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Upozornění
Poslední úřední den v letošním roce bude středa 20. 12. 2017, Obecní 
i stavební úřad Raškovice bude o Vánocích uzavřen z důvodu čerpání dovolené 
zaměstnanců.  Děkujeme za pochopení

Přeji Vám radostné a klidné 
prožití všech svátků vánočních,
v novém roce pevné zdraví 
a mnoho spokojenosti.

  Jiří Blahuta
  starosta obce Raškovice

Rok uplynul jako voda, ani jsme  
se nenadáli, a už pomalounku přicházejí 
Vánoce, svátky lásky, vzájemného 
porozumění, míru a pohody.

Prožijme je v lásce, s přáním zdraví,  
klidu a pokoje a zavzpomínejme na všechny 
naše drahé u štědrovečerního stolu.

PaedDr. Václav Průcha
místostarosta obce Raškovice

P  2018F
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Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice

Úvodní slovo starosty obce
Rok s rokem se sešel. Je tu prosinec, 

poslední měsíc roku 2017. Čas bilancová-
ní celého roku, ale především čas Vánoc. 
Období plné shonu, uklízení, shánění dá-
rečků a obav, že nám pořád něco chybí, 
že jsme na něco zapomněli. Přesto se 
nás spousta na toto období těší. Na čas 
vánočního klidu prožitého v rodinném 
kruhu, v kruhu známých a přátel, očeká-
vání večera, kdy zjistíme, jak jsme celý rok 
pracovali, jak jsme byli hodní, jak nás mají 
nejbližší rádi. Co více může být odměnou 
nám všem za vynaložené úsilí a práci, než 
rozzářené oči našich nejmenších, našich 
dětí, blízkých a přátel nad dárkem, kte-
rý najdou pod vánočním stromečkem.  
Nemusí být drahý, je důležité, jestli je da-
rovaný z lásky, vděčnosti a úcty.

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám všem popřál 
jako starosta Obce Raškovice a rovněž  
jménem zaměstnanců obecního úřadu 
krásné prožití vánočních svátků plných 
pohody, lásky, porozumění a hodně zdra-
ví, štěstí, lásky, úspěchů a rodinné poho-
dy v novém roce.  

Závěrem bych chtěl poděkovat za ce-
loroční práci členům obecního zastupi-
telstva a zaměstnancům obecního úřadu. 
Za obětavou práci pro obec a občany. 
Děkuji členům výjezdové jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Raškovice pod 
vedením Mgr. Jaroslava Mikoláše, DiS. 
 

za pomoc při řešení živelných katastrof, 
ale i práci pro obec. Všem organizačním 
složkám, které se podílejí na sportov-
ním nebo kulturním životě obce, všem 
vedoucím mládeže, za jejich obětavou 
činnost, za prvotřídní reprezentaci naší 
obce. V neposlední řadě chci poděkovat 
paní ředitelce, zástupci ředitelky, peda-
gogickým pracovníkům a zaměstnancům 
základní a mateřské školy a vám občanům 
za vstřícnost a porozumění při zvelebo-
vání obce.

Hodnocení roku 2017
Tak jako minulý rok i letos navážeme 

na hodnocení předchozího roku. O ně-
kterých akcích jsme informovali v průbě-
hu roku. Důvodem je prolínání dotací. 
Málokdy se podaří dostat dotaci a v témže 
roce ji realizovat. Letošní rok byl rokem 
příprav, důvodem je nové programovací 
období. Zpracovávají se projektové do-
kumentace do stavu stavebního povole-
ní na hasičárnu, školku, školu, zpevněné 
plochy před Ondrášem. Podaly se první 
žádosti o dotace. Jednou z nich a vel-
mi důležitou je dotace na poslední část 
chodníku podána do MAS Pobeskydí, kde 
jsme bodově vyhověli a naše žádost byla 
postoupena ke schválení. Doufejme, že 
tomu tak bude. Další úspěšnou dotaci je 
dotace na rekonstrukci prostor pro učeb-
nu MŠ Raškovice v prostorách knihovny, 
kde jsme byli bodově 100%, taktéž byla 
poslána ke schválení.
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Výsledky voleb do PS PČR 20.-21.10.2017 
V Obci Raškovice bylo zapsáno ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů 
celkem 1.497 voličů. K volbám se dostavilo 956 voličů, což je 63,8 % z celkového 
počtu zapsaných voličů.

Počet vydaných úředních obálek celkem  956

Počet odevzdaných úředních obálek celkem 955

Počet platných hlasů celkem   952

Počet neplatných hlasů celkem       3

Pořadí stran, které obdržely v Obci Raškovice nejvíce hlasů:

1. ANO 2011 318 hlasů

2. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 163 hlasů

3. KSČM 129 hlasů

4. Česká pirátská strana 88 hlasů

5. ODS 70 hlasů

6. ČSSD 51 hlasů

7. KDU-ČSL       51 hlasů

8. TOP 09          23 hlasů

9. STAROSTOVÉ a nezávislí       21 hlasů

10. Strana svobodných občanů                  11 hlasů

11. Realisté                          7 hlasů

12. Rozumní          5 hlasů

13. Strana zelených         4 hlasy

14. Řád národa – Vlastenecká unie 3 hlasy

15. Strana práv občanů         3 hlasy

16. Blok proti islamizaci – Obrana domova 2 hlasy

17. Cesta odpovědné společnosti         1 hlas

18. Sportovci 1 hlas

19. Dělnická strana sociální spravedlnosti 1 hlas

CELKEM                       952 hlasů

Ostatní strany neobdržely žádný hlas.
Zpracovala: Jana Lepíková
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Vítání občánků
V sobotu dne 4.11.2017 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 23 dětí  (16 dětí se narodilo v roce 2016, 7 dětí se narodilo 
koncem roku 2016 a již nebyly přivítány do života).

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

Krásnou atmosféru této slavnostní akce navodily svým roztomilým vystoupením 
děti z Mateřské školy Raškovice pod vedením paní učitelky Bc. Barbory Pánkové.

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
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Obecní úřad Raškovice                                                      Raškovice, 8.12.2017 

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání volby

Starosta Obce Raškovice v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1.  Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb je Kulturní středisko v Raškovicích s následujícím 
rozdělením: 

   volební okrsek č. 1 (přízemí)

   volební okrsek č. 2 (1.poschodí)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby hlaso-
vací lístky. Ve dnech volby může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5.  Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních důvodů dostavit osobně 
k volbám a chce volit, bude mu umožněno na jeho požádání volit do 
přenosné urny. V případě zájmu volejte na tel. č. 558 692 220, v den 
voleb na tel. č. 724 906 846 nebo 723 093 537.

6. V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se tato uskuteční 
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.   

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby.

Jiří Blahuta, v.r.
 starosta  
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Odpadové hospodářství obce

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek – odpady“)

Splatnost místního poplatku – odpady 
za rok 2017 byla do 31. 10. 2017, kdo nemá 
ještě poplatek zaplacený, ať tak učiní co nej-
dřív. Včas nezaplacený poplatek Obecní 
úřad Raškovice, jako správce tohoto míst-
ního poplatku, vyměří platebním výměrem 
a může ho navýšit až na trojnásobek.

Připomínáme
Pokud rodiče k 31. 10. 2017 neza-
platili poplatek za odpad za své dítě, 
bude nedoplatek převeden na rodiče 
a oni se stávají dlužníky.

POZOR ZMĚNA!  V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit 
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká 
(§ 14a odst. 4 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích)

Výše místního poplatku 
- odpady na rok 2018 

Obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů naleznete po 
schválení zastupitelstvem obce v mě-
síci prosinci na našich stránkách: 
www.raskovice.cz/obecní-úřad/ 
vyhlášky. 

Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku
Dnem 12.3.2018 uplyne funkční ob-

dobí stávajícím přísedícím Okresního sou-
du ve Frýdku-Místku, z tohoto důvodu je 
třeba provést novou volbu přísedících dle 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soud-
cích, v platném znění.

Podle § 64, odst. 1,3  výše uvedené-
ho zákona volí přísedící okresních soudů 
zastupitelstva obcí v obvodu příslušného 
okresního soudu.

Podle § 64 odst. 4 cit. zákona, přísedí-
cím může být zvolen občan, který je přihlá-
šen k trvalému pobytu v obvodu zastupi-
telstva, jímž je do funkce volen a v obvodu 
soudu, pro který je do funkce volen nebo 
který v těchto obvodech pracuje, je státní 
občan České republiky, způsobilý k práv-
ním úkonům, bezúhonný a jeho zkušenosti 

a morální vlastnosti dávají záruku, že bude 
svou funkci řádně zastávat, v den usta-
novení dosáhl věku nejméně 30 let a sou-
hlasí se svým ustanovením za přísedícího 
a s přidělením k určitému soudu (§ 60 zák. 
č. 6/2002 Sb. v platném znění). Dále musí 
kandidát vyhovovat zák. č. 451/1991 Sb. 
(tzv. lustrační zákon). Přísedící jsou voleni 
do funkce na dobu 4 let.

Na Obecní úřad Raškovice byl vznesen 
požadavek předsedy okresního soudu o zvo-
lení 2 nových kandidátů na funkci přísedícího 
u Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Žádáme tímto občany, kteří by měli 
o tuto funkci zájem, aby se přihlásili na 
Obecní úřad Raškovice nejpozději do 
5.1.2018, a to buď osobně nebo telefonic-
ky na tel. č. 558 692 220 – Jana Lepíková.
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Sběrný dvůr

Značení popelnic 
v roce 2018
Nové známky na popelnici budou 
poplatníkům předávány od ledna 
– března 2018 na obecním úřadě 
u paní Taichmanové.

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

• ZAVŘENO: 
 22. 12. 2017 - 1. 1. 2018 
 včetně = dovolená

• otevřeno od 5. 1. 2018

Vývoz popelnic 
v roce 2018
V roce 2018 bude svoz popelnicových 
nádob probíhat každý sudý týden ve 
čtvrtek. První svoz popelnic v roce 
2018 bude 11. 1. 2018 – 2. týden.

Sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla
Oznamujeme všem občanům obce, že 

po dohodě se svozovou společností Frý-
decká skládka, a.s. dochází s účinností od 
1. 1. 2018 ke sloučení sběru a svozu čiré-
ho a barevného skla tzn. že sběr a svoz 
skla z bílých a zelených nádob bude pro-
váděn společně. 

Ke změně systému sběru skla přistou-
pila společnost na základě požadavků 
mnoha obcí sloučit sběr a svoz čirého 
a barevného skla a také s ohledem na 
skutečnost, že sklárny jsou v dnešní době 
schopny dotřídit čiré sklo od barevného 
na svých třídicích linkách a není proto 
nutné třídit sklo přímo u původce.

S ohledem na zavedení změny ve sbě-
ru skla budou zvony na bílé sklo označeny 
zelenou nálepkou „Barevné sklo“ a bude 

do nich možné odkládat bílé i barevné 
sklo. 

Sloučením sběru skla dojde k optima-
lizaci nákladů na svoz nádob na sklo a zá-
roveň k úspoře míst pro umístění nádob 
na papír a plasty popř. nádob na směsný 
komunální odpad.
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vyslouži-

lé lineární či úsporné zářivky je potřeba 
odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, 
proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je 
důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je 
ochrana životního prostředí před nebez-
pečnou 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 mate-
riálové využití, jež u zářivek v současnosti 
dosahuje 95–100 %. Využitím recyklova-
ných materiálů při další výrobě se šetří 
přírodní zdroje surovin. 

