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V sobotu 25. 6. 2016 se uskutečnil další 
ročník oslavy Dne Raškovic. Bohatý pro-
gram, od odpoledne až do nočních hodin, 
který zorganizovala a měla s ním spoustu 
práce Mgr. Naděžda Koperová, za což jí moc 
děkujeme, se opravdu vydařil. Ke zdárnému 
průběhu Dne Raškovic přispěl i moderátor 
p. Milan Miarka, který profesionálně uváděl 
program oslav. Děkujeme také ochotným 
členům jednotlivých klubů a složek, kteří 
připravili  pro ostatní občany své dobroty 
(gulášek, koláče, cukroví a další pochuti-
ny) a všem kteří se zasloužili o organiza-
ci a příjemný průběh celé akce. Ostatní 
fotografi e si prohlédněte ve fotogalerii 
na obálce.

Vyvrcholením večera bylo vystoupení 
zpěvačky Petry Janů, která přijala pozvá-
ní a přijela nám zazpívat  a zřejmě se jí 
u nás v Raškovicích líbilo - přikládáme 
podepsanou fotografi i.

Poděkování
Zveřejňujeme Velké poděkování našemu občanu p. Marku Blažejovi  za 120 bez-
příspěvkových dárcovství krve. Pomáhá tímto záslužným činem zachraňovat další 
lidské životy našich spoluobčanů. Jsme hrdi na to, že je občanem právě naší obce 
Raškovice.

Ještě jednou moc děkujeme a přejeme hodně zdraví.
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Den obce Raškovice
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Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané, 

skončily prázdniny, čas dovole-
ných a odpočinku. Letošní letní dny 
byly jiné než loňské, nicméně krás-
né. Snad jste si užili příjemné chvíle 
v kruhu rodiny, či přátel. Pomalu se 
blíží podzim a s ním proměna naší 
přírody. Dozrává ovoce a zelenina, 
pro některé začnou podzimní práce. 

Pro obec začala v letním období 
jedna z dalších velkých investičních 
akcí, rekonstrukce chodníků. Část 
od obecního úřadu je hotova, po-
kračování bude od nákupního stře-
diska COOP směrem ke kapličce. Prosím, 
dbejte zvýšené pozornosti při pohybu v 
daných úsecích rekonstrukce. Pracoviště 
je označené dopravním značením a se-
mafory, ale i přesto musíte jako chodci 
vstoupit do komunikace a ne všichni řidiči 
dbají omezení rychlosti. 

Další práce budou na opravách míst-
ních komunikací a to k p. Klimánkovi, ko-
lem OMD po spojnici, kolem p. Hudka, 
kolem Svazarmu a Na kaluži.

Provádějí se drobné stavební práce, 
zpevněná plocha u bytových domů, prá-

ce na posledních dvou bytech, v domě 
č.p. 17, proběhla generální oprava v bytě 
č.p. 7, v bytovém domě č.p. 394, průběž-
ně se provádí ořez dřevin kolem místních 
komunikací a chodníků a kosí se zeleň. 

Probíhá zaměření komunikace na Ska-
lici, z důvodu zjištění skutečného stavu, 
kam by se mohly tolik žádané chodníky 
rozměrově vejít, aby plnily základní bez-
pečnostní normy.     

Na závěr Vás občany chci pozvat k vol-
bám do Zastupitelstva kraje a Senátu ČR. 
Chci popřát žáčkům, žákům a studentům 

úspěšný vstup do nového 
školního roku a vám ob-
čanům krásné podzimní 
dny. 

Poděkováni patří fir-
mě Hyundai Motor Manu-
facturing Czech s.r.o. za 
sponzorský dar naší škole 
ve formě balíčku pro prv-
ňáčky, které jim na zahá-
jení školního roku osobně 
předal víceprezident Jae 
Kyung Cho spolu s ředite-
lem Petrem Vaňkem.

Jiří Blahuta, starosta
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O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb

Starosta Obce Raškovice v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a dále v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstva kraje a volby 
do Senátu Parlamentu České repub-

liky se uskuteční v pátek dne 7. října 

2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je Kulturní stře-

disko v Raškovicích s následujícím 
rozdělením:

 volební okrsek č. 1  (přízemí)          
 volební okrsek č. 2  (1. poschodí)         
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem České republiky).

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

4. Každému voliči budou dodány nej-
později 3 dny přede dnem voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

5. Pokud se nemůže některý volič ze 
zdravotních důvodů dostavit osobně 
k volbám a chce volit, bude mu umož-
něno na jeho požádání volit do pře-

nosné urny.
6. V případě konání II. kola voleb do Se-

nátu Parlamentu České republiky se 
tyto uskuteční v pátek dne 14. října 

2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 15. října 2016 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve vo-
lební místnosti ve dnech voleb.

Jiří Blahuta, v.r., starosta 

VÝZVA – termín pro podání žádostí o poskytnutí 

dotace na rok 2017: do 31. 10. 2016

Vyzýváme všechny neziskové organizace, aby doručily na obecní úřad vypl-
něnou žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 dle vzoru, který je zveřejněn na 
internetových stránkách obce (Obecní úřad – Tiskopisy ke stažení – Formulář-
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Raškovice). Tiskopis lze také vyzved-
nout na obecním úřadě.

Dále připomínáme termín pro vyúčtování fi nančních dotací na rok 2016 

k 30.11.2016. 

Obec se dle zákona bude zabývat pouze žádostmi na tomto formuláři.

Iva Šostá, účetní
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Co by jste měli vědět:

Neuhrazené poplatky za děti a nesvé-
právné osoby budou podle zákona, plat-
ného od ledna tohoto roku, automaticky 
převedeny na jejich rodiče a opatrovní-
ky, což je oproti minulým letům novinka. 
V minulých letech, když rodiče neplatili 
poplatky za odpad za své děti, tak je vlast-
ně zadlužovali. Dětem pak vznikaly díky 
nezodpovědnosti rodičů nedoplatky, kte-
ré musely po dosažení plnoletosti uhradit. 
Zákonodárci tento systém od nového roku 
změnili. 

Pokud v roce 2016 rodiče nezapla-
tí poplatek za odpad za své dítě k datu 
splatnosti, bude nedoplatek převeden na 

rodiče a oni se stávají dlužníky.
Poplatek za odpad je povinen platit 

každý, kdo má v obci trvalý pobyt. Splatný 
je do konce října příslušného roku. V pří-
padě, že poplatek není uhrazen ve správ-
né výši a ke dni splatnosti, bude vyměřen 
platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem a může být zvý-
šen až na trojnásobek.

V případě nedoplatku za starší období 
je správce poplatku (OÚ) dle zákona po-
vinen každou platbu posunout na tento 
nejstarší nedoplatek.

Připomínáme

• poslední sobotní svoz popelnic 
v letošním roce bude 24. 9. 2016

• od 6. 10. 2016 jsou popelnicové 
nádoby vyváženy zase jen každý 
sudý týden ve čtvrtek

• splatnost místního poplatku 
za odpady je 31. 10. 2016

Odpady, odpady, odpady...

Upozornění...  Již nyní v předstihu oznamujeme, že poslední úřed-

ní den v letošním roce bude před Vánoci ve středu 21. 12. 2016 v době 

od 7,30 – 11,30   12,00 – 16,30 hod., poté bude obecní úřad uzavřen až do

1. 1. 2017 z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců.

Shromažďovací místo

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

 každou sobotu 8,00 – 11,00 hod.

• pátek   28. 10. 2016 

– ZAVŘENO – státní svátek

• sobota 29. 10. 2016 

– OTEVŘENO   8,00 – 11,00 hod. 

Starosta a zastupitelé obce Raškovice žádají občany, aby v neděli 

nepoužívali ke kosení sekačky a neobtěžovali své sousedy hlukem. !
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných

nádob, aby nezamořily životní prostředí

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu 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 úspor-
né kompaktní či lineární zářivky. Ty ale 
obsahují 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 recyklaci, kterou zajišťuje ko-
lektivní 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 ko-
munálního odpadu dochází k únikům 
rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ 
vysvětluje Matěj Man z organizace Ar-
nika. Vyšší koncentrace rtuti mohou 
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může 
transformovat do organické formy, která 
je obzvláště nebezpečná pro nervovou 
soustavu.

Kam s nefunkčními

úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do 
sběrného dvora, nejbližší prodejny elek-
tra či do takzvaných malých sběrných 
nádob, které se nacházejí v obchodních 

centrech, na úřadech a v řadě firem. 
EKOLAMP v současnosti provozuje přes 
4200 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných 
nádob a správné likvidaci úsporných žá-
rovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se v obci nachází, je ote-
vřen v pátek od 14,30 hod. – 18,00 hod. 
a v sobotu od 8,00 – 11,00 hod. Sběrný dvůr 
je dostupný jak občanům, tak živnostníkům 
podnikajícím v katastru obce.
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Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout

Podle nové legislativy 
by roce 2016 měl každý 
z nás ročně odevzdat k re-
cyklaci zhruba 7 kg staré-
ho elektra, což bylo ještě 
před pár lety nepředstavi-
telné množství. Nakonec 
to ale opravdu dokážeme.

Podle původního po-
žadavku evropské směr-
nice bylo určeno, že se 
musí v každé členské zemi ročně vysbírat 
nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu 
na každého obyvatele. Na každého oby-
vatele České republiky včetně dětí nyní 
připadá kolem pěti kilogramů reálného 
sběru. V roce 2016 ale vstoupil v plat-
nost již zmíněný nový způsob výpočtu 
těchto kvót, který tuto kvótu významně 
navýšil.  Doposud jsme však bez problé-
mů požadavek evropské směrnice plnili, 
dokonce i s rezervou. 

Česká republika bude muset podle 
nových parametrů zajistit sběr a recy-

klaci takového množství 
vysloužilého elektra, jaké 
odpovídá 40 procentům 
hmotnosti prodaných 
nových spotřebičů prů-
měrně za tři roky zpět-
ně. Ročně se u nás prodá 
zhruba 175 000 tun elek-
trozařízení, každý z nás 
by tedy měl odevzdat 
k recyklaci minimálně 

zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 

2015, které jsou k dispozici naznačují, 
že by se to mohlo podařit. Jen sběrný-
mi místy vytvořenými kolektivním sys-
témem ELEKTROWIN prošlo od ledna 
do října na 30 000 tun starých spotře-
bičů, což odpovídá celoročnímu sbě-
ru v roce 2014. Věříme, že především 
díky podpoře široké veřejnosti, které 
není lhostejný osud naší planety, i no-
vou vyšší kvótu letos opět s rezervou 
naplníme.

