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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

RaškaR 9 / 2014

Volby do zastupitelstva obce dne 10. – 11. 10. 2014 

Hodnocení čtyřletého volebního období 2010 – 2014 

Informace úřadu, kronikářů, ze školy i ze sportu

Pozvánka našich zahrádkářů na výstavu ovoce
a zeleniny 27. – 29. 9. 2014
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Vážení spoluobčané, 

čtyři roky uběhly jako voda a je tady 
konec volebního období 2010 - 2014, čas 
hodnocení a skládání účtů. Protože nikdo 
z nás neví, jak dopadnou nové volby, chci 
poděkovat celému zastupitelstvu a všem, 
kteří pracovali v různých výborech za čtyř-
letou spolupráci. Z mého pohledu to byla 
ta nejlepší, co po porevolučním období 
byla. Na jednáních zastupitelstva a na 
jednotlivých výborech panovala shoda 
a pracovní pohoda. To se též projevilo na 
výsledcích. Svými návrhy a rozhodnutími 
se všichni snažili, aby to bylo ve prospěch 
obce a vás občanů a abychom splnili to, co 
jsme vám slíbili ve volebních programech. 
Dnes víme, že spoustu věcí se podařilo 
splnit. 

Z těch větších splněných akcí bych 
zmínil např. asi 5 km nového vodovo-
du, krásný a hlavně využívaný sběrný 
dvůr a opravenou plochu u lékárny se 
zateplenou budovou. Dále se nám poda-
řilo skoro nemožné, máme zateplenou 
základní a mateřskou školu s výměnou 
oken a topného systému, kde dojde ke 
značným úsporám energií, také máme 
rekonstruovanou tělocvičnu.

Je opravená část obecních komuni-
kací, zpevněné plochy pod kontejnery, 
u obecního úřadu je nová odstavná plocha 
pro nástup a výstup cestujících s novou 
zastávkou a úpravou křižovatky. Nové 
zpevněné plochy jsou i kolem obecních 
bytových domů a taktéž jsme zakoupili 
novou uklízecí techniku. Byly pořízeny 
kompostéry, nové kontejnery. Převážná 
část těchto staveb a věcí byla pořízena 
z dotačních peněz, na fi nancování se obec 
podílela jen částečně.

Další výčet činností:

- oprava symbolů a pamětihodností obce

- nový územní plán – nachází se těsně 
před dokončením

- přispění na opravu kaple Sv. Rozálie

- plné využití čistírny odpadních vod, 
fi nancování oprav

- zavedení rozvozu obědů pro seniory 

- souhlas koupě některých budov a po-
zemků bývalého Slezanu

- zajištění bezpečnosti dětí před školou 
– pracovník pro dozor

- spolupráce s Klubem seniorů

- spolupráce s Domovem pro seniory 
v Komorní Lhotce

- návštěvy a besedy s občany při jejich 
životním jubileu

- podpora mladých manželů při narození 
dítěte

- podpora činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů, oddílu kopané, odbíjené, oddílu 
juda a dalších zájmových organizací 
a spolků

- podpora činnosti knihovny a Památníku 
Raškovice

- zajištění potřebné autobusové dopravy

Vím, že se nám některé sliby nepodaři-
ly splnit. Co nás mrzí je, že se nám nepo-
dařilo vybudovat bezpečný a bezbariérový 
chodník. Ne proto, že by byla nevůle, ale 
jelikož nám nebyla přidělena dotace.

To, co nám nevyšlo, bude určitě námě-
tem pro nové zastupitelstvo, které vzejde 
z voleb 2014 - 2018.

Úvodní slovo starosty
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Na závěr chci poděkovat vám voličům, 
kteří jste k volbám přišli a dali nám své hla-
sy a důvěru. Doufám, že jsme ji nezklama-
li. Pro nás bude důkazem o spokojenosti 
vás občanů to, jak dopadnou nové volby, 
zda přijdete a znovu nám dáte svůj hlas.

Již dnes víme, že ve volebním období 
2014 - 2018 nekandidují dva nynější zastu-
pitelé, a to Ing. Michal Madzia, současný 
předseda fi nančního výboru, který svou 
funkci vykonával se svými členy zodpo-
vědně a společně připravovali podklady 
pro jednání zastupitelstva. Jejich rozhod-
nutí  byla vždy  důkladně konzultována, 
prověřována a zastupiteli respektována. 
Druhým zastupitelem, který ve volbách 

nebude kandidovat je PhDr. Simona 
Carbolová (Černá), která měla na starosti 
kulturu a školství. Každoročně mimo jiné 
připravovala se svým týmem oslavy Dne 
Raškovic, obětovala tomu spoustu osob-
ního času a tyto akce byly řadou z vás 
oceněny potleskem. Tímto chci oběma 
poděkovat za svědomitě odvedenou 
práci. Děkuji.

Chci poděkovat též vedení základní 
a mateřské školy, školy Karakal, před-
sedům jednotlivých spolků, organizací, 
či sdružení, podnikatelům za výbornou 
spolupráci.

 Jiří Blahuta, starosta

Vážení spoluobčané, 

cílem zastupitelstva obce vždy bylo, 
aby se u nás – v Raškovicích žilo dobře.

Společně s Vámi občany jsme se sna-
žili své volební sliby splnit.

Velmi důležitá byla shoda mezi zastupi-
teli, uvážlivá jednání a vzájemná tolerance.

Kladně lze hodnotit spolupráci se 
sborem dobrovolných hasičů, oddílem 
kopané, odbíjené a dalších zájmových 

organizací a spolků, základní a mateřskou 
školou, Památníkem Raškovic, kronikáři 
obce.

Vážíme si našich seniorů a snažíme se 
jim vyjít vstříc v jejich požadavcích.

Milí spoluobčané,
děkuji Vám za spolupráci a důvěru 

a věřím, že oboje mezi námi bude trvat 
i nadále.

PaedDr. Václav Průcha, místostarosta

UPOZORNĚNÍ: Obec Raškovice není zadavatelem ani investorem rekonstrukce 
vodovodu „Místní zdroj Zimný - úprava způsobu zásobování“, která se provádí od 
mostu u Bobra až k lávce přes řeku Mohelnici, zastávka Na kaluži. Zadavatelem 
a investorem je SmVaK, prováděcí fi rmou RV styl s.r.o. 

V případě problému či dotazu se můžete obrátit na zástupce jednotlivých fi rem:
SmVaK  - 737 253 323
RV styl  - 731 979 122 Jiří Blahuta, starosta
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Důležité informace pro občany:

Kalendáře na rok 2015

Obec Raškovice opět chystá tisk 
stolních kalendářů na rok 2015 tak jako 
vloni. Kalendář by trvale bydlící občané do 
svých domácností měli obdržet ke konci 
roku 2014.

Informace o úřadování o vánocích

Již nyní informujeme občany, že po-
slední úřední den v letošním roce bude 
v pondělí 22.12. 2014. Obecní úřad i sta-
vební úřad Raškovice bude uzavřen až 
do 2.1. 2015 (včetně),  z důvodu čerpání 
dovolené zaměstnanců. 

Informátor Raška

Pokud trvale bydlící občané v Raško-
vicích neobdrží informátor Raška, infor-
mujte o tom podatelnu obecního úřadu. 
Neustále se snažíme urgovat doručovací 
orgán Českou poštu s.p., aby spolehlivost 
doručení byla stoprocentní, ale ne vždy 
tomu tak je. Majitelé chat a rekreačních 
chalup, kteří si informátor na daný rok 
zaplatili, jej obdrží poštou na jimi udanou 
doručovací adresu, proto jej od doručova-
telů, kteří jej roznášejí v obci nepožadujte!

Možná družba???

V loňském roce byla oslovená obec 
Raškovice polským partnerem o spo-
luúčast na projektu přeshraniční spo-
lupráce.

Projekt nazvaný „Zimní Ski Tour – 
Letní Pump Track” byl spolufi nancovaný 
Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a ze státního rozpočtu 
v rámci přeshraniční spolupráce Polsko 
- Česká republika 2007−2013 prostřed-
nictvím Euroregionu Beskydy. Bohužel 
zimní část se nekonala pro nepříznivé po-
časí. Po několika schůzkách u nás a pro-
jednání podmínek dotace nás pozvali 
na poslední prázdninový víkend polští 
partneři, abychom se zúčastnili druhého 
projektu a to cyklistických závodu (Pump-
-Track) v obci Rajcza. Polský partner pro 
nás přijel v sobotu ráno, my jsme naložili 
kola a reprezentační tým ve složení Ros-
tislav Švrček, Petr Foldyna, Petr Banáš, 

Lukáš Andrle, Lukáš Novák za dospěle 
a Jiří Blahuta, Jaroslav Dolech, Jakub 
Štefek, Vojtěch Foldyna, Anežka Švrčko-
vá, Kristýna Kasincová, Leona Michnová, 
Barbora Nytrová, Michaela Dolechová 
a Barbora Kotásková za mládež a vydali 
se sportovat. Po příjezdu nás ubytovali 
v krásném penzioně a společně jsme 
šli na oběd do příjemné restaurace. Po 
obědě proběhla presentace a seznámeni 
s pořadateli a hlavně s pravidly závodu, 
které do té doby byly pro nás překva-
pením. S tímto druhem sportu se nikdo 
z nás ještě nesetkal, proto po dohodě 
měl raškovický tým dojednané značné 
výhody a prodloužený trénink. To z důvo-
du, aby se naši borci s tratí a způsobem 
jízdy co nejdůkladněji seznámili (někteří i 
vlastním tělem). Po tréninku začal závod 
a i přes velké snažení jsme na stupně 
vítězů nedošlápli. Raškovičtí reprezen-
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Poděkování – rozvoz obědů

Chceme vyjádřit velké poděkování
obci Raškovice – p. starostovi, místostaros-
tovi a zastupitelům, kteří podpořili nápad 
rozvozu obědů pro důchodce v Raškovicích. 

