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Mikulášská nadílka 6. 12. 2016
Letos Mikuláš osobně navštívil děti z třídy broučků, včeliček
a motýlků naší mateřské školy
a nenechal si ujít naše malé, roztomilé prvňáčky. Na pomoc si
tentokrát vzal dva anděly, kteří
dětem rozdali sladké dobroty.
U starších dětí Mikuláš pojal
nadílku trošku netradičně, poslal jim divadelní představení
a menší sladkou mlsku k tomu.
Mikuláši, andělům a čertovi, který byl letos hodný za děti
moc děkujeme.

Broučkiáda 11. 11. 2016

Mistrovství ČR v turistických závodech 4. 6. 2016

Mistr ČR (1. místo) Vítek Maťaťa

Ema Babulíková (3. místo)

Kristýna Maťaťová (3. místo)
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Až se ručičky hodin překryjí a zvony
odbijí své poslední verše, až trubači
odtroubí poslední tóny ve starém roce,
až pozvednete své číše k slavnostnímu
přípitku, začne rok nový.
Dovolte mi, abych i já pozvedl číši
a popřál vám, ať je ten nový rok ještě
lepší než ten loňský, ať jste v něm šťastní
a veselí, plni zdraví a lásky, pohody
a porozumění.
Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice

Milí spoluobčané,
Pro děti již nastala chvíle zimních radovánek, pro rodiče čas příprav na Vánoce.
Tiše a pomaloučku, spolu se sněhovými vločkami, přicházejí vánoční svátky,
svátky pohody, klidu, vzájemného porozumění a lásky.
Prožijme je v tomto duchu ke spokojenosti nás všech.
PaedDr. Václav Průcha, místostarosta
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Upozornění...
Poslední úřední den v letošním roce bude ve středu 21. 12. 2016
v době od 7,30 – 11,30 12,00 – 16,30h.
Obecní i stavební úřad Raškovice bude pak uzavřen až do 1. 1. 2017 z důvodu
čerpání dovolené zaměstnanců.

Vítání občánků
V pátek dne 21.10.2016 se uskutečnilo
v Kulturním středisku v Raškovicích Vítání občánků. Stejně jako v loňském roce
proběhlo ve dvou časových intervalech,
protože jsme měli hodně narozených dětí
a v obřadní místnosti jsme byli omezeni
prostorem. Celkem bylo pozváno 16 dětí
(10 dětí se narodilo v roce 2016, 6 dětí se
narodilo koncem roku 2015 a již nebyly
přivítány do života).
Slavnostního přivítání a zápisu do pamětní knihy se zúčastnilo 14 dětí se svý-

mi rodiči, některé doprovodili také jejich
sourozenci, prarodiče, tety a strejdové.
Krásnou atmosféru této slavnostní
akce navodily svým roztomilým vystoupením děti z Mateřské školy Raškovice.
Starosta Obce Raškovice Jiří Blahuta
přivítal všechny děti do života a jejich rodičům popřál hodně štěstí a úspěchů při
jejich výchově. Poté následoval zápis do
pamětní knihy a předání malého dárku
a finančního daru obce.
Jana Lepíková

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ
Gynekologická ambulance, MUDr. Andrea Polová GYNFM POLOVÁ s.r.o.
Gynekologická ambulance Raškovice, č.p. 260, tel.: 725 382 813
VE STŘEDU 28.12. – NEORDINUJE – DOVOLENÁ
Ordinační den středa 10.00 - 12.00 12.30 - 16.00
8.00 - 10.00 jen odběry a pro předem objednané
V ostatních dnech je pro akutní případy možné využít frýdeckou ambulanci,
aktuality a kontaktní údaje viz webové stránky www.gynfm.cz

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař, tel.: 597 457 478, 776 202 709
20.12. – 21.12. 2016 DOVOLENÁ
29.12. – 30.12. 2016 DOVOLENÁ
Zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka

MUDr. Marie Mácová – dětský lékař, tel.: 733 685 195
Ordinační doba mezi vánoci beze změn,
Dětské poradny jen na základě telefonické objednávky.
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného
od 1. 1. 2017
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2017 takto:
Voda pitná (vodné)

36,01Kč/m3 (bez DPH)

41,41Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená

32,45Kč/m (bez DPH)

37,32Kč (vč. 15% DPH)
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SmVaK Ostrava a. s.

Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Jmelí se v posledních 15 letech hojně
rozšířilo na území Moravskoslezského
kraje a způsobuje usychání a umírání
stromů nacházejících se v zahradách,
v parcích, podél komunikací, ale také na
významných stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé
rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm
(výjimečně 180 cm). Bílé plody, které jsou
mírně toxické, rostou na samičích trsech.
Samčí trsy jsou naopak charakteristické
zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli
– dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré
stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti
napadených stromů. Paraziticky může žít
30 - 40 let, výjimečně až 70 let.
Životní cyklus jmelí se dělí na dvě
fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze
svých zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy
využívá vody a živin hostitelské rostliny.
1. Fáze klíčení začíná přilepením semene
ze zralého plodu na větvičku hostitelské
dřeviny po přenosu ptáky i samovolným
pádem bobulí. Lepkavost plodu způso-

buje viscin, který je obsažen v dužnině.
K přilepení semene na větvičku dřeviny
dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro
tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný
význam a jmelí vyklíčí na větvičkách
stromů stejně jako např. na skle nebo na
kameni. Prvním rokem na přelomu jara
a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu
terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium pevně přidržující mladou
rostlinku v kůře hostitele. Druhým rokem
z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden
nebo více zelených, korových provazců
(kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají do
všech stran. Z nich pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem až na
dřevo. Přímo do dřeva nepronikají, jsou
však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí pomocí
5
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svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu
a živiny pro vytváření organických látek
fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem
primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají
větvičky a v letním období vyrostou i listy
druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním
roce v letním období opadají listy druhé
generace a vyvinou se listy třetí generace
a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém
vegetačním roce již může jmelí od ledna
(nejčastěji však od počátku března) do
dubna rozkvést a v létě opět vymění listy.
Po pátém roce může jmelí kvést každoročně.
Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí
po průchodu zažívacím traktem ptáků
mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí
procházejí zažívacím traktem ptáků velmi
rychle (15 až 20 minut), přenos semen
na větší vzdálenosti je tímto způsobem
prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají
ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním
o větve stromů. Tímto způsobem může
dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně
napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.),
topol kanadský (Populus x canadensis
Moench), topol bílý (Populus alba) vrby
(Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia),
arónie (Aronia melanocarpa), trnovník
akát (Robinia pseudoacacia), hlohy (Crataegus sp.), ořešák černý (Juglans nigra),
jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin
(prozatím) vůči jmelí imunní patří buk
lesní (Fagus sylvatica), topol černý pyramidální (Populus nigra „Italica“), modřín
opadavý (Larix decidua) a některé exotické dřeviny.
Důsledkem výskytu jmelí dochází
k oslabování vitality dřevin z důvodu

nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu
jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak
oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu
zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat
jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
• Provádět kontrolu dřevin zaměřenou
na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací
zabránit dalšímu šíření,
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy
jmelí (vylamováním se nezabrání jeho
dalšímu šíření),
• podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
• v případech napadení více než 50 %
objemu koruny přistoupit ke kácení
dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné
stromy) tyto přednostně ošetřovat.
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či
kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné obecní úřady (popř.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka
Peichlová, 795 622 385).
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR:
Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.
Ing. Lenka Peichlová
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Odpady, odpady, odpady...
Splatnost místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „místní
poplatek – odpady“)
Splatnost místního poplatku – odpady
za rok 2016 byla do 31. 10. 2016, kdo nemá
ještě poplatek zaplacený, ať tak učiní co nejdřív. Včas nezaplacený poplatek Obecní
úřad Raškovice, jako správce tohoto místního poplatku, vyměří platebním výměrem
a může ho navýšit až na trojnásobek.

Výše místního poplatku
- odpady na rok 2017
Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů naleznete po schválení zastupitelstvem obce
na našich stránkách: www.raskovice.cz/
obecní-úřad/vyhlášky.

Značení popelnic v roce 2017

Připomínáme

Nové známky na popelnici budou
poplatníkům předávány od ledna
– března 2017 na obecním úřadě
u paní Taichmanové.

Pokud rodiče k 31. 10. 2016 nezaplatili
poplatek za odpad za své dítě, bude
nedoplatek převeden na rodiče a oni
se stávají dlužníky.

Vývoz popelnic v roce 2017

Sběrný dvůr
• provozní doba:
každý pátek	
každou sobotu

V roce 2017 bude svoz popelnicových
nádob probíhat každý sudý týden ve
čtvrtek.

14,30 – 18,00 hod.
8,00 – 11,00 hod.

První svoz popelnic v roce 2017
bude 12. 1. 2017 – 2. týden.

• ZAVŘENO 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017
včetně = dovolená
• OTEVŘENO od 6. 1. 2017

Martina Taichmanová

Nové kontejnery pořízené z dotace.
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ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

Dovybavení sběrného dvoru Raškovice_poslat_KR.indd 1

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

13.09.16 8:45
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Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na
pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen
ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se
takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by
se tím dále ztenčilo ubývající nerostné
bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat
zpět a znovu využít kolem 90 procent
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení
vyrobena. Například běžná mikrovlnná
trouba je z více než poloviny vyrobena
ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti
tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém
množství, to je dobře vidět zejména
posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky
sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který
je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu
postaral o sběr a následnou recyklaci
více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící
přes 6000 kilometrů, takže by se daly
hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

ké principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní
život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici
dokonce na pustý ostrov – tak je pro
ně nepostradatelná. Pětina by ocenila,
kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje
s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry
systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly
CD přehrávače, které jsou v posledních
letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen
v muzejních sbírkách, se naopak do
domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století.
Některé nesou dokonce stejnou značku,
je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě
poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti.
Když totiž našim předkům dosloužila
lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo
tak velkou investici, že vyhodit je bylo
nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až
v 60. letech minulého století.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem
20. století. Patří mezi ně třeba lednice,
pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající
elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce,
změnil se design, základní technologic9
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Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale
začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy
se do české legislativy promítla tehdy nová evropská
směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly
házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé
skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás
byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky
a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší
je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá
úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.

Nejlepší obce Moravskoslezského kraje
převzaly ocenění za třídění vysloužilého elektra

TISKOVÁ ZPRÁVA
8. 11. 2016
Obyvatelé Moravskoslezského kraje
meziročně nakupují více nových elektrospotřebičů, současně jsou ale uvědomělí
a vysloužilé elektro více třídí. Ukazují to
výsledky soutěží O Keramické sluchátko a Elektrooskar, které oceňují nejlepší
obce regionu právě v třídění elektroodpadu. Vítězství v soutěžích obhájila obec
Tvrdkov na Bruntálsku a město Frýdlant
nad Ostravicí, tradičně dobře třídí staré
elektro lidé v Ostravě.
Výsledky obou soutěží byly právě dnes vyhlášeny v Červeném zámku
v Hradci nad Moravicí. V přepočtu na
jednoho obyvatele nejlépe třídí staré
elektro občané Tvrdkova. Ti v uplynulém
roce v přepočtu na jednoho obyvatele

odevzdali k ekologické recyklaci celkem
6,3 kilogramů drobných elektrospotřebičů, počítačů a televizí a 22,8 kilo objemných elektrospotřebičů a elektrických
nástrojů. Celkem tak jeden obyvatel
Tvrdkova za poslední rok vytřídil celkem
29,1 kilogramů vysloužilého elektra.
V soutěži O Keramické sluchátko,
kterou pořádá nezisková společnost
ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, uspěla kromě Tvrdkova také
obec Raškovice. Ta zvítězila v kategorii
obcí nad 1500 obyvatel. Vítězství v kategorii obcí s rozšířenou působností již
počtvrté obhájil Frýdlant nad Ostravicí.
Primátem v soutěži se mohou pochlubit Ostravané, do červených kontejnerů
umístěných v ulicích města vytřídili téměř
48 tun drobných elektrospotřebičů.
11
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Velmi dobře třídí elektroodpad také
v Kravařích. Město uspělo podobně jako
Tvrdkov v soutěži Elektrooskar, kterou
s podporou Moravskoslezského kraje pořádá společnost ELEKTROWIN. Obyvatelé Kravař získali první místo v kategorii
nad 5 000 obyvatel. Velmi dobře třídí vysloužilé velké elektrospotřebiče také lidé
v Ostravě. Ostravané meziročně vytřídili
o 89 000 kg více objemných elektrospotřebičů a elektrických nástrojů, čímž obhájili
loňské vítězství v kategorii skokan roku.
Proč se v regionu více třídí? Na tuto
otázku odpovídal Ing. Jan Filgas, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. „Jednak se čím dál více nových
elektrospotřebičů nakupuje, a proto
starých vyhazuje, současně mají lidé
k dispozici větší počet míst, kde mohou
vysloužilé elektro odevzdat k ekologické recyklaci. V Moravskoslezském kraji
funguje velmi dobře síť sběrných dvorů,
ale také červených kontejnerů. Těch je

v ulicích měst a obcí regionu přes tři sta.“
K motivaci lidí přispívají také netradiční kampaně na podporu třídění elektroodpadu. V říjnu například bojovali
fanoušci hokejových klubů Třince a Vítkovic v Elektroderby. Na dálku soutěžili
před domácími zápasy o to, kdo vytřídí
více starých spotřebičů. Během tří hodin se podařilo lidem před hokejovým
arénami nashromáždit neuvěřitelných
474 kilogramů vysloužilého elektra.
V přestávkové střelbě na bránu pak dva
účastníci vyhráli chytrou televizi, vylosovaný fanoušek vítězného Třince získal
permanentku na celou sezónu. V červnu
se pak na železničních tratích z Ostravy
do Frýdku-Místku a do Opavy uskutečnila
akce na podporu sběru malých spotřebičů nazvaná Jízda do stanice Recyklace.
Za přinesený starý spotřebič obdrželo
prvních 300 cestujících dárek, všichni
pak los s možností vyhrát nový spotřebič
v hodnotě tisíc korun. O pěti výhercích
rozhodlo losování.
12
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Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2016
(drobné elektrospotřebiče, pc a tv):
Kategorie

Obec / město

Vytříděné
elektrospotřebiče

Obce do 1500 obyvatel

Tvrdkov

6,3 kg / 1 obyv.