Martina Taichmanová, referent OÚ Raškovice

Odpady uložené mimo sběrný dvůr – černé skládky!!!!

Snad někdo pozná své věci a zastydí se.
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů

výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 144 televizí, 

35 monitorů a 1 445,00 kg drobného elektra 

Snaha obyvatel obce recyklovat 

staré a nepoužívané elektrospotřebi-

če se již několik let vyplácí. Naše obec 

obdržela certifikát vypovídající nejen 

o přínosech třídění televizí a počíta-

čových monitorů, ale také o velkém 

významu sběru drobných spotřebičů, 

jako jsou mobilní telefony. Díky en-

vironmentálnímu vyúčtování společ-

nosti ASEKOL můžeme nyní přesně 

vyčíslit, o kolik elektrické energie, 

ropy, uhlí, primárních surovin či 

vody jsme díky recyklaci vysloužilé-

ho elektra ušetřili ekosystém Země. 

Víme také, o jaké množství jsme sní-

žili produkci skleníkových plynů CO
2
 

nebo nebezpečného odpadu. Infor-

mace vycházejí ze studií neziskové 

společnosti ASEKOL, která s obcí 

dlouhodobě spolupracuje na recyk-

laci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vy-
plývá, že občané naší obce v loňském 
roce vytřídili 144 televizí, 35 monitorů 
a 1 445,00 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 62,65 MWh elek-
třiny, 3 009,37 litrů ropy, 273,85 m3 
vody a 2,41 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 13,87 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 53,77 tun.

Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu 

elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou pro uži-
vatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spo-
třebu energie potřebnou pro chod 
notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostře-
dí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, po-
čítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostře-
dí. Výsledky studie jsou prezentová-
ny jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce 
odpadu. Konečná bilance vyzně-
la pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.
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Školní rok 2016/2017 se rozbíhá

Po letní údržbě budov a jejich zařízení 
a opravách se do školy místo řemeslníků 
vracejí žáci a učitelé.

Během léta došlo k dokončení rekon-
strukce elektrorozvodů v nejvyšším patře 
a mezipatře hlavní budovy. Nyní je celková 
elektro rekonstrukce provedena a nejen 
učitelé, ale i žáci mohou plně během výu-
ky využívat všechny interaktivní nástroje 
a výpočetní techniku, které jim pomáhají 
názorně a jednodušeji výuku vstřebávat.

S nárůstem žáků jsme museli také vy-
tvořit nové kabinety pro pedagogy a další 
pedagogické zaměstnance školy. Třídy 
byly připraveny pro příchod nových žáků.

Změnami prošla také školní jídelna. 
Došlo k obkladům stěn zejména z hygie-
nických důvodů, což navíc zútulnilo pro-
story jídelny. Jsou nyní barevnější a pro 
žáky tak možná přívětivější.  Přibyla také 
nové barevné židličky a to vše je doladěno 
novými ubrusy. Samotná kuchyň již byla 

během jarních měsíců vybavena novým 
konvektomatem, jenž nyní je schopen 
připravit najednou až 400 porcí, včetně 
dalšího drobného vybavení, neboť s ná-
růstem žáků školy dochází automaticky 
k navýšení počtu strávníků. Věříme, že 
také pestrá strava a výběr obědů bude 
pro žáky i cizí strávníky zábavnou a chut-
nou novinkou. O již avizovaných změnách 
opětovně informujeme na konci článku.

Velmi bychom chtěli poděkovat Obci 
Pražmo za fi nanční příspěvek 40.000,-
Kč na zakoupení nové keramické pece, 
jež slouží žákům v hodinách výtvarné vý-
chovy, pracovních činností a odpoledních 
kroužcích keramiky. Práce s hlínou rozvíjí 
nejen kreativitu dětí, fantazii a emoce, tří-
bí jejich mysl, podporuje motoriku, sva-
lovou činnost, ale má také terapeutické 
účinky, práce s hlínou uklidňuje, žáci, ač 
tvoří, současně relaxují.

Po výstavbě haly dochází k úpravám 
terénu kolem sportovní haly. Veškeré 
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práce se odvíjejí dle fi nančních možností 
školy. Část od bytovek jsme zrekonstru-
ovali pro žáky školní družiny a dětí třídy 
mateřské školy umístěné v budově školy 
základní. Plochu mohou využívat i žáci 
během dopoledních aktivit, např. v ho-
dinách tělesné výchovy. Bojujeme zatím 
s počasím a spodní vodou, aby došlo ke 
konečnému zarovnání povrchu vhodné-
mu pro minikopanou a míčové hry, ale 
herní prvky typu houpadel, kolotočů 
a průlezek se dají využívat již nyní.

Letošní školní rok se nese v duchu 
změn také na poli pedagogickém. Veřej-
ností již nějakou dobu zaznívá slovo „in-

kluze“. Mnozí tuto téměř mediální kauzu 
vnímají jako negativní, mnozí si nedokáží 
prakticky představit, o co se jedná. Dnes 
se namísto slova inkluze začíná používat 
slovní spojení „společné vzdělávání“. 
Vězte, nejedná se o nic nového přede-
vším na školách vesnických, či školách 
z větší odstupností měst, v nichž se na-
cházejí školy speciální a praktické. Spo-
lečné vzdělávání obnáší zapojení žáků 
různorodě nadaných, popřípadě žáků, 
kteří potřebují zvýšenou individuální 
podporu během výuky, např. ze zdra-
votních důvodů, v jedné třídě a přizpů-
sobení vyučovacího procesu potřebám 
každého jednotlivého žáka. Již doposud 
jsme ve škole tyto žáky měli a nadále 
s nimi budeme pracovat. Pro naši ško-
lu se nemění téměř nic, snad jedině to, 

že každá změna přináší nové formuláře 
a papírově podloženy praktické zkuše-
nosti. Naši žáci pracují i v kolektivu dle 
vlastních potřeb, v některých případech 
se vzdělávají individuálně, individuálně 
mají voleny hodiny na doučování, navště-
vují logopedii, kde napravují řečové vady 
a poruchy mluvení, mají své relaxační 
chvilky s asistenty pedagoga, který po-
máhá učiteli zvládat právě velmi osobité 
potřeby těchto žáků, využíváme speciální 
pomůcky a výukové materiály. Tito žáci 
v ničem nezaostávají za ostatními žáky, 
jen mnohdy potřebují ke své práci delší 
čas, větší prostor a popřípadě pomoc pe-
dagoga, který jim látku musí více osvětlit 
a vysvětlit než jiným žákům. Společné 
vzdělávání se týká také žáků nadaných, ti 
rovněž potřebují své tempo, svůj prostor, 
aby se mohli rozvíjet více v oblasti, která 
je jim blízká. I na ty je pamatováno širší 
nabídkou učiva, možností individuálně 
studovat. A samozřejmě v neposlední 
řadě je společné vzdělávání zaměřeno 
také na žáky cizince, kteří se do Evropy 
dostávají v rámci migrace a v nastoleném 
trendu se vyvíjí celý svět. Otevřené hra-
nice umožňují lidem využívat nové mož-
nosti a právě jazyková bariéra a její po-
stupné odstraňování se dá vyřešit právě 
pomocí individuálního vzdělávání. To, že 
všichni takoví žáci, každý se svou osob-
ní potřebou, se scházejí v jedné třídě, 
v jedné škole, je učí vzájemné toleranci, 
sociálnímu vnímání a cítění, neboť svět 
je rozmanitý, v životě se budou potkávat 
s různými lidmi, s lidmi s různými proje-
vy chování, s lidmi s různými osobními 
potřebami a již škola základní potažmo 
i mateřská je postupně učí a navyká prak-
ticky na společný život, spolupráci.

Jako škola vedeme žáky směrem 
k celkové prosociálnosti, toleranci, úctě 
k druhému člověku. Samozřejmě že ne-
můžeme docílit toho, aby se všichni na 
škole i mimo ni měli rádi a kamarádili 
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spolu, ale učíme žáky společně žít vedle 
sebe a vnímat své odlišnosti, tolerovat se 
a vzájemně si neubližovat. Respektovat 
své potřeby i potřeby druhých, dokázat 
se vzájemně domluvit, asertivně se pro-
jevovat a prosazovat své názory aniž by 
to bylo na úkor ostatních.

Již čtvrtým rokem se žáci na II. stup-
ni seznamují se vzdělávacím předmětem 
etická výchova. Od září jsme na I. stup-
ni zavedli tento předmět průřezově, to 
znamená, že se žáci budou během hodin 
jiných předmětů nebo při mimoškolní čin-
nosti věnovat tématům jako jsou: zásady 
správné komunikace, úcta k lidské osobě, 
jedinečnost člověka, tolerance a sebeo-
vládání, pozitivní hodnocení sebe i dru-
hých a další. Samozřejmě to nyní vypadá, 
že dnešní žáci tyto běžné návyky chování 
nezvládají. Není tomu tak, jen občas po-
třebují ujistit a ukázat, že to, jak se chovají 
a jednají je správné, že zvolili správnou 
metodu a postup, že je doma rodiče vy-
chovávají k úctě, k toleranci, k ochotě 
pomoci ostatním.

Etická výchova svým prosociálním ob-
sahem velmi úzce napomáhá právě ve vní-
mání společného vzdělávání, proto i pe-
dagogové procházejí vzděláváním v rámci 
etické výchovy v rámci rozvojového pro-
gramu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy Podpora implementace 

Etické výchovy do vzdělávání v základ-

ních školách a v nižších ročnících více-

letých gymnázií v roce 2016 s názvem 
Podpora etické výchovy na škole, který 
škola realizuje v letošním roce.

V rámci projektu je realizovaná vý-
uka etické výchovy, zakoupeny učebni-
ce, pracovní listy pro žáky, metodiky pro 
pedagogy, odborná literatura vzdělává-
ní pedagogů v oblasti měkkých technik, 
osobnostním a sociálním rozvoji, dochází 
k úpravám školního vzdělávacího progra-
mu.

V následujících dvou letech právě 
v duchu podpory individuálních potřeb 
budeme žákům nabízet možnost indivi-
duálního doučování a přípravy na výuku 
v odpoledních hodinách přímo ve škole, 
pro žáky nadané a talentované budeme 
kromě kroužků pěveckých, sportovních, 
výtvarných, přírodovědných, jazykových, 
nabízet kromě šachů také kroužek logiky, 
kde se žáci mohou seznámit s různými 
logickými úlohami, testy, ověřit si své kre-
ativní myšlení a podpořit matematické 
schopnosti a představivost.