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

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží 
zářivky do specializovaných recyklačních 
firem, kde jsou z nich pro opětovné po-
užití 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 prů-
myslové výrobě. Sklo ze zářivek se pou-
žívá jako technický materiál nebo i pro 
výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se 
v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milio-
nů zářivek a výbojek. To představuje až 
25 kg rtuti, která se díky zpětnému od-
běru nedostala do přírody. Bohužel stále 
mnoho českých domácností nerecykluje 
a úsporné zářivky hází do komunálního 
odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

Více se o problemati-
ce nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz.



10

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ O VÁNOCÍCH
MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař, tel.: 597 457 478, 776 202 709

středa 20. a čtvrtek 21. prosince 2017 - DOVOLENÁ

Ordinační změny v roce 2018:
 9.-10.2.2018 - konference Solen v Ostravě
12-14.2.2018 - dovolená

zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka, tel.: 558 691 066 

MUDr. Marie Mácová s.r.o.– dětská lékařka, tel.: 733 685 195

Ordinační změny v době od 18.12. – 22.12.2017

PO 18.12. 9,30 – 11,00 h Raškovice
ÚT 19.12. 9,30 – 11,00 h Morávka
ST 20.12.       12,30 – 14,00 h Raškovice
ČT 21.12. 9,30 – 11,00 h Morávka
PÁ 22.12. 9,30 – 11,00 h Raškovice

MUDr. Andrea Polová, gynekologická ambulance, tel.: 725 382 813

Středa 27.12. – DOVOLENÁ

Knihovnická K2
Vedení Moravskoslezského kraje 

společně s Moravskoslezskou vědeckou 
knihovnou v Ostravě si je vědomo důleži-
tostí a společenského významu veřejných 
knihoven a práce jejich odborného perso-
nálu i zodpovědností zřizovatele. 

Proto každoročně oceňuje práci ve-
řejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji 
veřejných knihovnických a informačních 
služeb a také mimořádný přínos jednot-
livců k rozvoji oboru.

Účelem ceny Knihovnická K2 je pod-
pora aktivních knihovníků a veřejných 
knihoven působících v Moravskoslezském 
kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy 
z oboru, ale také pro vedení obcí.

Čestné uznání získala i Místní knihov-
na v Raškovicích za jedinečné propojení 
služeb knihovny s Malou galerií a Památní-
kem Raškovice s důrazem na akce týkající 
se paměti místa.

KNIHOVNA

Mezi vánoci bude  
ordinace v běžných  
ordinačních hodinách.

Dětská poradna - nutno 
předem objednat telefonicky.
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Čestné uznání Místní knihovně v Raškovicích 
– Knihovna Moravskoslezského kraje 2017. 

Místní knihovně v Raškovicích bylo 
letos v říjnu uděleno významné ocenění. 
Čestné uznání Moravskoslezského kraje 
a Moravskoslezské vědecké knihovny v Os-
travě bylo naší knihovně uděleno za “jedi-
nečné propojení služeb knihovny s Malou 
galerii a Památníkem Raškovic s důrazem 
na akce týkající se paměti místa“.

Tohoto ocenění si nesmírně vážíme 
a jsme rádi, že iniciativa v obohacení kul-
turního života obce se setkává s uznáním 
v tak širokém regionu, jakým je celý Mo-
ravskoslezský kraj.

Knihovna má v Raškovicích více jak 
stoletou tradici, založenou v roce 1909 
Čtenářsko-vzdělávacím spolkem Palacký, 
její Malá galerie slaví letos dvacetiletí od 
svého založení a stálá národopisná expo-
zice historie obce – Památník Raškovic 
– výročí patnácté. 

Čestné uznání je krás-
ným dárkem pro všechny, 
kteří se na chodu těchto 
institucí podílejí.  Činnos-
ti spojené s knihovnou,  
Malou galerií i Památní-
kem Raškovic nacházely 
po všechna léta podpo-
ru u vedení obce i čle-
nů obecní samosprávy.  
Významné pro realizaci 
projektů bylo jejich fi-
nanční zajištění, které se 
odrazilo v každoročním 
zařazení položky určené 
na tuto kulturní činnost 

v rozpočtu obce. Velkým obohacením naší 
činnosti je spolupráce a podpora Měst-
ské knihovny ve Frýdku-Místku v rámci 
jejích regionálních funkcí. Oddělení slu-
žeb knihovnám Moravskoslezské vědecké 

knihovny v Ostravě, nám 
pomáhá se zajištěním 
metodických a vzdělávací 
akcí, jež jsou pro knihov-
nickou a kulturně výchov-
nou práci velmi důležité. 
Právě tato spolupráce 
a vzájemná podpora je 
to, co naši knihovnu vy-
neslo na pomyslný vrchol 
Knihovnické K2 v katego-
rii Knihovna Moravsko-
slezského kraje 2017.

Marie Zemanová
vedoucí Místní knihovny

Malé galerie 
a Památníku Raškovic

V říjnu na slavnostním předávání ocenění K2 si Marie Zemanová převzala od ná-
městka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla čestné uznání. 
Blahopřejeme 

Zastupitelstvo obce Raškovice
PhDr. Naděžda Koperová
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Dvacet let Malé galerie v Raškovicích
V letošním roce slaví Malá galerie 

20 let od svého otevření. Součástí ju-
bilejních akcí je výstava uměleckého 
smaltu kolektivu autorů a vydání 
jubilejního sborníčku. Publikace 
k dvacetiletí Malé galerie předsta-
vuje přehled výstavního programu 
a akcí s ním spojených v letech 1997- 
2017. Vznik galerie byl vyústěním snahy 
obohatit kulturní život v obci a představit 
umění jak profesionálních tak neprofesio-
nálních tvůrců i první pokusy dětí. 

Významným obohacením činnosti 
Malé galerie bylo v roce 2002 otevření 
Památníku Raškovic – stálé etnografické 
expozice. Národopisné výstavy i ty, při-
pomínající významné historické událos-
ti, se staly nedílnou součástí každoroční 
programové nabídky, aby originální for-
mou propojovaly současnost s historií. 
Spolu s doprovodnými akcemi pomáhají 
při seznamování příslušníků nejmladší 
generace s místem, kde se narodili, jeho 
neopakovatelnými dějinami a osobnostmi, 
které se zapsaly do kulturního i společen-
ského života obce. První pokusy o spolu-
práci s nejmladší generací, stejně jako se 
seniory, byly velmi úspěšné a jistě v nich 
budeme pokračovat nejen při přípravě 
historických, ekologických,  ale také  vý-
tvarných výstav.

Ing. Miroslav Lysek, osobnost kul-
turního života regionu a známý fotograf 
v jubilejním hodnocení významu Malé 
galerie napsal: „Pravdivost hodnot a po-
ctivost přístupů prověřuje čas. Některé 
záměry a na ně navazující činy, byť se na 
první pohled zdají zajímavé a snad i dlou-
hodobé, se mění v pouhou epizodu bez 
zanechání výraznější stopy. Jiné, působící 
zprvu nenápadně, se přitom mohou změ-
nit v tradici přerůstající v trvalou součást 
společenského života konkrétního místa 
nebo širšího regionu. Provozování Malé 

galerie v Raškovicích již trvá dvacet let. 
Je to dost dlouhá doba, která může mít 

oprávnění k rekapitulaci již zmíně-
ných hodnot a přístupů k nim. 

Po dvaceti letech si přitom ne-
musíme pokládat otázku, jaká 

Malá galerie byla. Ona tu totiž stá-
le je. Nestala se minulostí, ale trvale 

se začlenila do života Raškovic a jeho 
blízkého okolí. 

Bylo mi dáno zde několikrát vystavo-
vat, účastnit se jako host společenského 
zahájení výstav jiných autorů a také vní-
mat v klidu samoty připravené expozice 
v době jejich trvání. Jsou připravené vždy 
s odpovědností udělat ve skromných pod-
mínkách vše, co se v nich udělat dá, aby 
byly připraveny co nejpečlivěji a jejich za-
hájení bylo pro účastníky důstojnou a zá-
roveň příjemnou společenskou událostí. 
Možná by již toto stačilo ke zdůvodnění, 
proč je tady galerie již tak dlouho a proč 
se také vystavující do ní rádi vracejí. 

Chtěl bych však dodat ještě jeden úsu-
dek. Malá galerie v Raškovicích se podle 
mne nikdy nesnažila být velkou. Pod ve-
dením Marie Zemanové je vedena a my-
slím, že intuitivně – tedy více citem než 
rozumem – tak, aby byla a zůstala galerii 
malou. V tomto smyslu pak o to více může 
do hloubky naplnit svůj „rozměr“. A právě 
to, že si nechce hrát a ani nehraje na nic 
jiného než na to, čím je a čím může trvale 
zůstat, je podle mne podstata poctivosti, 
s jakou je vedena. 

V hodnotově tápající době konce 
20. a počátku 21. století je Malá galerie 
v Raškovicích krásným ostrůvkem existen-
ce konzervativních hodnot. Je důkazem, 
že odvaha k přijímání světa takového jaký 
je, spočívá podstata poctivého vyrovná-
ní se s darem života. Myslím, že to citliví 
lidé, kteří v galerii vystavují nebo se do 
ní jen na výstavy chodí podívat, o to víc 
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vnímají a potřebují. Malá galerie v Raško-
vicích jim to nabízí. Oni ji za to mají rádi, 
a proto se také vracejí. Tak Malá gale-
rie v Raškovicích rozdává lidem radost. 
To ji učinilo svou dobou trvání dospělou 
a vyzrálou. To ji může dovést až k dlou-
hověkosti. A přestože je svým fyzickým 
rozměrem malá, lze zvažovat, zdali se k ní 
nedá z duchovního pohledu připojit, jiný 
možná i zcela inverzní přívlastek…

Za dvacet let trvání si proto dovolím 
Malé galerii v Raškovicích a její „lidské 
duši“ Marii Zemanové poděkovat a přát, 
aby se v tom co dělá a hlavně jak to dělá, 
nezměnila. Je to nejlepší cesta k tomu, 
abychom se třeba po dalších deseti letech 
nebo desetiletích mohli znovu ohlížet nad 
daleko delším příběhem jejího setrvávání“.

Všechny činnosti spojené s Malou ga-
lerií nacházely po všechna léta podporu 
u vedení obce i členů obecní samosprávy.  
Významné pro realizaci projektů bylo je-
jich finanční zajištění, které se odrazilo 
v každoročním zařazení položky určené 
na kulturní činnost v rozpočtu obce. 

Celou dvacetiletou činnost Malé galerie 
provází mimořádné pochopení a podpo-
ra mnoha příznivců, nejen autorů vysta-
vených děl.  Jak při přípravě výstav, tak 
publikačních aktivitách jsme se setkávali 
s nevšedním pochopením a podporou 
dobrovolných spolupracovníků, zejména 
členů Sdružení Památníku a Vlastivědné 
společnosti, bez nichž by seznam vydaných 
titulů a DVD nebyl tak obsažný a zajímavý.  

Bohatý výstavní program zaměřený 
na výtvarné umění, fotografie i dětské 
kresby by nebylo možné naplnit bez po-
chopení výtvarníků, kteří nezištně zapůj-
čovali svá díla, často pomáhali při instalaci 
a propagaci, pedagogů, kteří vedli děti 
v jejich tvůrčím snažení, sběratelů pre-
zentujících své, často mnoho let budované 
sbírky. V neposlední řadě bychom rádi 
poděkovali všem, kteří přispěli k úspěchu 
a ohlasu národopisných a historických 

výstav, bez nichž si už nedovedeme ka-
ždoroční nabídku představit. 