Obce nad 1500 obyvatel

Raškovice

4,6 kg / 1 obyv.

Obce s rozšířenou působností

Frýdlant nad Ostravicí 4,9 kg / 1 obyv.

Kategorie červené kontejnery

Ostrava

47 585 kg

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2016

(objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):
Kategorie

Obec / město

Vytříděné
elektrospotřebiče

Obce do 5000 obyvatel

Tvrdkov

22,8 kg / 1 obyv.

Obce nad 5000 obyvatel

Kravaře

4,2 kg / 1 obyv.

Skokan roku

Ostrava

nárůst o 89 000 kg

Kontakty:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
Petra Špornová, Bc., tisková mluvčí
petra.spornova@msk.cz, tel. 595 622 603

MamiArt s.r.o.
Politických obětí 118
738 01 Frýdek-Místek
RNDr. Milan Anděl, public relations
andel@mamiart.cz, tel.: 721 071 236

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni
ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je
ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích
v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při
mnohonásobně vyšších koncentracích
může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v součas13
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nosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě
se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši
obec. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném
dvoře Raškovice – Pražmo, na obecním
úřadu nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží
zářivky do specializovaných recyklačních
firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty,
sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě,
například pro součástky jízdních kol.

Z recyklovaných plastů jsou vyráběny
zatravňovací dlaždice či plotové dílce.
Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro
výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOL AMPu se
v roce 2014 recyklovalo téměř 5 milionů
zářivek a výbojek. To představuje 26 kg
rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř
60 % českých domácností nerecykluje
a úsporné zářivky hází do komunálního
odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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Opět pár řádek z historie…
Josef Adámek (2. 12. 1870 – 2. 6. 1946)
Mezi významnými osobnostmi obce,
se kterými postupně seznamujeme čtenáře Rašky, rozhodně nemůže chybět Josef
Adámek. Od jeho úmrtí letos uplynulo
70 let. Díky svému aktivnímu podílu na
veřejném životě patřil k nejvýznamnějším
a nejvýraznějším osobnostem Raškovic
první třetiny 20. století.
Mládí prožil v početné rodině - měl
8 sourozenců - v poměrném blahobytu,
neboť otec byl majitelem velkého gruntu
a továrny na úpravu plátna. Jelikož jako
prvorozený syn se měl stát dědicem a pokračovatelem rodinné tradice, dostalo se
mu patřičného vzdělání, začal studovat
dokonce ve Vídni, aby poznal svět a dovedl
se v něm orientovat.

ku (Jelizavetu) Dočarovou, jejíž otec Josef
Dočar, naftový magnát, vlastnil v ruském
Baku petrolejové prameny. Peníze, které
vyženil, stačily i na zvelebení rodinného
sídla Adámků. Z přízemního domu se stal
Adámkův palác, jak jej nazýval J. L. Mikoláš
ve svém Památníku Raškovic z roku 1912.
Vše nasvědčovalo tomu, že Josefa
Adámka čeká úspěšná kariéra podnikatele, protože tchán ho učinil i spoluvlastníkem naftových dolů. Ale i několik měsíců
trvající cesty do Baku ho odváděly od povinností v Raškovicích - grunt pronajímal,
v továrně ustanovil správce, ale málo je
kontroloval, takže výnosy z majetku klesaly.
Někdy v letech 1910 - 1911 došlo
k jeho osudnému setkání s Ing. Rudolfem
Kirchhofem, libereckým Němcem a uznávaným odborníkem v úpravě plátna, kterého Josef Adámek učinil spolumajitelem
své továrny. Rudolf Kirchhof ho do dvou
let, už roku 1913, vyplatil a stal se jediným
majitelem úpravny.
Další ranou byly změny politických
poměrů v Rusku v průběhu první světové
války. Říjnová revoluce v roce 1917 udělala
definitivní tečku za tokem peněz z nafty.

Když bylo Josefovi 18 let, nebyl ještě
plnoletý ani dostudovaný, musel se vrátit
do Raškovic, protože náhle zemřel jeho
otec a on se musel ujmout rodinného
majetku. Bylo však třeba vyplatit matku
a všechny sourozence, což vyžadovalo
značné finanční prostředky. Hledala se
bohatá nevěsta, jejíž věno by pomohlo
situaci vyřešit.
V roce l895 se v kostele ve Skalici konala slavná svatba. Josef Adámek si bral Eliš15

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Josef Adámek se proto soustředil na jiné
druhy podnikání. Stal se hlavním akcionářem a předsedou správní rady ostravské firmy Agroferra vyrábějící zemědělské stroje.
Ta však v roce 1924 zkrachovala, Josef Adámek přišel o velké peníze a kvůli vyplácení
škod věřitelům i o lepší části svého statku
v Raškovicích, které byl nucen prodat.
Poté se Josef Adámek zaměřil na obchodování s dřívím a na jeho zpracování.
Ale i to skončilo ve ztrátě, a to díky světové
hospodářské krizi ve třicátých letech. Před
nouzí ho tehdy zachránily dobré kontakty
na agrární stranu, díky kterým získal členství a zároveň podíl ze zisku v dřevařské
společnosti zabývající se dovozem dřeva
z Podkarpatské Rusi do ostravských dolů
a hutí, z čehož vlastně žil až do smrti.
Význam Josefa Adámka pro Raškovice
ale především spočívá v jeho nesmazatelné stopě na společenském dění v obci
i širším okolí. Stál v čele obce jako starosta
nejprve v letech 1897 - 1900 a pak od roku
1906 do vypuknutí první světové války
a po ní, už v nové Československé republice, až do roku 1927. Úřadovnu starosty
si zřídil ve své vile, později tam poskytl
prostor i poštovnímu úřadu.
Byl znám jako zanícený vlastenec
a v době tuhé germanizace, která panovala v těšínské části Slezska na přelomu
19. a 20. století, udržoval čilé styky se slezskými buditeli, jež šířili na Těšínsku české

národní uvědomění, a to navzdory proněmecké politice rakouského mocnářství.
Není divu, že patřil k zakládajícím členům
čtenářsko-vzdělávacího spolku Palacký
v roce 1909, který se snažil povznést
vzdělanost a vlastenectví v obci a v celém
Pobeskydí. Měl velký podíl i na vzniku Pohorské jednoty slezské v roce 1911(vznikla jako protiváha německého turistického
spolku), o čemž svědčí fakt, že byl zvolen
jejím prvním předsedou.
Záhy po vzniku našeho samostatného
státu se Josef Adámek postavil do čela občanského sdružení, které usilovalo o zřízení měšťanské školy pro žactvo z Raškovic,
Pražma, Morávky, Krásné a Vyšních Lhot.
On to byl, kdo usilovně vyjednával s nadřízenými orgány a zemskými úřady v Opavě.
A když v roce 1923 začala výuka prvních 63
žáků v přebudovaném panském dvoře po
hrabatech Pražmech, pyšnily se Raškovice,
i Adámkovou zásluhou, první venkovskou
měšťanskou školou v soudním okrese Frýdek.
Životní pouť Josefa Adámka skončila
2.června 1946. Nutno znovu dodat, že
jeho stopa v obci zůstala - jednak díky
nezpochybnitelnému podílu na všech pro
obec důležitých počinech, ale také v dodnes užívaných místních názvech - Adámkův les, Adámkova kaple, Adámkova cesta,
či nejnověji Adámkova vila, v níž se zásluhou firmy Therm v roce 2008 proměnilo
jeho dřívější rodinné sídlo.

Historie našeho chodníku
V letošním roce došlo k dlouho očekávané rekonstrukci převážné části chodníku od hotelu Ondráš k SAFT FERAKU.
Jednalo se o největší stavební akci roku.
Uvedený chodník v délce 2 km se
začal stavět v roce 1971, dokončen byl
o 6 let později. Nad dobou realizace se
leckdo může usmát, ale podmínky v sedmdesátých letech minulého století byly

vpravo dům manželů Bažantových
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podstatně složitější než v současnosti.
Žádné stavební stroje, žádné firmy, vše
prováděla ručně obecní stavební četa sestavená z důchodců, a to za značného bezplatného brigádnického přispění občanů
v tzv. „Akci Z“. O jeho stavbu se zasloužil
tehdejší předseda MNV Vladimír Vavřík,
který za dvě funkční období, v letech 1969
- 1976, Raškovice velice zvelebil.
Na trase chodníku bylo třeba řešit
řadu problémů, ten největší nastal v místě
betonového mostu u Morysova hostince (dnes restaurace U Fojtíků). Musela
být postavena lávka přes řeku Mohelnici a v jejím těsném sousedství došlo ke
zbourání domku manželů Bažantových.
Chodník značně přispěl k bezpečnosti
chodců, zvláště postupem času, kdy se
hustota dopravy stále zvyšovala. Jako
každá věc, i stavba má svou limitovanou

12/2016

životnost. Kvalita
povrchu chodníku
v posledních letech
natolik poklesla, že
muselo dojít k jeho
generální opravě. Pro úplnost
dodejme, že už
v předchozích letech byly zámkovou
dlažbou opraveny
tři kratší úseky:
v roce 2004 pro- Josef Adámek
vedl SAFT FERAK
opravu od závodu po Adámkovu kapličku,
v roce 2008 firma Therm opravila úsek
kolem Adámkovy vily a poslední výměnu
dlažby zajistil obecní úřad od kaple po autobusovou zastávku.
Kronikáři: Anežka a Jiří Nitrovi

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Každý rok začátkem ledna vychází do ulic skupinky koledníků
a chodí od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do
Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi
lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna 2017.
Ve vaší obci Raškovice se během Tříkrálové sbírky 2016 vybralo 35 490,-Kč. Úspěch
celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Vážíme si vašich
příspěvků a také pomoci při koledování.
V roce 2017 bychom rádi z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupili nové vybavení (počítače, softwary pro zápis klientů, aj.) pro Charitní pečovatelskou službu, Centrum Pramínek,
Oázu pokoje a pro Poradenské centrum. Dále chceme zajistit kvalitní vzdělávání našim
zaměstnancům v Klubu Nezbeda, ve službě ZOOM, v Terénní službě Rebel. Pro Denní
centrum Maják koupíme nový šicí stroj, který poslouží při pracovní terapii. Z výtěžku
rovněž částečně pokryjeme náklady nového vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu.
Děkujeme za vaši pomoc a podporu.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Mecová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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Zprávy spolku Rosteme s dětmi, z. s.
Náš spolek vznikl v červnu letošního roku. Sdružujeme maminky, tatínky
a děti z Raškovic a okolních obcí. Spojuje nás láska k přírodě, k dětem, úcta
k životu našich předků a jejich tradicím.
V září jsme otevřeli lesní klub Jasánek
pro děti od 3 do 6 let. Zázemí pro náš
klub jsme našli v Krásné, Jestřábím údolí, kde je nám s dětmi opravdu krásně.
S dětmi trávíme venku co nejvíce času,
chodíme do lesa, zkoumáme, objevujeme, žasneme, učíme se od Matky Přírody. Vyrážíme na dobrodružné výpravy
autobusem – na Visalaje či do sauny

Tutto na Lubně, kde se otužujeme. Připomínáme si také tradice, svátky a zvyky našich předků. Jsme pro spolupráci
a vzájemné propojování místních spolků
a organizací. V září jsme uspořádali Den
otevřených vrátek pro širokou veřejnost
a moc rádi jsme u nás při této příležitosti přivítali členy Klubu seniorů. Ve
spolupráci s Místní knihovnou Raškovice
pořádáme každý měsíc kreativní dílny.
Chceme se scházet jako za starých časů
při rukodělných a tvořivých činnostech,
spolu s babičkami, maminkami, tetami
a moc nás to baví!

Několik fotografií z již proběhlých tvořivých dílen:
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Několik fotografií z našeho lesního klubu Jasánek:

Chcete-li se dozvědět více o našem spolku Rosteme s dětmi a našem lesním
klubu Jasánek, podívejte se na naše webové stránky: www.lkjasanek.cz nebo na
facebook: https://www.facebook.com/lkjasanek/, kde zveřejňujeme krátké zprávy
z lesního klubu a aktuality.
Mějte krásné vánoční svátky a pevné zdraví celý rok - nejen proto, abyste mohli
vyrážet do přírody na své objevné výpravy. 
Vlaďka Nitrová za Rosteme s dětmi, z. s.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Tímto vás upozorňujeme, že v sousední obci se vyskytla nebezpečná nákaza – BRUCELÓZA ZAJÍCŮ. Ohniskem
nákazy a zároveň ochranným pásmem
– brucelózy – se vymezuje katastrální
území obce Skalice.
Onemocnění je přenosné i na ostatní
zvířata (krávy, ovce, kozy, koně, atd.)
včetně člověka. Nejčastější způsob přenosu infekce je přímý kontakt s infikovanými zvířaty nebo požitím kontaminované potravy (tráva).
Zdrojem infekce jsou všechny sekrety (mléko) a exkrety (moč, trus) infikovaných zvířat, jakož i jejich orgány
a svalovina.
Lidé, kteří v přírodě najdou uhynulá
zvířata, by s nimi neměli manipulovat.
K přenosu brucelózy na člověka
nejčastěji dochází při neopatrné a ne

hygienické manipulaci s uhynulými
nebo ulovenými zajíci. Důležité je si po
manipulaci s takto podezřelým uhynutým nebo uloveným zvířetem důkladně
umýt a případně dezinfikovat ruce.
Nákaza u člověka probíhá jako horečnaté onemocnění se střídavými vysokými teplotami.
Riziko onemocnění se přitom dá vyloučit poměrně snadno, a to dodržováním hygienických pravidel a správné
tepelné úpravy živočišných výrobků.
Maso určené ke konzumaci by mělo
být vystaveno minimálně teplotám
70 stupňů Celsia po dobu alespoň deseti minut.
I když někde nejsou mimořádná
opatření vyhlášena, neznamená to, že
tam nákaza nemůže být !
Jiří Blahuta, starosta

Střípky z mateřské školy
Začátkem listopadu se na obecních
nástěnkách, dveřích do školy a školky
začaly objevovat plakáty, které zvaly na
již tradiční akci mateřské školy a rodičů
sdružených při MŠ – BROUČKIÁDU.
K paním učitelkám, rodičům a přátelům
školky začaly od vedení našeho sdružení
přicházet organizační pokyny. Přípravy
byly v plném proudu. Zabraly spoustu