Velké poděkování také patří p. vedoucí 
i p. kuchařce a pomocnému personálu, 
kteří pro nás tak výborně vaří.

Spokojení strávníci

Ohlédnutí

Letošní říjen s sebou přináší ukončení 
volebního období obecního zastupitel-
stva. Ani v Raškovicích tomu není jinak.
Raškovickou obec jsem měla vždy velmi 
ráda a vždy mít budu. Přesto měním adresu 
svého trvalého bydliště a z tohoto důvodu 
jsem již pro další volební období do obec-
ního zastupitelstva nekandidovala.

Práce v obecním zastupitelstvu pro 
mě byla velmi cennou zkušeností a dělala 
jsem ji ráda. I když vím, že se nikdy nedá 
vyhovět všem lidem stejně, tajně doufám, 

že alespoň někteří občané byli s mou prací 
spokojeni. 

Během čtyř let se v zastupitelstvu 
utvořil dobrý kolektiv, který mi určitě bude 
chybět. Chtěla bych mu touto cestou 
poděkovat za vstřícnou a nekonfliktní 
spolupráci. Novému zastupitelstvu, které 
se po úspěšných volbách utvoří, přeji další 
úspěchy a nadšení v práci, aby se stejně 
dobře dařilo rozvíjet naši nádhernou a mi-
lou raškovickou obec.

PhDr. Simona Carbolová

tanti se závodu zhostili s maximálním 
nasazením a odhodláním, ale marně. 
Přesto všem patří velké poděkování. Po 
závodech proběhlo hodnocení a předání 
cen vítězům.

Naše skupina se po dohodě s mís-
tostarostou obce Rajcza p. Jerzym 
Motokou odebrala na prohlídku obce 
a hasičské zbrojnice. Mezi tím připravili 
hostitele grilování, ke kterému hrála 
místní roková kapela. Ti, co měli zájem, 
mohli nadále jezdit na trati. My jsme 
s místostarostou domlouvali návštěvu 
naší obce a případnou družbu. Večer 
jsme se přesunuli na večeři do pro nás 
již známé krásné hospůdky (pizzerie) 

a pak nás čekala pěší cesta do penzionu 
vzdáleného asi 2 km. Noční procházka 
byla příjemná. Na penzionu proběhl dů-
kladný rozbor a hodnocení závodu s vý-
sledkem, že kdybychom mohli trénovat 
v sobotu a závody byly až v neděli, tak 
jsme některou z medailí určitě získali. 
Příští den nás autobus odvezl na snídani 
a po rozloučení jsme odjeli domů. Tímto 
chci poděkovat ještě jednou všem, kteří 
naši obec reprezentovali, ale i hostitelům 
a pořadatelům za perfektně připravené 
závody a pohoštění.

     
Díky, starosta obce Jiří Blahuta



www.raskovice.cz 9  / 2014

5

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

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

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

do sběrné nádoby.do sběrné nádoby.

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

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Odpady, odpady, odpady...

Připomínáme

• poslední sobotní svoz v letošním roce je 27.9.2014

• od 9.10.2014 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý lichý týden 
ve čtvrtek

• splatnost místního poplatku za odpady je 31.10.2014

Shromažďovací místo

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

     každou sobotu      8,00 – 11,00 hod.

• zavřeno:  19.12.2014 - 4.1.2015  dovolená

Zpětný odběr elektrozařízení

Z motivačního programu, který vyhlásila fi rma Elektrowin, 
a.s. jsme dostali 18.150,- Kč. Za tyto prostředky jsme za-
koupili plechový sklad na elektrozařízení, který je umístěn 
na sběrném dvoře. 
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných 
nádob, aby nezamořily životní prostředí

Pokud úsporné žárovky skončí v od-
padu místo ve specializované sběrné 
nádobě, představují ekologickou hrozbu. 
Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. 
Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách 
desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří

Když doslouží klasická wolframová 
žárovka, obvykle putuje do koše. V do-
mácnostech však „wolframky“ postupně 
nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné 
kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahu-
jí velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží 
svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % 
méně elektřiny než klasické žárovky. Když 
ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, 
je potřeba odevzdat je k odborné recy-
klaci, kterou zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného 
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen 
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí 
místnost dobře vyvětrat, střepy zamést 
a odvézt do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úspor-
ných světelných zdrojů na skládkách komu-
nálního odpadu dochází k únikům rtuti do 
ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje 
Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší kon-
centrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, 
v níž se rtuť může transformovat do orga-
nické formy, která je obzvláště nebezpečná 
pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními
úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do 
sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra 
či do takzvaných malých sběrných nádob, 
kterých EKOLAMP rozmístil již více než 
1700 a každý rok přibývají další. Nacházejí 
se v obchodních centrech, úřadech a řadě 
fi rem. Více informací o rozmístění sběr-
ných nádob a správné likvidaci úsporných 
žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

Obec Raškovice má malou sběrnou nádobu 
umístěnou v přízemí obecního úřadu. 

Sběrný dvůr, který se v obci nachází, je otevřen 
každý pátek od 14,30 – 18,00 hod. a každou 
sobotu od 8,00 – 11,00 hod. Sběrný dvůr je 
dostupný jak občanům, tak živnostníkům pod-
nikajícím v katastru obce.
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4 základní pravidla kompostování – infografi ka

1. Správná velikost materiálu – jedná 
se především o úpravu (uhlíkatých) 
materiálů jako jsou dřevo, stonky star-
ších rostlin, tvrdší části zeleniny, sláma, 
kukuřičné křoví. Úpravy velikosti mate-
riálu můžeme docílit pučením, lámáním, 
sekáním nebo střiháním. Jako nejideál-
nější prostředek pro úpravu dřevěného 
materiálu je použití kvalitního, celokovo-
vého, záhradního drtiče Shark, který bez 
problémů podrtí větve i s listím a dřevní 
stonky až do průměru 4,5 cm.

Náš tip: Štěpku z větví s větším prů-
měrem můžete použít jako okrasný dopl-
něk na Vaší zahradě (okolo keřů, chodníků, 
pod stromy)

2. Kompostujme a míchejme všechny 

materiály – pro správné fungování ce-
lého procesu je nezbytné kontrolované 
přidávání a míchání všech materiálů. 
Dusíkaté materiály (hnůj, trus, posečená 
tráva, kuchyňský bioodpad, posklizňové 
zbytky ze zahrady) mícháme s uhlíkatý-
mi (dřevní štěpka, piliny, hobliny, listí, 
sláma, papír) v objemovém poměru 
přibližujícím se 1:1. 

Náš tip: Uhlíkaté materiály vznikají 
v jiném období roku než dusíkaté, proto 
je dobré si je upravené uskladnit např. 
v pytlích vedle kompostéru.

3. Dostatečný přístup vzduchu – kom-
postování je aerobní proces a bez 
vzduchu všechen materiál jen hnije 
a zapáchá.  Proto je potřebné kompos-

tovanou hromadu dostatečně provzduš-
ňovat.  Další prostor pro vzduch vzniká 
díky větším částem materiálu (stonky, 
skořápky, drobné větvičky), které nám 
v kompostu vytvářejí vzduchové dutiny, 
které dodávají kompostu strukturu. Dů-
ležitý je také výběr kompostéru s větším 
počtem větracích otvorů a překopávání 
celého kompostu 1-2x po dobu rozkladu.

Náš tip: Pro ty z vás, kterým se ne-
chce celou hromadu pracně překopávat 
doporučujeme použít pomůcku určenou 
na provzdušňování a míchání kompostu  
- aerátor 

4. Správná vlhkost materiálu – správná 
vlhkost materiálu bezprostředně sou-
visí se splněním předcházejících třech 
zásad. Bez dostatečné vlhkosti se celý 
proces zpomaluje a někdy se může až 
zastavit a naopak při nadměrné vlhkosti 
dochází k hnilobnému procesu, případ-
né zkysnutí kompostu, což se projeví 
zápachem. Nadbytek a nedostatek vlh-
kosti regulujeme podle potřeby a to buď 
přidáním vlhkého materiálu a vody, resp. 
dodáním suchého materiálu a vyvětrá-
ním celého kompostu. 

