrží dlouho běžet, snadno se unaví a v nemalých případech 
u ní dochází k zápalu plic a úhynu. Navíc vlivem slunečního tepla dochází k roztáva-
ní horní vrstvy sněhu a při snížení teploty se tvoří vrchní ledová krusta, která srnčí 
zvěři při běhu poškozuje končetiny, do kterých se pak snadno dostává infekce a zvěř 
rovněž hyne. Srnčí zvěř by měla mít v zimním období klid při pohybu, čímž snadno 
překoná sněhovou pokrývku.

Proto jménem všech myslivců prosím všechny majitele psů bez rozdílu rasy 
o zajištění svých mazlíčků před volným pobíháním přírodou bez přítomnosti svých 
páníčků.

Vrkoč Vladimír
předseda a myslivecký hospodář
Mysliveckého spolku Raškovice

Pojďte si s námi zacvičit                                                                     

Pojďte si s námi zacvičit do naší nové tělocvičny

u Základní školy v Dobraticích. Můžete se připojit

do již zaběhnutých sportovních kroužků:

Pondělí  17.30 – 18.30  hod. Zumba                                                     

Úterý  18.30 – 19.30 hod. Aerobic

Středa  18.30 – 20.00 hod. Zdravotní cvičení

Čtvrtek    9.30 – 11.00 hod. Jóga

Čtvrtek  18.00 – 19.00 hod. Cvičení s míči

Tělocvičnu si také můžete pronajmout individuálně k těmto sportovním akti-

vitám: házená, volejbal, basketbal, sálová kopaná, nohejbal, tenis, stolní tenis, 

badminton, fl oorball atd.  Zapůjčíme Vám sítě, branky, stoly, míče, míčky, pál-

ky i rakety.

Můžete také využít naše sportovní nářadí: odrazové můstky, kozy, švédské 

bedny, trampolínu, žebřiny a ostatní sportovní vybavení.

                                                                                                              

Poplatky za pronájem:

- sportovní aktivity a míčové hry 250,- Kč / hod.

- badminton - 1 dráha   160,- Kč / hod.

- stolní tenis - 1 stůl     80,- Kč / hod.

Tělocvičnu si můžete objednat u správce Bc. Klesniakové Karin,  tel. 732740170.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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ty leté a osmileté gymnázium, s. r. o, 
              Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek 
     Tel., fax.: 558 433 572 www.cogfm.cz 

   
Soukromá škola s dlouholetou tradicí zve zájemce o studium  
na Dny otev ených dve í ve dnech 6. 12. 2012, 17. 1. 2013 od 11:00 do 16:00 hodin 
 
Studijní obory 
 
79- 41- K/81 gymnázium (osmiletý 

studijní cyklus) je ur en žák m, 
kte í 

  ukon ili 5. ro ník základní školy 
 cht jí své schopnosti dále pln  

rozvíjet 
 mají zájem o další studium na 

vyšších odborných a vysokých 
školách 

79 - 41- K/41 gymnázium všeobecné 
( ty letý studijní cyklus) je ur en 
žák m, kte í 

 ukon ili 9. ro ník základní školy 
 cht jí dosáhnout úplného 

st edoškolského vzd lání 
 mají zájem o další studium na 

vyšších odborných a vysokých 
školách 

 
Nabídka školy 
 
široké jazykové vzd lání (anglický, n mecký, špan lský, francouzský a ruský jazyk), 
individuální p ístup v mén  po etných kolektivech, možnost integrace handicapovaných 
žák , individuální formy studia pro vrcholové sportovce a nadané žáky, konzulta ní 
hodiny pro studenty, bezplatné studium v USA. 
 
Kontaktní adresa o.kotaskova@seznam.cz 

Soukromá hudební výuka Mirriam Dýrrové, dipl. um.
spolu s jejími žáky

Vás zvou na

v e ř e j n é   p ř e d e h r á v k y,
které se konají

v informačním středisku ZŠ v Raškovicích

dne 7.2. 2013 v 16,30 hod.
Těšíme se na Vaši hojnou účast

vstupné dobrovolné
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VODA TOPENÍ PLYN
  JOSEF HLISNÍK 

  
Nabízí tyto služby: 
 
VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:  
 vým na rozvod  pitné a užitkové vody,rekonstrukce koupelen, 
 vým na vodovodních baterií,montáž oh íva  vody elektrických, 
 kombinovaných. 
 