času. Ale výsledek stál za to! Dne 11. 11.
2016 se uskutečnila již čtvrtá Broučkiáda
– cesta po světýlkách plná úkolů a dobrodružství.
Děti byly na tuto cestu vybaveny kartičkou a světélkujícím náramkem. Navštívily maminky Broučků, které si pro
ně připravily poznávání přírodnin a jako
odměnu medový perníček a jeden díl
puzzle. Na dalším stanovišti už na ně čekal Čmelda, u kterého navlékaly kaštany
na šňůrku. Odměnou jim byla sušená
malina a druhý díl puzzle. U berušky Janinky se skládal obrázek. Děti za splnění
úkolu získaly lízátko a třetí díl puzzle. A to
už je cesta vedla ke Kvapíkovi a Ferdovi
mravenci, kde s kouzelným prstýnkem
doběhly k osvětleným obrázkům, zapamatovaly si, co na obrázku vidí a běžely
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to pošeptat Kvapíkovi do ucha. Získaly za
to karamelku a čtvrtý díl puzzle. Na konci cesty u Hospůdky u bobra už na děti
čekaly dvě berušky s kouskem lahodné
a na jazyku se rozplývající MARLENKY
a pátým dílem puzzle. Poslední díl skládačky a památeční medaili děti získaly
u Brumdy za pomalování maminky či
tatínka barvičkami na obličej.
V závěru už nám počasí nepřálo – začalo pršet. A tak se všichni promrzlí a promočení broučci běželi s chlebem, řízkem
a teplým čajem schovat do Hospůdky
u bobra, kde máme vždy skvělé zázemí.
Věříme, že se cesta s lucerničkami
a lampiónky líbila všem zúčastněným,
a že si ji příští rok společně zase zopakujeme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří pomohli s přípravou a rea-
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lizací celé akce: paním učitelkám z MŠ,
paní Zemanové, paní Dybové, panu
Dybovi, panu Glötyerovi, Š.Ferfecké,
L.Novákovi, panu Frolo, K.Kohutové,
panu Kohutovi staršímu i mladšímu,
L.Vykoukalové, I.Galuškové, I.Vykoukalovi, D.Ševčíkovi i paní Stuchlíkové za
upečení perníčků.
Text napsala maminka Lenka Ševčíková

Školní rok 2016/2017 v plném proudu,
bilancujeme akce 1. pololetí
Školní rok sotva začal a již jsou tu
vánoční svátky. Škola bilancuje vždy až
po uplynutí školního roku, jsme teprve
v polovině naší práce, přesto již můžeme
hodnotit rozjezd letošního školního roku
jako zdárný a úspěšný.
Je mnoho aktivit, ve kterých jsou naši
žáci úspěšní po vedením kvalitních pedagogů. Každý z 372 žáků základní školy si
může najít svou činnost a oblast, ve které vynikne nebo uplatní své schopnosti

a talent. Zkušený pedagog dokáže žáka
namotivovat a přivést se zaujetím až k cíli.
S podporou a mnohdy sebezapřením rodičů, bez nichž by žádná aktivita možná
nebyla, si žáci nacházejí své uplatnění
a prožívají první úspěchy.
Poděkování za podporu si zaslouží jak
pedagogové, tak i nepedagogové školy,
rodiče, zástupci obcí, z nichž žáci do Raškovic dojíždějí, veřejnost, jež akce školy
podporuje.
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Z výčtu podzimních činností přinášíme v přehledu alespoň ochutnávku některých.

Září
„O Raškovické pohorce“
A máme za sebou docela úspěšný
13. ročník Raškovické pohorky, který
jsme v sobotu 17. září 2016 uspořádali opět pro žáky, rodiče a veřejnost. Je
překvapivé, že příznivce tradičního turistického pochodu neodradila od účasti
ani předpověď počasí, jež na tento den
vynechala popis zahrnující výrazy slunečno, polojasno nebo příjemných 20
°C, ani skutečnost, že se ještě v okolí konala řada zajímavých akcí. Na start ke
škole přišlo, případně přijelo v kočárku,
celkem 55 účastníků ve věku od jednoho
roku do šedesáti čtyř let a čtyři pejskové. Ještě hodinu před začátkem pršelo či
mrholilo, ale pak se na dopoledne počasí
umoudřilo, takže většina ze 41 turistů
stihla projít kratší trasu přes Prašivou do
cíle v Rybárně ve Vyšních Lhotách ještě
v přijatelném stavu. V poledne překvapil
vydatný déšť především 14 odvážných
účastníků, kteří si vybrali trasu přes
Demlovice, Jízdárnu, Kotař a Prašivou.
Ale i přesto všichni v pořádku dorazili
do 15.30 do cíle, kde obdrželi diplomy
a vlaječky, které pro letošní „pohorku“
namalovala děvčata devátého ročníku
naší školy.
Děkuji za pečlivou výtvarnou práci
Lucce Carbolové, Nikol Jančíkové, Katce Muroňové, Terce Šamajové z 9. A,
Terce Havlíkové, Kamile Kašíkové, Sáře
Kollárové, Renátě Miskové a Pavle Sabelové z 9. B. Naše akce by se nemohla
konat bez obětavé pomoci žáků a dospělých, kteří na osmi stanovištích razítkovali účastnické listy a kontrolovali, zda
všichni účastníci trasami prošli a nikdo
se neztratil. Děkuji mnohokrát za vý-

bornou spolupráci při organizaci Raškovické pohorky paním Mirce Hopjákové, Stáni Černé, Simoně Carbolové, Ivě
Kovalčíkové a Míši Pavelkové, žákům z 6.
B Martině Luxové, Kamile Foldynové,
Markovi Borisovi, Matějovi Rozehnalovi,
Rosťovi Pěnčíkovi a jeho tatínkovi, Vendě
Vroblové a Zuzce Šnytové, žákům z 8.
B Bětce Hlisnikovské, Pepíkovi a Barči
Plhalovým a našim bývalým žákyním –
dnes gymnasistkám – Klárce Pavelkové
a Lucce Maslowské. Velké poděkování za
milé přivítání a poskytnutí útočiště v cíli
pochodu patří osazenstvu Rybárny, především paním Radce Kohutové a Lucii
Pánkové. „Pohorku“ významně podpořili
žáci družiny a jejího turistického kroužku
Toulavé boty, kteří se svými vedoucími Dášou Vepřekovou a Terezií Štěrbovou
– zdárně pochod zvládli a navýšili počet
účastníků. Mnohokrát děkuji za pomoc
třídním učitelům 1. – 9. ročníku a paním
učitelkám z oddělení předškoláků naší
mateřské školy, kteří ve spolupráci se
žáky a rodiči odevzdali lístečky s informacemi o předběžné účasti, takže jsme
mohli včas zajistit ušití vlaječek.
Blahopřejeme všem účastníkům
a s přáním mnoha krásných turistických
zážitků Vás zveme na 14. ročník Raškovické pohorky v září 2017.
Za tým organizátorů Dana Kuriplachová
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Říjen
„Den jazyků v kuchyni“
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„Ekopobyt na Sluňákovu“
V týdnu od 10. 10. – 14. 10. 2016 se
žáci pátých ročníků zúčastnili ekopobytu
na Sluňákově. V pondělí po osmé hodině
jsme vyjeli směr Horka nad Moravou. Po
příjezdu na Sluňákov lektoři seznámili
žáky s programem, který nesl název „Zelený ostrov“ a modelovali sopky z těsta.

V měsíci říjnu jsme s našimi deváťáky
společně oslavili den jazyků trochu netradičním způsobem. Netrénovali jsme
totiž pouze cizí jazyky, ale testovali jsme
i naše chuťové pohárky. Uvařili jsme si
typicky anglickou kuchyni. Vyzkoušeli
jsme si, jak chutná pravá anglická snídaně - full english breakfast, nebo různé
druhy sendvičů a toastů. Recepty a postupy příprav si žáci společně přeložili do
anglického jazyka a nakonec vše uvařili.
Avšak nebylo to pouze o jídle, představili jsme si také známé anglické kuchaře
jako jsou: Gordon Ramsay, Jamie Oliver
a Heston Blumenthal. Tento den jazyků
byl ideálním propojením učiva s každodenním životem a kladl si za cíl ukázat
žákům smysluplnost výuky cizích jazyků.
Za sebe mohu říci, že se nám to povedlo.
Mgr. Lucie Adamová

Večer si žáci pod vedením pana učitele
Veselky zahráli kolektivní hry. Po dobu
celého pobytu se žáci „učili“ a seznamovali se vznikem života pomocí experimentů, pozorování a vlastních zážitků.
V úterý se žáci seznámili s významem
rostlin a semínek. Odpoledne jsme se
vydali na expedici do Moravské džungle,
kde jsme provedli botanický průzkum.
Následující den jsme absolvovali celodenní výlet do Litovelského Pomoraví.
Cestou jsme objevili stopy bobrů a jejich
příbytky, opekli si špekáčky a hráli týmové hry. Večer byla pro žáky připravena
diskotéka. Na čtvrtek se žáci velmi těšili,
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jelikož si mohli vyzkoušet plavbu na raftech. Základem plavby bylo upevnit týmovou spolupráci. Také jsme lovili vodní
živočichy u nedalekého rybníka, poznávali rostliny a opékali hady z těsta na
ohni. Poslední večer jsme pro žáky připravili stezku odvahy, kde se jednotlivci
nebo dvojice poprali se svým strachem.
V den odjezdu jsme se jen poohlédli za
celým týdnem a pro připomenutí si pustili prezentaci z fotek. Celý týden panovala klidná a pozitivní atmosféra. Chtěl
bych poděkovat panu učiteli Veselkovi
za organizaci a spolupráci.

sami na sobě vyzkoušet také přilbu na
noční vidění, vyzkoušet si tíhu výzbroje,
zbraní.
Poděkování patří panu Romanu Václavíkovi a panu Šulcovi, kteří žáky celým
dopolednem provedli.

„O sběrových akcích“
První akcí byla v září exkurze žáků
6. ročníku na Frýdecké skládce, kam je
svážen směsný odpad i z našich obcí.
Žáci se seznámili s postupy při zacházení s odpady a prohlédli si způsob jejich
třídění a uložení na skládce. Tradiční sběr
recyklovatelného odpadu Základní školy
a mateřské školy Raškovice jsme zařadili
opět na začátek října. Na Sběrném dvoře
v Raškovicích mohli rodiny žáků i zájemci
z řad veřejnosti odevzdat papír, elektroodpad a hliníková víčka a hliníkové plechovky od nápojů. S ohledem na téměř
zimní počasí jsme 7. a 8. 10. nečekali velkou účast, ale byli jsme příjemně překvapeni. Naši žáci, kteří pomáhali ukládat
nasbíraný materiál, měli plné ruce práce,
neboť celkem bylo od 85 účastníků odebráno 4 771,2 kg papíru, 10 televizorů,
5 velkých a 87 malých elektrospotřebičů,
916 baterií a 11,65 kg hliníku. Společně
s papírem, který odevzdali žáci a rodiče na sběrný dvůr průběžně od 30. 4.
do 21.10., činí celkové množství papíru
8 008,8 kg. Společně jsme tak zachránili 136 vzrostlých stromů, z nichž každý
svou produkcí kyslíku kryje denní spotřebu padesáti lidí.
Protože nám není lhostejné plýtvání
zdroji a energií, dlouhodobě sbíráme
hliníkové obaly, aby nebyly společně
se směsným odpadem vyhazovány na
skládku. Jenže je problémem odevzdat
tenkostěnný hliník k recyklaci v našem
okolí. Využili jsme toho, že naši páťáci
v pondělí 10. října jeli na týdenní environmentální pobyt poblíž Olomouce.

Mgr. Martin Theuer

„Civilní obrana“
Ačkoli se jedná o ne zrovna jednoduché téma, jak dnes děti připravit na nečekané situace, které mnohdy i dospělé
dokáží zcela postavit mimo reálné řešení?
Máme štěstí, že nemusíme řešit krizové
situace běžně, že nemusíme přicházet
do styku s problémy jiných zemí, kde je
terorismus či konfliktní stavy na běžném
pořádku všedního dne. Přesto i u nás je
potřeba vnímat míru rizika, jež přináší
uspěchaný a někdy málo empatický svět.
Žáci 1.-5.ročníku byli seznámeni formou hry s praktickými ukázkami a s možnými způsoby řešení, co dělat v případě,
že v nákupní centru dojde k přepadení,
co dělat ve škole, když je vyhlášen poplach, jak se zachovat, abych zbytečně
neprovokoval útočníka, jak je důležité
poslechnout pokyny policie nebo hasičů,
abych nepřekážel během jejich zásahu
a popř. se ještě nezranil. Byli seznámení také s tím, jak vypadá nálož nebo tzv.
bomba laicky vyrobená, aby je nenapadlo
na takové „podivné věci“ sahat, pokud by
na ně narazili během pobytu venku nebo
i někde v místnosti. Dostali pokyny, co
udělat, kam zavolat, jaké informace podat
pro přesné stanovení údajů. Žáci si mohli
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Po domluvě s pracovníky Infocentra ve
Sluňákově, kam autobus s našimi žáky
nasbíraný hliník dopravil, a díky ochotě
pracovníků firmy Partr, jsme mohli zajistit předání nasbíraného hliníku k dalšímu
zpracování v provozech, které kovový
odpad spotřebovávají. Za získané prostředky jsme zakoupili váhu k vážení
hliníku a žaludů a kaštanů ve škole při
sběrových akcích.
Dalším úsilím snížit množství odpadů
byl sběr baterií v rámci celostátního programu Recyklohraní. Od společnosti Ecobat jsme pro žáky 1. – 3. ročníku získali
150 krabiček „ ECOCHEESE“, a do konce
října jsme nasbírali dalších 1954 baterií
a odevzdali 5plných sběrných boxů, které
obsahovaly celkem 120 kg baterií.
V naší škole proběhl také tradiční sběr
lesních plodů. Naši pracovití žáci včetně
dětí naší mateřské školy nasbírali celkem
321,5 kg žaludů a kaštanů pro lesní zvěř.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
úspěšném průběhu akce, všem žákům
a rodičům a jejich příbuzným a pracovníkům školy, kteří pečlivě třídí odpady
a odevzdávají je k recyklaci, děkujeme za
spolupráci pracovníkům obcí Raškovice
a Pražmo, kteří nám pomáhají s uskutečněním sběrových dnů. Děkujeme také
panu Šínalovi, jež měl v obou dnech na
sběrném dvoře službu a ochotně nám
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přispěchal na pomoc, když jsme ukládali
papír až pod střechu budovy.
Další sběrné dny naší školy se budou
konat 7. a 8. dubna 2017, těšíme se opět
na spolupráci se žáky a rodiči i veřejností,
která také k našemu snažení o lepší životní prostředí přispívá.