„Všechno to, co bylo vykonáno,  je 
spojeno se zaujetím, nadšením a osobní 
obětavostí autorky celé myšlenky a dobré 
duše knihovny, Památníku a Malé galerie 
paní Marie Zemanové, jejíž práce byla 
v letošním, jubilejním roce oceněna Hejt-
manstvím Moravskoslezského kraje“. 

Zvláštní poděkování u příležitosti ju-
bilea patří vedení obce, panu starostovi 
Jiřímu Blahutovi a místostarostovi obce 
PaedDr. Václavu Průchovi, členům obecní-
ho zastupitelstva, zejména PhDr. Naděždě 
Koperové, Romanu Václavíkovi, Mgr. Jaro-
slavu Mikolášovi za všestrannou podporu 
a spolupráci při  kulturních aktivitách.

Mgr. Jiřině Veselské za dlouholetou 
odbornou i přátelskou pomoc a mimo-
řádnou spolupráci při vzniku stálé náro-
dopisné expozice a realizaci všech pro-
jektů Památníku Raškovic.

Mgr. Haně Kachtíkové, ředitelce Zá-
kladní školy a mateřské školy v Raškovi-
cích, za vstřícnou, rozsáhlou organizační 
a tvůrčí spolupráci v rámci výstavního 
programu a doprovodných akcí Malé 
galerie, knihovny a Památníku Raškovic.

Mgr. Anežce Nitrové a Jiřímu Nitrovi, 
za dlouholetou činnost v dokumentaci his-
torie obce a aktivitách Památníku Raško-
vic, rovněž dlouholeté předsednictví pana 
Nitry ve Sdružení Památníku Raškovic.

Martinovi Mikolášovi, předsedovi 
Vlastivědné společnosti Raškovice, za 
obětavou spolupráci, nadšení a zaujetí 
pro uchování a prezentaci odkazu předků.

PaedDr. Karle Javorkové a Jiřímu Ja-
vorkovi za přátelskou a obětavou spolu-
práci při akcích galerie a knihovny.

Všem, kteří za celou existenci Malé 
galerie podporovali její činnost radou 
nebo pomocí, v neposlední řadě návštěv-
níkům, kteří nás utvrzovali v tom, že naše 
práce má smysl.

Marie Zemanová
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MÍSTNÍ KNIHOVNA  •  MALÁ GALERIE 
•  PAMÁTNÍK RAŠKOVIC 

28. 12. 2017

Z A V Ř E N O

Hudebně-literární podvečery 
v Místní knihovně Raškovice

Pravidelné pořady hudebně- literár-
ních podvečerů se v raškovické knihov-
ně konají již od roku 2012 a těší se stálé 
oblibě návštěvníků, kteří si při těchto 

setkáních mohou také společně zazpí-
vat a sdílet srdečnou atmosféru, která se 
během pořadu vytvoří při hře na kyta-
ru a zpěvu Aleše Nitry s návštěvníky, jež 

dává těmto setkáním ojedi-
nělou, příjemnou atmosféru. 
Literární ukázky tematicky 
bezprostředně navazují na 
zvolené téma hudebně-literár-
ního podvečera a zajímavě jej 
rozvíjejí či obohacují.

V letošním roce se pořady 
věnovaly hudebním ukázkám 
tvorby Michala Tučného, Wal-
demara Matušky, Karla Svo-
body, Mekyho Žbirky, tématu 
bajek a písničkám o zvířatech 
a tradičně vánočním koledám 
a písničkám tohoto kouzelné-
ho období. V roce 2018 bude-
me pokračovat a srdečně zve-
me na lednový pořad „Nechte 
zvony znít“ - vzpomínání na 
hudebního skladatele Karla 
Svobodu.

Akce se konají každý mě-
síc, jsou plakátovány a také na 
www.raskovice.cz 

Srdečně zveme ke společ-
nému poslechu i zpěvu.

Za knihovnu Raškovice  
Marie Zemanová

MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE 
vás srdečně zve na 

 

 

hudebně-literární podvečer 
 

 
          https://www.bontonland.cz/svoboda-karel-zlata-kolekce/ 

 

„NECHTE ZVONY ZNÍT“ 
aneb druhé vzpomínání na K. Svobodu      

         
NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA, LITERÁRNÍ UKÁZKY Z KNIHY R. SACHERA ČTE 

MARIE ZEMANOVÁ 
 

V ÚTERÝ 23. LEDNA 2018 OD 17.30  
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ RAŠKOVICE 
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Malá galerie, Památník,  

knihovna Raškovice 

JUBILEJNÍ VÝSTAVA 
Malá galerie Raškovice    

UMĚLECKÝ SMALT  
Eva Kučerová-Landsbergrová 

Petr Bednář, Dagmar Molinová,  

Karla a Jiří Javorkovi 

listopad 2017 – únor 2018 
O t e v ř e n o 

ÚTERÝ   8.30 -12.00, 12.30 – 17.00 

ČTVRTEK  8.30  - 12.00, 13.00 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní knihovna Raškovice  

Rosteme s dětmi, z. s. & Lesní klub Jasánek  
 

vás srdečně zvou na společné tvoření  
s Karlou Javorkovou na téma  

 TKANÍ 

   

 

 čtvrtek 18. ledna 2018 
16.00 - 17.30 hodin 

Kulturní středisko Raškovice 
 

S sebou: přezůvky a nůžky 
 
Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu 
Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. 

  

 

Místní knihovna Raškovice 

Vás srdečně zve na 

cestovatelský večer  

s Josefem Nitrou,  
který se chce s vámi podělit  

o svých zážitcích z Japonska,  

s projekcí fotografií 
 

 
ČTVRTEK 11. LEDNA 2018 

OD 17.30 HODIN 
MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE 

  

 
 
  

 

Místní knihovna Raškovice 

Vás srdečně zve na 

cestovatelský večer  

s Josefem Nitrou,  
který se chce s vámi podělit  

o svých zážitcích z Japonska,  

s projekcí fotografií 
 

 
ČTVRTEK 11. LEDNA 2018 

OD 17.30 HODIN 
MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE 

  

 
 
  

 

Místní knihovna Raškovice 

Vás srdečně zve na 

cestovatelský večer  

s Josefem Nitrou,  
který se chce s vámi podělit  

o svých zážitcích z Japonska,  

s projekcí fotografií 
 

 
ČTVRTEK 11. LEDNA 2018 

OD 17.30 HODIN 
MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE 
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Jaromír Vybíral (1920-1986 ) 
– legenda raškovického volejbalu

Naše obec se může 
pochlubit jedním z nej-
pěknějších volejbalo-
vých areálů ve zdejším 
regionu. Slouží nejen 
ke sportovnímu vyžití 
desítek chlapců a dívek 
z Raškovic a okolí, ale 
odehrávají se zde tradiční 
turnaje, kterých se účast-
ní i špičkoví hráči nejen 
z extraligových družstev 
domácích soutěží, ale i ze 
zahraničí. Na tomto dění 
má lví podíl právě Jaromír 
Vybíral, který za sebou 
zanechal v Raškovicích nesmazatelnou 
stopu.

Jaromír Vybíral se narodil v roce 
1920 ve Vsetíně. Po studiích na lesnic-
ké škole začal v tomto oboru pracovat 
v Beskydech. Zde se potkal s naší rodač-
kou Marií Kolářovou. Po sňatku se stal 
občanem Raškovic. V roce 1953 tady za-
ložil Tatran Pražmo-Raškovice (později 
přejmenovanou na TJ Pražmo-Raškovice) 
a v ní oddíl odbíjené. Vedl uvedenou jed-
notu jako předseda a zároveň stál v čele 
volejbalistů. 

Spolu se skupinou podobně zapále-
ných lidí začal budovat volejbalový areál 
z bývalého sokolského hřiště blízko souto-
ku Mohelnice s Morávkou. Když Jaromír 
poprvé vstoupil na  toto hřiště, bylo zde 
pouze škvárové cvičiště a dřevěná kůlna 
sloužící jako šatna a zároveň klubovna. 
Po stovkách odpracovaných brigádnic-
kých hodin postupně vznikly první dva 
antukové dvorce (současně č. 1 a č. 2), 

po vykácení borovic ná-
sledoval kurt č. 3 a stav-
ba panelové klubovny. 
Kromě této budovatelské 
činnosti Jaromír postupně 
zorganizoval zapojení hrá-
čů a hráček do pravidel-
ných soutěží. Po několika 
letech se dostavily úspě-
chy v podobě postupu do 
krajských soutěží, nejdříve 
u mužů, následně u žen 
i u dalších kategorií z řad 
žáků a dorostenců. V roce 
1959 se podílel  na vzniku 
prvního velkého turnaje 

juniorů a mužů pojmenovaném po vý-
znamném sokolském činovníkovi Josefu 
Salátovi.

Ke stmelení kolektivu volejbalistů 
přispěl Jaromír Vybíral organizováním 
rozmanitých společenských akcí, ochot-
nického divadla, výletů.

I po roce 1971, kdy se odstěhoval do 
Frýdku-Místku, nepřerušil úzký  kontakt 
s Raškovicemi a jeho volejbalisty. V no-
vém bydlišti se aktivně zapojil do čin-
nosti Válcoven plechu, později Slezanu. 
Byl předsedou Okresního volejbalového 
svazu, několik let i předsedou Krajského 
volejbalového svazu, členem Ústředního 
výboru volejbalového svazu při ČSTV 
v Praze. Svou trenérskou a funkcionář-
skou práci ve volejbalovém hnutí svě-
domitě vykonával až do konce života. 
Zemřel na zástavu srdce v roce 1986 při 
opravě volejbalové sítě v sokolovně ve 
Frýdku-Místku.

Jaromír měl a má v Raškovicích zdatné 

Historie…



18

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

O řece Mohelnici
V listopadu došlo k vy-

dání druhé publikace z péra 
dvojice Prof. RNDr. Richar-
da Pastorka, CSc. a PaedDr. 
Václava Průchy. Tentokrát se 
zaměřili na jednu z nejkrás-
nějších řek v našich Besky-
dech – na řeku Mohelnici.

Na vytištění knížky 
Mohelnice, řeka obcí Krás-
ná a Raškovice se podílely 
obecní úřady obou vesnic, 
proto se objevuje v úvodu 
slovo starostky Ing. Pavly Bo-
hačíkové i našeho starosty Jiřího Blahuty.

Přírodovědnou část – charakteristika 
povodí, rostlinstvo a živočišstvo, ryby 
v řece Mohelnici si vzal za své PaedDr. 
Václav Průcha. Zvláště při četbě stránek 
z oboru rybářství jasně vysvítá jeho ce-
loživotní záliba. Laikovi se dostává znač-
ného poučení z této oblasti. Bohužel, i v 
našem koutku Beskyd je život v přírodě 
nepříznivě ovlivněn znečištěním ovzduší 
i vod a necitlivými zásahy člověka.

Další dvě kapitoly knihy: Mosty, 
můstky a lávky přes řeku a historická 

část jsou dílem Prof. Richar-
da Pastorka.

V první jmenované kapi-
tole jsou uvedena všechna 
přemostění Mohelnice od 
Zlatníku až po most na sil-
nici Raškovice-Frýdlant nad 
Ostravicí. Vždy je uveden je-
jich popis, poloha, technické 
provedení, historie a samo-
zřejmě fotografie. Musíme 
na tomto místě zdůraznit, že 
fotodokumentace u popiso-
vané publikace je perfektní.

V historické části uvádí autor stručné 
dějiny obou vesnic doplněné kalendá-
řem význačných událostí ze života obcí.