Náš tip: Správnou vlhkost zjistíme, tak 
že stlačíme hrst kompostovaného materi-
álu v ruce (materiál z hloubky cca 20 cm 
pod povrchem). Pokud se po stlačení mezi 
prsty objeví pár kapek, tak je vše v pořád-
ku (cca 3-4 kapky). Pokud se mezi prsty 
neobjeví žádná kapka nebo naopak. z ruky 
teče doslova proud vody, tak kompost 
následně upravíme podle potřeby. 
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Test klíčivosti aneb kdy je kompost hotový.

Na přípravu jednoduchého testu klíčivosti našeho kompostu budeme potřebovat 
čerstvý kompost, nádobku (sáček, košík, květináč), semena řeřichy seté a vodu.

1.  Nádobku naplníme kompostem  2. Připravíme si za hrst semínek řeřichy seté.

3.  Semínka nasypeme na kompost  4.  Prostředí udržujeme stále vlhké

5.  Nádobku umístíme k ostatním   6. Takto to vypadá po jednom týdnu
     rostlinkám a čekáme... 
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Připomenutí významného občana

V kalendáři Raškovjana letošního roku 
nechybělo výročí: 135 let od narození 
Leopolda Koláře. Věnujme širší pozornost 
tomuto zasloužilému občanovi Raškovic, 
který se značným dílem podílel na rozvoji 
společenského a kulturního života v obci.

Rodák z Lískovce u Frýdku přišel do 
Raškovic v roce 1899 jako výpomocný 
učitel do národní školy. Již po osmi le-
tech se stává jejím správcem. Dlouhé 
roky v objektu školy bydlel, později si 
v jejím sousedství postavil rodinnou vil-
ku. S prostředím obce i jejími občany se 
rychle sžil a nebývalou měrou se zapojil 
do veřejného života. Posuďte, čím vším 
přispěl k rozvoji Raškovic z následujícího 
výčtu jeho aktivit:

- 2. dubna l905 založil Spořitelní a zálo-
ženský svépomocný spolek s ručením 
omezeným (známější pod názvem 
Kampelička). Měla to být konkurence 
německé spořitelně ve Frýdku,

- 17. května 1907 došlo k ustavující val-
né hromadě Hospodářského spolku. 
Spolu s myslivci se jednalo o nejstarší 
společenskou organizaci v obci. Zapi-
sovatelem se stal nadučitel L. Kolář, 
je dochován jeho rukopis zakládajícího 
protokolu,

- rovněž v roce 1907 založili místní my-
slivci svou první společnost, v jejímž 
čele stanul L. Kolář. Je neuvěřitelné, že 
předsedal této organizaci až do listopa-
du 1963, kdy opustil tento svět,

Příspěvek našich kronikářů

p. řídící L. Kolář s žáky 3. třídy obecné školy Raškovice – školní rok 1929 - 1930
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Sto let od vypuknutí první světové války 

Dne 28. července si celý svět připome-
nul sto let od vypuknutí do té doby největ-
šího a nejkrvavějšího válečného konfl iktu. 
Po více než čtyři roky umíraly denně na 
obou stranách fronty tisíce vojáků. Jeli-
kož země království českého patřily 
k habsburské monarchii, museli naši 
občané narukovat na frontu a bojovat 
za cizí zájmy. Projíždíme-li republikou, 
těžko bychom našli město či vesnici, 
kde by nebyl pomník padlých v první 
světové válce. V naší obci se k této 
historické události váže pamětní 
deska na budově bývalé měšťanské 
školy, kde si můžeme přečíst jména 
raškovických rodáků, kteří se po mno-
hých útrapách nevrátili z bojiště domů.

Historii událostí z let 1914-1918 
všichni více nebo méně pamatujeme 
ze školních lavic. Omezíme se proto 
pouze na uvedení skutečnosti, že 
značné množství našich vojáků pře-
běhlo na západní frontě k Francouzům 

nebo Italům, na východě pak k Rusům. 
Většina z nich se pak stala součástí 
československých legií, které pomohly 
vybojovat samostatnost republiky Čes-
koslovenské.

- patřil k upřímným a činným vlastene-
cům, kteří měli podíl na založení čtenář-
sko-vzdělávacího spolku Palacký v roce 
1909. Od roku 1911 se jmenovaný 
spolek změnil na odbor Matice osvěty 
lidové, jeho předsedou se stal L. Kolář,

- v loňském roce jsme vzpomínali sto-
letou existenci dobrovolných hasičů 
v Raškovicích. Na ustavující valné 
hromadě 15.8.1913 byl L. Kolář zvolen 
starostou. Tuto funkci vykonával až do 
roku 1952, kdy se stal čestným členem 
místního SDH,

- ve dvacátých letech minulého století, 
kdy dochází k přemístění obecní knihov-

ny do budovy národní školy, se ujímá 
jejího vedení kdo jiný, než pan řídící 
učitel,

-  v těžkých dobách světové hospodářské 
krize stojí v čele obce starosta L. Kolář. 
Mimo jiné se zasloužil o založení bytů 
pro sociálně nejslabší obyvatele (chu-
dobince) v objektu selského stavení 
Josefa Šebesty č.17.

Pan Leopold Kolář po sobě zanechal 
nesmazatelnou stopu nejen jako výborný 
učitel a řídící národní školy, ale také díky 
své vzorné občanské aktivitě.

Místo jeho posledního odpočinku se 
nachází na hřbitově ve Skalici.
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Další školní rok před námi…
co loňský přinesl a letošní přinese?

Loňský školní rok byl veden v duchu 
změn stavebních, ale jen vizáž školy se 
neměnila. Během prázdnin, kdy třídy 
školy utichají, se chodbami nesou zvuky 
kladiv, vrtaček a zbíječek, aby během 
dvou „krátkých“ letních měsíců proběhly 
veškeré plánované a někdy i neplánované 
opravy a údržba.

Letošní léto jsme většinu času vě-
novali rekonstrukci stropu v tělocvičně, 
novému napojení elektrorozvodů v další 
z budov, kanalizaci a malování.

Abychom podpořili tělesnou stránku 
našich žáků, bylo za podpory dotace z ma-
lých grantů Arceloru Mittal ve Frýdku-
-Místku a vlastních prostředků školy 
ohrazeno a nalajnováno hřiště před škol-
ním parkem, na němž mohou nyní žáci 
v hodinách tělesné výchovy či mimoškol-
ních aktivitách hrát až 7 různých míčových 
her, volejbal, basketbal, přehazovanou, 
hokejbal, nohejbal, vybíjenou. V zimě by 
se plocha měla v případě dobrých mrazi-
vých podmínek upravit na plochu ledovou. 

Školní rok 2013/2014 byl pro naši školu 
velmi úspěšný. Získali jsme hned dvě 
velká ocenění, která jsou nejen úspěchem 
školy, ale také vizitkou obce.

Jako jediná škola v okrese Frýdek-Místek 
jsme nositelem ocenění Etická škola. 

Je to výsledek několikaletého procesu 
a systematického působení na žáky, práce 
i s pracovníky školy. Etická výchova není 

jen o předmětu, je 
to každodenní školní 
realita, komunikace 
s dětmi, s dospělý-
mi, je to způsob ře-

Základní škola informuje
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šení výchovných problémů, je to výchova 
příkladem. 

I my dospělí se stále musíme učit. 
Proto i pedagogický sbor prošel kurzem 
etické výchovy, někteří pedagogové mají 
absolvováno 250 hodinové dvouleté stu-
dium etické výchovy a 40 hodinový kurz 
výchovného stylu etické výchovy. Toto 
ocenění nás zavazuje i nadále vytvářet co 
nejlepší a nejpříznivější vztahy mezi žáky 
i zaměstnanci školy, vytvářet z žáků osob-
nosti a vzdělávací program školy směřovat 
k prosociálnímu chování a jednání.

Věříme, že podpora etické výchovy, 
která vede k rozvoji tzv. „měkkých kom-
petencí“ žáků a zlepšuje klima na školách, 
příznivě působí na to, aby škola nebyla jen 
místem předávání informací, ale byla zdra-
vým prostředím pro formování jednotlivce 
a jeho přípravu na život.“ 

Dalším významným oceněním, ke kte-
rému jsme se dopracovali přes náročné 
plnění úkolů je ocenění Ekoškola.

Celý školní rok Ekotým pracoval na 
zlepšování různých komisí hodnocených 
oblastí školy. Od šetření energií, vodou, 
plynem, přes nakládání s papírem, bio-
dpadem, údržbou zeleně, přístupem 
všech, kdo se na škole pohybují. Prvotní 
pro všechny však bylo prostředí školy 
a odpady. Žáci Ekotýmu prováděli analýzu 

fungování školy, propočítávali náklady na 
chod školy, zjistili, kolik se spotřebuje 
vody, plynu, energie, zpracovávali obsah 
ekokodexu, konzultovali plán činnosti 
a zjišťovali další potřebné věci ke zlepšo-
vání. Nebyla to nijak snadná práce, jelikož 
žáci pracovali především ve svém volném 
čase, avšak všechno úsilí se žákům v dob-
rém vrátilo po příjezdu auditorů z hnutí 
Tereza do ,,vylepšené“ školy. Auditoři byli 
přísní, zvědaví, ale žáky svými všetečnými 
otázkami nezaskočili.