Listopad
„Světový den ekoškol“
Dne 7. listopadu se slaví Světový den
Ekoškol. Pozvali jsme ekotým z Dobré,
abychom spolu tento den oslavili. Pilně
jsme si s ekotýmem připravovali program
na ekopobytu a také na našich ekoschůzkách.
Ekotým z Dobré přijel kolem 8 hodiny ráno v čele s paní učitelkou Lyskovou.
Všechny nás přivítala paní ředitelka a také
Liduška v rozhlase přivítala nejen celý
ekotým z Dobré, ale také všem připomněla, jak je Světový den Ekoškol významný.
Eliška a Aneta nás provedly po škole.
Začali jsme na naší spojovací chodbě, kde
jsme si prohlédli klipy s ekotématikou. Asi
nejvíce se všem líbil náš ekostrom, na kterém je umístěn náš ekokodex. Přesunuli
jsme se k naší ekonástěnce, kde si mohli
všichni prohlédnout akce letošního roku.
Došli jsme do druhého patra, kde máme
vystavené práce z letošního Dne stromů.
Dětem i paní učitelce se to moc líbilo, zaujali je hlavně naše knihy o stromech, které
zpracovávali naši žáci.
Šli jsme se obout a obléct a přesunuli
jsme se do lesní učebny, kde měli kluci
Eda, Vojta a Petr připravenou hru. Děti
se rozdělily do 3 skupin, každá skupina
dostala puzzle s obrázkem zvířete a měly
jej sestavit v co nejkratším čase a určit
rodové i druhové jméno zvířete.
Venku byla již celkem zima, proto jsme
si jen v rychlosti prohlédli krmítka, které zde dala 8.A na Den stromů a došli
jsme se ohřát do školy, kde již měly holky
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připravené občerstvení. Natálka, Žofka
a Venda si připravily cizrnovou a vajíčkovou pomazánku a teplý čaj. Magda
s Petrou měly přichystanou prezentaci,
ve které seznámili ekotým ze ZŠ Dobrá
s akcemi a aktivitami našeho ekotýmu za
letošní a loňský rok.
Všichni jsme se převlékli do sportovního oblečení a vyrazili jsme do haly. Zde
měli Anička a Liduška připravenou lístečkovou hru. Zde se promíchaly naše dva
ekotýmy a utvořily dvě smíšené družstva,
která proti sobě bojovala.
Ekotým

„Moskva uslyší zpěvačky
z Raškovic“
Karolína Popelková a Kristýna Maťaťová odlétají 20. března 2017 do Moskvy
na Mezinárodní festival dětí a mládeže
„Otevřená Europa“.
umělce a organizátory této prestižní akce.
V závěru koncertu přišlo velké překvapení, o kterém Karolína s Kristýnou nic
netušily. Z rukou generálního konzula
Ruska osobně obdržely pozvání a certifikát na Mezinárodní festival dětské a mládežnické umělecké tvorby „Otevřená
Evropa - otevřená planeta a jako jediné
budou reprezentovat Českou republiku
na setkání mladých umělců v Moskvě ve
dnech 21. - 26. března 2017.
Přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Anna Kajzarová

„Bezpečnost žáků na sociálních
sítích, kyberšikana, netolismus“

Vítězstvím v krajském kole a následně
v celostátním kole soutěže Ars Poetica
v Praze získala děvčata pozvání zazpívat na slavnostním koncertu 4. 11. 2016
v zámku v Ostravě - v Porubě s profesionálními umělci z Čech i Ruska. Svým
zpěvem děvčata okouzlila, né jenom publikum, ale především účinkující dospělé

Ve dnech 14. a 15. 11. 2016, v rámci
preventivních aktivit školy, proběhly ve
všech třídách druhého stupně a v 5. ročnících, výukové lekce zaměřené na bezpečnost žáků na sociálních sítích, kyberšikanu, kybergroming, netolismus. Žáci
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„ZŠ a MŠ Raškovice a sport“

na 2. stupni ZŠ jsou nejrizikovější skupinou, protože téměř každý z nich vlastní
chytrý mobil, pohybuje se na sociálních
sítích hlavně facebooku a to většinou bez
poučení a kontroly rodičů! Výukové lekce
byly vedeny přiměřeně věku, odlehčenou
formou, bez zbytečného strašení, poučování a kárání. Velký důraz byl kladen hlavně na důsledky nezodpovědného chování
pro budoucnost (zveřejňování intimních
materiálů, nevhodný obsah příspěvků
a fotografií na sociálních sítích, bezpečnost hesla atd.).

Florbal
Dne 11. listopadu se na naší škole
uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu pro
žáky 4. – 5. ročníku z okolí Frýdku-Místku.
Turnaje se zúčastnilo 5 týmů a všichni sehráli zápasy každý s každým, které trvaly
vždy 2 x 5 minut hrubého času.
Po zahajovacím nástupu se již začalo
hrát a žáci naší školy si vedli velmi dobře. Nejprve porazili Palkovice 2:0, poté
Sedliště 7:0, Kozlovice 2:1 a Dolní Domaslavice 4:1. Z výsledků je jasné, že naši
hráči neztratili ani jeden bod a po zásluze
zvítězili. Naši chlapci si díky vítězství vybojovali postup do okresního kola, které
se uskuteční dne 23. 11. 2016 na 11. ZŠ
ve Frýdku-Místku.
A kdo nás reprezentoval? Šimon Pohludka, Václav Opatrný, Martin Surma,
Petr Hrabec a Tomáš Velčovský z 5.
ročníku, Vít Hrubiš, Filip Sikora, Jan
Čagala, Filip Blažek, Petr Jeník ze čtvrtého ročníku a Marek Michna a Daniel
Strnadel ze třetího ročníku. Chlapci
gratulujeme.

Lektoři Mgr. Lukáš Látal z organizace Nebuď oběť a Raszka z organizace
e-bezpečí provedly žáky různými úskalími, nebezpečenstvím, které je ve virtuálním světě mohou potkat. Na skutečných
příbězích vysvětlovali příčiny a důsledky
nezodpovědného jednání, které často
začíná jako legrace, nebo jako výsledek
nudy. Mládež je přesvědčena, že může
ve virtuálním světě dělat cokoli, co se jim
zlíbí, bez pocitu odpovědnosti a respektování ostatních uživatelů.
Žáci získali znalosti jak se bránit kyberagresorům, jak řešit krizové situace
z virtuálního světa v reálu, získali instrukce k obraně proti možným falešným profilům, k způsobům odhalení pravé identity
lidí na internetu. Pevně věříme, že získané informace zůstanou dlouho v paměti
žáků a že je dokážou správně použít ve
vlastních životech.

Dne 23. 11. 2016 se na 11. ZŠ ve
Frýdku – Místku odehrálo okresní kolo
ve florbalu pro žáky 3. – 5. ročníků. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů. Turnaj se hrál
systémem každý s každým, 2x6 minut.
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Halový fotbal

Ze skupiny po 4 týmech postupovaly 2 týmy do vyřazovacích bojů. Naši
chlapci navázali na skvělý výkon z okrskového kola a vybojovali 1. místo ve
skupině, poté jsme sehráli velice napínavé semifinále se ZŠ Čeladná. Jelikož
se po základní hrací době nerozhodlo
o vítězi, následovaly nájezdy, které naši
chlapci úspěšně zvládli a vybojovali si
účast ve finále. Ve finále jsme se utkali
s Třincem, který rovněž vyhrál svou skupinu. Po první půli byl stav vyrovnaný,
ale v druhé části byl lepším týmem na
hřišti Třinec a zaslouženě vyhrál. I když
se nám ve finále nepodařilo zvítězit, naši
chlapci vybojovali krásné druhé místo
v okrese.
Za skvělé výkony bych chtěl poděkovat těmto hráčům: Šimonovi Pohludkovi,
Petru Hrabcovi, Filipu Sýkorovi, Honzovi
Čagalovi, Filipu Blažkovi, Petru Jeníkovi
a Danielu Strnadelovi.

Dále se už také rozběhly soutěže halového fotbalu. Letos jsme do okrsku poslali
jen tým z 6. – 7. třídy. V okrskovém kole,
které se hrálo na 6. ZŠ, jsme po velmi
dobrém výsledku postoupili ze skupiny
a následně jsme se probojovali až do
finále, které jsme také vyhráli. V konkurenci městských škol je tento postup o to
cennější.

V základní skupině jsme postupně
porazili 8. ZŠ a 6. ZŠ, v semifinále pak
tým z Paskova a ve finále po dramatickém
průběhu jsme zdolali i tým ze 4. ZŠ.
Okresní kolo nás čeká dne 29. 11.
2016 a jsme zvědavi, jak se nám bude
dařit.
Ve fotbale nás reprezentovali tito
žáci: Michal Málek, Tadeáš Chodura, Jiří
Staroba, Ondřej Pohludka, Matěj Rozehnal z 6. ročníku a Marek Šulc, Matyáš
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Ochman, Václav Koloničný, Jakub Růžička
a Ondřej Stříž ze 7. ročníku. Gratulujeme.

ší průřez písňovou, divadelní tvorbou
i životními osudy písničkářů Voskovce
a Wericha. Vstupné na tato představení
uhradila obec jako nadílku k Mikuláši.
Aby žáci přece jen měli i něco sladkého
na jazyku, dostal každý žák základní školy malý balíček se sladkostmi.
Děti ze školy mateřské si užily pravou
„mikulášskou“ i s čerty, anděly a samozřejmě Mikulášem.
Děkujeme obci a všem zúčastněným
na těchto akcích za zpříjemnění Adventu.

Mgr. Marek Veselka

„Prosinec završují
vánoční tradice a svátky“
Obec Raškovice letos nadělovala
„Mikulášskou“ netradičně. Žáci navštívili
divadelní představení královehradeckého divadélka, jež k nám jezdí pravidelně. Jejich představení jsou vždy poutavá,
hravá, zpěvavá, soutěžní a poučná. Žáci
vždy celou hodinu s napětím sledují příběh a jeho vyvrcholení. Letos to bylo
pro mladší žáky divadélko Africká pohádka o cestách Emila Holuba a pro star-

Přejeme všem příjemné vánoční
svátky v rodinné pohodě
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

Kultura v Raškovicích
MÍSTNÍ KNIHOVNA • MALÁ GALERIE • PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

27. - 30. 12. 2016 • Z A V Ř E N O
MALÁ GALERIE • KNIHOVNA • PAMÁTNÍK
RAŠKOVICE
VÝSTAVA

PRAŽMO
240. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE
STŘÍPKY Z KRONIKY

ZÁŘÍ 2016 – ÚNOR 2017
Otevřeno

12/2016

Úterý: 8. 30 – 12.00 / 12.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.30 – 12.00 /  13.00 – 17.30 hod.
Kontakt – 558 692 420
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ÚTERÝ 17. LEDNA 2017
OD 17.00 HODIN

Povídání o cestách do jižní Indie.

Proč jít do knihovny palmových listů
a nechat si hledat palmový list, přečíst svůj osud,
svůj optimální plán?

Že se nevyhneme předurčenostem?

Je možné, že žijeme opakovaně?

Ing. Pavel Krejčí

KNIHOVNY PALMOVÝCH LISTŮ

na besedu

Vás srdečně zve

MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE

V ÚTERÝ 24. LEDNA 2017 OD 17.30
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ RAŠKOVICE

NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA, LITERÁRNÍ UKÁZKY ČTE MARIE ZEMANOVÁ

Jeho písničky s texty J. Vyčítala, Zd. Rytíře aj. a úryvky z knihy M. Novotné Tučné a R. Sarvaše „A vzpomínky ty nemůžeš zout“

„VZPOMÍNÁNÍ NA MICHALA TUČNÉHO“

http://www.karaoketexty.cz/fotky/michal-tucny-3012/284033

tentokrát na téma

Hudebně-literární podvečery

ČTYŘIAATŘICÁTÉ SETKÁNÍ Z CYKLU

MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE
vás srdečně zve na
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Podzimní koncert – ohlédnutí
Letošní podzimní koncert, v pořadí už
pátý, se opravdu vydařil. Žáci soukromé
hudební výuky Miriam Dýrrové z různých obcí – Dobré, Dobratic, Morávky,
Dolních Domaslavic, Soběšovic – a nově
také žáci z Dětského domova ve Frýdku
– Místku, Na hrázi, měli možnost porovnat své výkony s profesionály- hudebníky
a tanečníky, kteří se postarali o letošní
překvapení. Baletní vystoupení v podání
studentů Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě bylo opravdu nádherné,
osvěžující, vtipné a právem sklidilo velké
ovace. Taktéž kvarteto příčných fléten
bylo obrovskou inspirací pro všechny
přítomné žáčky. Velkou zásluhu na příjemné atmosféře večera měla výborná
moderátorská dvojice studentů Janáč-

kovy konzervatoře Kateřina Michejdová
a Michal Sikora.
Potěšen mohl být tedy každý, kdo má
rád hudbu prezentovanou profesionály
nebo snaživými žáky i ten, kdo obdivuje
baletní umění či herecké schopnosti, které předvedli moderátoři.
Všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem a bohatým občerstvením.
Úsilí, které vždy stojí celý tento koncert připravit je jistě velké, poděkování
patří Miriam Dýrrové a také všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho
organizaci. Přála bych všem účinkujícím
i nadále tak úspěšná vystoupení a ještě
více posluchačů / diváků, kteří by mohli
potleskem ocenit jejich snažení.
Mgr. Jana Kavková

Chata Prašivá - vánoční otevírací hodiny
Dovolte nám, abychom Vás informovali o otevíracích hodinách horské chaty
Prašivá v době svátků, kam se mnozí jistě
chystáte na výlet, procházku, za sáňkováním nebo návštěvou přilehlého kostelíku.
Chata Prašivá, patřící Klubu českých
turistů bude otevřena takto:
23.12. - otevřeno od 10 do 18 hodin
24.12. - otevřeno od 9 do 14 hodin
25.12. - ZAVŘENO
26.12. - otevřeno od 9 do 18 hodin
27.12. - otevřeno od 10 do 18 hodin
28.12. - otevřeno od 10 do 18 hodin
29.12. - otevřeno od 10 do 18 hodin
30.12. - otevřeno od 10 do 18 hodin
31.12. - otevřeno od 9 do 16 hodin
1.1. - otevřeno od 9 do 18 hodin
2.1. - otevřeno od 10 do 18 hodin
V případě zájmu větších skupin o
pobyt na chatě do pozdějších večerněnočních hodin neváhejte chataře kontaktovat, vše je o domluvě.