Pro žáky sportovně nadané a nejen 
ty jsme se jako škola zapojili do projektu 
Hodina pohybu navíc. Tento projekt je 
určen žákům 1.-3.ročníku. Je realizován 
přímo MŠMT. Tato hodina by měla být 
naplněna pohybem hlavně v duchu mí-
čových her, základů atletiky či gymnasti-
ky. Smyslem projektu je učit žáky vnímat 
pohyb jako potřebnou součást každoden-
ního života. Ke dvěma hodinám tělesné 
výchovy tak žákům přihlášeným přibude 
hodina pohybu týdně navíc.

Pro žáky I. stupně bude jako každoroč-
ně nabídnut projekt Ovoce do škol, což 
obnáší pravidelnou dodávku ovoce a zele-
niny v čerstvé podobě přímo na stůl, tedy 
na školní lavici. Smluvní dodavatel naší 
školy Ovocentrum z valašského Meziříčí 
se snaží dodávat čerstvé a chutné pro-
dukty, jejichž ochutnávka bývá doplněna 
pracovními listy a žáci mohou zdravou 
svačinu zakomponovat i do výuky.
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Věříme, že letošní školní rok nabídne 
každému žákovi něco nového, že si každý 
žák najde cestu k tomu, co jej baví, v čem 
je dobrý, v čem se dokáže realizovat, aby 
tato činnost podpořila jeho osobní růst.

Budeme během roku rádi, pokud si 
do školy cestu najdou také rodiče, po-
případě i návštěvníci, kteří již mají dnes 

děti odrostlé od školních povinností, 
v rámci akcí kulturních či i jinak zamě-
řených, na něž vás touto cestou zveme. 
Aktuálně jsou uveřejňovány na webových 
stránkách školy, popřípadě je přineseme 
i v dalších zpravodajích. 

Proto na závěr několik podstatných 
termínů jako avizovaných akcí školy:

Organizace školního roku 2016/2017 

Období školního vyučování 2016/2017  začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 

2017, výuka začíná v úterý 3. ledna 2017

Zápis do 1. tříd: úterý 11.dubna 2017

Vydání pololetního hodnocení: úterý 31. ledna 2017

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny: pondělí 6. února – pátek 12. února 2017

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Ukončení vyučování v druhém 
pololetí: pátek 30. června 2017

Hlavní prázdniny: od soboty 1. července do pátku 1. září 2017

Období školního vyučování 
2017/2018: začne v pondělí 4. září 2017

Školní akce v průběhu roku: 

Třídní schůzky – úterky 6. září 2016 – informační,

    13. prosince 2016 + burza SŠ pro vycházející žáky

    20. května 2017

Adaptační pobyt 6. roč. 26. až 30. září 2016

Sluňákov 5. roč.  10. až 14. října 2016

Lyžařský kurz   27. února až 3. března 2017

Vánoční strom  pátek 16. prosince 2016

Zápis do MŠ   14. a 15. května 2017

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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Informace ze školní jídelny

Vážení strávníci,
ráda bych se Vám touto cestou před-

stavila a upozornila Vás na některé změ-
ny, týkající se školního stravování v naší 
školní jídelně. Já osobně mám dlouho-
leté zkušenosti s vedením školní jídelny, 
takže se nemusíte obávat, že by kvalita 
stravy nabízená naší školní kuchyní nějak 
utrpěla. Jsem seznámena s nejnovějšími 
výživovými trendy a tyto bych velice ráda 
zakomponovala do skladby námi nabíze-
ných jídel. Samozřejmostí však zůstává 
kladení důrazu na chutnou a pestrou 
stravu tak, aby všichni naši zákazníci 
měli z nabízené stravy co nejlepší pocit. 
Nezaručíme 100% spokojenost, ale vět-
šinovou určitě.

Změny v novém školním roce:

1) Příprava dvou druhů jídel a tím mož-
nost výběru pro různé typy strávníků. 

2) Sjednocení jídelních lístků mateřské 
školy.

3) Změna ve výběru stravného při be-

zhotovostní platbě – stravné se bude 
strhávat podle počtu skutečně odebra-
ných obědů, to znamená, že se bude 
platit zpětně. 

 Měsíc září 2016 bude strhnut inkasem 
až na začátku měsíce října 2016. 

 Pro Vás jako zákazníky to neznamená 
žádnou změnu, pouze v měsíci září 

nedojde k platbě z Vašeho účtu, ale 
ta bude provedena do 5. dne v měsíci 
následujícím. Pokud by nebyl na Va-
šem účtu dostatek prostředků k plat-
bě, budete povinni tak jako doposud, 
provést neprodleně úhradu hotově. Při 
opakovaném porušení pravidel, bude 
tento strávník vyloučen z bezhotovost-
ní platby a převeden na platbu hoto-
vostní. Žádám Vás tímto o spolupráci 
a dodržování nastavených pravidel.

4) Odhlášky a veškerou komunikaci s ve-
dením školní jídelny je možno provádět 
nejen telefonicky do 7.00 téhož dne 
na čísle 558 425 566, ale i e-mailem: 
jidelnaraskovice@seznam.cz do 6.45 
hod. téhož dne. 

 Jedná se o další komunikační prostře-
dek, který je v dnešní době bližší vět-
šímu počtu uživatelů.

Těchto pár změn nijak nezatíží Vás 
zákazníky, ale pomůže nám nabídnout 
Vám větší komfort při stravování. Budu 
ráda, když jakýkoliv problém anebo ná-
pad související se zlepšením naši práce, 
budete tlumočit přímo vedoucí školní jí-
delny. Jen tak můžeme problémy vyřešit 
neprodleně a nové věci uvést do praxe.

Děkuji a těším se na spolupráci 
Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ

Raškovické továrny a jejich historie

V naprosté většině vesnic byla vždy hlavní obživou obyvatel práce v zemědělství, 

u nás, pod horami, pak ještě práce v lese. V zimě si lidé přivydělávali domácím tkal-

covstvím. A právě posledně jmenovaná činnost odlišila Raškovice od širokého okolí, 

protože zde vznikly dvě továrny. Připomeňme si základní fakta z  jejich historie.

Příspěvky našich kronikářů
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Bělidlo a úpravna plátna 

Z kalendáře Raškovjana víme, že ta 
starší továrna byla původně bělidlem, 
které založil místní statkář František 
Adámek v roce 1826. Usnadnil tak život 
tkalcům z Raškovic i z řady dalších ves-
nic, protože nemuseli své výrobky nosit 
pěšky až do Frýdku. Z počátku úpravna 
představovala pouze manufakturu, neboť 
vše spočívalo na ruční práci. Továrnu z ní 
vybudoval až další potomek Adámkovy 
rodiny - Josef starší, a to tím, že využívala 
vodní pohon. Po jeho smrti přebral ma-
jetek v pouhých 18 letech jeho syn Josef. 
Ten se někdy v letech 1910-1911 setkal 
s libereckým Němcem Ing. Rudolfem 
Kirchhofem a vytvořili spolu akciovou 
společnost „Adámek a Kirchhof“. Již po 
roce však Kirchhof Adámka vyplatil a stal 
se jediným majitelem raškovické továrny. 
Rudolf Kirchhof byl prvotřídním odborní-
kem na úpravu a barvení tkanin. Provoz 
podniku rozšířil a značně zmodernizoval. 
Továrna se stala proslulou nejen v býva-
lém Československu, ale i v zahraničí. Pro-

sperující fi rmu předal Rudolf Kirchhof 
svému synu Franzovi, ale v podstatě až do 
roku 1945 po technické i výrobní stránce 
vše nadále řídil.

Po druhé světové válce přešla úprav-
na pod státní správu, když byl německý 
majetek zkonfi skován  a v roce 1947 byla 
začleněna do Slezanu Frýdek-Místek pod 
číslem 12. Tento krok se stal pro závod 

osudným, protože Slezan byl výrobcem 
technických tkanin, které nepotřebovaly 
náročnou povrchovou úpravu. Provoz 
úpravny se v roce 1953 zastavil a celý 
areál byl nabídnut k prodeji. Ujala se 
ho Pražská akumulátorka Mladá Bole-
slav a tím se začala psát nová kapitola 
dějin továrny. Pro zaměstnance to byla 
samozřejmě změna revoluční, která si 
vyžádala nejen přebudování objektu, ale 
také přeškolení a zapracování všech za-
městnanců. Textilní odborníci se změnili 
na strojaře, elektrikáře a chemiky. Naší 
lidé ale potvrdili svou šikovnost, zdatnost 
i cílevědomost. Výroba niklkadmiových 
(alkalických) akumulátorů se nejen úspěš-
ně rozběhla, ale brzy se výrobní program 
postupně rozšiřoval až po nejnáročnější 
startovací baterie (rok 1968) pro lokomo-
tivy, lodě a letadla. Od roku 1969 až po 
rok 1987 probíhala rozsáhlá moderniza-
ce a investiční výstavba závodu. V Praze 
byly zrušeny akumulátorky ve Strašni-
cích a Radotíně a raškovický závod se na Letecký snímek akumulátorky z roku 1997

Dobová pohlednice Adámkova bělidla
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konci sedmdesátých let minulého století 
stal monopolním výrobcem alkaliky v re-
publice. Zhruba od roku 1975 pokrýval 
potřeby všech odvětví národního hospo-
dářství a značná část jeho produkce byla 
exportována do zahraničí.

Raškovická akumulátorka úspěšně 
přežila i rušné období po roce 1989. 
V rámci velké privatizace zanikl státní 
podnik Akuma Mladá Boleslav, pod který 
závod patřil, a k 1. září 1991 vznikl sa-
mostatný právní subjekt Ferak Raškovice. 
Název byl odvozen z ochranné značky, 
pod níž se alkalické články vyráběly od 
roku 1953. Privatizace pokračovala dála 
a v roce 1993 státní podnik Ferak zanikl 
a přešel do rukou Alkalu, s.r.o. Nemilo-
srdná mezinárodní konkurence, potřeba 
stálé inovace výroby donutila společnost 
Alkal hledat schopného zahraničního 
partnera. Po několikaletém vyjednává-
ní raškovický závod koupil francouzský 
SAFT, akumulátorka od té doby vyráběla 
baterie pod názvem SAFT FERAK. Stalo 
se tak 1. října 1995. Od listopadu 2003 
továrna přešla pod britskou investiční 
společnost Doughty Hanson and Com-
pany. Posledním vlastníkem je od roku 
2016 olejářská fi rma TOTAL z  Francie.   