Jako malé finále na závěr autoři zařa-
dili půvabné pojednání našeho písmáka 
J. L. Mikoláše „Co si v roce 1912 povídaly 
řeky Morávka a Mohelnice“ z Památníku 
Raškovic. 

Je potěšitelné, že přibyla další pou-
tavá publikace k dokonalejšímu poznání 
našeho krásného koutu Beskyd.

Kronikáři obce: Anežka a Jiří Nitrovi 

následovníky, kteří pokračují 
v jeho díle. RodinyLyskových, 
Sonnkových,Biolkových a mno-
ho dalších odvádějí rok co rok 
obětavou práci pro zdárný 
chod volejbalového oddílu. Na 
sokolském hřišti postupně vzni-
kl antukový dvorec č. 4, objekt 
zděných šaten a sociálního za-
řízení, kurt pro plážový volejbal 
i dětský koutek.

Na počest Jaromíra Vybírala 
se každým rokem odehrává srp-
nový turnaj juniorek a žen, který 
navázal na předchozí Beskydský 
pohár.   
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Mohelnice,

Richard PastorekVáclav Průcha

řeka obcí
Krásná a Raškovice

ISBN 978-80-906348-2-4

Historický snímek A mužstva Tatranu Pražmo-Raš-
kovice na kurtu č. 3. Zleva: Zdeněk Skotnica, Jaroslav 
Škola, Jiří Pánek, Miroslav Černohorský, Jan Špok, 
Jaromír Vybíral, Bohumír Mikeš, Milan Vyoral. Chybí 
Zdeněk Bednárek a Luboš Ivánek.
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V září jsme započali druhý rok provozu LK Jasánek. Podařilo se nám rozšířit provoz 
ze tří dnů v týdnu na čtyři a velkou radost máme z rozšíření působnosti LK Jasánek na 
třídu pro děti od 6 do 9 let, které jsou v domácím vzdělávání. Ve spolupráci s místní 
knihovnou a za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund 
Praha pořádáme každý měsíc tvořivou dílnu pro širokou veřejnost. 

Zpráva z LK Jasánek pro děti ve věku 3 – 6 let
Již druhým rokem se učíme od dětí, 

děti zase od nás a tak je vše, jak má být. 
Daří se nám skloubit pobyt venku s kre-
ativním tvořením a možností práce na 
montessori pomůckách, jimiž díky da-
rům a dotacím pomalu vybavujeme náš 
klub – tímto děkujeme všem příznivcům, 
především obcím Raškovice a Krásná za 
poskytnuté dotace. Od září nás každý tý-
den navštěvuje Lenka Kučerová a žabák 
jménem Ingliš, kteří s písní a úsměvem 
na rtech komunikují s dětmi v anglickém 
jazyce. Jednou za měsíc navštěvujeme 

saunu v Tutto v Lubně, kde posilujeme 
imunitu. Od září jsme se věnovali několika 
projektům, jako jsou žně, výroba srážko-
měru, měření délek, výšek a průměrů za 
pomoci různých měřidel i bez nich, mig-
raci ptáků, oslavy sv. Václava, Michaela 
a Martina, příprava zvěře na zimu aneb 
co donést do krmelce a další. Navštívi-
li jsme Odchovnu tetřevů na Krásné, 
kde většina z nás poprvé uviděla tohoto 
krásného zástupce ptačí říše a díky panu 
Novákovi a ing. Ostřádalové jsme se do-
zvěděli mnohé z jeho života.  V prosinci 
slavíme významný svátek roku – zimní slu-
novrat a Vánoce. Připomínáme si i ostatní 
prosincové svátky, povídáme si o jejich 
významu a o adventu, času na příchod 
životodárného slunce.

Všem, kteří podporují náš lesní klub, 
děkujeme a přejeme krásné prožití ad-
ventu i svátků vánočních a mnoho zdraví, 
lásky a pohody v novém roce 2018.

Za LK Jasánek Ing. Iva Knápková

Zprávy spolku Rosteme s dětmi, z. s.
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Zpráva z LK Jasánek pro děti ve věku 6 – 9 let
Naše děti rostou a my s nimi. V září 

jsme otevřeli náš lesní klub i dětem od 6 
do 9 let, které jsou zapsány v domácím 
vzdělávání. Je nás 8 dětí (4 hoši a 4 děvča-
ta) a 2 pedagogové, taková školní parta, 
jak sami říkáme. Jak naše škola vypadá? 
Je to škola rodinného typu, navazujeme 
na lesní školku Jasánek, jsme v kontaktu 
s přírodou a učíme se dle principů Marie 
Montessori. Škola pro nás není příprava 

na život, nýbrž život sám. Zajímá nás ce-
lostní učení, tj. mysl, která myslí = znalosti, 
srdce, které miluje = vztahy, ruka, která 
pracuje = dovednosti. Naším hlavním mo-
ttem a pravidlem je úcta a péče k sobě, 
druhým a prostředí. Více o naší školní 
partě a pedagogické koncepci můžete 
najít na našich webových stránkách: htt-
ps://www.lkjasanek.cz/inpage/pedago-
gicka-koncepce-skolni-tridy/.

Za školní partu Ing. Vlaďka Nitrová
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Římskokatolická farnost Morávka
Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Jana Nepomuckého, Pražmo

Půlnoční mše sv.  24.12.   22 hod.

První den sváteční 25.12.  7:00 a 8:40 hod.

Svátek sv. Štěpána 26.12.  7:00 a 8:40 hod.

Silvestr   31.12.  7:00 a 8:40 hod.

Nový rok  1.1. 2018 7:00 a 8:40 hod.

      Mgr. Miroslav Jesel CSsR, farář

Římskokatolická farnost Skalice
Duchovní správce zdejší farnosti P. Mgr. Pawel Grodek přeje všem občanům 

Raškovic milostiplné a štědré prožití svátků narození Ježíše Krista; svátků, které nás 
naplňují  mírem, láskou a pokojem. 

Kéž v nás tento mír a pokoj přebývá ve dnech svátečních i všedních a kéž nás 
provází i ve všech dnech roku 2018. 

Pořad bohoslužeb o Vánocích v kostele sv. Martina ve Skalici.

Půlnoční mše sv.   24. 12. v 22 hod

První den sváteční   25. 12. mše sv. v 8:30 hod

Svátek sv. Štěpána   26. 12. mše sv. v 8:30 hod

Silvestr Svátek sv rodiny mše sv. 31. 12. v 8:30 hod

Nový rok    01. 01.2018 mše sv. v 8:30 hod

P. Mgr. Pawel Grodek, farář

Bohoslužby o Vánocích
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Od konce léta do Adventu
Letní slunce se od minula přeměnilo 

do ostrých mrazivých zimních paprsků 
a za toto období ve škole uběhlo několik 
měsíců práce a poznávání.

Z prvňáčků se stali školáci, žáci se 
naučili novým poznatkům, zabojovali 
a předvedli své znalosti na mnoha sou-
těžích, ukázali svůj um na festivalech. 
Deváťáci stojí před vážným rozhodnu-
tím, kam pošlou své přihlášky k dalšímu 
studiu, a škola žije svým pravidelným 
pracovním ruchem a běžnými činnostmi.

Přesto je mnoho z nich takových, 
o něž bychom se s vámi rádi podělili.

Předáváme zkušenosti  
i jiným školám

Máme skvělé žáky a také skvělé uči-
tele, kteří je vedou vzdělávacím proce-
sem. Co se týče přístupu k výuce, žákům 
samotným, máme co nabídnout i okol-
ním školám v oblasti sdílení zkušeností 
a v ukázkách pedagogické práce. Naše 
škola se stala mentorskou školou pro pře-
dávání zkušeností ve společném vzdělá-
vání, ve využívání výchovného stylu etic-
ké výchovy v tvorbě klimatu školy. Loňský 
školní rok byl využíván školami MAP ORP 
Frýdek-Místek a MAP ORP Frýdlant n.O., 
jež se účastnily několika školení a seminá-
řů na půdě naší školy v oblasti osobnost-
ního rozvoje pedagoga, vedení tříd, pře-
dávání zkušeností s inkluzí čili společným 

vzděláváním. Během podzimu naši školu 
navštívilo v rámci stáží a náslechových 
hodin po dvakráte několik ředitelů a uči-
telů MAP ORP Kopřivnice, Štramberk, 
Lubina, Příbor, Nový Jičín, aby načer-
pali nejen atmosféru školy, seznámili se 
s praktickým uplatněním principů a stylu 
vedení zaměstnanců i žáků na škole, ale 
také zhlédli názorně práci našich učitelů 
a rozpracovali poté jejich přístup k vý-
uce, dětem, použité metody a aktivity. 
Pan starosta Jiří Blahuta je po uvítání 
také provedl školou a pohovořil o nutné 
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otevřené, plnohodnotné a smysluplné 
spolupráci školy a zřizovatele, díky níž 
naše škola je na takové úrovni, jaké je 
a může být názorným příkladem i pro 
druhé.

Za vše hovoří jistě i zpětná vazba 
účastníků akcí, což nás nesmírně těší 
a současně je pro nás obrovskou výzvou 
i do budoucna. I z fotografií je zřejmé, že 
společná diskuze nad vývojem současné-
ho školství, chodem školy i potřebnou 
spoluprací všech zúčastněných, byla 
velmi pracovní a také určitě pro všechny 
strany plodná.

Poděkování obci Pražmo 
a Vyšní Lhoty

Každoročně obě obce ochotně přispí-
vají finanční částkou na provoz školního 
sboru, obec Pražmo přispívá 50.000,- Kč 
a Vyšní Lhoty 20.000,- Kč, což je pro za-
jištění všech akcí a provozu sboru sice 
nepatrná, ale velmi důležitá finanční 
podpora. Samozřejmě nelze opomenout 
finanční příspěvek zřizovatele, obce Raš-
kovice, neboť bez toho by provoz sboru, 
jež se letos účastnil 5 festivalů a nespočtu 
soutěží, přehlídek a vystoupení i pro míst-
ní v obci, neobešel.

Obci Pražmo bychom chtěli poděko-
vat za to, že vyslyšeli náš požadavek na 
dalších 50.000,-Kč na zakoupení nových 
knih do školní knihovny, a hlavně nové 
herní průlezky ve tvaru lodě na školní 

zahradu. Byl to sice okamžitý nápad, 
ale netušili jsme ani my, ani nikdo ze za-
pojených, že zrovna tato průlezka bude 
„hitem“ letošního školního roku. Dlouho 
se nestalo, aby děti ze školy odcházely 
s brekem poté, co je vyzvedávali rodiče 
ve školní družině. Věříme, že to nebylo 
jen kvůli průlezky.

Stále pracujeme na projektu Perso-
nální podpora, profesní rozvoj pedago-
gů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 
a MŠ Raškovice, reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/
0.0/16_022/0002012 spolufinancované-
ho Evropskou unií. Na projekt jsme získali 
částku 1.318.054 Kč.

Projekt je zaměřen na: osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné 
vzdělávání dětí a žáků, usnadnění pře-
chodů dětí z MŠ a ZŠ, podporu extraku-
lárních aktivit, spolupráci školy s rodiči 
a žáky. Pedagogové se účastní v rámci 
dalšího vzdělávání kurzů osobnostního 
rozvoje, kurzů matematické a čtenářské 
gramotnosti, jazykových a mentorských 
kurzů.