Chataři Martin a Michal spolu s Klubem českých turistů Vám přeji pohodové
svátky a úspěšný vstup do Nového roku.
Kontakty:
chataři Martin & Michal
E-mail: chatari@chataprasiva.cz
Tel: 555 11 22 77, 604 618 400, 775 106 711
www.ChataPrasiva.cz
Martin Stiller
Mobil: +420 604 618 400
Tel: +420 555 112 277
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Informace spolků a zájmových organizací
Pozdrav z Oázy zdravého a šťastného života
v Raškovicích a pozvání k událostem 2017
Vážení a milí, přátelé,
ještě několik dní letošního roku máme
před sebou, přejeme nám všem, abychom si je beze zbytku vychutnali a prožili nejkrásnějším možným způsobem.
OÁZA zdravého a šťastného života
bude po pestrém roce 2016 a krátkých
vánočních a novoročních prázdninách
i v roce 2017 připravena nabídnout své
prostory k rozmanitým aktivitám směřujícím k fyzické a psychické pohodě a harmonii. Od 9. ledna 2017 začínají probíhat
pravidelné kurzy pro období leden až
březen 2017 podle rozvrhu, který bude
v lednu zveřejněn na našich webových
stránkách www.joga-karakal.cz a na
stránkách obecního úřadu. Připravena
je také celá řada témat - jednodenních i víkendových, nových i již tradičních. Hned
v únoru se můžeme těšit na celodenní
prožitek jógových technik ve spojení

s blahodárnými účinky sauny (HATHA
JÓGA A SAUNA), s detoxikací a regenerací organismu můžeme pokračovat květnovou jarní očistnou kúrou (NAŠE TĚLO
JE NÁŠ CHRÁM) či týdenním regeneračním a omlazovacím seminářem KAYA-KALPA, který je každoročně zařazen
na začátku prázdnin, protože pak se celé
léto jako mávnutím kouzelného proutku
promění ... Ze zkušenosti víme, že tyto
aktivity prožité v kolektivu
podobně naladěných lidí,
nás motivují k dlouhodobější úpravě životního stylu.
I zdánlivá drobná maličkost
má velký význam. Setkáme
se také s filosofickými tématy, ať už ve zkrácené podobě na některém z ČAJŮ
O PÁTÉ, či v podzimním
prodlouženém víkendu TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO BYTÍ
POHLEDEM JÓGY. Z tématicky zaměřených seminářů to budou jednodenní
setkání, jako například rady
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a doporučení pro prevenci zrádné alzheimerovy choroby - JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ
– MOZKOVÝ JOGGING, setkání s dalšími z nepřeberné řady technik ARTERERAPIE, víkendové semináře s technikami
pránájámy, které kultivují náš dech, zlepšují vitální kapacitu plic a jejich působení
se odráží v celé osobnosti – SPRÁVNÉ
DÝCHÁNÍ PRODLUŽUJE ŽIVOT, a intenzivní setkání s technikami, s pomocí
kterých se můžeme doslova protančit
do nebe – DYNAMICKÉ MEDITACE.
Nezapomeneme ani na oblíbený prodloužený víkend určený tentokrát výjimečně pouze ženám ŽENA – ZDRAVÍ,
MLÁDÍ, KRÁSA. Každá žena jistě ocení
trochu času, který může věnovat sama
sobě, aby pak s nadhledem, elegancí a Láskou mohla zvládat všechny své
role, ať už v rodině, zaměstnání, s přáteli
a další. Kromě osobností Zdeňka Šebesty – charismatického raškovického rodáka, dlouholetého učitele jógy a propagátora pozitivního způsobu života a jeho
protipólu, jemné a křehké umělkyně
a další z předních osobností Školy jógy
Karakal Lenky Kovalové, se kterými se
u nás máte možnost setkávat, jsme do
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OÁZY pozvali také báječného, vzácného
hosta, Gejzu Timčáka, osobnost, která
se kromě klasické jógy dlouhodobě na
vysoké úrovni věnuje transpersonálním
technikám (držitel certifikátu přímo od
Stanislava Grofa). Budeme mít příležitost
prožít s ním víkend HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – BRÁNA K TRANSCENDENTÁLNÍM ZÁŽITKŮM. Na podzim pak
začne probíhat další z cyklů školení pro
kvalifikaci INSTRUKTOR JÓGY II. třídy,
akreditovaných ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
Termíny všech připravovaných událostí budou na přelomu roku, nejpozději začátkem ledna zveřejněny na našich webových stránkách www.joga-karakal.cz
a postupně k nim budeme doplňovat další
informace. Termíny konání najdete i v raškovickém kalendáři. Jste srdečně zváni,
těšíme se na Vás.
Přejeme, aby rok 2017 byl naplněn
RADOSTÍ, SPOKOJENOSTÍ a LÁSKOU, prožívanými ve zdraví a štěstí.
Učitelé a přátelé Školy jógy KARAKAL
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Výstava zahrádkářů ZO ČZS Raškovice rok 2016
Letos již popáte v řadě naši zahrádkáři uspořádali výstavu ovoce, zeleniny
a květin. Vystavovali výpěstky nejen své,
ale i výpěstky dalších občanů.
Výstava se konala opět v prostorách
Kulturního střediska Raškovice, které
nám poskytl OÚ a za to zástupcům OÚ
Raškovice děkujeme. Byla obava, že z důvodu dlouhodobého sucha, které úrodě
na zahrádkách nepřálo, nebude čím zaplnit prostory, opak byl pravdou. Výpěstků
bylo tolik, že je málem nebylo kde umístit.
Horní místnost Kulturního střediska
byla zaplněna hlavně velkým množstvím
rukodělných výrobků, ozdob a květinami.
Ve spodní místnosti bylo naaranžováno
ovoce a zelenina a bylo zde k prodeji velké
množství medových výrobků. Také bylo
možno si zakoupit hnojiva a postřiky. I v
horní místnosti si návštěvníci mohli koupit
rukodělné výrobky. Nádhernou výzdobu
obou místnosti zajistili žáci ZŠ Raškovice
a mateřských škol z VŠB Ostrava, Raškovic,
Pražma a Morávky, za což všem děkujeme.
Při letošní výstavě byla zavedena novinka, byla vyhlášena soutěž o největší
dýni. Vítězem se stal
vystavovatel největší
dýně zahrádkář Antonín Klimánek a byl
odměněn krásným pohárem.
Že v ýstava byla
úspěšná a dobře připravena svědčí i vyjádření řady návštěvníků.
Na tom má velký podíl
většina členů naší zahrádkářské organizace. Ať to bylo zajištění
vystavovaných exemplářů a jejich instalace,
zajištění prodejních
výrobků, napečení cuk-

rářských dobrot, zajištění bufetu, dobré
medoviny, či zabezpečení služeb během
celé výstavy, většina přiložila ruku k dílu.
Všem, kdo se podílel na této akci, děkujeme. Vždyť někteří věnovali této výstavě
několik celých dnů. Škoda, že se všichni
nepřidali a nepomohli při tak náročné
akci.
Hlavní organizátorkou nejen při výstavě, ale i zajišťováním celé akce byla
naše místopředsedkyně paní Delinčáková, za to ji patří poděkování.
Naši výstavu navštívili i předseda a místopředseda
Územního sdr uže ní ČZS FM a úroveň
a věcnost hodnotili
velmi dobře, výstava
se jim líbila.
Po celou dobu výstavy se návštěvníci mohli
občerstvit a ochutnat
dobroty v našem bufetu. V pondělí dopoledne
výstavu navštívili žáci
ZŠ a MŠ a mohli ochutnat čerstvý mošt.
Odpoledne pak
byla výstava ukončena.
Za ZO ČZS Raškovice
Sysala L.- tajemník
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Klubu seniorů v Raškovicích
Vážení spoluobčané,
V letošním roce si připomínáme 20let
od založení Klubu seniorů v Raškovicích.
S myšlenkou založit pro seniory vlastní klub, přišla paní Maruška Zemanová.
Vůdčí organizátorskou osobností byl hned
od počátku pan Ladislav Stuchlík, který
se stal prvním předsedou Klubu. Po jeho
předčasném úmrtí se této funkce až do
roku 2006 ujal pan ing.Jiří Kus. Činnost
klubu byla od počátku pestrá a různorodá
. V této době se scházeli senioři pravidelně každý měsíc, pořádali zájezdy ,řadu
zajímavých cestopisných i zdravotnických
přednášek , Mikulášské večírky, vycházky
po okolí, setkávali se s dětmi v mateřské
škole na besídkách ke Dni matek nebo
o Vánocích. Byli vždy nápomocni při pořádání akcí v obci.
Od roku 2006 vede Klub seniorů paní
Marie Dybová ve spolupráci s paní Libuší
Lyskovou. Paní Blahutová Marie veškerou
činnost Klubu pečlivě zaznamenává do kroniky. Také ony se snaží, aby byl program
pro naše seniory přitažlivý a zajímavý.
Schůzky se konají stále první úterý v měsíci s různým programem. Bylo zajištěno 42
přednášek z oblastí: historie, příroda, literatura a umění, zdravověda, bezpečnost,
cestování, kultura apod. Důchodci navštívili
na zájezdech více než 20 hradů a zámků,
velkou řadu zajímavých muzeí a skanzenů.
Byli se podívat do řady výrobních podniků,
např. Elektrárna Dlouhé stráně, automobilka Hyunday, Gobelinka Val. Meziříčí,
Marlenka ve Frýdku-Místku, Sonnentor
výroba přírodních čajů , výroba modrotisku v Olešnici, výroba tvarůžek v Lošticích, ruční papírna Velké Losiny, výroba
pařených sýrů v Oseku n.B., Zvonařská
dílna v Brodku u Přerova a další. Navštívili
hvězdárny ve Valašském Meziříčí a v Ostravě, pivovary Nošovice, Litovel, Hanušovice
a minipivovary v blízkém okolí. Pro dobrou

náladu byli ve vinném sklípku v Mikulově,
v Templářských sklepích Čejkovice a klášterním Rajhradě. Absolvovali plavby lodí po
Baťově kanálu, po řece Dyji i řece Moravě
a na Oravské přehradě.
Naši senioři velmi rádi navštěvují divadelní představení v ostravských divadlech, která zajišťuje paní M. Zemanová
z raškovické knihovny, filmová představení
pro seniory v kině Vlast ve Frýdku-Místku
nebo kulturní podvečery v místní knihovně, které pořádá p. Aleš Nitra s M. Zemanovou. Každoročně se důchodci setkávají
při smažení vaječiny nebo při grilování
klobásek V letošním roce rozšířili nabídku
pro setkávání seniorů o odpolední posezení u kávy a společenských hrách. Pro
všechny raškovické seniory jsou dvakrát
ročně, v březnu a prosinci, pořádány kulturně-společenská setkání se zajímavým
programem od vystoupení dětských folklórních souborů ,cimbálové muziky ,jazzového souboru, hudebních skupin, pěveckých souborů až po operetní melodie.
Měli možnost přivítat a pohostit i soubor
Warna Indonesia z Indonesie u příležitosti
MFF ve Frýdku-Místku.
Naši senioři nezůstávají stranou ani
v oblasti vzdělávání. Podle zájmu se zúčastnili školení „Základy práce s počítačem“,
někteří využili nabídku soukromé školy
Goodwill a navštěvují Seniorskou akademii
se zaměřením na cestovní ruch, občanské
právo, dějiny ČR, zeměpis ČR a Evropy,
psychologii a výtvarnou kulturu.
Také sportovní činnost seniorů je v průběhu druhého desetiletí bohatá. Z počátku
se scházeli v tělocvičně při cvičení na rehabilitačních velkých míčích, později byl pro
ně zajištěn kurz jógy pro začátečníky. Jóga
je stále u části seniorů oblíbená a věnují se jí
pravidelně. Zúčastnili se dvou turnajů v kuželkách v Komorní Lhotce. Oblíbené jsou
turnaje v bowlingu, které jsou organizová35
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ny 1x za měsíc již od roku 2006. Za tuto
dobu si hru vyzkoušelo více jak 90 hráčů
a hráček, věk nerozhoduje. Nejstarší hráčce je více než 80let a stále svými výkony
překvapuje mladší soupeřky. Někteří účastníci dosahují výborných výsledků. U mužů
je dosavadní rekord 223 bodů, u žen 195
v jedné hře z max. počtu 300. Pro seniory
je 1x měsíčně zajištěn plavecký bazén s vířivkou. Za dobu deseti let bylo zorganizováno 120 turistických vycházek po okolí .
Při svých vycházkách vyšlapali na Prašivou, Javorový, Kotař, Ropičku, Slavíč, Lysou
horu, Ondřejník, Bílý Kříž, Švarnou Hanku,
Kyčeru, Radhošť ,Pustevny, Palkovické hůrky , Hukvaldy, navštívili Janovice, Borovou,
Palkovice, Ostravici, Dobratice, Komorní
Lhotku ,Dobrou a mnoho dalších míst a za
tu dobu našlapali více než 9500km.
Naši senioři se podíleli také na projektu Setkávání generací. Zde ženy předváděly své rukodělné umění paličkování,
drátkování, vytvářely morénu pro jarní
svátky nebo před vánoci vánoční štěstí,
pánové předvedli výrobu košťat. V tomto projektu některé ženy četly pohádky
z knih vlastního mládí dětem v mateřské
školce. Velice dobrá je i spolupráce s místní
základní školou a vystoupení dětí u příležitosti Svátku matek, Dne seniorů nebo
prezentacích různých projektů školy je pro
všechny velmi milé a hezké. Klub seniorů
navázal bližší kontakt s chráněnou dílnou
Žirafa ve Frýdku-Místku a občas ji navštěvují. Této organizaci také věnovali finanční
částku, kterou získali „tříkrálovou sbírkou“
na lednové schůzce. Naši senioři nezapo-

mínají ani na pomoc při organizaci různých
akcí. Někteří jsou aktivními členy spolku
zahrádkářů v Raškovicích a na Morávce,
kde pomáhají při pořádání výstav a dalších
činnostech. Na Dni Raškovic se podílejí
při prodeji vlastnoručně pečených koláčů
a zákusků, zúčastňují se různých brigád.
Někteří senioři byli spolutvůrci pořadu
České televize Ostrava Náš venkov v dokumentech „Škubačky“,“ Vůně cukroví“,
„Pod pokličkou“ nebo při přípravě knihy
o názvosloví v našem kraji.
Dvacet let je v životě dlouhá doba, v životě seniorů je to doba, kdy někteří už tento svět nenávratně opouštějí. Vzpomínáme
na ty, kteří po sobě zanechali trvalý odkaz
pro další generaci. Jsou to namátkou manželé Jarka a Ladislav Stuchlíkovi, kteří byli
u zrodu tohoto klubu, paní Kalusová, která
spolu s p. Kusem zajišťovala zájezdy, Mecová Františka, která byla velkou pamětnicí zdejšího tradičního způsobu života,
paní Ludmila Uhrová nebo p. Schönvický
Rudolf, kteří byli pravidelnými účastníky
řady turistických vycházek a bowlingových
turnajů, paní Miarková Vlasta, pravidelná
účastnice zájezdů a řady vycházek.
Závěrem: Poděkování patří všem, kteří
se na úspěšnosti všech akcí Klubu seniorů
v Raškovicích za dobu uplynulých dvaceti
let podíleli. Poděkování patří současnému Zastupitelstvu obce Raškovice a panu
starostovi Jiřímu Blahutovi za poskytnutí finanční pomoci, bez které by činnost
a řada akcí pro naše seniory nemohla být
uskutečněna.