Závod v současnosti poskytuje přes 
200 pracovních míst, což má pro obec 
i okolí cenný význam.

Mechanická tkalcovna

Podnik byl mnohem mladší a měl jed-
nodušší historii než raškovická úpravna. 
V roce 1911 začala s její výstavbou ví-
deňská fi rma Lederer und Wolf. Důvodů, 
proč se Rakušané rozhodli pro zřízení 
tkalcovny v Raškovicích, bylo několik. 
V obci dlouhou dobu úspěšně fungovala 
úpravna textilního zboží. Pobeskydí mělo 
dlouholetou tradici domácího tkalcovství 
a v neposlední řadě hrála důležitou roli 
značná nabídka levné pracovní síly.

Je skoro neuvěřitelnou skutečností, 
že při tehdejší minimální technické vy-
bavenosti stavebnictví byl objekt s ty-
pickými trojúhelníkovými štíty do konce 
roku 1911 postaven. V průběhu dalšího 
roku bylo instalováno strojní zařízení 
a v posledních měsících roku 1912 se vý-
roba rozeběhla. Mechanické stavy byly 
poháněny parním strojem přes trans-
misní (hřídelový) pohon. Během první 
světové války došlo v továrně k útlumu 
produkce. Výroba se naplno rozběhla na 
počátku dvacátých let minulého století. 

V meziválečném období se průměrný 
stav zaměstnanců pohyboval kolem tří 
set. Sortiment výrobků byl pestrý, látky 
se používaly na ubrusy, sypovinu, kapes-
níky, šaty, oděvy a lůžkoviny. Tehdejší 
provoz už měl stejné základní složení, 
jak jej známe ze současnosti: soukárnu, 
šlichtovnu, vlastní tkalcovnu, čističku, 
balírnu a expedici.

Osudnými pro mechanickou tkalcov-
nu byla léta světové hospodářské krize. 
V roce 1934 došlo k zastavení výroby, 
veškeré strojní vybavení putovalo do Tan-
valdu v severních Čechách. Všech 300 za-
městnanců se ocitlo „na dlažbě“, ředitel 
a část technického personálu odešli do 
Čech, ostatní se snažili uchytit v soused-
ní úpravně nebo v textilkách ve Frýdku 
a Místku.

Do roku 1940 zely prostory továrny 
prázdnotou. Z iniciativy Franze Kirchho-

Snímek tkalcovny z 30. let min. století
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fa přebudovali Němci závod na sklárnu 
Sigla, vyrábějící bezpečnostní a neprů-
střelná skla pro válečné účely - do tanků, 
letadel a motorových vozidel. Po skončení 
válečných událostí byla továrna zkonfi s-
kována a fungovala pod státní správou 
do roku 1947, kdy byl provoz uzavřen.

Zrušení sklárny podnítilo řadu lidí, 
aby se chopili příležitosti a začali pod-
nikat kroky pro navrácení textilní výro-
by do Raškovic. Výsledkem intenzivních 
jednání byl souhlas ministerstva lehkého 
průmyslu s obnovením tkalcovny v rámci 
Slezanu Frýdek-Místek. 10. ledna 1949 
se produkce rozběhla, ve Slezanu 11 
Raškovice tkalo látky 320 mechanických 
stavů Hrdina. Tyto stroje fungovaly až do 
roku 1979, kdy došlo k velké investiční 
akci - nákupu tryskových stavů JETTIS 

190 B ze Zbrojovky Vsetín, celkem jich 
bylo nainstalováno 120. Realizovaly se 
i další akce: modernizace šlichtovny, stav-
ba nové čističky, plynofi kace závodu atd. 

Po roce 1989 zasáhla i tkalcovnu 
velká privatizace. Zanikl státní podnik 
Slezan a vznikl Slezan,a.s. K 1. květnu 
1990 skončilo označení závodu 11 a nově 
platilo Slezan 07/3. Následovalo období 
potíží textilního průmyslu v celé České 
republice. Ta pochopitelně zasáhla i Sle-
zan, který začal uzavírat jednotlivé závo-
dy. K 31. lednu 1999 bylo z naší tkalcovny 
propuštěno 50 zaměstnanců, k 30. dub-
nu téhož roku přišlo 50 pracovníků ze 
zrušeného Slezanu 09. Společnost v té 
době zastavila produkci technických tka-
nin a přešla na oblekovky, šatovky a man-
šestry. Veškerá organizační, technická 
ani technologická opatření však nebyla 
nic platná, nedalo se nadále konkurovat 
laciným textiliím z Asie. Slezan ukončil 
svou existenci, tkalcovna v Raškovicích 
byla uzavřena k 29. březnu 2008. Od té 
doby se majitelům Slezanu nepodařilo 
areál továrny prodat a vše spěje ke stej-
nému osudu, jaký postihl některé závody 
ve Frýdku-Místku, a to k demolici. Škoda 
především budov jídelny, vrátnice a ob-
jektu čistírny, které chtěl obecní úřad 
zakoupit. Bohužel k dohodě mezi obcí 
a Slezanem ze známých důvodů nedošlo.

Kronikáři Anežka a Jiří Nitrovi

Mechanické stavy Hrdina

Masivní sraz pracovníků Slezan Raškovice

V sobotu 18. 6. 2016 v areálu „u Flo-
riánka“ v obci Pražmo proběhlo velké 
setkání zaměstnanců Slezan Raškovice, 
které uspořádali nadšenci Eva Gřundě-
lová a Radim Škandera.

Neočekávali, že tento sraz se setká 
s takovým úspěchem. Zprávy o chystané 
akci se šířily ústně, po telefonu i inter-

netu. Přišla spousta lidí,  bavili se svými 
spolupracovníky se kterými se nemají 
možnost v běžném životě potkat. Starší 
s sebou vzali i fotografi e z doby, kdy ve 
Slezanu pracovali.

Organizátoři měli připraveno pohoš-
tění – výborný gulášek, klobásky, koláče, 
čepovalo se pivečko, alko i nealko. Všichni 
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Je řeka Morávka fenomén v ohrožení? 

Na tuto otázku můžeme odpovědět 
dvakrát kladně. Zcela určitě je beskyd-
ská řeka Morávka fenoménem, tedy ně-
čím mimořádným a pozoruhodným, a to 
v měřítku celé České republiky. Zároveň 
je tato jedinečná řeka, se štěrkovými ná-
plavy, dnes již zcela nezpochybnitelně 
ohrožená. Tímto tématem se podrobně 
zabýval stejnojmenný projekt – Fenomén 
Morávka v ohrožení, který byl podpořen 
z Nadačního Fondu Hyundai a Nadací 
Open Society Fund Praha.

Během projektu byli obyvatelé obcí 
v povodí řeky Morávky informováni 
o tom, jakým způsobem oni sami mo-
hou přispět ke zlepšení stavu okolí řeky. 
Lidé si například mohli čas při čekání na 

autobus zkrátit přečtěním komiksového 
plakátu a zamyslet se, zdali třeba oni sami 
nevyvážejí k řece něco, co tam nepatří. 
Přestože se místní obyvatelé, dobrovol-
níci a různí nadšenci v poslední době 
opravdu snaží (každoročně probíhají 
organizované úklidy odpadků) je sklá-
dek v okolí řeky Morávky stále požehna-
ně. Často jsou staré mnoho let a téměř 
přerostlé okolní vegetací. Jednu takovou 
vytipovanou dlouholetou skládku jsme le-
tos na jaře uklízeli v Raškovicích společně 
s účastníky akce Ukliďme Česko. 

Žáci Základní školy Raškovice se zú-
častnili před prázdninami fotosoutěže, 
do které přihlásili snímky toho, jak vidí 
řeku Morávku. Dětem se podařilo věrně 

se skvěle bavili, tak výbornou atmosféru 
a počet přítomných bylo třeba zachytit 
jak jinak než na fotografi i -  bylo to velice 
těžké, ale zdařilo se.

Slezan Raškovice pro mnoho lidí zna-
menal kus prožitého života, který strávili 
v zaměstnání. Byl to zdroj příjmu v blíz-
kém okolí bydliště. Je škoda, že musel být 
uzavřen, mnozí si posteskli, že na dobu , 
kdy zde pracovali mají pěkné vzpomínky 
a o tom svědčilo i to, že přišli na setkání.

Ne všichni zaměstnanci měli šanci se 
o setkání dozvědět, proto pořadatelé zva-
žují zavedení každoroční tradice tohoto 
setkání.

Za všechny přítomné moc děkuji po-
řadatelům a všem, kteří přispěli k tomu, 
že tato akce mohla být uskutečněna, 
všem, kteří měli práci s obsluhou a chys-
táním skvělého pohoštění. 

Už teď se těšíme na příští setkání.
Eva Raková
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zachytit krásy řeky. Také velmi dobře zdo-
kumentovali hlavní problémy a ohrožení, 
se kterými se řeka potýká: je to například 
přítomnost odpadu nebo výskyt nepů-
vodních druhů rostlin. Některé snímky 
dětí také dobře ukazují zahlubování ko-
ryta řeky do podloží, to že na některých 
místech řece chybí štěrk a dříve holé 

štěrkové náplavy zarůstají rostlinami. 
Tímto tématem se v příštím roce bude 
podrobněji zabývat další projekt. U řeky 
Morávky je především hezky a příjemně 
se tam odpočívá, právě proto bychom 
měli řece a jejímu okolí věnovat velkou 
část naší pozornosti také do budoucna.

Za ČSOP Salamandr, Renata Vojkovská

MOŠTOVÁNÍ  OVOCE V RAŠKOVICÍCH

Český zahrádkářský svaz Raškovice zahajuje moštování ovoce  

v moštárně umístěné za kulturním střediskem v Raškovicích.