V rámci projektu jsme okruh zaměst-
nanců školy rozšířili o školního asistenta 
pro MŠ a školního asistenta pro ZŠ. Je-
jich pracovní náplní je pomoc při dohle-
du a organizaci výuky pedagogů obou 
stupňů zařízení a pomoc dětem a žákům 
z méně podnětného prostředí v oblasti 
socializace a vzdělávání. A po již téměř 
ročním průběhu projektu je nutno dodat, 
že jejich práce je mnohdy velmi nápo-
mocná, neocenitelná a velmi potřebná. 
Obě asistentky si našly své důležité místo 
na škole.

Žákům s individuálními potřebami 
při zvládání výuky byly umožněny po 
domluvě se zákonnými zástupci doučo-
vací hodiny z hlavních předmětů, čes-
kého jazyka, matematiky a anglického 
jazyka, jež mají především za úkol naučit 
žáky učit se, najít si svůj osobní pracov-
ní styl a využívat svůj potenciál. Dále 
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probíhají kroužky logických a deskových 
her k rozvoji logického i motorického 
vnímání.

Je pro nás velmi potěšitelné, že se 
mezi našimi žáky již nyní eliminují žáci 
nadaní a máme za sebou také úspěch 
v logické olympiádě.

Jsme rádi, že i letos se na 
škole rozjelo hned několik 
kroužků a aktivit, které žáků 
nabídnou smysluplné využití 
volného času, naučí je no-
vým věcem a rozvinou jejich 
schopnosti a dovednosti. 
Můžeme jmenovat alespoň 
kroužky taneční, výtvarné, 
keramické, sportovní, příro-
dovědné, hudební, jazykové. 
Jsme nadšeni, že vedením 
kroužků se ujali také rodiče 
a neučitelé, ať už se jedná 
o kroužek šachu s panem 
Surmou, myslivecký s panem 
Heřmanem, či rybářský s pa-
nem Michnou.

Cílem letošního roku mezi 
mnoha jinými, je přivést děti 
zpět k četbě, potažmo knize. 

Škola letos bude žít projektem „Kniho-
ráj“. V jeho rámci byl na patře školy zbu-
dován čtenářský koutek, byl vybaven po-
licemi na knihy a časopisy, podsedáky 
k pohodlnému posezení, aby děti mohly 
kdykoli během dne po knihách sáhnout, 
nejen v době otevření školní knihovny. 
A po knihách je „hlad“, možná je to tím, 
že v době techniky, čteček a tabletů, je 
kniha pro dnešní děti něčím netradičním 
a zajímavým. I vás rodiče bychom chtěli 
požádat, v případě, že vám doma leží 
již nějaké přečtené knihy vašimi dětmi, 
hlavně ty, které dnešní děti přímo hltají, 
a jste ochotni nám je poskytnout, do-
neste je či pošlete do našeho Knihoráje! 
Děkujeme!

ZŠ A MŠ RAŠKOVICE  
VÁM PŘEDSTAVUJE 
PROJEKT 

 

                       Chceme děti přitáhnout zpět ke knihám. 
Ukázat jim svět fantazie, možnost trávit volné chvíle bez 
mobilů a tabletů. Pomozte nám vybavit školní knihovnu i nově 
vznikající koutek „Knihoráje“  na druhém patře školy.  
• Máte doma knihy po dětech, které už 

nepotřebujete ? 
• Chcete nám věnovat novou ? 
• Znáte dobré sponzory ?  

 

Budeme rádi za každou pomoc.  Finanční dary noste během 
prosince na sekretariát či k rukám p.ředitelky, knihy do 
družiny či kabinetu p.Chodurové, p.Koperové na druhém 
patře.  
Děkujeme moc.  
 

 

 

 

 

    
  

 

 

Logická olympiáda 2017 

Roman Koloničný 

Škola: ZŠ a MŠ, Raškovice 18, Pražmo 

Moravskoslezský kraj 

Kategorie A (2. - 5. ročník ZŠ) 

3. 11. 2017 

Tvé umístění v rámci kategorie a kraje: 41. místo z celkového počtu 59 soutěžících, 

což je lepší než 32,2 % zbývajících účastníků krajského kola. 

 

__________________

předseda Mensy ČR
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V čem spočívá hodnota věcí?
Milí rodiče, máme k vám velkou pros-

bu, mluvte s dětmi o hodnotách. A to 
nejen ve vztahu člověka k člověku. Je 
potřeba si vážit všeho, co kolem nás je. 
V dětech se nám již podařilo vypěsto-
vat pěkné vztahy mezi spolužáky, dobré 
vztahy k majetku a vybavení školy, pří-
rodě, která nás obklopuje, jen nás trápí, 
jak stále se plýtvá nejen ve školní jídelně 
jídlem. Ano, žijeme v blahobytu, a tudíž 
se ani nepozastavujeme nad tím, že i po-
traviny, suroviny a jídlo z nich vyrobené 
má nějakou svou hodnotu, třeba jen pro-
to, že jej musel někdo zhotovit, připravit, 
vymyslet. Naše děti dnes hlady netrpí, 
právě potravinami jsou bohužel syceny 
dostatečně, možná až v přemíře. Kolik 
jídla končí v koších!! Stravování a spo-
třební koš ve školní jídelně zaznamenal 
podstatnou změnu ve výběru, chuti, 
což ocenili i samotní žáci, vždyť nyní se 
jich stravuje v jídelně plných 92%, ale 
mnohdy velká část masa, polévek, pří-
krmů končí jinde, než v bříškách našich 
dětí. Někdy jen proto, že když už to nejí 
„Franta“, tak proč já? Když Franta řek-
ne, že je to blaf? Aniž by ochutnal? Naše 
snaha přimět děti k tomu, aby si jídla více 
vážily i přes řadu projektových dní, bo-
hužel není stále akceptována, proto to 
zkuste i VY? Zeptat se nejen na oběd, ale 
třeba i na ovoce do škol které děti dostá-
vají v přídělu každých 14 dní. Co snědly, 
jak jim chutnalo, kde se ovoce podělo, 
když už jej nesnědly? Jakékoli podněty 
i z vaší strany rádi uslyšíme: telefon na 
vedoucí školní jídelny Bc. Kapsiovou: 
558425566 nebo email: jidelnazsras-
kovice@seznam.cz.

Přesto je naštěstí řada dětí, co si chodí 
přidávat, v jídelně jim chutná a jsou vždy 
vstřícné i ochotné poděkovat. Možná je 
to v nich samotných, jsou takto doma ve-
deny, či si uvědomují, že za obědem je 

ukryta i práce všech kuchařek, které stojí 
za výdejními okénky. Kdo ví, ale jsme za 
tyto strávníky moc rádi.

Zahrádkářská výstava  
očima školy

I letos jsme byli spoluorganizátory 
zahrádkářské výstavy v Raškovicích. 
A protože letošní výstava probíhala 
v hale, mohli jsme jednoduše vše použít 
a naaranžovat jen v „přezůvkách“. Po-
děkování za zájem o zejména výtvarné 
práce našich dětí si zaslouží hlavně místní 
zahrádkáři. Jsme vždy ochotni vyslyšet 
jejich zkušené rady a také si ceníme toho, 
že nás berou mezi sebe. Příprava této 
výstavy za školu je vždy ve zkušených 
rukou vychovatelek školní družiny, letos 
za vydatné pomoci asistentů pedagoga.

Naše děti dělají radost druhým
Naši druháci využili nabídky k exkurzi 

na hasičské stanici v Nošovicích. 13. říjen 
je vždy vyhlašován Českou asociací ha-
sičských důstojníků jako „Den požární 
bezpečnosti“. Den požární bezpečnosti, 
je akce, jejímž cílem je seznámení občanů 
se základními zásadami v oblasti požár-
ní ochrany a ochrany obyvatelstva smě-
řujícími zejména k předcházení vzniku 
požárů, poukázání na činnosti a chování 
způsobující ve většině případů požáry, 
a rovněž také chování v případě vzniku 
mimořádných událostí.  Druháci se moc 
těšili na to, že uvidí práci hasičů, vyba-
vení stanice, techniku, výstroj… a hlavně 
chtěli, než odjeli, aby hořelo! A to si ně-
kteří brali i zápalky. Naštěstí se nedostali 
k samotnému požáru, což nesli nelibě, 
ale byli svědky rychlého výjezdu hasičů 
ze stanice, a to jim nakonec úplně sta-
čilo, aby byli dostatečně vystrašeni ce-
lou akcí. Ačkoli je hasiči museli opustit 
z pracovních důvodu, stačili se seznámit 



28

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

s vybavením stanice, prohlédnout si auta, 
zkusit si práci se s hasičskou hadicí.

A protože se na návštěvu nechodí 
s prázdnou, vzali s sebou jako podě-
kování leporelo o práci hasičů, příběh 
o hasičském autíčku, které sami vyrobi-
li, namalovali, svázali. Hasičům se dárek 
tak líbil, že se v zápětí dostavili do školy, 
aby žákům osobně poděkovali za super 
nápad a skvělé zpracování. Přijeli i s |Ha-
síkem, který bude ještě letos druháčky 
provázet na jaře výukou.

Poděkování za podporu
Ačkoli škola bilancuje v úplně jiném 

měsíci než zbytek světa, i my se připoju-
jeme k poděkování za spolupráci během 
celého kalendářního roku, jak se sluší 
s koncem prosince.

Jsme moc rádi za úzkou a vždy inspi-
rující spolupráci s paní knihovnicí Marii 
Zemanovou. Nejen při vedení lekcí pro 
žáky, pořádání výstav, spoluorganizací 
soutěží pro žáky školy. Letošní spoluprá-
ce byla velmi aktivní a bude ještě aktivní, 
neboť pro Památník Raškovic je rokem 

jubilejním rok 2017 a pro školu 2018. 
A jelikož se nám dva letopočty sbíhají 
v jednom školním roce, stále tak fungu-
je žhavá komunikační linka mezi školou 
a knihovnou. 

Poděkování patří také panu starostovi 
obce panu Jiřímu Blahutovi a zastupite-
lům obce za ochotu podílet se na rozvoji 
školství v obci. Jsme vděčni, že všichni 
náš tlak vždy pevně ustojí.

Děkujeme také rodičům za zájem 
o školní dění, zájem o práci dětí, spolu-
práci s pedagogy, za ochotu při řešení 
kladných a občas i negativních situací, 
důležité však je, že se rodiče obracejí na 
školu se zájmem a jsou vstřícní naslou-
chat. Vězte, že škola má stejný zájem na 
kvalitním rozvoji a zajištění bezpečí va-
šich dětí jako VY.

Děkuji ze své pozice všem zaměstnan-
cům školy, úseků školy základní, mateř-
ské, školní družiny i školní jídelny za to, 
že vytvářejí dětem příjemné klima, tvůrčí 
prostředí, jsou ochotni vést děti úskalími 
školního procesu mnohdy nad své po-
vinnosti a dělají svou prací a nasazením 
škole dobré jméno i v širokém okolí.
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Po uzávěrce Rašky nás čeká do konce 
prosince velké množství akcí, na nichž se 
škola vždy prezentuje, v rámci soutěží 
postupujících okresních kol, olympiád 
nejen sportovních, turnajů, jež jsou po-
řádány v rámci spolupráce škol v Regi-
onu Slezská brána, proběhne vánoční 
výstava na Morávce, školní sbor rozjíždí 
své turné na festivalech, letos v Bratislavě 
a Ostravě, poté jej čekají adventní vy-
stoupení pro veřejnost, vánoční koncert 
v kostele na Pražmě v pátek 15.prosin-
ce, celá škola ožije tradičním Vánočním 
stromem a rozsvěcením stromu, čekají 
nás exkurze, projektové dny, to vše ještě 
než se přehoupne letopočet  a děti si užijí 
vánoční prázdniny. Škola jim začne až ve 
středu 3. ledna 2018.