Pozvání
Chtěli bychom touto cestou pozvat všechny raškovické důchodce na akce, které
jsou pro ně připravovány. Není zapotřebí se přihlašovat, stačí přijít první úterý
v měsíci do Kulturního střediska na schůzku, kde se mohou seznámit s programem pro daný měsíc.
Dybová Marie, předsedkyně Klubu seniorů
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Svaz postižených civilizačními chorobami
Jak ten čas letí----Vánoce jsou už přededveřmi a je třeba se zamyslet nad uplynulým rokem, co se podařilo, či nepodařilo
a sestavit nový reálný plán na příští rok
2017. Jelikož průměrný věk našich členů je
75 let, nemůžeme si klást vysoké cíle. Dle
naší tělesné kondice se rádi zapojujeme do
činnosti klubu seniorů a akcí pořádaných
obcí.
Vysoká účast na našich členských schůzích, které máme čtyřikrát v roce, svědčí
o tom, že mají zajímavý program a členo-

vé si rádi popovídají o svých radostech
a strastech. „Sdělená radost je dvojí radost
a sdělená bolest je poloviční bolest“.
O zájezd na „Pekařské dny“ do Rožnova letos nebyl projeven zájem, proto jsme
zajistili náhradní a pro mnohé méně známé Karvinsko. A bylo to velké překvapení.
Organizace se ujala místopředsedkyně
M.K., která tím správným průvodcem. Za
to jí patří velký dík. Jak byl zájezd úspěšný
navzdory nepříznivému počasí dokládáme
příspěvkem účastnice Aničky:

Zámek FRYŠTÁT v Karviné
Jeden z nejvzácnějších skvostů Karviné se tyčí nad nádherným parkem plným zeleně.
Zámek Fryštát připomíná časy, kdy
zdejší region vlastnil slavný hraběcí rod
Larisch-Mönnichů. Který měl významné
postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou, zvanou Sissi.
Na místě dnešního zámku stál nejprve dřevěný hrad, který postavil slavný rod
Piastovců. Když dřevěný gotický hrad shořel, vznikl zde renesanční zámek. I ten
pak shořel a bylo nutné opět postavit zámek nový.
Zámek Fryštát změnil během své historie několik majitelů, jejich erby jsou
umístěny ve vstupních prostorách.
Larisch-Mönnichové objekt koupili v roce 1792 a vlastnili ho do roku 1945,
kdy zámek Fryštát s areálem anglického parku, stejně jako i ostatní jeho majetek
byl zkonfiskován Benešovými dekrety a stal se vlastnictvím státu, později přešel
do majetku města Karviná.
Hlavní příjmy Larischů plynuly ze zemědělské a živočišné výroby, ale nejvíce
z dolování uhlí.
V současné době je zámek prohlášen za kulturní památku a celý zámecký
areál byl obnoven.
V zámku můžeme obdivovat překrásné obrazy, vzácný nábytek, značkový porcelán, křišťálové lustry, tapisérie, gobelíny, zámecká knihovna patří k nejcennějším
na českém území, benátské zrcadla a všechny obrazy mají zlaté rámy, zlatem jsou
zdobeny vzácné hodiny i nábytek.
V současné době se v krásných zámeckých prostorách konají koncerty, výstavy,
přednášky, slavnostní a významná setkání, konají se zde svatební obřady.
Opravdovou raritu představuje nejšikmější kostel v Česku zvaný „Česká Pisa“.
Je to kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné.
37
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Kostel se naklonil vlivem důlní činnosti a od
doby, co se pod nim začalo těžit uhlí stavba poklesla o 37 metrů, naklonila se o 6,8 stupňů a začalo
se jí říkat šikmý kostel, je více šikmá než slavná věž
v italské Pise.
V posledních letech byl kostel restaurován, uvnitř
je mnoho cenných uměleckých obrazů a soch. Kostel
má nové varhany, na které jedna z účastnic našeho
zájezdu za hrála a byl to krásný závěr prohlídky.

Archeopark Chotěbuz
V archeoparku nás zaujal film o životě v dřívějších dobách, dřívějších řemeslech,
přírodě, budování sídlišť, výrobě keramiky, zvyky předků.
Omlouvám se, bylo toho velice mnoho a neumím to všechno popsat.

Rybí dům
Na závěr zájezdu jsme navštívili Rybí dům v Karviné-Chotěbuzi. Navštívili jsme obří
akvária, ale nebyl to celý zájezd, protože mnozí raději dali přednost rybí restauraci,
kde bylo možno si objednat rybí speciality.
Kdo neviděl obří i malá akvária, může litovat, protože do takových akvárií
nemusí mít možnost se podívat – kdo to vše viděl, nikdy na to nezapomene.
O výstavě sladkovodních ryb v obřích i malých akváriích pojednává letáček
s obrázky, který přikládám, protože jsem si z Rybího domu odnesla dva.
Všichni účastníci chválili program zájezdu, protože to, co jsme viděli za jediný
den bylo neočekávaně krásné a přispělo k poznání hornického města Karviná.

V péči o zdraví byla uskutečněna přednáška paní MUDr. Carbolové o činnosti
srdce, srdečních chorobách a jejich předcházení, případně první pomoci. Byla to
poutavá přednáška, týkala se každého
z nás, z čehož vyplývalo nemálo dotazů a i přímých aplikací. Paní doktorce za
její obětavou péči o zdraví všech našich
občanů patří vřelé díky. Dále byl zajištěn
5-ti našim členkám relaxační pobyt v rekreačním středisku na Horních Bečvách.
Mnohým členům byl poskytnut příspěvek na masáže. Vyslechli jsme zajímavou přednášku o bylinkách pořádanou
společností MEDIKAL. V měsíci květnu
proběhl prodej kytiček ke „Dni boje proti rakovině“. Ohlédněme se kolem sebe

a zamysleme se kolik lidí už na tuto zákeřnou nemoc zemřelo, kolik lidí se léčí
a kolik přežilo.
Proto poděkování patří všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou. Díky, díky!
Závěr roku jako vždy je ve znamení
vánoc. Už se těšíme na vánoční posezení,
hlavně na ty nejmenší z mateřinky, jejich
říkanky, tanečky a písničky, při nich se
tváře rozzáří.
Předem děkujeme dětičkám p. učitelkám a p. ředitelce školy Mgr. Kachtíkové.
Také přejeme veselé vánoce, hodně pěkných dárků pod stromečkem.
I všem občanům veselé vánoce, zdraví
a štěstí po celý rok 2017.
Růžena Muchová, předsedkyně SPCCH
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Sport v Raškovicích
TENIS TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás informovali o dění v tenisovém
oddílu TJ Sokol Pražmo-Raškovice.
Již dříve jsme Vás informovali, že tenisový oddíl podporuje výchovu mladých
tenistů a nabízí dětem sportovní vyžití
v našem tenisovém areálu. Po zimní přestávce byla začátkem května letošního
roku zahájena tenisová sezona na antukových kurtech v Raškovicích. Tenisový
oddíl minitenisu se rozrostl o 8 mladých
sportovců, dohromady tak na tréninky
minitenisu dochází již 20 chlapců a dívek. Ti nejtalentovanější se již účastní
závodních turnajů organizovaných Českým tenisovým svazem (ČTS) na krajské
úrovni a sklízí první úspěchy a ocenění.
První turnaj letošní letní sezony
Moravskoslezského kraje v minitenise
proběhl dne 2.7.2016 na antukových
dvorcích sportovního areálu Vitality

Slezsko v Třinci-Vendryni. Naši tenisté zde obsadili 6.(Zdeněk Tauš),
8.(Adam Rusňák), 9.(Michal Ručka) a 10.místo
(Jan Popelka).

21.8.2016 na turnaji ve
Vsetíně obsadil vyslanec našeho oddílu Adam Rusňák
12.místo. V Ostravě-Porubě dne 4.9.2016 se umístil
na 11.místě Adam Rusňák,
na 12. Štěpán Pálenič, na
13. Zdeněk Tauš a na 20. Michal Ručka.
Děkujeme našim tenistům za reprezentaci našeho
tenisového oddílu TJ Sokol
Pražmo-Raškovice.
Sportu zdar, tenisu zvlášť.
TJ Sokol Pražmo-Raškovice
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Nebývalý zájem o Judo
Po úspěchu judisty Lukáše Krpálka na
Olympiádě v Riu se doslova roztrhl pytel
se zájemci o trénink juda. Klub Judo Beskydy, který působí v Raškovicích a patří
v práci s mládeží k nejúspěšnějším v republice, se dočkal mimořádně silného
náboru nových členů. Jen v měsíci září
se členská základna rozrostla o téměř
dvě stovky nových zájemců, zejména
dětí. Také v Raškovicích dochází k velkému nárůstu členské základny. Tady
přibylo dalších dvacet dětí. Ty se pod
vedením zkušených trenérů zdokonalují
především v základech gymnastiky a ti
nejtalentovanější brzy přecházejí na nácvik technik a chvatů potřebných k úspěšnému provozování tohoto olympijského
sportu. Připravují se zde talentované děti,
které chtějí závodit, ale také děti, které
chtějí jen rekreačně sportovat. Trenéři
jsou pro všechny. Raškovičtí, kteří trénují
v tělocvičně ZŠ, mají možnost trénovat
na dalších třech tréninkových základnách v Dobré, Frýdku-Místku a nově také
v Nové Vsi u Frýdlantu. Ti nejodvážnější
nováčci se již zúčastnili prvního tréninkového judo kempu v Raškovicích, kde se
v průběhu třech dnů intenzivně vzdělávali. Ještě v průběhu letošního roku budou

někteří noví judisté reprezentovat svoji
obec na mistrovství klubu. Důležitým
vstupem do závodní kariéry ale bude pro
ty nejtalentovanější mezinárodní turnaj
Pohár starosty Dobré, který se uskuteční
v polovině prosince. Tady budou raškovičtí bojovat v konkurenci až tří stovek
soupeřů z Česka, Polska a Slovenska.

Členové závodního týmu zaznamenali další významné úspěchy
Po prázdninách se členové závodního týmu přesunuli do nových působišť.
Přesto že zůstávají členy klubu, trénují
v místě svého studia. Sourozenci Šimon
a Natálie Filipcovi a Karolína Kubíčková ve vrcholovém středisku v Olomouci. Sourozenci Nikola a Daniel Šimkovi
a Matěj Silvestr v Ostravě. Na středních
školách začaly studovat také Tereza
Mecová a Simona Gregušová. Ty však
pravidelně dojíždějí na tréninky do Raškovic nebo Dobré. Zejména skupina působící v Olomouci má nesmírně náročný
tréninkový plán. Částečné individuální
studium, trénink dvakrát denně, časté
výjezdy na zahraniční soutěže a soustředění. Výborného výsledku dosáhly
sestry Karolína a Eliška Kubíčkovy. Na
významném turnaji ve Varšavě vybojovaly bronzové medaile v dorostenecké
a žákovské kategorii. Soutěže se zúčastnilo 1200 závodníků z 22 států z celého
světa. Také po této soutěži následoval
náročný tréninkový kemp. Naši nejlepší
reprezentovali i ve Francii. Matěj Silvestr
a Daniel Šimek bojovali o cenné kovy,
po 4 vítězných utkáních nestačili na tým
Rakouska, získali bodované 5. místo.
Karolína Kubíčková se předvedla ve
výběru státní reprezentace na soutěži
družstev v Mnichově, kde patřila k oporám týmu a přispěla tak k výbornému

Na soutěži probíhaly náročné souboje
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druhému místu. Matěj Silvestr a Daniel
Šimek se zúčastnili kempu ve Francii.
Šimon Filipec v Rakousku. Na Českém
poháru v Teplicích sbírali poslední nominační body pro Mistrovství republiky
Matěj Silvetr, Iveta Kočí, Ondřej Sláma
a Adam Žídek. Všichni obsadili ve svých
kategoriích třetí příčku a probojovali se
na nejvyšší republikovou soutěž.
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ganizaci soutěže, která proběhla hladce
a bez problémů. Výborně se zapojili také
rodiče našich členů, kteří zajistili především přípravu haly a nutné občerstvení.
Všem patří velké díky.