Ekotým byl pozván do Prahy do Sená-
tu, kde mělo padnout důležité rozhodnu-
tí… a také padlo. Titul škole patří! A do-
konce jsme při hodnocení některé 
oblasti bodově překonali, neboť jsme 
získali hodnocení nad požadovaný počet 
bodů. Titulem se škola může pyšnit dva 
roky. Získání titulu je odměnou pro žáky 
i všechny zaměstnance školy.

A co letošní rok 2014/2015?

V rámci vyhlášených projektu ROP 
NUTS ll Moravskoslezsko se nám podaři-
lo získat dotaci v částce 1 025 494,36 Kč 
na modernizaci učeben přírodních 
věd a jazyků. Projekt s číslem CZ1.10/ 
2.1.00/30.01637 a názvem Modernizace 

výuky na základní škole Raškovice je 
zaměřen na nové vybavení a zmodernizo-
vání tříd školy. Učebny pro přírodní vědy, 
zejména biologii a zeměpis, a učebna 
cizích jazyků budou vybaveny novým 
moderním nábytkem, technikou, budou 
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zakoupeny nové potřebné pomůcky 
k výuce, především interaktivní. Projekt 
se právě nachází ve fázi výběrového řízení 
na nákup vybavení a pomůcek. 

Pro žáky 3. a 4 ročníku je připraven 
na měsíc listopad téměř dvoutýdenní en-
vironmentálně ozdravný pobyt v podhůří 
Jeseníků na Malé Morávce dotovaný z vy-
hlášených grantů Ministerstva životního 

prostředí ČR pro oblasti se znečištěným 
ovzduším. Žáci se hravou formou seznámí 
s okolím místa pobytu, naučí se novým 
věcem, budou se věnovat výuce eko-
logie, nezapomenou ani na český jazyk 
a matematiku, sport, a to vše na čerstvém 
vzduchu. Pobyt pro ně bude i možností 
vyzkoušet si svoji samostatnost v rozho-
dování, péči o sebe, postarat se o sebe 
bez přítomnosti rodičů. Lépe se poznat 
s kamarády, učiteli, osvojit si potřebné 
návyky pro život.

Aby i rodiče šli svým dětem ve 
vzdělání příkladem, pro ně jsme připra-
vili možnost zapojit se do celoživotního 
vzdělávání formou kurzů. Dne 1. 8. 2014 
zahájila naše škola pod registračním 
číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0138 projekt: 
„Další vzdělávání v obcích/městech 

do 2000 obyvatel“. Účastníci získají díky 
projektu nepostradatelné znalosti v oblasti 
obecných a odborných kompetencí, kte-
ré využijí nejen v pracovním, ale taktéž 
v osobním životě. Díky účasti v projektu 
účastníci podpoří zejména svou konku-
renceschopnost na trhu práce a osvojí si 
práci s moderními technologiemi. Každý 
účastník získá certifi kát z absolvovaného 
školení.

Výhodou vzdělávání je také nízký počet 
účastníků jednoho školení, což umožní 
individuální přístup lektora.

Z nabízených oblastí vzdělávání 

nabízíme:

Finanční gramotnost – účastník 
školení bude schopen plánovat dlouho-
době výdaje, nastavit rodinný rozpočet, 
předcházet rizikům spojených s úvěry 
a půjčkami, pochopí problematiku exeku-
cí, osobního bankrotu. 

Rozsah školení: 40 hod. – 4 skupiny.

Základní počítačové dovednosti 

a rozvoj ostatních digitálních kom-

petencí - absolvent školení bude umět 
využívat IT pro soukromé i pracovní účely, 
vyhledat informace, využít moderních 
technologií a aplikací tak, aby mu usnad-
nily život. V rámci kurzu bude realizován 
praktický nácvik na PC a tabletech.

 Rozsah školení: 40 hod. – 4 skupiny.

Základy podnikání – cílem školení je 
předat účastníkům znalosti a dovednosti, 
které uplatní při vlastní podnikatelské 
činnosti, lektoři účastníkům pomohou 
zpracovat podnikatelský záměr včetně 
základního ekonomického propočtu, 
účastníci porozumí základním právním 
otázkám souvisejícím se založením a pro-
vozováním fi rmy. 

Rozsah školení: 56 hod. – 3 skupiny.

Spotřebitelská gramotnost – účast-
ník tohoto školení se bude orientovat ve 
spotřebitelských smlouvách, bude před-
cházet nevhodným závazkům, nekalým 
praktikám fi rem/obchodníků. 

Rozsah školení: 40 hod. – 3 skupiny.

Účast v projektu je zcela bezplatná. 
Projekt je fi nancován z Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
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schopnost a státního rozpočtu ČR. V rám-
ci projektu je rovněž účastníkům propla-

ceno cestovné a zajištěno stravování.
Právě probíhá nábor účastníků. V pří-

padě jakýchkoliv dotazů a zájmu mů-

žete kontaktovat projektový tým tel.: 
777 977 338 nebo na emailu: projekt.

raskovice@seznam.cz, popř. se osobně 

či telefonicky dotázat v ředitelně školy, 

tel: 558 425 555.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOVICE  
VE SPOLUPRÁCI S MŠMT POŘÁDÁ: 

BEZPLATNÉ 
VZDĚLÁVACÍ 
KURZY PRO 
OBČANY*             
 
KURZY PROBĚHNOU OD PODZIMU ROKU 2014 V BLÍZKÉM 

OKOLÍ

CO DĚLAT, POKUD JSTE ODPOVĚDĚLI ANO 
VYBERTE SI KURZ, KTERÝ VÁS NEJVÍCE 
ZAJÍMÁ 
PRO VÍCE INFORMACÍ ZAVOLEJTE NA   
TEL.: 777 977 338  
ZDOKONALTE SE NA NAŠEM ŠKOLENÍ 
NAUČTE TYTO DOVEDNOSTI VAŠE DĚTI  

 
BLIŽŠÍ INFORMACE: 

WWW.ZSRASKOVICE.CZ 
PROJEKT.RASKOVICE@SEZNAM.CZ 

* zaměstnaní, nezaměstnaní registrovaní na ÚP, OSVČ, 

matky na MD a pracující důchodci

KURZ FINANČNÍ 
GRAMOTNOSTI 

Chcete lépe hospodařit se 

svými financemi? 

KURZ ZÁKLADNÍCH 
POČÍTAČOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 
Chcete se naučit nakupovat 

na intertnetu, nebo 
obsluhovat svůj bankovní 

účet přes internet? 

 
 KURZ ZÁKLADŮ 

PODNIKÁNÍ     

Chcete podnikat, ale nevíte, 
co vše do začátku 

potřebujete? 

 
KURZ SPOTŘEBITELSKÉ   

GRAMOTNOSTI                 

Chcete znát své možnosti a 

práva při reklamacích? 
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Zatím posledním chystaným projek-
tem letošního roku je projekt DI-RO-ŠKO 
v rámci dotačního programu Moravsko-
slezského kraje v oblasti primární pre-
vence. Letos se do projektu zapojí nejen 
žáci školy základní, ale chceme se ve 
větší míře věnovat i dětem předškolního 
věku. Také v oblasti vzdělávání chceme 
více zapojit pedagogy škol mateřských. 
Budeme se věnovat tematicky pedagogo-
vě práci s dítětem a žákem, komunikaci 
s rodinou, péči o děti a žáky se zdravotním 
hendikepem, atd. Připravili jsme před-
nášky s odborníky přímo na půdě školy, 
nabízíme učitelům pracovní semináře 

s prožitkovou pedagogikou. Zapojíme do 
výjezdových víkendových pobytových akcí 
i zájemce ze strany rodičů, kteří by chtěli 
něco pozitivního a prospěšného vykonat 
pro rozvoj svůj a tím pádem svých dětí. 
Rádi se dovědí něco nového, nebojí se 
pustit do sebepoznání.

Rádi bychom rodiče i širokou veřej-
nost vyzvali ke spolupráci na aktivitách 
pro dobročinné účely. Na úterý 14.října 
2014 jsme připravili již tradiční sbírku 
obnošeného šatstva pro ADRU a rádi 
bychom všechny vyzvali k účast na sbírce 
potravin.

 

Potravinová banka v Ostravě, ve spolupráci s krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje a Základní škola a mateřská škola Raškovice pořádá 

v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby

v době od 7:30 – 15:00 hod. v budově ZŠ – malá tělocvična dne 14.10.2014

SBÍRKU POTRAVINOVÉ POMOCI
Výtěžek sbírky je určen pro uživatele služeb:

Slezské diakonie, BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům.

Jaké potraviny je možné přinést: trvanlivé potraviny před datem spotřeby
(cukr, olej, luštěniny, konzervy všeho druhu, těstoviny, rýže, paštiky, čínské polévky, 

sirupy, čaje, cukrovinky pro děti, apod.)

Jaké potraviny nejsou vhodné: domácí výrobky (marmelády, kompoty), čerstvé 
potraviny, vajíčka aj.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM A POMOC!