A v tomto roce „2018“ se budeme 
těšit se čtenáři Rašky, o mnoha z uvede-
ných akcí vás budeme určitě informovat.

S přáním klidných vánočních dní
Mgr. Hana Kachtíková

ředitelka školy

Školní preventivní projekt 
–Kybersmetí ubíjí naše děti!

Dnes vyrůstají děti v úplně jiné době, 
v jiném světě než jejich rodiče. Technické 
vymoženosti jsou ze dne na den dokona-
lejší a podstatnou měrou zasahují a ovliv-
ňují životy našich dětí. Ty vstávají, usína-
jí, rostou s mobilem či tabletem v ruce. 
Na internetu se pohybují jako my kdysi 
na hřišti. Ze svých pokojů vycházejí jen 
v nejnutnějších případech, protože vše, 
co potřebují, mají u sebe, v malé krabičce, 
která pojme celý svět. Ta jim umožňuje 
věci, o kterých Vy, milí rodiče, nemáte ani 
tušení. Na základě evaluačních výstupů 
prevence školy, převládajících problémů 
dětí, které ve škole řešíme a potřeby upo-
zornit všechny členy školní komunity na 
reálné nebezpečí virtuálního světa, jsme 
připravili pro letošní školní rok projekt – 
Kybersmetí ubíjí naše děti! Je to v pořadí 
už pátý projekt věnovaný preventivním 
aktivitám. Finanční prostředky k jeho 
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realizaci jsme získali v rámci grantového 
řízení Moravskoslezského kraje. 

 

Projekt je rozdělen do tří hlavních 
bloků, které se obsahově specializují na 
preferované problémové oblasti (Můj hr-
dina je padouch, Kyberdrbárna a Škola 
osobního života-zdravá integrace sexu-
ality).

 V rámci prvního bloku pod názvem 
– Můj hrdina je padouch, proběhly 
v září adaptační kurzy pro 6. ročníky 
ve Vyšních Lhotách. Program pobytu, 
zaměřen hlavně na posílení pozitivních 
vzorů, kladných vlastností spolužáků, 
ke kultivaci spolupracujícího, empatic-
kého, asertivního třídního klimatu, vedla 
Bc. Jana Svobodová, naše dlouholetá ex-
terní poradkyně a lektorka preventivních 
aktivit. V říjnu proběhlo šetření klimatu 
tříd formou standartních sociometric-
kých dotazníku. Výstupy těchto dotaz-
níků jsou pro třídní učitelé velmi cenné, 
neboť dovolují nahlédnout pod pokličku 
třídního klimatu. Učitel tak lépe pochopí 
vztahy mezi žáky, může pomoct odmíta-
ným a ostrakizovaným žákům, podchytí 
a usměrní případné agresivní či jiné ri-
zikové chování některých dětí. Pro třídy 
s narušeným klimatem jsme připravili 
dopolední prožitkové lekce, úzce zamě-
řené na akutní problémy, které se ve třídě 
vyskytly. 

Součástí prvního bloku projektu bylo 
i vzdělávání pedagogů v oblasti práce 
s třídním kolektivem, s rizikovými i inklu-
zivními žáky. Školení realizovala odborná 
lektorka společnosti Infra s.r.o.

Pro rodiče žáků s problémy, riziko-
vých žáků, pro rodiny s problémy ve vý-
chově, pro rodiny s osobními problémy 
jsou připraveny odpolední konzultace 
se školním psychologem, pracovníky 

OSPOD, konzultační schůzky se škol-
ským poradenským pracovištěm. 

PaedDr. Jana Halamová
 školní metodička prevence

Říjen a listopad  
ve znamení vědy i sportu

Podzimní měsíce přinesly do raš-
kovické základní školy dění především 
v oblasti vědy a sportu. Hned na počátku 
října se vydaly obě třídy 7. ročníku do 
podzemí frýdeckého zámku, kde se zú-
častnily edukačního programu zaměře-
ného na problematiku šlechtických erbů. 
Poté měly možnost seznámení s interié-
rem samotného zámku prostřednictvím 
komentované prohlídky s průvodkyní. 
Akci v rámci historie doplnilo 8. listo-
padu vzdělávací dopoledne pro žáky 
8. a 9. ročníku, na kterém se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací z oblasti 
barokního umění i moderní architektury. 

Naše škola rovněž oslavila každo-
roční „Den jazyků“, který letos probě-
hl 2. října formou přednášky pro děti 
8. i 9. tříd o základech fungování Evrop-
ské unie a rozmanitosti jazyků v jednotli-
vých státech. Naproti tomu v souvislosti 
s mateřským jazykem navštívili 13. října 
žáci 8. ročníku a 6. A Místní knihovnu 
v Raškovicích. Zde si pro ně paní knihov-
nice Marie Zemanová připravila besedy 
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věnující se „Písni v literatuře“ a „Úvodu 
do čtenářství na 2. stupni“. Děti z 6. tří-
dy se seznámily s knihovnou jako tako-
vou, jejími pravidly i tím, co může dětem 
vlastně nabídnout. Osmáci  představili 
své oblíbené písně a poté jim ve výkla-
du i ukázkách bylo představeno, kde se 
hudba a literatura setkávají. 

V neposlední řadě proběhl 10. října 
ve škole „Den s vědou“, během kterého 
měli žáci 6. – 8. ročníku možnost na-
hlédnout do kuchyně nejen fyzikálních 
pokusů. Díky zážitkovým experimentům 
se děti kupříkladu dozvěděly podrob-
nosti o samotné stavbě sopky a též si 
prohloubily znalosti o sopečné činnosti. 
Odměnou jim byl funkční zmenšený mo-
del sopky, jež si vytvořilo vždy několik 
skupin ve třídě. 

Mimo vědu už stojí tradiční sběrové 
akce, v průběhu kterých se v 1. polovině 
října sbíral papír, elektrospotřebiče, ba-
terie a také kaštany i žaludy pro zvěř Lesů 
České republiky. A protože se nasbíralo 
335 kilogramů lesních plodů, což není 
málo a lesníci měli zájem ještě o další 
kaštany a žaludy, tak byla akce úspěšně 
prodloužena. Papíru letos žáci i rodiče 
sesbírali přes 9 tun!

Ve druhém říjnovém týdnu se vybra-
ní žáci účastnili několikadenního spor-
tovního soustředění na Zlatníku, kde si 
změřili síly v mnohých sportovních sou-
těžích i cvičeních. Na závěr pobytu byli 
vyhlášeni nejlepší sportovci, mezi které 
se dostaly hned tři dívky – 1. místo: Ale-
na Garbová, 2. místo: Adéla Blahutová 
a 3. místo Martina Luxová. Ze sportu to 
ale není všechno. Na počátku listopadu 
se našim žákům podařilo vyhrát hned 
dva okrskové turnaje. Reprezentanti 
halového fotbalu ve složení: Marek Po-
korný, Filip Čapčuch, Vojtěch Ochman, 
Robin Foldyna, Matěj Rozehnal, Ondřej 
Pohludka, Michal Málek, Jiří Staroba 
a Tadeáš Chodura obsadili zaslouženě 

1. místo a zajistili si tak postup do okres-
ního kola. Florbalové družstvo složené 
ze žáků: Filip Blažek, Filip Sikora, Jan Ča-
gala, Vít Hrubiš, Petr Jeník, Marek Mich-
na, Stanislav Novotný a Adam Rusňák 
obstálo v palkovickém souboji se všemi 
pěti týmy a vybojovalo 1. místo včetně 
postupu do okresního kola. 

To samozřejmě není vše a už nyní se 
pro žáky raškovické školy chystají další 
akce, přednášky, besedy, soutěže i olym-
piády. Zkrátka je čeká zima plného zábav-
ného vzdělávání.

Mgr. Pavel Březinský

Den s vědou
„V pátek 10. 11. 2017 proběhl u nás 

ve škole Den s vědou. Přijeli k nám stu-
denti vysoké školy a dělali s námi pokusy    
z oblasti přírodních věd. Trvalo to cel-
kem 4 vyučovací hodiny. Každá skupina 
žáků byla se svými lektory a pod jejich 
vedením pracovala na jednotlivých pro-
jektech. Vytvořili jsme si vlastní lávovou 
lampu, sestavili hydrauliku, zjistili jsme, 
jak fungují ledviny, hráli jsme si se static-
kou elektřinou, magnety, povrchovým 
napětím kapalin, sestavili jsme buňku, 
sestrojili jsme si katapult. Bylo to velmi 
příjemné, moc jsme si to užili a naučili 
jsme se nové věci. Určitě bychom si chtěli 
takový den zopakovat.“

Strašilová Vanessa, Ošťádalová Katka 
6. A, Pohludka Ondřej, Rozehnal Matěj 
7. B
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Ekoškola
Na podzimní eko-

pobyt na chatu na 
Zlatníku dorazili 
noví členové Eko-
týmu. Bylo potřeba 
se trochu poznat 

a stmelit kolektiv, 
proto jsme si zahráli 

pár her a seznámili jsme 
se s novým tématem Ekoškoly „Zod-
povědná spotřeba potravin“, rozdělili 
si některé role a připravovali plán čin-
nosti a program na celoškolní akce. Při 
odpolední procházce jsme plnili různé 
úkoly, sbírali hřiby a připravili si klacky 
na opečení buřtů. Při večerní hře a po 
výpadku elektrické energie nám přišly 
vhod čelovky a baterky. Ráno jsme si 
prezentovali rozdělené úkoly, vytvořili 
hodnocení o našem pobytu a každý si 
výtvarně ozdobil svou ekotašku.

Od tohoto školního roku se v naší 
Ekoškole se zabýváme vermikomposto-
váním. Učíme se třídit bioodpad a sezna-
mujeme se s jeho využíváním. Z členů 
Ekotýmu se stali chovatelé žížal kaliforn-
ských, které pilně přeměňují bioodpad 
na kompost.

Abychom mohli vznikající kompost 
a žížalí hnojivo dál smysluplně využívat, 
začali jsme realizovat bylinkové záhony 
a zahájili pěstování bylinek pro naši školní 
kuchyni.



33

                      www.raskovice.cz                    12/2017

V tomto školním roce jsme se poprvé 
zapojili do soutěže ve sběru PET láhví, 
kterou vyhlásila společnost Frýdecká 
skládka. Bude s námi putovat stonožka 
Božka a pomáhat nám ve shromažďování 
použitých sešlápnutých plastových lahví 
(bez víček).

Také jsme se aktivně každoročně za-
pojili do podzimního sběru papírů a elek-
trospotřebičů.

Ve školním recyklačním programu Re-
cyklohraní jsme sběrem použitých baterií 
a prostřednictvím aktivit splnili aktuální 
úkoly a získali tak další body pro odměny.

Letošní oslavy Dne stromů jsme se 
zaměřili na stromy ovocné.

Většinou se třídy věnovaly určitému 
druhu ovocného stromu, děti si povídaly, 
kreslily a výtvarně zpracovaly krásně ba-
revné klipy, které máme vy-
stavené na spojovací chodbě. 
Někteří ochutnávali jablíčka, 
hrušky, zavařené broskve, su-
šené meruňky a pekly se také 
ovocné koláče. Čtvrté třídy 
si vyzkoušely vyrobit ruční 
papír. Šestá a osmá třída se 
zabývala pěstováním a setím 
bylinek. Sedmáci zahrabovali 
spadlé listí a malovali skřítky 
na dřevěná polena. Připra-
vili jsme si půdu a dřevěné 
záhonky pro bylinky jsme 

instalovali pod okna 
školní kuchyně. Devaťáci 
se zúčastnili exkurze ve 
stolařství Ideál a vytvořili 
hmyzí domečky, vyplnili 
jednotlivé buňky hmy-
zího obydlí materiálem, 
který bude sloužit jako 
hmyzí útočiště. Těmito 
krásnými a zdařilými 
pracemi jsme si vyzdobili 
vchod do školní budovy.