Další náročný kemp se uskutečnil díky velkému pochopení
a podpoře vedení základní školy
Ve dnech 7.-9. 10. 2016, za účasti
našeho téměř celého závodního týmu,
doplněného týmem našich přátel ze
Stonavy a týmem nováčků ze všech
základen se uskutečnil poslední v řadě
přípravných kempů před vrcholnými
soutěžemi Mistrovství České republiky.
Naši šampioni byli rozděleni do čtyř
skupin, dle věku a technické vyspělosti
Tréninky závodního týmu byly motivovány především k poznání sama sebe,
k obrovskému nasazení a k vůli po vítězství. Stále jsme opakovali a vysvětlovali,
jak jít správnou cestou ke svému vysněnému cíli. Celá náročná příprava byla
hlavně o tom se NELITOVAT. Je třeba si
uvědomit, že borci z celé republiky a na
celém světě mají stejný cíl „BÝT NEJLEPŠÍMI“. Jestli neuděláme více než ostatní,
nemůžeme být lepšími. Jako vždy úplně
nejskvělejší byla naše miminka – školkaři a prvňáčci, kteří dokázali neplakat
po maminkách, bojovat sami se sebou
a plnili si své úkoly, přiměřeně svému
věku. K dispozici bylo 17. Trenérů, kteří se věnovali zejména nejmladším. Jim
a všem ostatním pomocníkům, kteří se
podíleli na přípravě, průběhu a závěrečnému úklidu patří velké poděkování.
Velmi děkujeme ředitelce základní školy
paní Mgr. Haně Kachtíkové a také učitelům za podporu a vstřícnost. Podmínky,
které našim svěřencům a svým žákům
poskytujete, jsou nesmírně důležité pro
jejich další sportovní i osobnostní růst.

Soustředění se zúčastnili také nejmladší
benjamínci

Uspořádali jsme významnou
mezinárodní soutěž mládeže
Za účasti dvou stovek mladých judistů se v nové raškovické hale uskutečnil
mezinárodní turnaj „Pohár olympijských
nadějí“. Soutěž zahájil starosta obce pan
Jiří Blahuta, který účastníky v nové hale
přivítal a popřál jim úspěch v náročných
soubojích o medaile. V konkurenci soupeřů z Česka, Polska a Slovenska se raškovickým dařilo. Svůj klub, který zvítězil
v bodování družstev, podpořili medailovým umístěním Antonín Ochman (1),
Oliver Tragan (1), Monika Jančíková (2),
Simon Rychetský (2), Robert Valenta (2),
Eduard Franek (2), Vojtěch Ramík (2),
Adam Hruška (3), Václav Klepáč (3), Matyáš Ochman (3), Šarlota Pánková (3),
Žofie Pánková (3) a Jiří Pastorek (3).
Starší členové klubu zabezpečovali or-

Luděk Kubíček, trenér
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Mezinárodní vícemistr
Vážení spoluobčané, v červnu letošního roku jste byli informováni o úspěších našich
mladých závodníků a obyvatel
Raškovic v outodorových - turistických závodech.
Mistrem ČR a Mistrem
ČR ve stíhacích závodech
mužů pro rok 2016 se stal Vítek Maťaťa (20 let, kategorie
muži A). V celorepublikovém
Českém poháru 2016 se Vítek
Maťaťa a Emička Babulíková
umístili na 2. místě a Český
pohár 2016 vyhrála Kristýna
Maťaťová.
Po těchto úspěších všichni tři závodníci postoupili na mezinárodní závody na
Slovensko. Ty se uskutečnily 17.9.2016
v Nesluši u Kysuckého Nového Mesta na
Slovensku, měly dramatický průběh. Během závodů se strhla ohromná bouřka
s průtrží mračen a lilo jako z konve.
Závodníkům se nepodařilo „zachránit“
karty, do kterých se na trati zapisují startovní a doběhové časy, značky, dřeviny,
odhad, azimuty, trestné body za hod
míčkem, za uzly a mnoho dalších údajů,
ze kterých se pak provádí vyhodnocení

a stanovuje se umístění závodníků na
trati. Pro záchranu karet dělali závodníci
lecjaké fígle. Proto až 80% závodníků
bylo diskvalifikováno, přičemž záleželo
na tom, zda se závodník potýkal s malým
deštěm nebo s lijákem. Byly i kategorie,
které neměly vůbec žádného vítěze nebo
byly vyhlášeny pouze první dvě místa.
Organizátoři akce nebyli moc dobře
připraveni na nepřízeň počasí a nebyli
schopni korigovat průběh závodů s ohledem na počasí. Ale i to všechno k závodění patří.
Přesto se podařilo některým
závodníkům zabojovat. Nejlepšího umístění dosáhl Vítek
Maťaťa, který se stal mezinárodním vícemistrem a umístil se
v kategorii mužů „A“ na 2.místě.
Srdečně blahopřejeme.
Více informací na www.turisticky-zavod.cz
Jana Žůrková

Fotografie z předávání cen
jsme umístili na obálku Rašky
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Tělovýchovná jednota PRAŽMO-RAŠKOVICE z.s.
še zabezpečit tréningový proces. Během
podzimu se u přípravky a žáků průběžně
střídali podle toho jak jim pracovní povinnosti umožnili Martin Michna, Miroslav Poledník, Richard Feike a Jan Rusek.
Dnes můžeme konstatovat, že účinkování
všech mužstev, které nás reprezentovaly
jak v kraji tak i v okrese bylo úspěšné což
dokladuje umístění na předních příčkách
tabulek soutěží. I během zimy dění v našem fotbalovém oddíle neustane. Muži
budou absolvovat náročnou zimní přípravu a žákovské kategorie se budou účastnit
krajské zimní ligy. Tuto akci bereme velice
prestižně a jsme rádi, že ji v nové raškovické sportovní hale můžeme organizovat. Níže uvádíme termíny jednotlivých
turnajů, které se budou v Raškovicích
konat a věřím, že nás přijdete povzbudit
a nebo se minimálně přijdete podívat na
kvalitní sálovou kopanou. Bude to stát určitě za to, poněvadž se zimní ligy účastní
i kolektivy hrající nejvyšší dorostenecké
nebo žákovské soutěže.

Vážení příznivci raškovické kopané,
rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění ve fotbalovém klubu. Sezónu
2016/2017 jsme začali s několika změnami, které úvodem zrekapituluji. Novým
hracím dnem mužstva mužů pro podzimní část byla po delší odmlce zvolena
sobota. Rozhodnutí vyplynulo s kolektivního rozhodnutí všech hráčů mužů.
Po vyhodnocení návštěvnosti a řadě
připomínek fanoušků se na jaře budeme s největší pravděpodobností setkávat
opět v neděli. Nově do sezóny 2016/2017
jsme nepřihlásili družstvo dorostu a to
z důvodu malého počtu hráčů. Hrát fotbal v 10 lidech se nedá, tak jsme raději
umožnili stávajícím klukům se fotbalově
realizovat v okolních klubech. Předpokládáme však, že po skončení sezóny se kluci
vrátí a po doplnění z končícího ročníku
žáků družstvo dorostu v příští sezóně
opět obnovíme. V žákovských kategoriích a kategoriích přípravek máme naopak
zájemců o fotbal mnoho a problém je spí-

Tabulka mužů po podzimní části soutěže: 1.B třída skupina C
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

FK Tošanovice

Celková tabulka

13

8

3

2

44:24

27

9

2.

TJ Pražmo-Raškovice

13

8

2

3

34:19

26

8

3.

1. FK Spartak Jablunkov

13

8

1

4

29:16

25

7

4.

TJ Depos Horní Suchá

13

8

1

4

31:21

25

7

5.

Internacionál Petrovice

13

7

3

3

34:27

24

3

6.

Lokomotiva Petrovice B

13

5

3

5

25:23

18

-3

7.

TJ Smilovice

13

5

3

5

20:20

18

-3

8.

TJ Sokol Hnojník

13

4

3

6

25:26

15

-6

9.

TJ Sokol Věřňovice

13

3

6

4

22:24

15

-3

10.

Finstal Lučina

13

4

3

6

23:26

15

-6

11.

TJ Sokol Nýdek

13

3

4

6

16:29

13

-8

12.

Řepiště

13

4

1

8

24:40

13

-5

13.

TJ Sokol Dolní Lutyně

13

4

0

9

19:39

12

-6

14.

TJ HEPO Petřvald

13

3

1

9

24:36

10

-11
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Celková tabulka

Soupiska družstva
FK Tošanovice
mužů: Roman Platoš,
TJ Pražmo-Raškovice
2.
Jan Rusek
– Dalibor
3.
1. FK
Spartak
Jablunkov
Javorek,
Petr
Vítek,
TJ Depos Robin
Horní Suchá
4.
David
Baran,
5.
Internacionál
Petrovice
Koláček,
Pavel Šalata,
Šimek,Petrovice
ToLokomotiva
B
6. Michal
máš
, Vlastimil
7. Klimek
TJ Smilovice
Muroň,
– Dominik
PáTJ
Sokol Hnojník
8.
nek, Tomáš Žáček, Jiří
9.
TJ Sokol Věřňovice
Guziur , Jiří Musálek,
Finstal Lučina
10.
Viktor Maťaťa,
Radek
11.
TJ
Sokol
Nýdek
Juřica,
Jan
Šponiar,
Řepiště – David
12.
Daniel
Stibor
13.
TJ
Sokol Dolní
Lutyně
Kučák,
Richard
Feike,
Ondřej
Kacíř,
Pavel
Novák.
TJ
HEPO
Petřvald
14.
1.

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

13

8

3

2

44:24

27

9

13

8

2

3

34:19

26

8

13

8

1

4

29:16

25

7

13

8

1

4

31:21

25

7

13

7

3

3

34:27

24

3

13

5

3

5

25:23

18

-3

13

5

3

5

20:20

18

-3

13

4

3

6

25:26

15

-6

13

3

6

4

22:24

15

-3

13

4

3

6

23:26

15

-6

13

3

4

6

16:29

13

-8

13

4

1

8

24:40

13

-5

13

4

0

9 Realizační
19:39
12
tým:-6Jan Šponiar – trenér,

13

3

1

Lukáš
Jančálek10– vedoucí
družstva
9
24:36
-11

Tabulka žáků po podzimní části soutěže: Okresní přebor starších žáků 6+1
Celková tabulka

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

TJ BDSTAV Sedliště

10

10

0

0

145:18

30

21

2.

FK Tošanovice

10

8

0

2

86:18

24

6

3.

TJ Pražmo-Raškovice

10

8

0

2

63:30

24

12

4.

TJ Sokol Baška

10

7

0

3

62:27

21

9

5.

SK Beskyd Čeladná

10

5

2

3

79:32

17

5

6.

TJ Nebory

10

4

1

5

42:41

13

-5

7.

Řepiště

9

4

1

4

42:51

13

1

8.

Finstal Lučina

10

3

0

7

23:79

9

-9

9.

Sokol Ostravice

9

2

0

7

19:65

6

-12

10.

TJ Sokol Vojkovice

10

1

0

9

8:90

3

-12

11.

TJ Sokol Metylovice

10

0

0

10

14:132

0

-18

Soupiska družstva
starších žáků: Ondřej
Pohludka, Nikodém Holý,
Filip Horečka, Václav Koloničný, Marek Šulc, Adam
Havlík, Jiří Staroba, Filip
Čapčuch, Petr Hrabec,
Jiří Leščinský, Matyáš
Ochman.
Realizační tým: Miroslav Poledník – trenér,
Richard Feife – asistent
trenéra
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Tabulka po podzimní části soutěže: Okresní přebor mladších žáků 2006 FM
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub
Hnojník
MFK FM B
Raškovice
MFK FM A
Nošovice
Čeladná
Frýdlant
Staré Město B
Pržno
Sedliště
Staré Město A
Dobrá

Z
7
6
5
3
7
7
1
3
5
4
3
3

V
5
5
4
3
3
3
1
1
1
0
0
0

R
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

P
1
1
1
0
4
4
0
2
4
3
3
3

S
75:30
63:33
29:19
28:8
42:37
45:48
14:8
20:23
18:44
16:40
13:43
9:39

B
16
15
12
9
9
9
3
3
3
1
0
0

Soupiska družstva mladších žáků: Dominik Dorociak, Tomáš Velčovský, Daniel
Strnadel, Lukáš Gavel, Jakub
Gardoš, Vašek Kutěj, Filip
Čapčuch, Marek Michna,
Natálie Dvořáková, Tomáš
Hrčka, Petr Jeník, Šimon
Ochman.
Realizační tým: Martin
Michna – trenér, Jan Rusek –
asistent trenéra

Tabulka po podzimní části soutěže: Okresní přebor mladších přípravek
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
Raškovice
Fryčovice
Brušperk děvčata
MFK FM A
MFK FM B
Kozlovice
Sedliště
Brušperk 08
Brušperk A
TJ Staré Město
Frýdlant
Brušperk B
Pržno

Záp.
5
3
3
5
4
3
5
3
4
2
4
4
7

V
5
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

45

R
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

P
0
0
0
2
1
1
3
1
2
1
3
4
7

Skóre
47:24
41:14
24:2
49:28
31:19
32:14
33:41
14:12
20:27
18:17
26:29
13:39
14:96

Body
15
9
9
9
9
6
6
4
4
3
3
0
0
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Soupiska družstva mladších žáků:
Jakub Gardoš, Patrik Namyslo, Sára
Javorová, Vašek Kutěj, Marek Michna,
Rostislav Švrček, Jan popelka, Gabriela
Strnadelová, Jan Tsitzas.
Realizační tým: Martin Michna – trenér, Jan Rusek – asistent trenéra

Turnaje krajské zimní ligy v raškovické sportovní hale se budou konat v následujících termínech:
10 - 11. prosince 2016
17 - 18. prosince 2016
7. ledna 2017
21. ledna 2017
29. ledna 2017
25. února 2017
4. března 2017
18. - 19. března 2017
25. března 2017

Závěrem bych chtěl jménem Tělovýchovné jednoty Pražmo-Raškovice poděkovat obci Raškovice a ostatním sponzorům za podporu a popřát příjemné svátky
a vše nejlepší do nového roku.
Za výbor TJ Pražmo-Raškovice
Jančálek Lukáš, předseda

VK RAŠKOVICE z.s.
(volejbal, ASPV) www.vkraskovice.cz
ROZPIS TRÉNINKŮ
pondělí 15.00-16.30
pondělí 16.00-18.00

ve víceúčelové hale v Raškovicích (říjen – květen)

1.-3.třída
4.-5.třída
6.-9.třída
18.00-19.30 		
čtvrtek 16.00-18.00 4.-5.třída
		
6.-9.třída
pátek
18.00-19.30 		

holky+kluci
holky+kluci
holky+kluci
ženy B
holky+kluci
holky+kluci
muži, ženy A

Muroňová Markéta, Kurečková Věra
Blahutová Eva
Sonnková Šárka, Sonnek Jan
Blahutová Eva
Sonnková Šárka, Sonnek Jan

SOUTĚŽE
Barevný minivolejbal
Sezónu 2015/2016 jsme v barevném minivolejbale zakončili účastí na celostátním
kole v Brně, které se konalo 17.-18.září 2016. Turnaje se celkem účastnilo 49 týmů
v každé z 5 kategorií, v kategorii modrá-chlapci se účastnilo 28 týmů. VK Raškovice se
účastnilo v kategorii modrá-dívky a modrá-chlapci. Dívky se v celkovém pořadí umístily
na 40. místě z celkového počtu 49, chlapci na 15. místě z celkového počtu 28 týmů.
Děti si odvezli skvělé zážitky nejen ze samotné hry s družstvy zvučných volejbalových
jmen jako je Olymp Praha, Kometa Brno, Liberec, Odolena Voda, České Budějovice,
ale také ze setkání s reprezentantkami ČR, hráči extraligového týmu Komety Brno
nebo z účasti na mistrovském utkání žen volejbalové reprezentace se Slovinskem.