Naše organizace byla podpořena dotací z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
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Kromě toho jsme i letos připravili řadu 
již tradičních akcí, Raškovickou pohorku, Vá-
noční strom, Strašidelnou školu atd. O všech 
akcích se dovíte na webových stránkách 
školy a plakátech v chodbách školy.

Celý rok se budeme těšit na spolupráci 
s Vámi, Váš zájem o školu i podporu našich 
školních aktivit.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

DPS CARO Raškovice oslaví první výročí 

Dětský pěvecký sbor CARO při ZŠ 
v Raškovicích oslaví 18. září  první výročí 
od svého založení. Téměř 60 zpěváčků ve 
věku od 9 do 15 ti let v loňském školním 
roce připravilo celkem 9 vystoupení a kon-
certů pro veřejnost, seniory ale především 
pro své nejbližší. Mezi ty nejúspěšnější 
určitě patřily vánoční koncerty v hotelu 
Ondráš, ve škole v Raškovicích nebo v Ma-
ryčce ve Vyšních Lhotách. Také vystoupení 
ke Dni matek v kulturním středisku v Raš-
kovicích udělalo radost našim babičkám 
a maminkám. Poslední akcí sboru CARO 
v loňském školním roce bylo vystoupení 
na slavnostech ke Dni Raškovic 28. 6. 
2014. Diváci ocenili naši poctivou přípravu 
krásným a dlouhým potleskem. Velice se 
jim líbily sborové skladby ale také populár-
ní písně našich sólistů.

Vyrostly nám v Raškovicích nové ta-
lenty, které reprezentují obec i školu na 
soutěžích v lidovém a populárním zpěvu. 
Příjemným překvapením pro nás bylo 
1. místo Kristýny Maťaťové (4. třída) v re-
gionální soutěži „Rozvíjej se Poupátko“ 
. Také Magdaléna Drastichová, Karolína 
Popelková a Adéla Šrubařová si vyzpívala 
ve své kategorii 3. místa.

Velkou radost nám udělala i Hanka Ju-
řicová (9. třída), když úspěšně absolvovala 
casting na muzikál ,,Hvězdičky ve škole“ 
a 6. listopadu jí čeká premiéra v DK Trisia 
v Třinci. Soutěže ale pokračují a my máme  

dalších 5 zpěváků 
již ve fi nále soutěže 
Talent Frýdku-Míst-
ku 2014, která se 
koná 9. října v Kině Petra Bezruče. Drží-
me palce Sáře Pánkové, Janu Luzarovi, 
Valentýně Vepřekové, Karolíně Popelkové 
a Kristýně Maťaťové.

Čeká nás hodně práce a děti ze sboru 
se již těší na 3 vánoční koncerty, vánoční 
festival sborů ve Frýdku-Místku. Naším 
velkým přáním je dostat se na meziná-
rodní festival „Pražské Vánoce“, který 
připravuje Unie českých sborů.

Děkujeme všem dětem DPS CARO 
za pěkná vystoupení a za jejich svědomi-
tou práci, také vedení ZŠ v Raškovicích 
a Obecnímu úřadu v Raškovicích za pod-
poru, fi nanční výpomoc a za vstřícnost. 

Srdečně zveme naše nejbližší, přátelé 
a všechny, kteří mají rádi pěknou hudbu 
na vánoční koncerty a další vystoupení 
sboru CARO

Těší se na Vás děti z dětského pěvec-
kého sboru a vedoucí sboru Mgr. Anna 
Kajzarová 
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PROJEKT ZAHÁJEN 
 
Dne 1. 8. 2014 zahájila Základní škola a mate ská škola v Raškovicích pod 

registra ním íslem CZ.1.07/3.1.00/50.0138 projekt: 

 

„Další vzd lávání v obcích/m stech do 2000 obyvatel“ 

 

Pot ebnost tohoto projektu je dána skute ností, že venkovské obyvatelstvo je oproti 

m stskému omezováno nejen z pohledu nabídky práce, ale taktéž z pohledu dalšího 

vzd lávání. Obyvatelé venkovských oblastí jsou nuceni za vzd láváním dojížd t, a to 

z toho d vodu, že zna ná ást vzd lávacích kurz  je realizována práv  ve velkých 

m stech. Tato skute nost vede k demotivaci venkovského obyvatelstva, nebo  pro 

n  dojížd ní p edstavuje významné asové a finan ní náklady. Hlavním cílem tohoto 

projektu je prohloubení nabídky dalšího vzd lávání na venkovn , v periferních 

oblastech a místech postižených vysokou nezam stnaností. 

 

KDO SE M ŽE ZAPOJIT DO PROJEKTU? 
Do projektu se m že zapojit ekonomicky aktivní obyvatelstvo (tzn. zam stnané i 

nezam stnané osoby) s bydlišt m z obcí/m st do 2000 obyvatel 

z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 
 
PRO  SE DO PROJEKTU ZAPOJIT? 
Ú astníci získají díky projektu nepostradatelné znalosti v oblasti obecných a 

odborných kompetencí, které využijí nejen v pracovním, ale taktéž v osobním život . 

Díky ú asti v projektu ú astníci podpo í zejména svou konkurenceschopnost na trhu 

práce a osvojí si práci s moderními technologiemi. Každý ú astník získá certifikát z 
absolvovaného školení. Nízký po et ú astník  jednoho školení umožní individuální 

p ístup lektora. 
 

Do projektu se nemohou zapojit lidé v d chodu, ženy na mate ské dovolené, ženy pe ující o d ti v 
domácnosti, studenti, osoby dlouhodob  nebo trvale práceneschopné, avšak nehledající práci. 
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JAKÁ ŠKOLENÍ BUDOU V PROJETKU REALIZOVÁNA? 
Ú astníci projektu si mohou vybrat z následujících školení 

 
 

 Finan ní gramotnost – ú astník školení bude schopen plánovat dlouhodob  

výdaje, nastavit rodinný rozpo et, p edcházet rizik m spojených s úv ry a 

p j kami, pochopí problematiku exekucí, osobního bankrotu. 

Rozsah školení: 40 hod. – 4 skupiny. 

 

 Základní po íta ové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních 
kompetencí - absolvent školení bude um t využívat IT pro soukromé i 

pracovní ú ely, vyhledat informace, využít moderních technologií a aplikací 

tak, aby mu usnadnily život. V rámci kurzu bude realizován praktický nácvik na 

PC a tabletech. 

Rozsah školení: 40 hod. – 4 skupiny. 

 

 Základy podnikání – cílem školení je p edat ú astník m znalosti a 

dovednosti, které uplatní p i vlastní podnikatelské innosti, lekto i ú astník m 

pomohou zpracovat podnikatelský zám r v etn  základního ekonomického 

propo tu, ú astníci porozumí základním právním otázkám souvisejícím se 

založením a provozováním firmy. 

Rozsah školení: 56 hod. – 3 skupiny. 

 

 Spot ebitelská gramotnost – ú astník tohoto školení se bude orientovat ve 

spot ebitelských smlouvách, bude p edcházet nevhodným závazk m, nekalým 

praktikám firem/obchodník . 

Rozsah školení: 40 hod. – 3 skupiny. 

 

Do projektu se nemohou zapojit lidé v d chodu, ženy na mate ské dovolené, ženy pe ující o d ti v 
domácnosti, studenti, osoby dlouhodob  nebo trvale práceneschopné, avšak nehledající práci. 
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KOLIK Ú AST V PROJEKTU STOJÍ? 
Ú ast v projektu je zcela bezplatná. Projekt je financován z Evropského sociálního 

fondu prost ednictvím Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost a 

státního rozpo tu R. V rámci projektu je rovn ž ú astník m proplaceno cestovné 
a zajišt no stravování. 
 

KDE, KDY A V JAKÉM ROZSAHU BUDE PROJEKT REALIZOVÁN? 
Jednotlivé kurzy v rámci projektu budou realizovány v míst  bydlišt  ú astník  i 

p ilehlém okolí. P esné termíny a as konání bude p izp soben ú astník m dle jejich 

pot eb a možností. Výuka bude probíhat v dopoledních, odpoledních, ve erních 

hodinách i víkendech, a to 4 hodiny nebo 8 hodin denn . 

 
KDE SE MOHU P IHLÁSIT DO PROJEKTU? 
V nejbližší dob  bude probíhat nábor ú astník , o kterém budete v as informováni.  

V p ípad  jakýchkoliv dotaz  a zájmu m žete kontaktovat projektový tým 

 tel.: 777 977 338 nebo na emailu: projekt.raskovice@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do projektu se nemohou zapojit lidé v d chodu, ženy na mate ské dovolené, ženy pe ující o d ti v 
domácnosti, studenti, osoby dlouhodob  nebo trvale práceneschopné, avšak nehledající práci. 
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Výstava ovoce a zeleniny

 27. 9. - 29. 9. 2014 proběhne již 
třetí ročník výstavy ovoce a zeleniny, 
pořádané Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu Raškovice. Jako již 
tradičně, budou kromě výpěstků k vidění 
i květiny, možnost zakoupit si medové 
a rukodělné výrobky, květiny, výborné 
domácí zákusky a koláče. Občerstvit se 
můžete čepovaným pivem a čerstvým 
moštem. Posezení a setkání s přáteli, je 
již také záležitostí tradiční. Prostory výsta-
vy zkrášlí svými výtvory děti ze Základní 

a mateřské školy Raškovice a mateřských 
škol okolních obcí.