Moštování nutno předem telefonicky domluvit

na těchto telefonních číslech:

p. Miroslav Rzehaczek:  606 808 561

p. Josef Černý:                  731 110 321

Cena je 3,- Kč/litr

P A M Á T N Í K   R A Š K O V I C E  -  MALÁ GALERIE  -  KNIHOVNA  
V Ý S T A V A

P R A Ž M O
 240. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE 

STŘÍPKY Z KRONIKY 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  30. ZÁŘÍ 2016 V 15.00 HODIN

ZÁŘÍ 2016 – ÚNOR 2017

Otevřeno           Úterý:    8. 30 – 12.00 /  12.30 – 17.00 hod.  Čtvrtek: 8.30 – 12.00 /  13.00 – 17.30 hod.Kontakt – 558 692 420

Kultura v Raškovicích
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Mís ihovvnna viiice

TŘICÁTÉ SETKÁNÍ Z CYKLU

Hudebně-literární podvečery
tentokrát

www.radioservis-as.cz

„CESTA KE SLÁVĚ“
ANEB 

SETKÁNÍ S BEATLES A JEJICH NESMRTELNÝMI PÍSNIČKAMI

(ÚRYVKY Z KNIHY ALISTAIRA TAYLORA ZPOVĚĎ TAJEMNÍKA)

NA KYTARU HRAJE A. NITRA, LITERÁRNÍ UKÁZKY ČTE M. ZEMANOVÁ

V ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ 2016 OD 17.30 
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ RAŠKOVICE
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Raškovíčtí judisté kráčejí 

ve šlépějích Olympijského vítěze

Zlatá medaile, kterou vybojoval judis-
ta Lukáš Krpálek na olympijských hrách 
v Riu de Janeiru, přináší nebývalý zájem 
o členství na všech základnách JUDO BE-
SKYDY. Také v Raškovicích, které jsou 
zahrnuty do projektu EU „Judo do škol“, 
se uskuteční masivní nábor. Klub působící 
v Raškovicích patří k předním kolektivům 
Českého svazu juda a s více než dvěma 
stovkami členů patří také k početně nej-
silnějším individuálním sportům v okrese. 
Od obrovského úspěchu českého repre-
zentanta uplynul jen krátký čas a klub za-
znamenává další a další zájemce o trénink 
a členství. Nábor probíhá na základnách 
v Raškovicích, Frýdku - Místku, Dobré 
a ve Frýdlantu – Nové Vsi. Raškovická 
mládež si může vyzkoušet trénink juda 
každou středu a pátek od 15,00 do 16,15 

hod v tělocvičně základní školy. V letošní 
sezóně dosahují judisté z Beskyd velmi 
dobrých výsledků. Na kontě z první polo-
viny sezóny mají čtyři medailová umístění 
z mistrovství republiky juniorů, kde stří-
bro vybojovala Natálie Filipcová a bronz 
raškovický odchovanec Vít Jerglík. Další 
bronz vybojovala Karolína Kubíčková ze 
Skalice. Po třech kolech nominace pro 
mistrovství republiky obsazují repre-
zentanti klubu přední místa rankingo-
vých žebříčků ve všech mládežnických 
kategoriích. Družstvo svěřenců trenér-
ky Prőllové se probojovalo do prestižní 
dorostenecké ligy, ve které jako nováček 
dokázalo postoupit do fi nálové skupiny, 
když ve dvou kolech porazilo mimo jiné 
silný konkurenční klub Baník Ostrava. 
Raškovičtí  - Šimon Filipec, Matěj Silvestr 

Sport v Raškovicích

Raškovičtí po společném tréninku s Lukášek Krpálkem (druhý zleva)
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a Patrik Kučák, byli oporami týmu. V prů-
běhu první poloviny sezóny předváděli 
výborné výsledky také Vendula Mecová, 
Simona Gregušová a především skupina 
nejmladších benjamínků, žáků prvních 
a druhých tříd základní školy. Sourozen-
ci Filipcovi, Matěj Silvestr, Vendula Me-
cová a Simona Gregušová absolvovali 
v průběhu prázdnin náročná zahraniční 
soustředění společně s výběrem státní 
reprezentace. „To je velký úspěch a po-
tvrzení kvalitní přípravy v klubu. Přináší 
to však také zvýšené fi nanční výdaje pro 
klub a zejména rodiče. Musíme hledat 
způsob, jak tyto mladé a nesmírně ta-
lentované sportovce podpořit pro jejich 
vstup do úzkého výběru reprezentace, 

kde již většinu fi nančních 
závazků převezme Český 
svaz Juda.“ Řekla hlavní tre-
nérka klubu Pavla Prőllová.  
Pro podzimní část sezóny 
budou všichni čeští judis-
té významně motivováni 
olympijským úspěchem 
Lukáše Krpálka a dá se 
očekávat velmi silná kon-
kurence a náročné souboje 
na všech úrovních soutěží. 
Raškovičtí budou již dru-
hý týden v září bojovat ve 
čtvrtém kole nominační 
soutěže MČR jednotliv-
ců v Brně a další zářijový 
víkend uspořádají v nové 
sportovní hale mezinárod-
ní turnaj „Pohár olympij-
ských nadějí“. Judisté jsou 
připraveni předvést své 
ukázky na společenských, 
fi remních i soukromých ak-
cích. Více o úspěších  raško-
vického juda se dozvíte na 
www.judobeskydy.cz. 

POJĎ NA JUDO!!

Trenérka Prölllová s úspěšnými juniory Na-
tálií Filipcovou, Vítem Jerglíkem a Karolínou 
Kubíčkovou
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VK RAŠKOVICE z.s.

(volejbal, ASPV)  www.vkraskovice.cz

Závěr sezóny 2015/2016 

V červnovém čísle zpravodaje jsme informovali o průběhu a výsledcích jednotlivých 
družstvech v sezóně 2015/2016. Do uzávěrky tehdy nebyly známy výsledky okresní 
soutěže trojic letního poháru Lumíra Hajdůška, okresní soutěže mužů a oblastního 
kola v barevném minivolejbale v Olomouci.

Okresní soutěž mužů

Konečná tabulka

p. družstvo
utká-

ní
V3 V2 P1 P0 sety míče body

1. VK Karviná 18 12 2 2 2  48:18 1530:1274 42
2. TJ TŽ Třinec 18 13 1 1 3  44:18 1437:1144 42
3. VK Raškovice 18 9 3 3 3  44:25 1550:1435 36

4. TJ Sokol Frýdek - Místek 18 8 3 3 4  41:29 1525:1415 33
5. TJ Sokol Palkovice B 18 8 2 0 7 -1 32:33 1371:1383 27
6. TJ Sokol Nýdek 18 7 2 2 7  35:34 1494:1513 27
7. SK Třanovice 18 6 2 3 7  32:38 1465:1571 25
8. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 18 4 2 1 11  25:41 1383:1501 17
9. TJ Sokol Staříč 18 3 2 3 10  23:45 1358:1545 16

10. TJ Sokol Hnojník 18 1 0 1 16  9:52 1144:1476 4

Letní pohár Lumíra Hajdůška - okresní přebor mladšího žactva trojic

Konečná tabulka

p. družstvo
utká-

ní
body

1. VK Raškovice A 6 93

2. VK Beskydy Frýdlant 
n. O. A 6 84

3. ŠSK Beskydy B 6 83
4. ŠSK Beskydy A 6 81

5. Red Volley
Frýdlant n/O A 5 71

6. VK Raškovice B 6 65

7. Red Volley 
Frýdlant n/O B 6 61

8. VK Raškovice C 6 57

9. ŠSK Beskydy C 6 49
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p. družstvo
utká-

ní
body

10. TJ Sokol Frýdek - 
Místek A 5 39

11. VK Beskydy Frýdlant 
nad Ostravicí B 6 37

12. SK Metylovice 6 30

13. Red Volley 
Frýdlant n/O C 6 24

14. TJ Sokol 
Frýdek - Místek B 6 16

15. TJ Sokol 
Frýdek - Místek C 6 14

16. TJ Sokol Palkovice 6 12

Oblastní kolo v barevném minivolejbale

- sobota 11.6. - neděle 12.6. Olomouc

Výsledky VK Raškovice:

žlutá kategorie                                               umístění

Kája Kurečková + Verča Macková                 34. místo ze 42 družstev

oranžová kategorie

Anna Babulíková + Ema Babulíková              14. místo z 34 družstev

modrá kategorie

Kája Popelková,Bára Macková
Adéla Blahutová, Alena Garbová                   12. místo z 30 družstev
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VÝSLEDKY VOLEJBALOVÝCH TURNAJŮ

MALÁ CENA BESKYD-MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE - 18.6.- 19.6.2016 

Žačky, žáci, kadetky+juniorky, kadeti+junioři

Turnajů se po oba dny účastnilo 
celkem 45 družstev. V sobotu přijelo 
15 družstev žákyň a 10 družstev žáků 
a v neděli 17 družstev juniorek a kadetek 
a 3 družstva juniorů a kadetů. Družstva 
hrála v pětičlenných nebo čtyřčlenných 
skupinách na dva hrané sety do 25 bodů. 
Finálová utkání se hrála na 2 vítězné sety. 
Družstva juniorů vytvořily jednu tříčlen-
nou skupinu. 

Vzhledem k celkovému počtu druž-
stev a z důvodů urychlení a hladkého 
průběhu turnajů jsme hráli nejen na 

4 volejbalových kurtech v areálu TJ So-
kola Pražmo-Raškovice, ale také na všech 
3 hřištích v nové víceúčelové hale. 

Celkem bylo odehráno v sobotu 38 
utkání v kategorii žaček a 28 utkání v ka-
tegorii žáků. V neděli bylo odehráno cel-
kem 36 utkání v kategorii dívek a 3 utkání 
v kategorii chlapců. 

O hladký průběh turnajů se postarali 
členové VK Raškovice, kteří zabezpečili 
po oba dny občerstvení pro hráče i di-
váky, zapisovatele, vedení turnaje, roz-
hodčí, …. 

Celkové pořadí v kategorii žaček:

1. Frýdlant A     9.   KV Kopřivnice B
2. TJ Sokol FM A     10. TJ Ostrava (Medvídci)
3. TJ Ostrava (Kraťasky)    11. KV Kopřivnice A
4. TJ Ostrava (Medvídci)    12. VK Raškovice

5. Mosty u Jabkunkova    13. Stará Bělá
6. TJ Sokol FM B     14. Kroměříž
7. Koláčky (Ostrava)    15. TJ Sokol FM C
8. Palkovice

Celkové pořadí v kategorii žáků:

1. Green Volley Frýdek-Místek (Šmatláci)  6.  VK Raškovice

2. VK Ostrava     7.  Mosty u Jabl.
3. Green Volley Frýdek-Místek (Drsňáci)  8.  Blue Volley Ostrava
4. Red Volley Frýdlant n/O  A  9.   Kopřivnice
5. Green Volley Frýdek-Místek   10. Red Volley Frýdlant n/O
    (Sněhurka a 7trpaslíků)
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Celkové pořadí v kategorii juniorek a kadetek:

1. Přerov, jun.   
2. TJ Ostrava, jun.   
3. TJ Sokol FM, jun.  
4. TJ Sokol FM B, kad.  
5. Přerov, kad.   
6. TJ Nový Jičín   
7. TJ Ostrava B   
8. TJ Sokol FM A, kad.
9.  Pezinok

10. TJ Slavoj Český Těšín, jun.
11. TJ Slavoj Český Těšín, kad.
12. Hlučín
13. Volejbal Zátiší
14. Poruba
15. Polanka
16. Kozlovice
17. Palkovice, kad.