Turnaje v barevném minivolejbale (1.- 5.třída) v sezóně 2015/2016
Termíny: 09.10.2016

06.11.2016

12.02.2017
46

05.03.2017

30.04.2017
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Výsledky:

9.10.2016 Ostrava – areál TJ Ostrava

žlutá kategorie: 18 družstev, 3 skupiny po 6
Bára Novotná + Stela Bonková - 7.místo
Nela Wczelková + Šarlota Pánková - 8.místo
oranžová kategorie: 35 družstev, 5 skupin po 7
Standa Novotný + Dan Strnadel - 11.místo
Verča Opatrná + Katka Klimánková - 3.místo
Kája Kurečková + Verča Macková - 4.místo ve
skupině
Ema Bonková + Vendy Ožanová - 6.místo ve skupině
červenooranžová: 20 družstev, 2 skupiny po 7 +
1 skupina po 6
Matěj Kohut + Ondřej Skotnica - 4. místo
Ema Babulíková + Natálie Peterová - 5. místo ve
skupině
Ludmila Hlisnikovská + Kateřina Ošťadálová - 8
místo
červená: 5 družstev
Tomáš Garba + Simona Blahutová - 2. místo
zelená: 5 družstev
Pavlína Hyrníková+Tereza Smítalová+Vendula Andrlová - 4.
místo
modrá chlapci: 6 družstev
Martin Sonnek+Martin Michna+Dominik Dorociak - 4. místo
modrá dívky: 15 družstev, 3 skupiny po 5
Adéla Blahutová+Alena Garbová+Klára Hýžová - 4. místo
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6.11.2016 Frýdek-Místek – 6.ZŠ
žlutá kategorie: 15 družstev, 3 skupiny po 5
Barča Novotná a Stela Bonková - 3. místo
Kubík Klanica a Šarlotka Pánková - 5. místo
Eliška Pohludková a Ema Surmová - 10. místo
oranžová kategorie:
Standa Novotný + Dan Strnadel
Verča Opatrná + Katka Klimánková
Ema Bonková + Kája Kurečková
červenooranžová:
Veronika Hostačná + Ondřej Skotnica
Ema Babulíková + Ludmila Hlisnikovská
Anna Babulíková+ Klára Klanicová
zelená:
Pavlína Hyrníková+Tereza Smítalová+Barbora Kotásková
modrá chlapci:
Tomáš Garba+Matěj Kohut+Dominik Dorociak

Okresní soutěž trojic

Okresní soutěž – šestkový volejbal

Termíny:
první týden v měsíci, většinou čtvrtek
Celková tabulka po 2 turnajích:

Termíny turnajů:

p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1. tur - 24. 9.2016
2. tur - 29. 10. 2016

družstvo
body
Red Volley Frýdlant n/O A
17
VK Raškovice A
16
Red Volley Frýdlant n/O B
15
Green Volley Frýdlant n/O A 14
VK Beskydy Frýdlant n/O A 13
VK Raškovice B
12
Green Volley Beskydy C
11
VK Raškovice C
10
Green Volley Beskydy B
9
TJ Sokol FM A
8
SK Metylovice
7
TJ Sokol Palkovice A
6
TJ Sokol FM C
5
TJ Sokol FM B
4
ZŠ Janovice
3
VK Beskydy Frýdlant n/O B
2
VK Beskydy Frýdlant n/O C
1

3. tur - 12. 11. 2016
4. tur - 14. 1. 2017
5. tur - 25. 2. 2017
6. tur - 25. 3. 2017
7. tur - 14. 4. 2017
Výsledky:
p. družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Red Volley FnO
TJ Sokol Mosty
VK Val. Meziříčí
VK Raškovice
VK Beskydy FnO
TJ Sokol Palkovice
Green Volley
7.
Beskydy
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7
5
6
4
3
1

7
6
5
4
3
2

Celkem
14
11
11
8
6
3

2

1

3

24.9. 29.10.
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Krajský přebor starších žaček
Termíny turnajů:
kval - 25. 9. 2016
1. tur - 23. 10. 2016 		
2. tur - 20. 11. 2016
3. tur - 4. 12. 2016
4. tur - 18. 12. 2016 		
5. tur - 15. 1. 2017
6. tur - 12. 2. 2017

Krajský přebor mladších žaček

7. tur - 12. 3. 2017

Termíny:

Celková tabulka po 2 turnajích:

1. tur - 24. 9.2016

p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. tur - 29. 10. 2016
3. tur - 12. 11. 2016
4. tur - 14. 1. 2017
5. tur - 25. 2. 2017
6. tur - 25. 3. 2017
7. tur - 14. 4. 2017

8.

Celková tabulka po 2 turnajích:
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

družstvo
ŠSK Bílovec
TJ Sokol FM A
TJ Frenštát p. Radh.
TJ Nový Jičín A
TJ Ostrava A
TJ Ostrava B
VK Raškovice
TJ Nový Jičín B
VK Beskydy Frýdlant n/O
KV Tatra Kopřivnice
SK Slezan Orlová
VK Karviná
TJ Krnov
TJ Nový Jičín C

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

body
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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družstvo
TJ Sokol Frýdek - Místek A
TJ Nový Jičín A
TJ Ostrava A
Happy Sport Opava
TJ Krnov A
ŠSK Bílovec A
TJ Sokol Frýdek - Místek B
VK Beskydy Frýdlant
nad Ostravicí A
TJ Ostrava B
TJ Frenštát pod Radhoštěm
ŠSK Bílovec B
VK Kylešovice
TJ Sokol Palkovice
KV Tatra Kopřivnice A
TJ Sokol Frýdek - Místek D
TJ Nový Jičín B
VK Raškovice
TJ Nový Jičín C
KV Tatra Kopřivnice B
VK Polanka nad Odrou
VK Valašské Meziříčí
TJ Zlaté Hory
TJ Ostrava C
VK Karviná
TJ Sokol Frýdek - Místek C
TJ Sokol Stará Bělá
TJ Hlučín
TJ Krnov B

body
60
56
52
50
47
46
42
42
41
39
37
32
31
30
30
27
22
22
20
19
15
14
13
10
8
7
4
2
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MUŽI – okresní přebor
Konečná tabulka po podzimní části:
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo
VK Raškovice
SK Třanovice
TJ Sokol Nýdek
TJ Sokol Mosty u Jablunkova
TJ TŽ Třinec
TJ Sokol Palkovice
VK Karviná
Tělocvičná jednota Sokol Staříč
TJ Sokol Frýdek - Místek
Red Volley Frýdlant
nad Ostravicí
11. TJ Sokol Hnojník

utkání
10
10
10
10
9
9
10
10
10

V3
8
6
5
4
3
4
3
3
3

V2
1
2
2
1
2
0
1
1
1

P1 P0 sety míče
body
0 1 28:8 876:753 26
2 0 28:13 927:834 24
2 1 26:14 886:849 21
2 3 20:18 839:767 16
1 3 18:16 748:687 14
2 3 17:18 775:763 14
2 4 19:21 871:899 13
1 5 15:21 751:782 12
1 5 14:20 745:745 12

10

2

1

0

7

12:25 717:878

8

10

0

1

0

9

6:29

2

utkání
20
20
16
18
18
18
14
16

V3
15
12
12
10
6
4
4
0

V2
1
3
1
2
0
0
0
0

684:862

ŽENY – krajský přebor
Konečná tabulka po podzimní části:
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

družstvo
TJ Sokol Frýdek - Místek
TJ Sokol Palkovice
TJ Kotouč Štramberk
SK ANAJ Metylovice
Volejbal Kozlovice
VK Raškovice
TJ Frenštát pod Radhoštěm
TJ Sokol Hnojník
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P1 P0 sety míče
body
0 4 49:21 1595:1382 47
0 5 49:28 1719:1554 42
1 2 42:13 1271:987 39
0 6 39:25 1428:1291 34
3 9 27:39 1352:1443 21
2 12 21:43 1291:1457 14
1 9 19:34 1107:1225 13
0
0 16 5:48 857:1281
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RBVL – SMÍŠENKY
Liga A – tabulka základní části
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

družstvo
body
VETERÁNI a spol.
16
ANTIFÉRTÝM
16
Rintintin
14
BVC ČADCA
14
STS CHVOJKOVICE BROD
13
Skokani
12
Wadowice
10
Bon-Bon Těšín
10
Raškovice
8
Pupíci
6
Šenow
6
MINTONETTE
5
HUKVALDY
4
ŻYWIEC TEAM
4
Zajda tým
3
S.T.O.H.
3

ASPV
– cvičení probíhá 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
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VK Raškovice zve opět jako každým rokem
všechny současné i bývalé členy a jejich rodinné příslušníky na

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ,
který se bude konat v pátek 30. 12. 2016 od 16.00 h.
v nové víceúčelové hale v Raškovicích.

VK Raškovice zve všechny příznivce volejbalu, rodiče, babičky, sourozence a ostatní
rodinné příslušníky hráčů a hráček, aby přišli podpořit naše družstva v mistrovských
utkáních, která jsou hraná v naší nové víceúčelové hale v Raškovicích.

INFORMACE
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/
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PODĚKOVÁNÍ
VK Raškovice děkuje starostovi a zastupitelům obce za finanční podporu
volejbalového klubu, paní Kachtíkové, ředitelce ZŠ a MŠ za spolupráci týkající se
účasti dětí školou povinných na volejbalových turnajích v době školního vyučování.
Představitelům obce i Základní a mateřské školy děkujeme za podporu volejbalu
v naši obci a především za výstavbu nové víceúčelové haly, jejíž realizací se splnil
sen nejednomu volejbalistovi v Raškovicích.

PŘÁNÍ
Sportovním příznivcům, fandům volejbalu
a všem občanům Raškovic přejeme bílé vánoce,
pohodové prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017.
Za VK Raškovice Šárka Sonnková

• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE
Volně ložená paliva
Černá kostka

Balená paliva (25kg)
Černá kostka *

Brikety Rekord 6“ (15 cm)

Hnědá kostka (Most)

Hnědá kostka (Most)
Hnědý ořech 2 (Bílina) (do automatů)
Koks ořech 2

Černý hrášek * (do automatů)
Černý ořech *
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!

Uhelné sklady Raškovice

Informace a objednávky:

areál býv. JZD u Stříže

 607 985 579

Raškovice Kamenec

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na

www.uhli-raskovice.cz

KARBOTRADE s.r.o.
IČ: 28659198
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ATELIÉR

Právní záležitosti
pro občany
a podnikatele

KRESBY, MALBY
& KERAMIKY
ester chytková

NOVĚ NABÍZÍM
SOUKROMOU VÝUKU PRO DĚTI
ZAMĚŘENOU NA VÝTVARNOU TVORBU

poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy kupní, darovací,
převody nemovitostí, věcná břemena,
rodinné právo

Co můžete od kurzu očekávat: seznámení s různými
výtvarnými technikami, střídání kresby, malby a keramiky
individuální přístup - možnost volby náplně jednotlivých
lekcí podle zájmu dítěte, výuka probíhá v malých
skupinách (2-4 os.).

Každou středu 15 – 16,30 hodin
v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu
v Raškovicích

PRAVIDELNÉ NĚDĚLNÍ LEKCE KRESBY
DÁLE NABÍZÍM

 pravidelnou výuku kresby a malby pro dospělé /tvůrčí ateliér/
 víkendové tématické kurzy /abstraktní malba, techniky
pastelu, kresba portrétu aj./  individuální kurzy keramiky
/točení na hrnčířském kruhu, výuka technologických postupů,
odborné vedení při realizaci vašich představ/

Během týdne můžete kdykoliv
telefonovat 603 447 219
Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová

KDE: V ateliéru kresby a malby ve Skalici 313

Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

INFORMACE 605 299 326, www.keramicky-atelier.cz

OSOBNÍ PORADENSTVÍ
 měření tělesných hodnot
(svalová hmota, tuky, voda, atd.)
 zaměření - vnitřní výživa
- sportovní výživa
- vnější výživa (ucelená kosmetická řada)
 na zkoušku 3-denní balíčky
za 450,- Kč
 soukromá kancelář ve FM, studio
ve Valašském Meziříčí, možná osobní návštěva
dle předcházející domluvy

Dopřejte si ošetření
pařížskou kosmetikou.

736 436 538
konzultace.zurkova@seznam.cz

www.novyzivotnistyl.webgarden.cz
Možnost zakoupení
dárkových poukazů.

„O tom jací opravdu jsme, nesvědčí naše schopnosti,
ale naše volby“
Jana Žůrková
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Provádíme kontrolu spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva podle zák. č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší zn. VIADRUS

Raškovice 520
mobil: 732 207 824
email: info@instalnavratil.cz
www.raskovice.cz
12/2016
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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.

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

v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

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.

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU

» Pomůžeme při výběru krbové vložky

Cena veškerého materiálu
včetně 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

731 352 674

29 731,-

obchod@nejenkrby.cz
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Fotogalerie Volejbalového klubu Raškovice

Barevný minivolejbal

Krajský přebor starších žaček

Okresní soutěž trojic

Vítání občánků 21. 10. 2016
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