Možnost vystavovat mají všichni ob-
čané, kteří se mají čím pochlubit, i když 
nejsou členy svazu.    

Sběr výpěstků na výstavu proběhne ve 
čtvrtek 25. 9. 2014 od 8 – 18 hod.        
a pátek 26. 9. 2014 do 10 hod.        

Všechny srdečně zveme a těšíme se 
na příjemné setkání.

Za ZO ČSZ Raškovice 

Delinčáková Monika, místopředseda

MOŠTOVÁNÍ
ZO ČZS Raškovice zahájil provoz moštárny již 1. 9. 2014

Cena za 1 litr vyrobeného moštu je 3,-Kč.

Moštování nutno objednat na tel. č.:

606 808 561 – p. Řeháček

nebo 603 895 651 – p. Sysala

Zahradkáři Raškovice informují
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Milí přátelé, máme velkou radost a vá-
žíme si toho, že si stále více z Vás nachází 
cestu k nám do OÁZY zdravého a šťast-
ného života a podle Vašich ohlasů, nalézáte 
zde  to, co si z celého srdce přejeme Vám 
nabídnout: chvilku času, který máte sami 
pro sebe, pohodu, klid, pocit harmonie, 
osvěžení těla i mysli, načerpání energie, 
zlepšení fyzické i psychické kondice. 

O našich aktivitách se dozvíte ze-
jména na našich webových stránkách
www.joga-karakal.cz a na stránkách Obec-
ního úřadu RAŠKOVICE, kterému velmi 
děkujeme za podporu a spolupráci.

V průběhu září se po prázdninách začí-
náme opět setkávat od pondělí do čtvrtku 
v pravidelných čtvrtletních kurzech, kromě 
již zavedených KURZŮ, kde se setkáváte 
s fi losofi í a praxí jógy v rozmanité podo-
bě a s kurzem zaměřeným na techniky
RELAXACE a harmonizaci psychické 
oblasti, v tomto čtvrtletí je v Raškovicích 
poprvé zařazen kurz DYNAMICKÝCH 
MEDITACÍ, který je vhodný pro začáteč-
níky i pokročilé. 

Rádi bychom také upozornili, zejména 
ženy, na termín 21.-23. listopadu 2014 
kdy v OÁZE pořádáme víkendový seminář  
ŽENA – ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA. (za-
čínáme v pátek od 18.00 do neděle13.00 h)

Z programu: Chcete žít dlouho, být 
zdravá, hezká a šťastná, záleží to určitě 
také na Vás. Náš zdravotní stav – nemoc 
nebo zdraví je odpovědí na život, který 
prožíváme. Nepotřebujeme ani tak kos-
metický salon, jako spíše pozitivní přístup 
k životu. Naučit se odpočívat v relaxaci, 
protáhnout si své tělo, i když může mít ně-
jaké to kilo navíc, najít správný přístup ke 
stravování. To vše Vám nabídneme v tech-

nikách, které jsou vyzkoušené tisíciletími 
a fungují. Neslibujeme Vám, že omládnete, 
ale s naší pomocí dokážeme zpomalit Vaše 
stárnutí.

• Přednášky o zdravém životním stylu 
– faktory, které náš život ovlivňují

• Psychohygiena – fi lozofi e života
• Relaxační techniky – uvolnění od stresu
• Důležitost pohybu a cvičení
• Tělesná cvičení zaměřená na regeneraci 

organismu 
• Jak nás ovlivňuje strava
• Očistné techniky
• Automasáže obličeje 
• Chci být krásná v každém věku

(péče o vzhled a líčení)
• sauna (není zahrnuta v ceně)

Cena: 2 300,- Kč

Také bychom Vás chtěli srdečně pozvat  
31.10.2014 v  17.00 hodin do našeho jógo-
vého sálu ve Frýdku, ke společnému setká-
ní  v kruhu přátel na ČAJ O PÁTÉ, kde si 
budeme vyprávět o jednom z nejkrásnějších 
témat: PRVNÍM ZÁKONEM VESMÍRU 
JE LÁSKA. 

Z programu: Vyprávění o tom, jak různí 
lidé vnímají lásku. Beseda o důležitosti 
lásky v životě člověka. Doba programu je 
v rozmezí dvě až dvě a půl hodiny. Není 
nutné se předem přihlásit.

Cena: 50,- Kč

Věříme, že si z našeho pestrého pro-
gramu vyberete ten svůj. Jste srdečně 
zváni, těšíme se na Vás .... Učitelé a přá-
telé Školy jógy KARAKAL. 

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

NOVINKY

Letošní již 15. Letní tábor se

setkal s obrovským zájmem dětí.

Začátkem července se tábora na 
Malé Morávce v Jeseníkách zúčastnilo 
80. dětí. Tentokrát ve stylu „Průzkumníci 
v akci“. Letošní tábor byl plně obsazen 
již v dubnu. Pro dalších 40 zájemců už 
nebylo místo. Program byl celodenní, děti 
zvládaly různé hry, soutěže, talentmánii, 
rukodělné práce, karneval, střelbu na terč 
z kuličkové i plynové zbraně. Profesionální 
tanečník učil děti nové styly. Každý večer 
předvedl svá neuvěřitelná kouzelnická 
čísla Filip Dadej z Karviné. Využili jsme 
koupání ve vyhřívaném bazénu, ve 

studenějším bazénu 
i v potoce. Na in-line 
stezce jsme soutěžili 
na koloběžkách, brus-
lích a streetboardech. 
Každý z účastníků si 
vyzkoušel svoji obrat-
nost na jedné za čtyř profesionálních 
trampolín. Chodili jsme na chůdách, přežili 
noc pod širákem mimo základnu, stez-
ku odvahy. Stříleli jsme z vlastnoručně 
vyrobeného luku, nechyběla olympiáda 
v družstvech, vojenské pochodové cvi-
čení, vláček přátelství, testy fyzické pří-
pravy. Byli jsme v muzeu, kde děti viděly, 
jak žili naši praprarodiče. Nejnapínavější 
bylo propátrávání okolních štol a jeskyní. 
Dařilo se i ve sběru praváků. Celodenní 
výlet na Praděd údolím Bílé Opavy se 
opravdu vydařil, zvládli ho úplně všichni 
táborníci. Bylo nádherné počasí a výhled 
z nejvyššího vrcholu Moravy byl odměnou 
pro všechny, kteří to zvládli. Tábor byl pro-
stě super a měl úroveň. Děkujeme všem 
16-ti vedoucím a asistentům, kteří zvládli 
perfektně svá družstva, odvedli kvalitní 
práci, za kterou nebyli zdaleka ohodno-
ceni, jak by měli. Děkujeme kuchařkám 
za skvělou stravu a všem účastníkům za 
maximální výkony. Všem rodičům děku-
jeme za důvěru. Věřte, že děláme maxi-
mum, aby vaše děti byly spokojené a nic 
jim nechybělo, zároveň chceme, aby se 
naučily samostatnosti a zodpovědnosti.

Ani o prázdninách 

nepodceňujeme prezentaci 

a propagaci naší činnosti.

V průběhu července předvedli naši 
judisté své umění v exhibičních ukáz-Maškarní karneval k táboru patří.



www.raskovice.cz 9  / 2014

27

kách na společenských a sportovních 
akcích v okolí. První se uskutečnila v are-
álu Hyundai, kde se naše děti předvedly 
několika tisícům návštěvníků dětského 
dne. Další ve Studénce a Dobré. Důležité 
bylo také vystoupení s novým úspěšným 
programem, který sklidil velký potlesk, na 
letošním dnu obce Raškovice.  

V srpnu se závodní tým 

připravoval ve dvoufázovém 

tréninku na základně Skalice.

Stejně jako v minulých letech, i letos 
začala pro závodní tým náročná příprava 
již v polovině srpna. Ti, kteří se zúčastnili 
soustředění reprezentačního výběru, se 
tak prakticky nedočkali odpočinku. Základ-
na ve Skalici se stala střediskem, které je 
stále častěji využíváno nejen k přípravě 

našich nejlepších sportovců. Probíhají zde 
„Prázdniny ve městě“ pořádané Frýdec-
ko-místeckým střediskem volného času-
“Klíč“a kurzy jógy. Pravidelně se zde při-
pravují a vzdělávají trenéři mládeže z řad 
rodičů, kteří potom pracují na základnách 
v Raškovicích, Dobré a Frýdku – Místku.

Se začínajícím školním rokem 

začíná také nový nábor do 

školního kroužku. 