9. ročník turnaje smíšených družstev – 16.7.2016

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
15 týmů, což je nejvyšší počet družstev v his-
torii tohoto „mladého“ turnaje. Na turnaj 
zavítali dokonce volejbalisté ze sousedního 
Polska. 

Těšili jsme se na to, že turnaj proběhne 
na volejbalových kurtech, v krásném spor-
tovním areálu, a zachováme tak atmosféru 
letního turnaje. Bohužel, počasí nám ne-
přálo, od rána pršelo. 

Ještě vloni bychom museli turnaj zrušit. 
Letos, naštěstí, jsme mohli využít novou 
sportovní halu v Raškovicích, ve které jsou 
tři volejbalové kurty, a turnaj byl zachrá-
něn.

Týmy byly rozděleny do tří skupin, 
hrálo se na dva zkrácené sety do dvaceti 
bodů, aby si všechna družstva dostateč-
ně zahrála. Každý tým byl za své snažení 
odměněn cenou. Hlavní ceny a poháry zís-

kala družstva na prvních 
4 místech. 

Děkujeme všem, kte-
ří přispěli ke zdárnému 
průběhu „premiérové-
ho“ volejbalového turna-
je v nové sportovní hale 
v Raškovicích. 

Konečné pořadí týmů:

1. Radegast
2. Interdekor
3. S.T.O.H.
4. Santa Tranta
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Na dalších místech

se umístila tato družstva:

Raškovice, Sefi , Mlátičky, Jary-
na, Kalamita, Citrus, Dan Team, 
Tatran Turček, Srdcaři, Zajda Tým, 
Plumstars

Pohár Jaromíra Vybírala - 30. ročník turnaje žen a juniorek

- sobota 20.8.2016 

Turnaje se účastnilo celkem 19 druž-
stev žen a juniorek. Turnaje se účastnila 
extraligová družstva, družstva hrající 
extraligu juniorek a kadetek a družstva 
hrající krajský přebor.

Turnaj byl zahájen v 9.00 hodin před-
sedou VK Raškovice Zbyňkem Sonnkem 
a starostou obce Raškovice Jiřím Blahu-
tou.

Družstva byla rozdělena do 4 skupin, 
ve skupinách se hrálo na 2 hrané sety do 
20 bodů bez rozdílu dvou bodů. Další 
utkání se hrála do 20 bodů s rozdílem 
2 bodů. Turnaj se odehrál na 4 kurtech. 
Areál byl přístupný široké veřejnosti - 
Turnaj byl ukončen v cca 18.30 hodin. 

Družstva na prvních čtyřech místech 
obdržela diplomy, poháry a věcné ceny.

Ve večerních hodinách hrála „živá 
hudba“ poté proběhla zábava s reprodu-
kovanou hudbou. Po celou dobu turnaje 
bylo krásné počasí, v areálu bylo k dispo-
zici občerstvení - guláš, zelňačka,klobásy, 
párky v rohlíku, sladkosti...
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Řízení turnaje: Jan Lysek, Hana Bar-
tošová, Jana Bartošová

Rozhodčí: Bohačík, Ištvanech, Rucki, 
Duraj, Topolánek, Klivr

Celkové pořadí:

1. Divoký Anděl
2. TJ Sokol FM A
3. Pekařky
4. Múdré Sovy
5. TJ Sokol FM, jun.
6. Kobiety (OV)
7. Orlová
8. Samice (OV)
9. ÷ 12. Vratimov, TJ Sokol FM B,
Val. Meziříčí, VK Raškovice B

13.÷16. Metylovice, Palkovice,
VK Raškovice A, Hnojník

17.÷19. TJ Sokol FM, kad., 
Polanka n/O, Ostrava, kad. 

Memoriál Josefa Saláta - 57. ročník turnaje mužů a juniorů

- neděle 21.8.2016

Turnaje se účastnilo celkem 18 druž-
stev mužů a juniorů. Turnaje se účastnila 
extraligová družstva, družstva hrající ex-
traligu juniorů a kadetů a družstva hrající 
krajský přebor.

Turnaj byl opět zahájen v 9.00 hodin 
předsedou VK Raškovice Zbyňkem Sonn-
kem a starostou obce Raškovice  Jiřím 
Blahutou.

Družstva byla rozdělena do 4 skupin, 
ve skupinách se hrálo na 2 hrané sety 
do 20 bodů bez rozdílu dvou bodů. Tur-
naj se hrál v dopoledních hodinách na 
4 antukových kurtech v areálu TJ Sokol 
Pražmo-Raškovice. Po poledni však za-
čalo vytrvale pršet a proto po dohodě 
s kapitány družstev byl turnaj přesunut 
do víceúčelové sportovní haly, kde turnaj 
dál pokračoval. V turnaji dál pokračovalo 
celkem 16 družstev. Všechna utkání ode-
hraná s družstvy, která dál nepokračova-
la, byla anulována.  

Sportovní areál i prostory haly byly 
přístupné široké veřejnosti, avšak diváků 

z Raškovic a okolních vesnic jsme se bo-
hužel příliš nedočkali. Přestože byl vidět 
krásný volejbal na extraligové úrovni, byl 
k dostání výborný guláš, zelňačka, občer-
stvení pro malé i velké. 

Řízení turnaje: Jan Lysek, Hana Bartošo-
vá, Jana Bartošová

Rozhodčí: Bohačík, Duraj, Topolánek, 
Klivr, Adámková, Slezák

Celkové pořadí:

1. Školkári
2. VK Ostrava , JUN.
3. ŠSK Beskyd, muži
4. Ogaři
5. Morávka
6. VŠB Ostrava
7. Palkovice B
8. Pstruží
9.÷12. Palkovice A, ŠSK Beskydy, kad., 
Volejbal Ostrava, VK Ostrava kad.
13.÷15. Metylovice, ŠSK Beskydy jun., 
VK Raškovice



32

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Sezóna 2016/2017

Mládež

V letošní sezóně opět pokračujeme 
v napočaté práci s mládeží. 

Děti od 1.- 3.třídy se budou pod vede-
ním Markéty Muroňové a Věry Kurečkové 
turnajů v barevném minivolejbale, který 
se hraje ve dvojicích nebo trojicích dle 
barvy a věkové kategorii. Ti nejmenší hra-
jí přehazovanou, kde základem je umět 
házet, běhat a chytat. Až od třetí třídy se 
dětí učí základy volejbalu, jako je odbití 
horem - prsty z vlastního nadhozu. 

Děvčata od 4.- 6. třídy pod vede-
ním Evy Blahutové a Michala Hadáčka 
a chlapci od 4.-7. třídy pod vedením Mi-
chala Hadáčka a Jana Sonnka se budou 
kromě turnajů v barevném minivolejbale 
účastnit také okresních soutěží turnajů 
trojic. 

Děvčata ze 6.-9.třídy budou hrát 
krajský přebor starších žaček a okresní 
přebor žactva. Tréninky povede Šárka 
Sonnková a Jan Sonnek.

ROZPIS TRÉNINKŮ MLÁDEŽE

pondělí  15.00-16.30   1.-3. třída     holky+kluci    Muroňová Markéta, Kurečková Věra

pondělí  16.00-18.00   4.-6. třída    holky        Blahutová Eva, Hadáček Michal
čtvrtek   16.00-18.00   4.-6. třída    holky

pondělí  16.00-18.00   4.-9. třída     kluci        Hadáček Michal, Sonnek Jan
čtvrtek 16.00-18.00   4.-9. třída   kluci  

pondělí  16.00-18.00   6.-9. třída    holky        Sonnková Šárka, Sonnek Jan
čtvrtek   16.00-18.00   6.-9. třída  holky

Dospělí

V letošní sezóně budeme opět hrát 
okresní soutěž mužů, krajský přebor žen 
a regionální volejbalovou ligu smíšených 

družstev. Tréninky mužů a žen budou 
probíhat v hale v pátek od 18.00 – 20.00 
a v pondělí od 18.00-19.30. 

Do oddílu volejbalu 

je možné se přihlásit nejlépe 

u vedoucích trenérů příslušné 

kategorie v průběhu měsíce září 

přímo na tréninku.

ZAČÍNÁME 5. ZÁŘÍ 2016

Stále přijímáme nové zájemce, 

kteří mají vztah ke sportu 

a k volejbalu zvlášť. Přijďte s dětmi 

mezi nás, během měsíce září 

a října třeba jen na zkoušku.

Tréninky budou pro všechny 
kategorie probíhat v září na 

volejbalových kurtech, od října 

do května ve víceúčelové hale 

v Raškovicích.Raškovicích.
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Rozpis domácích utkání OP muži v roce 2016

- utkání se hrají na 3 vítězné sety

09.09. 18:00 VK Raškovice -      VK Karviná
23.09. 18:00 VK Raškovice -      SK Třanovice
26.09. 18:00 VK Raškovice -      TJ Sokol Mosty u Jablunkova
10.10. 18:00 VK Raškovice -      TJ Sokol Hnojník
04.11. 18:00 VK Raškovice -      TJ Sokol Palkovice

Rozpis domácích utkání KP ženy v roce 2016

 - hrají se 2 utkání na 3 vítězné sety

02.10. 09:00, 11:30 VK Raškovice -      TJ Frenštát p.R.
23.10. 09:00, 11.30 VK Raškovice -      Hnojník
13.11. 09:00, 11:30 VK Raškovice -      Palkovice
20.11. 09:00, 11:30 VK Raškovice -      SK Metylovice
04.12. 09:00, 11:30 VK Raškovice -      Štramberk

ASPV 

– cvičení bude probíhat od 13.9.2016 v tělocvičně ZŠ Raškovice v těchto časech

úterý od 18.30-19.30 cvičení s Dájou
středa od 17.00-18.00  Rodiče s dětmi
čtvrtek od 18.00-19.00 cvičení dle zájmu

Přijďte si s námi zacvičit a protáhnout svá těla.

Zodpovědná osoba. p. Felcmanová Hana, 773 602 272, h.felcmanova@seznam.cz

Všechny příznivce volejbalu, rodiče, děti, mládež srdečně zveme na všechny 
utkání hraná v září na volejbalových kurtech a od října ve víceúčelové 

sportovní hale. Vstup je pro všechny zdarma.