 
 
TOPENÁ SKÉ PRÁCE: 
vým na otopných t les,v etn  rozvod  v m di železe nebo 
vícevrstvých trubkách.Montáž podlahového topení v etn  pokládky 
polystyrénu.Montáž kotl  na tuhá paliva.Solární systémy. 
     
 
 
PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 
montáž plynových kotl ,plynových spot ebi ,plynových oh íva  
vody,provád ní plynových p ípojek od HUP. 
 
Dodávka instala ního materiál ,v etn  spot ebi  (kotle, bojlery atd.) 

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

www.votopl-hlisnik.kvalitne.cz 
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   GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, 
  Okrasné d eviny, d ev ný zahradní nábytek, dekorace. 

Garážová vrata od 9.999 K  v . 20% DPH.   

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

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

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

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

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

Kadeřnictví Kadeřnictví 
za lékárnouza lékárnou
       v Raškovicích

(Dámské, Pánské, Dětské)

OTEVÍRACÍ  DOBA:
Po:      9,00 – 16,00
Út:      9,00 – 16,00
St:      9,00 – 16,00
Čt.:      9,00 – 14,00
Pá:      9,00 – 14,00

Objednat se můžete kdykoliv
na tel. čísle:  723 936 774

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Vážení přátelé,

Klub českých turistů (KČT) se na Vás obrací s žádostí o pomoc při výstavbě Bezru-

čovy chaty na Lysé hoře.
V současné době je dokončen suterén chaty, do výkopu je osazen podzemní zásobník 

na vodu o objemu cca 60 m3 a dokončují se další menší objekty. Letošní plán výstavby je

téměř splněn. Na jaře budeme pokračovat s výstavbou přízemí a II. NP včetně zastřešení.
Naše Bezručova chata na Lysé hoře bude mít „lidský rozměr“ a bude přesnou repli-

kou toho, co zde vybudovali naši předkové v roce 1933-35. I oni tenkrát stavěli z veřejných 
sbírek a z darů od sponzorů a byli odkázáni na pomoc brigádníků, turistů, i oni tehdy žili 
v celosvětové hospodářské krizi.

KČT je občanským sdružením, neziskovou a nestátní organizací. Proto se obracíme 
s prosbou na všechny příznivce, turisty a přátele našich hor, aby se zapojili do právě 
vyhlášené celostátní akce:

„DARUJ PALETU CIHEL“

V rámci této akce si mohou jednotlivci, rodiny, kamarádi, přátelé na pracovišti, nebo 
spolupracovníci v kanceláři, živnostníci, sportovní kluby, podniky apod. zakoupit paletu 

cihel a darovat ji na obnovu Bezručovy chaty.
Na jedné paletě je 80ks cihelných tvár-

nic Porotherm. Celkem budeme potřebo-
vat 300 palet cihelných tvarovek. Jedna 

paleta cihel stojí 3700,-Kč. Částku mů-
žete poukázat na účet Veřejné sbírky, na 
účet zřízený u Raiffeisenbank, jehož číslo je 
330010033 /5500.
Do poznámky stačí uvést jméno dárce (název
 spolku či fi rmy) a heslo „PALETA CIHEL“.

Každý dárce, jednotlivec, parta kamará-
dů, živnostník, sportovní klub, skupina spo-
lupracovníků apod. budou navždy uvedeni 

na tabuli cti uvnitř nové chaty jako podě-
kování a vděk dárci za jeho velkorysost. 
Mohou se tak pochlubit svým potomkům, 
že přispěli k obnově Bezručovy chaty, 
čímž umožnili pokračování tradice tohoto 
významného turistického stánku na nejvyš-
ším vrcholu Beskyd.

Všem dárcům předem děkuje 
Ing. Jan Havelka

předseda komise pro výstavbu Bezručovy chaty

Ostrava, říjen 2012