Školní kroužek, který má již několika-
letou tradici a jistě také patří k úspěšným 
reprezentantům školy a obce, čeká na 
nové zájemce na přípravu ve všestranném 
sportu, který může být nejen vhodným 
doplňkem pro každé dítě dnešní doby, 
ale také nejlepší průpravou pro ostatní, 
zejména kolektivní sporty. Rodiče, přijďte 

27

Závodní tým se připravoval na Skalici.
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se podívat na trénink a přiveďte své děti. 
Uděláme vám z nich borce. Místo u nás 
najdou i děti, které se zrovna necítí být 
sportovci. Máme zájem o malé, velké, 
lehké i těžké váhy. S námi může sporto-
vat každý. Tréninky a nábor probíhají celé 
září. Každý pátek od 14,00 do 15,30 hod. 
v tělocvičně základní školy. Bližší infor-
mace na www.judo-morava.cz. nebo na 
tel. č. 605513429, 605513443. Email: 
judoskpova@seznam.cz

V Raškovicích přibude další 

tréninková jednotka.

Po vyhodnocení uplynulého období 
v činnosti školního kroužku juda, ve snaze 
o zkvalitnění tréninkové přípravy, rozhodlo 
vedení klubu o rozšíření tréninkových jed-
notek. Základna v Raškovicích patří k nej-
úspěšnějším a děti jsou zde talentované.  

Trénink 1x týdně je pro budoucí šampiony 
nedostačující. Nově tedy přibude další tré-
ninková jednotka. Vždy ve středu od 15,00 
do 16,00 hod. Středeční trénink nebude 
určen pro účastníky náborového kurzu.  

Uzavírá se další etapa rozvoje obce.

Chci jménem oddílu juda poděkovat 
vedení obce za významnou podporu, 
kterou věnovalo zejména dětskému 
a mládežnickému sportu. Z vlastní zku-
šenosti mohu říct, že v této oblasti 
jsou Raškovice zcela určitě mimořádně 
vstřícné a srovnání s nimi nesnesou větší 
obce a města. V oblasti práce se spolky 
a občanskými sdruženími předvádí vedení 
obce velmi koncepční práci, která vytváří 
další perspektivu v rozvoji sportu a také 
dalších volnočasových aktivit občanů 
obce. Děkujeme.

VK RAŠKOVICE (volejbal, ASPV)

TURNAJE 2014 

www.vkraskovice.cz  http://vkraskovice.rajce.idnes.cz

V úterý 17.6.2014 jsme uspořádali pro 
děti z 1.- 8.třídy závěrečný turnaj dvojic 
s pravidly barevného minivolejbalu. I přes 
proměnlivé počasí se tento turnaj vydařil 
a to za účasti 31 dětí z VK Raškovicetí 
a 4 dětí z Beskyďáčku. 

Děti hrály ve svých kategoriích žluté + 
oranžové, červené, zelené a modré barvy. 

Vítězové barev:

Žlutá+oranžová barva
Barča Kotásková, Martinka Luxová (oranž.)

Červená barva
Martin Sonnek, Martin Michna
Zelená barva
Jakub Muroň, Vít Polách. 
Modrá barva
Sára Mecová, Kamila Kašíková

17.6.2014 - TURNAJ V MINIVOLEJBALE
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V sobotu 19. 7. 2014 proběhl na volej-
balových kurtech VK Raškovice 7. ročník 
volejbalového turnaje smíšených druž-
stev. Zúčastnit se mohla družstva, která 
splnila následující podmínky: 2 ženy + 
4 muži (2 muži ve věku 40+ bez herního 
omezení + 2 muži hrající okresní přebor 
nebo bez registrace v některé z volejba-
lových soutěží). Přihlásilo se 11 družstev. 
Vedení turnaje rozdělilo družstva do tří 
skupin. Všechna utkání se hrála na dva 
hrané sety do 25 bodů. Vítězové skupin 
se utkali v boji o 1. - 3. místo. Družstva, 

Turnaje v sobotu i v neděli zahájil, spolu s předsedou oddílu VK Raškovice Zbyňkem 
Sonnkem, starosta obce Jiří Blahuta. Všechna družstva obdržela věcné ceny a družstva 
na 1. - 4. místě obdržela diplom a pohár.

SOBOTA 21. 6. 2014

- TURNAJ ŽÁKŮ A ŽAČEK  

Turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev 
žaček hrající krajské mistrovské soutěže 
mládeže z celého Moravskoslezského 
kraje. 

Konečné pořadí:  

1. Nový Jičín 11. Palkovice
2. TJ Ostrava A 12. Bruntál
3. TJ Ostrava B 13. VK Raškovice
4. Sokol FM mix. 
5. Sokol FM A 
6. Kopřivnice B 
7. Kopřivnice A
8.   Frýdlant n/O A
9.   Frýdlant n/O B
10. Hlučín

NEDĚLE 22. 6. 2014

- TURNAJ KADETŮ, JUNIORŮ, 

KADETEK A JUNIOREK

Turnaje se zúčastnilo celkem 14 družstev 
juniorek a kadetek a 2 družstva kadetů 
a juniorů. 

Konečné pořadí: 

1. Sestry Sokolky (Frýdek-Místek)
2. TJ Ostrava - juniorky
3. Sokol Frýdek-Místek - kadetky

která se umístila na druhém místě ve 
skupině, bojovala o 4. - 6. místo. 

Konečné pořadí:

1. Sokol FM
2. Radegast
3. Raškovice (Jirka, Alča, Vojta, Verča, 

Danka, Matěj, Standa)

4. Veidec Family
5. Horský vítr
6. Citrus
7. - 11. Angel tým, 7 hráčů, Obnova, 

ČSAD, Aura

19.7.2014 - 7. ROČNÍK TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 

MALÁ CENA BESKYD

29
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4. TJ Ostrava „A“ - kadetky
5.-8. místo

Nový Jičín
TJ Ostrava „B“ -kadetky
TJ Sokol Jehnice - Brno
VK Raškovice

9.-14. místo
Hnojník, Kopřivnice,Metylovice, Šenov, 
Palkovice, Bruntál 

Družstvo juniorů ŠSK Beskydy hrálo 
s družstvem kadetů 2 zápasy na 2 vítězné 
sety, výsledky byly velmi vyrovnané. 2:1 
a 1:2.

Turnaje se v sobotu 16.8.2014 zúčast-
nilo celkem 23 družstev žen a juniorek 
z Moravskoslezského, Olomouckého 
a Jihomoravského kraje. Družstva byla 
rozdělena do 6 skupin. V pěti skupinách 
o čtyřech družstvech se hrálo na 2 hrané 
sety do 25 bodů, v jedné tříčlenné se 
hrálo na 3 hrané sety do 25 bodů. Ze 
skupin postupovaly vítězové + další dvě 
nejlepší družstva z druhého místa. Bohu-
žel byl turnaj přívalovým deštěm přerušen 
ještě před odehráním všech skupin. Po 
hodinové neplánované přestávce turnaj 
pokračoval. Počasí už však dovolilo ode-
hrát pouze čtvrtfi nále. V 18.30 si nejlepší 
4 týmy rozdělily ceny pro 1.- 4.místo lo-
sem. Počasí se večer nakonec umoudřilo 
a do ranních hodin pokračovala zábava při 
reprodukované hudbě.

Čtvrtfi nále:

Veveranky - Happy Opava    0:2    12:30
Tučapy - Bizoni                     0:2    13:30
SK P.E.M.A. Opava               0:2    24:30
Nový Jičín - Borůvky             2:0    30:18

Konečné pořadí:

1. Bizoni (ostrava - extraliga)
2. Nový jičín (1.liga)
3. Happy opava (2.liga)
4. Divoký anděl (ostrava - extraliga)

16.8.2014 - 28. ROČNÍK TURNAJE O POHÁR
JAROMÍRA VYBÍRALA -TURNAJ ŽEN A JUNIOREK
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1. Biolek Jiří
2. Biolek Vojtěch
3. Bohačík Vojtěch
4. Carbol Martin
5. Kolář Aleš
6. Novotný Stanislav
7. Sonnek Zbyněk
8. Stříž Marek
9. Šprla Jakub
10. Šprla Matěj
11. Taichman Patrik
12. Vrubel Ladislav
13. Zmija Tomáš

Turnaje se v neděli 17.8.2014 zúčast-
nilo celkem 20 družstev mužů a juniorů 
z Moravskoslezského kraje. Družstva byla 
rozdělena do 5 skupin po 4 družstvech, 
ve kterých se hrálo na 2 hrané sety do 
25 bodů. Ze skupin postupovali vítězové + 
další 3 nejlepší družstva z druhého místa. 
Počasí nám přálo a celý turnaj se odehrál 
až do konce. Viděli jsme krásný volejbal, 
kdy ve fi nále se potkalo družstvo OGARŮ 

a ŠSK Beskydy A. Družstvo Ogarů v čele 
s Peterem Gogou (bývalý extraligový 
nahrávač Ostravy, Zlína, který působil 
také v rakouského Aichu) a Tomášem 
Zedníkem (bývalý extraligový hráč a dnes 
manažer klubu VK Ostrava) po třech se-
tech nakonec hráčům z Frýdku-Místku 
podlehlo.  