Veškeré informace o činnosti VK Raškovice z.s. můžete sledovat 
na www.vkraskovice.cz.

Fotogalerii z mistrovských utkání, tréninků a turnajů najdete 

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

Za VK Raškovice Šárka Sonnková
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Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice z.s.

Vážení čtenáři. Rád bych vás informo-
val o největších změnách v našem fotba-
lovém oddíle, které nastaly během letních 
prázdnin. Tou zásadní je, že došlo ke změ-
ně hracího dne družstva mužů z neděle 

na sobotu. K této změně došlo zejména 
na popud většiny hráčů tohoto družstva 
a věřím, že to bude mít kladný dopad na 
docházku hráčů a otevře se větší možnost 
posedět po utkání s našimi fanoušky. Dal-
ší důležitou změnou je odhlášení druž-
stva dorostenců ze soutěže a to z důvodu 
nedostatečného počtu hráčů v této kate-
gorii. V loňské sezóně dorostenci často 
nastupovali v devíti, desíti lidech, což bylo 
značně demotivující. Kmenoví dorostenci 
našeho družstva, kteří měli zájem pokra-
čovat v jejich fotbalové kariéře byli buď 
zapůjčení do okolních dorosteneckých 
družstev nebo se budou připravovat 
s družstvem mužů. Do budoucna počí-
táme s obnovením této věkové kategorie 
po té, co se nám přesunou končící ročníky 
z žákovského družstva.

V žákovské kategorii máme přesně 
opačný problém, což nás velice těší. 
Zájem je velký a proto do soutěžního 
ročníku 2016/2017 jsme rozšířili počet 
družstev našich nejmladších nadějí, kdy 
budou náš fotbalový oddíl na okresní 

úrovni reprezentovat mladší přípravka, 
starší přípravka a starší žáci. Z důvodu 
navýšení počtu hráčů byl trenérský tým 
mládežníku doplněn o Miroslava Poled-
níka, Richarda Feikeho a Miroslava Kubo-
še, kteří doplní Martina Michnu. Samo-
zřejmě by jsme byli rádi, kdyby se přidal 
kdokoli další, kterému na Raškovickém 
fotbalu záleží.

Co se týče družstva mužů, byla pro-
dloužena spolupráce s trenérem Janem 
Šponiarem. Vzhledem k výsledkům dosa-
ženým v průběhu jarní části, způsobeným 
zejména úzkým kádrem mužstva, došlo 
k posílení tohoto družstva a cílem je po-
hybovat se poblíž špice tabulky. Během 
letní přestávky se do přípravy zapojilo 
všech 22 hráčů a zároveň tréninková 
účast byla vždy minimálně 10 hráčů, 
což je příjemnou změnou oproti minu-
lým ročníkům. Družstvo bylo doplněno 
o 8 hráčů a odešli 4 hráči.

S koncem minulého soutěžního roční-
ku ukončil svou činnost na pozici hlavního 
pořadatele Bohuslav Dyba. Chtěl bych 
mu na tomto místě poděkovat za odve-
denou práci a zároveň oslovit všechny 
fanoušky s žádostí o pomoc při rozšíření 
pořadatelského týmu.

Lukáš Jančálek

Kádr mužů pro soutěžní ročník 2016/2017

Brankáři: Roman Platoš, Jan Rusek

Obránci: Jiří Guziur, David Baran, Petr Vítek, Michal Šimek, Tomáš Klimek, Robin 
Koláček, Pavel Šalata, Dalibor Javorek

Záložníci: Radek Juřica, Viktor Maťaťa, Dominik Pánek, Vlastimil Muroň, Jan Šponiar, 
Jiří Musálek, , Tomáš Žáček

Útočníci: Pavel Novák, Richard Feike, David Kučák, Ondřej Kacíř
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Příchody:

Jan Šponiar – naposledy působil v TJ Sokol Dobrá
Dalibor Javorek – naposledy působil v TJ Sokol Dobrá
Tomáš Žáček – naposledy působil v TJ Durman Staré Město
Dominik Pánek – naposledy působil v 1.BFK Frýdlant n. O.
Pavel Novák – naposledy působil v TJ Durman Staré Město
Tomáš Klimek – návrat k aktivní kariéře
Jiří Guziur – z dorostu
Vlastimil Muroň – z dorostu

Odchody:

Adam Šponiar – návrat do dorostu TJ Sokol Fryčovice
Radek Škapa – volný přestup do TJ Dobratice
Jiří Škola – volný přestup do TJ Dobratice
Dominik Blahuta – zapůjčen do dorostu TJ Tošanovice

Pozvánka na podzimní zápasy krajské soutěže mužů Raškovic

Datum Den Čas Domácí - Hosté 

13.8.2016 Sobota 17:00 Raškovice  - Lučina
21.8.2016 Neděle 17:00 Petrovice B - Raškovice  
27.8.2016 Sobota 17:00 Raškovice  - Nýdek
4.9.2016 Neděle 16:30 Inter Petrovice - Raškovice  

10.9.2016 Sobota 16:00 Raškovice  - Petřvald
18.9.2016 Neděle 16:00 Věřňovice - Raškovice  

24.9.2016 Sobota 16:00 Raškovice  - Řepiště
1.10.2016 Sobota 15:30 Dolní Lutyně - Raškovice  

8.10.2016 Sobota 15:00 Raškovice  - Jablunkov
15.10.2016 Sobota 15:00 Horní Suchá - Raškovice  

22.10.2016 Sobota 14:00 Tošanovice - Raškovice  

29.10.2016 Sobota 14:00 Raškovice  - Smilovice
5.11.2016 Sobota 14:00 Hnojník - Raškovice  

Na venkovní zápasy do Interu Petrovice, Věřňovic, Dolní Lutyně a Horní Suché pojede 
autobus. Vyjíždět bude vždy 2 hodiny před začátkem utkání z hřiště v Raškovicích.

Srdečně všechny na výjezdy zveme !!!

Pozvánka na podzimní zápasy okresního přeboru žáků Raškovic

Datum Den Čas Domácí - Hosté 
3.9.2016 Sobota 14:00 Ostravice - Raškovice  

7.9.2016 Středa 17:00 Řepiště - Raškovice  
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Datum Den Čas Domácí - Hosté 
11.9.2016 Neděle 14:00 Raškovice  - Baška
17.9.2016 Sobota 13:15 Lučina - Raškovice  

25.9.2016 Neděle 14:00 Raškovice  - Sedliště
28.9.2016 Středa 16:30 Raškovice  - Vojkovice
2.10.2016 Neděle 10:00 Tošanovice - Raškovice  
9.10.2016 Neděle 13:00 Raškovice  - Čeladná

16.10.2016 Neděle 12:30 Nebory - Raškovice  
23.10.2016 Neděle 11:30 Metylovice - Raškovice  

Soupiska žákovského mužstva:

Filip Horečka, Vít Novák, Nikodém Holý, Adam Havlík, Jiří Leštinský, , Marek Šulc, 
Matyáš Ochman, Václav Koloničný, Vojtěch Pavlík, Jiří Staroba, Viliam Horečka, Ondřej 
Pohludka, Vojtěch Ochman, Petr Hrabec.

Pozvánka na podzimní turnaje okresního přeboru mladší přípravky Raškovic

Naši nejmenší fotbalisté sehrávají své zápasy prostřednictvím mini turnajů více druž-
stev. Ty organizuje vždy na svém hřišti jeden oddíl. Proto v přehledu uvádíme termín 
a místo konání turnajů.

Datum Den Čas Domácí - Hosté 

15.9.2016 čtvrtek 16:00 Raškovice - MFK FM „B“ , Brušperk  
27.9.2016 úterý 16:00 Sedliště - Raškovice, MFK FM „A“ 
7.10.2016 pátek 16:30 Raškovice  - Kozlovice, Fryčovice

14.10.2016 pátek 16:30 Raškovice - Frýdlant, Pržno  

Pozvánka na podzimní turnaje okresního přeboru starší přípravky Raškovic

I starší přípravka sehrává své zápasy turnajově. Proto stejně jak u mladší přípravky 
v přehledu uvádíme termín a místo konání turnajů.

Datum Den Čas Domácí - Hosté 

16.9.2016 pátek 16:00 Raškovice - MFK FM „B“ , Hnojník  
23.9.2016 pátek 16:00 Čeladná - Raškovice, Frýdlant 
6.10.2016 čtvrtek 16:00 Pržno  - Raškovice, Staré město 

13.10.2016 čtvrtek 16:00 Raškovice Dobrá, Nošovice
21.10.2016 pátek 16:00 Sedliště - Raškovice, MFK FM „A“

Soupiska žákovského přípravek:

Dorociak Dominik, Čapčuch Filip, Velčovský Tomáš, Ochman Šimon, Javorová Sára, 
Gavel Lukáš, Strnadel Daniel, Novotný Stanislav, Hrčka Tomáš, Michna Marek, Gardoš 
Jakub, Namyslo Patrik, Kutěj Václav, Dvořáková Natálka, Popelka Jan.
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Pozvánka do raškovické oázy

Vážení a milí, přátelé,

v červnu se v OÁZE zdravého a šťast-

ného života v Raškovicích sešlo na dvě 
stovky návštěvníků u příležitosti dne ote-
vřených dveří. Den se vydařil moc hezky, 
i počasí nám přálo. Srdečně děkujeme 
všem, kteří společně s námi oslavili dvacá-

té výročí založení Školy jógy KARAKAL, 
ať už to byla celá řada těch, kteří se podíleli 
na přípravě, všichni návštěvníci i ostatní, 
kteří nám jakkoliv vyjádřili svoji podporu. 
Podle ohlasů se program, interiér i exte-
riér OÁZY líbí a jsme tomu rádi. Věříme, 
že prostředí, ve kterém pobýváme, může 
mít nejen estetické, ale i léčivé vlastnosti 
a tento záměr se snažíme uskutečňovat.

O prázdninách jsme uspořádali dva re-
laxační a regenerační pobyty, kam se sjeli 
účastníci ze všech koutů republiky a nyní, 
v týdnu od 19. září  začíná PODZIMNÍ 

CYKLUS PRAVIDELNÝCH KURZŮ 
pro období září až listopad. Do kurzů do-
jíždějí přátelé z blízkého i vzdálenějšího 

okolí a s velkou radostí vítáme 

všechny z Raškovic. Na své si 
příjdou úplní začátečníci, mír-
ně pokročilí i pokročilí, všichni, 
kdo chtějí oslovit tělo, zpomalit 
kolotoč myšlenek, potěšit duši. 
Pro velký zájem jsme znovu za-
řadili kurz tělesných cvičení, na 
který bezprostředně navazuje 
pobyt V SAUNĚ. Jste srdečně 

zváni, těšíme se na Vás. 