Střelby s Lesy ČR
Poslední říjnový den se na naší škole 

uskutečnily střelecké přebory za účas-
ti zástupců společnosti LESY ČR. Pan 
Ing. Miloslav Kohut a Mgr. Lukáš Jonák 
za námi přijeli z Lesní správy na Morávce. 
Přivezli vzduchovky, ze kterých se střílelo 
a také medaile a poháry pro nejúspěšnější 
střelce. Moc jim za to děkujeme, že si udě-
lali čas a potěšili nás nejen uspořádáním 
těchto přeborů.

Nyní se připravujeme na slavnostní 
rozsvícení Vánočního stromu. Na jar-
mark sušíme jablíčka (hřiby z ekopobytu 
už máme nasušené ), vyrábíme svíčky 
ze včelího vosku a chceme si připravit 
cukroví a dobroty z netradičních surovin, 
ze sezónních a lokálních potravin.

Ekotým ZŠ Raškovice 
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Klub seniorů
Milí spoluobčané,

rok 2017 se chýlí ke konci a také Klub 
seniorů v Raškovicích bilancuje svou čin-
nost.

Pravidelné schůzky, které jsou vždy 
první úterý v měsíci, byly obohaceny za-
jímavými přednáškami  a také kulturními 
a společenskými akcemi. Seznámili jsme 
se s autorem knihy Beskydy-hospůdky 
a historie a současnost Bílého kříže, vy-
slechli přednášku o zdravé výživě a pří-
rodních produktech Ramissio,shlédli vi-
dea o životě a zvycích našeho regionu.

V březnu jsme uspořádali kulturní 
odpoledne v hotelu Ondráš, kde nám 
pěvecký soubor Caro ZŠ Raškovice pod 
vedením p. učitelky Mgr. A. Kajzarové 
a PhDr. S. Carbolové připravil krásný 
program. Odpoledne nám zpříjemnila 
ještě hudební skupina A. Nitry LamTrio, 
pro ženy byly připraveny jarní květiny-pe-
trklíč. Jako každoročně , i v tomto roce byla 
v květnu schůzka Klubu  spojena  s oslavou 
Dne matek, vystoupil pan starosta obce 
a s krátkým programem děti z mateřské 
a ZŠ v Raškovicích. Poté následovalo malé 
občerstvení V říjnu jsme oslavili Den seni-
orů v Kulturním středisku v Raškovicích, 
k dobré náladě přispěl svým hudebním 
vystoupením pan Dohnal Tradičně jsme 
se setkali při smažení vaječiny a grilování 
klobás s posezením v příjemném prostředí 
ve sportovních areálech volejbalu a fotba-
lu. Jednou měsíčně jsme se scházeli při 
společenských stolních hrách buď v KS 
Raškovice, ve vestibulu sportovní haly 
nebo v areálu VK Raškovice. 

Zúčastnili jsme se hudebně-literárních 
večerů v místní knihovně, zájezdů na diva-
delní představení v Ostravě, které zajišťuje 
p. Zemanová. Členové měli možnost na-
vštěvovat filmová představení hraná pro 
seniory v kině Vlast ve Frýdku-Místku.

Pro sportovní vyžití seniorů byl v zim-
ním období zajištěn bazén na Morávce, 

v podzimních měsících to bylo cvičení 
jógy pro seniory v Oáze Karakal Raško-
vice, jednou měsíčně jsme pořádali turnaj 
v bowlingu ve Frýdku-Místku, a turistic-
ké vycházky do okolí (Visalaje, Moráv-
ka, Baška-přehrada, Janovice, Skalice, 
Dobratice). V závěru měsíce března byla 
vycházka spojená s návštěvou chráněné 
dílny Žirafa ve Frýdku-Místku, kde jsme 
věnovali naši lednovou Tříkrálovou sbír-
ku.

Na letošních zájezdech jsme navštívili 
zámek a hasičské muzeum v Čechách pod 
Kosířem, likérku v Prostějově, zahradní 
železnici ve Střížkově, výrobní podnik 
Krásno Valašské Meziříčí, unikátní roz-
hlednu na Dolní Moravě, Letecké mu-
zeum v Kunovicích ,v Blatničce výrobní 
dílnu šití lidových krojů a vinný sklep ve 
Vlkoši u Kyjova.

Stále dobrou spolupráci má klub se 
zahrádkáři Morávky a Raškovic, řada 
seniorů , kteří jsou členy místních spol-
ků, se podílela na přípravě velikonoční 
a vánoční výstavy Zahrádkářů z Morávky 
a výstavy ovoce a zeleniny Zahrádkářů  
z Raškovic. Část seniorů pomáhala na 
Raškovickém dni.

V měsíci prosinci připravujeme pro 
seniory Mikulášský večírek s programem 
a 28.prosince tradiční turistickou vycház-
ku ze Zlatníku na Visalaje. Na obě akce 
zveme z řad seniorů všechny zájemce.

Závěrem chci poděkovat všem, kte-
ří se na organizaci a přípravě všech akcí 
podíleli, panu starostovi a zastupitelstvu 
obce za finanční podporu, díky které mů-
žeme tyto akce uskutečňovat.

Do nového roku přeji všem hlavně 
hodně zdraví, rodinnou pohodu, hodně 
radosti a všem seniorům příjemně stráve-
né chvíle při schůzkách a společenských 
akcích Klubu seniorů Raškovice.

Marie Dybová
předsedkyně Klubu seniorů Raškovice
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Výstava zahrádkářů ZO ČZS Raškovice – rok 2017
Víkendy koncem září již tradičně 6 let 

patří v Raškovicích výstavě ovoce, zeleni-
ny     a květin. Nejinak tomu bylo i letos. 
I přes nepřízeň počasí pro úrodu ovoce 
bylo rozhodnuto výstavu zrealizovat.

Prostory pro výstavu nám zapůjčil 
OÚ a to ve Víceúčelové sportovní hale, za 
což zástupcům OÚ, především starostovi 
p. Blahutovi děkujeme.

Ve spodní vchodové části ve vestibulu 
bylo naaranžováno ovoce, zelenina a kvě-
tiny. 

O co bylo míň ovoce, o to bylo více 
zeleniny a květin.

V horní části v hlediště byly pak vysta-
veny rukodělné  výrobky, medové výrob-
ky, hnojiva a postřiky. Takové množství 
vystavovatelů rukodělných výrobků na 
minulých výstavách ještě nebylo. Jako 
již v předcházejících letech byl úspěšný 
prodej medových výrobků, keramiky, vý-
robků pletených z papíru i háčkovaných 
a šitých bytových dekorací a hraček. Také 
byl zajištěn prodej květin. 

O krásnou výzdobu místnosti se nám 
postarali žáci ZŠ Raškovice a mateřských 
škol.

Letos opět byla vyhlášena soutěž a to 
o nejhezčí naaranžovaný koš ze zeleniny. 
Nad očekávání bylo vystaveno a do sou-
těže přihlášeno 18 košů. O vítězi a dalším 
umístění rozhodovali návštěvníci 

Nejvíce se líbil koš č. 18 p. Havlíčkové – 
obdrží krásný pohár                                            
2. místo koš č. 16 p. Blahutové                                                                                   
3. místo koš č. 12 p. Klimánka.                                                                                      

Všem, kteří se do soutěže přihlásili 
děkujeme a vítězi blahopřejeme.  

Že se 6. ročník výstavy ovoce , zele-
niny a květin vydařil, svědčí o tom nejen 
pozitivní ohlasy účastníků výstavy, zápisy 
v návštěvní knize, ale i spokojenost členů 
při akci samotné. Celkově výstavu navští-
vilo 635 návštěvníků, z toho 299 dětí. Je 
to  navýšenío 119 návštěvníků.

Naši výstavu navštívili i předseda 
a místopředseda Územního sdružení ČZS 
a výstava se jim líbila. Doporučili nám se 
v příštím roce zúčastnit krajské výstavy.

Velký podíl na celé úspěšné akci má 
většina členů naší zahrádkářské organi-
zace. Ať to bylo zajištění vystavovaných 
exemplářů a jejich instalace, zajištění pro-
dejních výrobků, napečení cukrářských 
dobrot, zajištění bufetu, dobré medoviny, 
či zabezpečení služeb během celé výsta-
vy, většina přiložila ruku k dílu. Všem, kdo 
se podíleli na této akci, děkujeme. Vždyť 
někteří věnovali této výstavě skoro pět 
dnů.

Hlavním organizátorem nejen při vý-
stavě, ale i zajišťováním celé akce byl náš 
člen výboru pan Rzehaczek, za což mu 
patří vřelé poděkování.
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Po celou dobu výstavy se návštěvníci 
mohli občerstvit a ochutnat dobroty v na-
šem bufetu. V pondělí odpoledne výstavu 
navštívili žáci ZŠ A MŠ a mohli ochutnat 
čerstvý mošt.
Odpoledne pak byla výstava ukončena.

Za ZO ČZS Raškovice
  Sysala L. – tajemník

Pozvánka na 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
V OÁZE

Vážení a milí, přátelé. 
Srdečně vás zveme v pátek 

15.12.2017 od 17.00 hodin do OÁZY 
zdravého a šťastného života v Raš-
kovicích. 

Zatavte se společně s námi 
v předvánočním čase a prožijme spo-
lečně kouzelný VEČER SPLNĚNÝCH 
PŘÁNÍ. 

Kromě tradičně netradičního 
programu se můžete těšit třeba i na 
vánoční punč a nebo možnost koupit 
dárek umělecké či duševní hodnoty 
nejen svým blízkým, ale i sobě … 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na Vás … 

Učitelé Školy jógy KARAKAL
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ZIMNÍ CYKLUS PRAVIDELNÝCH KURZŮ

OÁZA ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA, 
Raškovice 241 – vstup od hřiště

Začátek kurzů v týdnu od 15. ledna 2018 

Přihlašovat se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky na našich webových 
stránkách www.joga-karakal.cz, nebo e-mailem na joga-karakal@seznam.cz

zpevnění celého těla – prevence poruch páteře – psychické vyladění – relaxace 
a regenerace – posílení imunitního systému – správné dýchání – radost ze života

WWW.JOGA-KARAKAL.CZ                  JOGA-KARAKAL@SEZNAM.CZ 

 14.00 – 15.30 16.00 – 17.30 17.45 – 19.15 19.30 – 21.00 

PONDĚLÍ SENIOŘI 4. ROČNÍK JÓGA A PÁTEŘ 5. ROČNÍK 

ÚTERÝ  1.-2. ROČNÍK 8. ROČNÍK  

STŘEDA   17.45 – 20.15 
SAUNA A HATHA JOGA  

 

Vážení a milí, přátelé. 

Přejeme vám i sobě, aby-
chom byli zdraví a šťastní. Aby 
čas, který máme k dispozici, 
byl prožitý a ne jen přežitý, 
a abychom ho trávili s těmi, 
které máme rádi a s kým je 
nám dobře. 