Čtvrtfi nále:

Ostrav jun. - Bobrovy koule 1:2    51:62 
VK Raškovice - Ostrav A 0:2    33:50
ŠSK Beskydy A-Morávka 2:0    50:37
Ostrava kad. - Ogaři 0:2    34:50

Konečné pořadí:

1. ŠSK Beskydy A
2. Ogaři
3. Ostrava A
4. Bobrovy koule

17.8.2014 - 55. ROČNÍK MEMORIÁLU
JOSEFA SALÁTA-TURNAJ MUŽŮ A JUNIORŮ 

SEZÓNA 2014/2015

Všechny družstva v průběhu měsíce září trénují na volejbalových kurtech, od 29. září 
začínají tréninky v tělocvičně v Raškovicích.

Po vydařené loňské sezóně, kdy muži vyhráli soutěž 
okresního přeboru, hrají v letošní sezóně tuto soutěž znovu. 
Dva raškovičtí hráči Jakub Bohačík a Ondřej Kopera jsou na 
hostování v družstvu Lignum Morávka hrající 2. ligu mužů.

MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR
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Utkání mužů okresního přeboru sezóny 2014/2015 na domácím hřišti v Raškovicích, 
za nepříznivého počasí v tělocvičně na Morávce se budou hrát:

19.9.2014 od 18.00 hodin s TJ Sokol Frýdek-MíSTEK A 
3.10.2014 od 18.00 se Sokol Nýdek
17.10.2014 od 18.00 s TJ Sokol Frýdek-MíSTEK B.

Hrací tréninky probíhají každé pondělí od 17.30-19.00

ŽENY, KTERÉ JIŽ SOUTĚŽ NEHRAJÍ

ŽENY - KRAJSKÝ PŘEBOR

JUNIORKY - KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK

1. Bartošová Petra
2. Bartošová Veronika
3. Blahutová Eva
4. Bruncková Sylvie
5. Bruncková Tereza
6. Herniková Veronika
7. Hrstková Ivana
8. Jerglíková Soňa
9. Jerglíková Veronika
10. Kobylková Dana
11. Kohutová Pavlína
12. Sonnková Šárka
13. Valošková Martina
14. Vaňková Eliška

1. Bruncková Tereza 
2. Gregušová Ivana 
3. Hadáčková Michaela
4. Ivánková Barbora 
5. Janošková Kristýna
6. Mecová Karin 
7. Šrubařová Kateřina 
8. Vaňková Eliška 
9. Vlochová Barbora 
10. Zemanová Kateřina

Po vydařené loňské sezóně, kdy muži vyhráli soutěž 
okresního přeboru, hrají v letošní sezóně tuto soutěž znovu. 
Dva raškovičtí hráči Jakub Bohačík a Ondřej Kopera jsou na 
hostování v družstvu Lignum Morávka hrající 2. ligu mužů.

Juniorky trénují ve středu a v pátek pod vedením p. 
Biolka a již 3. sezónu hrají soutěž krajského přeboru. Ně-
které již v letošním roce doplní družstvo žen. Svou soutěž 
začínají 21.9.2014.
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STARŠÍ ŽÁCI A ŽAČKY 6.- 9.TŘÍDA

MLADŠÍ ŽÁCI A ŽAČKY 4.- 5.TŘÍDA + 3. TŘÍDA POKROČILÍ

PŘÍPRAVKA 1.- 2.TŘÍDA + 3. TŘÍDA ZAČÁTEČNÍCI

Tréninky každé pondělí od 16.00-17.30. 
Přihlásit se mohou také noví zájemci. Kontakt 732 241 173. Sonnková Šárka

Hráči a hráčky budou hrát soutěž okresního přeboru trojic staršího a mladšího žactva, 
vždy 1x měsíčně turnajovým způsobem (středa nebo čtvrtek od 16.30). Soutěž začíná 
na konci měsíce září 2014. 

Další  soutěž, které se účastníme, bude okresní soutěž v šestkovém volejbale žactva, 
která začíná v říjnu a to vždy 1x neděle v měsíci.

Tréninky každé úterý od 15.30-17.00.
Přihlásit se mohou také noví zájemci. 
Kontakt 732 241 173. Sonnková Šárka

Děti se budou účastnit turnajů barevného 
minivolejbalu (oranžová, červená a zelená 
barva) a okresní soutěž trojic mladšího 
žactva. 

Tréninky každé pondělí 15.00-16.00.
Přihlásit se mohou také noví zájemci. 
Tréninky povede a informace předá p. Muroňová Markéta, kontakt 732 173 910.
Děti se budou účastnit turnajů barevného minivolejbalu (žlutá barva).

ASPV - SPORT PRO VŠECHNY v sezóně 2014/2015

vás opět srdečně zve do tělocvičny 
v Raškovicích na cvičení pro každého.

Pilates - každé úterý v 18.30 hod
 - zdravotní cvičení -zpevnění celého těla
 - pod vedením cvičitelky Daji 

Cvičení na balonech s Janou

- každý čtvrtek  od 18.00 hod
- výborné na protažení těla, 

Cvičení rodičů a dětí – předškolních

- každou středu od 16.30 hod

Těšíme se na vás.
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Právní záležitosti
pro občany a podnikatele

poradenství, sepisování listin, žaloby, 
smlouvy kupní, darovací,

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15 – 16,30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv

telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

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

Letní tábor - srpen 2014

V srpnu proběhl na volejbalových kur-
tech pod vedením Jany Hyrníkové tábor 
pro děti od 6 - 15 let. Trampolíny, horo-
lezecká stěna, dobrodružné hry, soutěže 
a spousta legrace.

Věříme, že také letošní letní tábor se 
dětem líbil.

Už se těšíme na další ročník ;-)

Fotogalerii najdete na www.vkraskovice.cz. 

Wellness poradna 
„MINI“

*Najděte si svého poradce
pro svůj zdravý životní styl.* 

Jana ŽůrkováJana Žůrková
Pomohu Vám dosáhnout trvalých výsledků:

* v hubnutí * v přibývání na váze
* tvarování postavy * zlepšení kondice 
* získání energie * posílení imunitního systému
* zdravé bezlepkové jídlo  
* speciální výživa pro sportovce

Wellness poradna „MINI“ v Raškovicích 207
Otevřeno každé úterý od 13-16 hod., nebo jindy po 

dohodě, měření na tělesném analyzátoru i u Vás 
doma na vyžádání, nejlépe 2-3 osoby najednou

* Objednávejte se na tel. čísle: 736 436 538
nebo na e-mailu konzultace.zurkova@seznam.cz

www.novyzivotnistyl.webgarden.czwww.novyzivotnistyl.webgarden.cz
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 
Nabízíme: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
  
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

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

KARBOTRADE s.r.o. 
I : 28659198 
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Firma Vlněnka    Oldřichovice- Třinec
Šijeme a obnovujeme výrobky z vlny /přikrývky, polštáře, podložky/.
Šijeme z vlastního nebo Vámi doneseného materiálu.

Více informací o fi rmě a výrobcích najdete na www.vlnenka.cz 
nebo na tel.č. 558348337  775362321  731442742

Sběrna na obnovení výrobků ve Vašem okolí : 

Raškovice -  textil Blahutová

Dobrá - prodejna zdravé výživy   p. Jursová
/u obecního úřadu/

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

MALÁ GALERIE   •   KNIHOVNA RAŠKOVICE
NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA

ABYCHOM NEZAPOMNĚLI…
100. VÝROČÍ BEZKYDSKÝCH BESED

125. VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA LUDVÍKA MIKOLÁŠE
28. 9. 2014  -  31. 1. 2015

OTEVŘENO  • ÚTERÝ   9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
  ČTVRTEK  8.30 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.
KONTAKT  •  558 692 420  Srdečně zveme k návštěvě

Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě
Martin Kákoš, Gabo Dušík, Peter Uličný 

Quo vadis
Muzikál o lásce za časů císaře Nerona

PÁTEK  17. ŘÍJNA 2014
ODJEZD AUTOBUSU OD ONDRÁŠE V 17.00 HODIN • CENA VSTUPENKY                150,- Kč + 30,- Kč jízdné

VSTUPENKY V KNIHOVNĚ RAŠKOVICE
ÚTERÝ   9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.       ČTVRTEK   8.30 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.

TEL. 558 692 420
UZÁVĚRKA PŘEDPRODEJE 9. 10. 2014
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PRAMOS, pobočka Ostrava:
Výstavní 11/123, 703 00 Ostrava-Vítkovice

telefon: 596 782 067

e-mail: ostrava@pramos.cz

více informací na www.pramos.cz

PRÁVĚ V ZÁŘÍ U NÁS...
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Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové

ve spolupráci s OÚ Dobrá Vás zve na

Podzimní koncert
co tam uslyšíte: Porgy and Bess – George Gerschvin, Macarena – A. Romeo, 
  Feelings     – M. Albert...

kdo bude hrát: studen   Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
                         : žáci ze Soukromé hudební výuky – dva fl étnové tria
                    – fl étnový soubor
                         : žáci ze ZUŠ Havířov – smyčcové trio

Podzimní koncert se koná 14. října 2014 v 17.30 hodin
ve společenském sále při ZŠ Dobrá



Seznámení s pravidly soutěže Náš oranžový tým soutěžících

Cyklisté na trati

Vyhlášení vítězů Místostarosta obce Rajcza předává ceny

Přeshraniční spolupráce s polskou obcí Rajcza
„Cyklistické závody Pump – Track“
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