Z dalších aktivit, pořádaných v OÁZE 
v Raškovicích, se můžete těšit na dva jed-
nodenní semináře: 1. 10. - ARTETERA-

PIE - NÁVŠTĚVA VLASTNÍHO NITRA, 
12. 11. OČNÍ JÓGA - TECHNIKY KE 

ZLEPŠENÍ ZRAKU, v podvečer 25. 11. 

již tradiční a oblíbený ČAJ O PÁTÉ. Po-
kud jste se stali obdivovateli a milovníky 
něžného umění, které do svých děl vklá-
dá Lenka Kovalová, už teď Vás srdečně 
zveme na návštěvu -  tentokrát do naše-
ho sálu ve Frýdku, kde bude ve dnech 

9. - 11. 12. možno shlédnout výstavu 

jejích obrazů, kterou nazvala BÍLÉ VÁ-

NOČNÍ SVĚTLO. Více informací najdete 
na našich webových stránkách www.joga-
-karakal.cz, případné dotazy můžete směro-
vat také na e-mail joga-karakal@seznam.cz,
nebo telefonicky na tel. 737 617 841. 

Všem Vám přejeme krásné, míruplné 
a láskyplné dny.

Učitelé a přátelé Školy jógy KARAKAL.
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Výstava ovoc    6. 9. 2016 
Po ádá ZO ZS Raškovice v Kulturním st edisku Raškovice

Vážení  spoluobčané,

letos proběhne již

5. ročník výstavy ovoce, zeleniny a květin,

kterou pořádá ZO ČZS Raškovice v Kulturním středisku. 
Na výstavě mohou vystavovat nejen členové organizace ZO ČZS Raškovice,

ale i ostatní drobní pěstitelé. Ve dnech 22. - 23. 9. 2016 bude
od 8 do 18 hod. v Kulturním středisku probíhat sběr výpěstků a květin. 
(Informace ohledně sběru květin – p. Machuldová, tel.: 732 505 335)

Novinkou letošního ročníku je SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍ DÝNI. 
Vítěz získá stylový pohár.  Čeká na vás příjemné občerstvení 
a především krásné výpěstky z naších zahrad.

Všechny Vás srdečně zveme.

Za ZO ČZS Raškovice  
 Delinčáková Monika, místopředseda
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Vážení občané,
rád bych se Vám prostřednictvím Vašeho zpravodaje představil a to v souvislos   

s mým rozhodnu  m ucházet se v podzimních volbách o post senátora ve volebním 
obvodě č. 73, který zahrnuje i Vaši obec.

Jmenuji se Jiří Cieńciała, pocházím z nedaleké Vendryně, kde jsem se před 
66 lety narodil a kde stále bydlím. Vystudoval jsem gymnázium s polským 
vyučovacím jazykem v Českém Těšíně. Následně jsem absolvoval hutní 
fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Největší část své pracovní kariéry 
jsem spojil s Třineckými železárnami, kde jsem měl příležitost vykonávat 
v letech 1997-2012 funkci generálního ředitele. Krátce jsem byl také ministrem průmyslu a obchodu ve 
vládě Jiřího Rusnoka. V současnos   se především věnuji práci zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, 
Ústecký a Karlovarský kraj a jsem také rektorem vysoké školy podnikání a práva.

K rozhodnu   kandidovat do Senátu jsem dospěl po několika měsíčním sondování názorů mezi lidmi kolem. 
Po zvážení všech pro a pro   jsem se nakonec odhodlal tento další životní krok učinit. Jsem přesvědčen, že 
mohu a umím být našemu regionu prospěšný.

Po celou svou pracovní kariéru jsem sbíral životní zkušenos  , spolupracoval se zajímavými a vlivnými 
lidmi, získal spoustu přátel i pár nepřátel. Zvláště poznatky z posledního období, z činnos   vládního zmoc-
něnce, mi pomohly získat poměrně jasné představy o tom, co by našemu regionu prospělo. Kromě toho 
si v těchto týdnech doplňuji mozaiku svých informací o konkrétních potřebách i problémech jednotlivých 
obcí a měst v našem volebním obvodě.

V minulos   jsem se snažil v rámci svých možnos   pomáhat především spádovému regionu třinecké 
hutě, nyní jako vládní zmocněnec pomáhám v řešení klíčových problémů Moravskoslezského kraje.

Přál bych si, abyste při svém rozhodování o tom, komu dáte ve volbách do Senátu hlas, zvážili i moji 
nabídku kandidatury. Bližší informace o mých názorech a plánech naleznete na webu www.jiricienciala.cz.

Jiří Cieńciała      
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eská asociace hasi ských d stojník
Hasi ský záchranný sbor 

eské republiky

www.cahd.cz

eská asociace hasi ských d stojník  
doporu uje alespo  st ední variantu 

zabezpe ení autonomními 
hlási i požáru.

Co je hlási  požáru?
   jednoduché za ízení, které Vás upozorní 

na vznikající požár
   obsahuje detektor požáru s hlasitou 

akustickou a vizuální signalizací

Pro  si hlási  požáru po ídit?
   v asné zjišt ni vznikajícího požáru
   upozorn ní na požár pomocí 

zabudované sirény
   možnost v asné záchrany 

Vašeho života a majetku
   jednoduchá a rychlá instalace
   nenápadný vzhled
   dostupná po izovací cena

Kam umístit hlási  požáru?
   na strop hlídané místnosti

AUTONOMNÍ 
HLÁSI E POŽÁRU

Varianty rozmíst ní
   minimální varianta – schodišt , p edsí
   st ední varianta – schodišt , p edsí , obývací pokoj, ložnice
   maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC
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eská asociace hasi ských d stojník
Hasi ský záchranný sbor 

eské republiky

www.cahd.cz

eská asociace hasi ských d stojník  radí: 
Chcete chránit sebe? 

Instalujte si doma detektory plyn .

NEBEZPE NÉ PLYNY 
V DOMÁCNOSTI
METAN PROPAN-BUTAN OXID UHELNATÝ

Instalace detektor  je jednoduchá a jsou 
b žn  dostupné na eském trhu.

Kde jste ohroženi nebezpe nými plyny?
   p i va ení v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
   p i vytáp ní a oh evu vody – zemní plyn, 

propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárn  ohrožují tyto plyny?
   výbuch – zemní plyn, propan-butan
   jedovatost – oxid uhelnatý  NENÍ CÍTIT ANI VID T!

Jak m žete snížit riziko?
   pravidelnými kontrolami a revizemi za ízení a rozvod
   instalací detektor  plyn  do domácnosti

Co umí detektor plyn ?
   zjiš uje p ítomnost plynu
   signalizuje p ítomnost plynu akusticky a vizuáln
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Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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v kostce
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

Volně ložená paliva Balená paliva (25kg) 
Černá kostka Černá kostka * 
Hnědá kostka (Most) Černý hrášek * (do automatů) 
Hnědý ořech 2 (Bílina) (do automatů) Černý ořech * 
Brikety Rekord 6“ (15 cm) Hnědá kostka (Most) 
Koks ořech 2 Hnědý ořech 2 (Bílina) * (do automatů) 
 Brikety Rekord 6“ (15 cm) 

 

Volně ložená paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

Dopravu paliva zajistíme vlastními vozy nebo jinými smluvními dopravci 
dle přání zákazníka. 

A navíc: u nás máte možnost využít služby skládání volně ložených 
paliv pásovým dopravníkem až do sklepa! 

* tato paliva jsou k dispozici také na paletách (40 pytlů = 1t) s možností 
složení hydr. rukou i přes plot! Při odběru min. 3 palet doprava zdarma! 

 

 

 

 
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

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

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Uhelné sklady Raškovice 
areál býv. JZD u Stříže 
Raškovice Kamenec 
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PEDIKÚRA – MANIKÚRA

NEHTOVÁ  MODELÁŽ

Andrea Šebestová

Raškovice č. 57

v prostorách za lékárnou

tel.: 605 106 300

POUZE

TELEFONICKÉ

OBJEDNÁVKY!!!

kreslíme
malujeme
tvoříme

NABÍZÍM

SOUKROMOU VÝUKU KRESBY A MALBY
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
individuální  nebo v malých skupinách (2-4 os.)

TVŮRČÍ ATELIÉR
KDY: každou středu  od 17-20 h (kresba a malba)
KDE: v Keramickém ateliéru ve Skalici 313

INFORMACE 605 299 326
www.keramicky-atelier.cz

ester chytková
autorská keramika, výtvarné kurzy

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

Í OSOBNÍ  PORADENSTVÍ
                        

m ení  t lesných hodnot 
 (svalová hmota, tuky, voda, atd.)

zam ení  - vnit   ní výživa
- sportovní výživa
- vn jší výživa (ucelená kosmetická  ada)

na zkoušku 3-denní balíí  ky 
na ochutnávku za 450,- K

soukromá kancelá  ve FM, studio 
ve Valašském Mezi ííí í, možná osobní návšt  va
dle p edcházející domluvy

736  436  538 
konzultace.zurkova@seznam.cz

www.novyzivotnistyl.webgarden.cz

„O j p v v p ,
lbllbllbllbllbbybyy““

  
                                Jana Ž á rková
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» Pomůžeme při výběru krbové vložky

Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín

Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů

Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

»

»

»

»

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

POSTAVTE SI KRB
Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich hotových návodů na stavbu
krbu, ve kterých je stavba popsána podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách

.www.nejenkrby.cz

Po-Čt  8:30 - 17:00
Pá      8:30 - 15:00

NAVŠTIVTE NÁS

v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU

Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-731 352 674 obchod@nejenkrby.cz
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Letošní sportovní 
hry proběhly 10. září na 
fotbalovém hřišti v Niž-
ních Lhotách.

Tak jako každý rok 
za naši obec soutěžily ve 
tříčlenných družstvech 
„naše hasičata“ a úspěš-
ně plnily zábavné úkoly. 
Dospěláci si vyzkoušeli, 
že ,,zelařina je dřina“ 
a pan starosta, že ,,ře-
meslo má zlaté dno“. 
Také nechyběly tradiční 
královské disciplíny – 
hod vajíčkem a štafeto-
vé skoky v pytli.

Všem soutěžícím moc děkujeme

a budeme se těšit na příští setkání ve Vyšních Lhotách 

Kulturní den SOPM  13. 8. 2016 – Areál Kamenité

Sportovní den SOPM „aneb je nám spolu dobře“
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