Krásné prožití zbývajících 
dnů letošních a šťastné vy-
kročení do roku 2018 srdečně 
přejí učitelé a přátelé Školy jógy  
KARAKAL 
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     VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
       

 
 23.12. – otevřeno od 10 do 17 hodin 
 24.12. – otevřeno od   9 do 14 hodin 

25.12. – otevřeno od   9 do 17 hodin 
26.12. – otevřeno od   9 do 17 hodin 
27.12. – otevřeno od 10 do 17 hodin 
28.12. – otevřeno od 10 do 17 hodin 
29.12. – otevřeno od 10 do 17 hodin 
30.12. – otevřeno od 10 do 17 hodin 
31.12. – otevřeno od   9 do 16 hodin 
    1.1. – otevřeno od 11 do 17 hodin 
    2.1. – otevřeno od 10 do 17 hodin 

 
       V případě zájmu větších skupin o pobyt na chatě do pozdějších 

večerně-nočních hodin nás kontaktujte, vše je o domluvě. 
 

   Těšíme se na Vaši návštěvu. 
   chataři Martin a Michal 

   www.ChataPrasiva.cz 
 

- o – o – o – o – o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV) 

CO SE PODAŘILO V ROCE 2017
Prostřednictvím dotací a finančního přispění obcí se nám podařilo zajistit: 
• doplnění sportovního vybavení a pomůcek (cvičební podložky, balóny, kruhy, švi-

hadla, gumy, slalomové sety, koše na balóny, počítadla, sítě apod.)
• vybudování dřevěného pódia pro posezení nad nefunkční studnou v areálu u dět-

ského koutku
• realizaci chodníku ze zámkové dlažby před šatnami 
• realizaci podlahy ze zámkové dlažby v pergole
• rekonstrukci kuchyňské linky v klubovně včetně opravy rozvodů vody a nákupu 

myčky a nové varné desky, nádobí
• výměnu bojleru v klubovně
• úpravy venkovních rozvodů vody (samostatný rozvod vody pro „kropení“ volejba-

lových kurtů)
• nový okapový systém u šaten a pergoly

Sport v Raškovicích
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INFORMACE A ZPRÁVY 
ZE SPORTOVNÍ ČINNOSTI – VOLEJBAL

Přijďte mezi nás…
Do volejbalového klubu v Raškovicích 

je možné se přihlásit kdykoliv projeví dítě 
nebo i dospělý (bývalý hráč nebo nadše-
ný amatérský volejbalista) během roku 
zájem navštěvovat volejbalové tréninky. 
Přijít může na trénink své příslušné ka-
tegorie nejdříve jen na zkoušku, případ-
ně se jen podívat, jak tréninky probíhají 
a poté se zapojit. Tréninky probíhají 
v odpoledních hodinách ve víceúčelové 
sportovní hale. 

Zařazen je také pro hráče a hráčky od 
5. třídy zdravotní trénink, který probíhá 

každou středu ve staré tělocvičně ZŠ Raš-
kovice od 7.00-7.45 h. 

Cvičení, které je základem pro preven-
ci zranění a jednostranné sportovní zátě-
že, tzv. kompenzační cvičení, je zaměřeno 
na správné držení těla, posilování středu 
těla, zapojujeme také základy gymnastiky 
a koordinační cviky potřebné nejen pro 
volejbal.

Páteční tréninky od 18.00-19.30 h 
určené pro hráče a hráčky hrající šestko-
vý volejbal jsou zaměřeny především na 
vlastní hru a herní systémy.

DRUŽSTVA
Přípravka 1.-3.třída – dívky+chlapci

Družstvo přípravky trénuje každé 
pondělí od 15.00-16.30 pod vedením 
Markéty Muroňové a Věry Kurečkové. 
Tréninky v letošní sezóně navštěvuje až 
15 dětí. Děti se po celý rok budou účastnit 
soutěží v barevném minivolejbale, a to 
v kategorii žluté a oranžové barvy. 

Přípravka 4.-5.třída – dívky
Družstvo přípravky dívek trénuje každé 

pondělí od 16.00-17.30 a čtvrtek od 16.30-
18.00 pod vedením Evy Blahutové a Lucie 
Slovákové. Tréninky v letošní sezóně na-
vštěvuje až 16 dívek této věkové kategorie. 
Dívky se po celý rok budou účastnit soutěží 
v barevném minivolejbale, a to v kategorii 
červené a oranžovo-červené, případně ze-
lené nebo modré barvy. Některá z děvčat 
postupně doplní družstvo mladších žaček 
hrající krajský přebor mladších žaček.

Přípravka 4.-5.třída 
 – chlapci + mladší žáci 6.-7.třída

Družstvo přípravky chlapců trénuje ka-
ždé pondělí od 15.00-16.30 a čtvrtek od 

15.30-17.00 pod vedením Šárky Sonnkové 
společně s družstvem mladších žáků ze 6.-7.
třídy. Tréninky v letošní sezóně navštěvuje 
11 chlapců této věkové kategorie. Kluci se 
po celý rok budou účastnit soutěží v barev-
ném minivolejbale, a to v kategorii červené 
a oranžovo-červené (přípravka), případně 
zelené nebo modré barvy (mladší žáci). 

Kluci hrají také soutěž okresního pře-
boru trojic a ti starší a herně vyzrálejší 
doplňují družstvo žactva hrající okresní 
soutěž smíšených družstev šestkového 
volejbalu.

Mladší žačky 5.-7.třída
Družstvo mladších žaček trénuje ka-

ždé pondělí a čtvrtek od 16.30-18.00 h 
pod vedením Šárky Sonnkové. Pondělní 
tréninky probíhají společně s družstvem 
staršího žactva, tréninky ve čtvrtek jsou 
určeny pouze pro mladší žačky. Družstvo 
je přihlášeno do soutěží krajského přebo-
ru mladších žaček a okresního přeboru 
trojic. Některé hráčky doplňují družstvo 
starších žaček, hrající krajský přebor star-
ších žaček.
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Základ družstva mladších žaček tvoří 
v letošní sezóně pouze 7 hráček, které 
mají zkušenosti s klasickým šestkovým vo-
lejbalem z loňské sezóny. Bohužel 2 hráč-
ky, ač absolvovaly přípravné prázdninové 
soustředění včetně přípravných zápasů, 
a klub s nimi počítal do soutěže krajského 
přeboru, ukončily v začátku sezóny svou 
činnost. Družstvo bude tedy postupně 
doplněno hráčkami z 5.třídy hrající do-
posavad pouze červený volejbal tak, aby-
chom se ctí celou krajskou soutěž zdárně 
dokončili bez odhlašování a placení pokut 
MS KVS. 

Starší žačky 8.-9.třída 
+ starší žáci 8.třída

Družstvo starších žaček doplněné star-
šími žáky trénuje každé pondělí od 16.30-
18.00 pod vedením Šárky Sonnkové a ka-
ždý čtvrtek od 15.30-17.00 pod vedením 
Jana Sonnka. Tréninků se účastní 10 hráčů 
a hráček. Základ družstva starších žaček 
tvoří 7 hráček, které jsou na utkání kraj-
ského přeboru starších žaček pravidelně 
doplňovány mladšími hráčkami. Kromě 
krajské soutěže se účastní spolu s žáky 6. – 
8.třídy okresního přeboru žactva, kterou 
mohou hrát smíšená družstva.

Ženy
Družstvo žen se schází pravidelně na 

trénincích v pondělí od 17.30-19.00 ho-
din. Nepravidelně také v případě zájmu 
společně s družstvem mužů v pátek od 
18.00-19.30 hodin. Tréninků v pondělí 
se někdy účastní až 16 žen, pravidelně se 
ženy scházejí minimálně v počtu 10. I když 
na začátku sezóny se zdálo, že se družstvo 
neúčastní žádné soutěže, nakonec se při-
hlásilo do okresní soutěže, která se hraje 
v rámci tréninkových jednotek jednotli-
vých družstev.

Muži 
Družstvo mužů se schází na trénin-

cích v pátek od 18.00-19.30 h v počtu cca 

10. Družstvo hraje okresní přebor, kdy 
v letošní sezóně obhajuje loňské prvenství.

SOUTĚŽE

10. Barevný minivolejbal

Termíny nejbližších turnajů
14.10.2017 – Raškovice, všechny barevné 
kategorie
10.11.2017 – Frýdlant n/O, oranžová, 
oranžovo-červená, červená kategorie
24.11.2017 – Janovice, zelená kategorie
25.11.2017 – Palkovice, všechny barevné 
kategorie
13.12.2017 – Raškovice, žlutá, oranžová, 
oranžovo-červená, červená kategorie
12.01.2018 – Frýdlant n/O, oranžová, 
oranžovo-červená, červená kategorie
26.01.2018 – Frýdlant n/O, oranžová, 
oranžovo-červená, červená kategorie

Výsledky
14.10.2017 – Turnaj  
v barvách v Raškovicích

Turnaj byl organizován pod záštitou 
okresního volejbalového svazu kluby VK 
Raškovice a Red Volley Beskydy Frýdlant 
n/O. Turnaje se zúčastnilo celkem 73 dětí 
ze 7 klubů našeho okresu, z toho 32 dětí 
z VK Raškovice. Ve všech kategoriích ob-
sadili hráči a hráčky VK Raškovice umístě-
ní na předních příčkách. Děkujeme všem 
členům za pomoc při organizaci turnaje.

Nejlepší umístění:
žlutá barva – 1.místo – Barbora Novotná, 
Bonková Stela
oranžová barva – 1. místo – Adéla Šoka-
lová, Karolína Šamajová
oranžovo-červená barva – 1. místo – Ka-
rolína Kurečková, Kateřina Klimánková
2. místo – Vojtěch Kačmařík, Matěj Kohut
červená barva – 1. místo – Ema Babulíko-
vá, Klára Klanicová, Ludmila Hlisnikovská
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2. místo – Natálie Peterová, Anna Babu-
líková
zelená barava – 2. místo – Waldemar 
Kožušník, Tomáš Garba, Šimon Ochman

10. 11. 2017– Turnaj s Beskydáčkem 
Red Volley ve Frýdlantě n/O

Páteční turnaje v barevném minivo-
lejbale pro barvu oranžovou, oranžo-
vo-červenou a červenou, na které je VK 
Raškovice zván, organizuje Beskyďáček 
Red Volley, který se angažuje ve školách 
v Kunčicích, Nové Vsi, ZŠ Komenského, 
TGM, Ostravice, Pstruží, Pržno, Janovice. 
Dle dohody s organizátory je účast na 
tomto turnaji je omezena počtem 10 dětí. 
Také na tomto turnaji jsme obsadili před-
ní místa ve všech kategoriích. Turnaje se 
účastnili: Pánková Šarlota, Novotná Bar-
bora, Šokalová Adéla, Hostačná Veroni-
ka, Peterová Natálie, Babulíková Anna, 
Babulíková Ema, Hlisnikovská Ludmila, 
Strnadel Daniel, Kohut Matěj.

2. Okresní přebor mladšího žactva 
v trojkovém volejbale

Obdobou modré barvy barevného 
minivolejbalu, ovšem s přísnějšími pra-
vidly dle upraveného soutěžního řádu, je 
soutěž okresního přeboru trojic. Jedná 
se o jednodušší formu volejbalu a o pří-
pravu na klasický šestkový volejbal pro 
kategorii mladšího žactva. Děti zde již 
uplatní všechny individuální herní činnosti 
(prsty, bagr, horní i spodní podání, blo-
ky, útočný úder) ovšem na zmenšeném 
hřišti 4,5 x 12,0 m (klasické volejbalové 
hřiště 9x18m), kdy hrají proti sobě trojice. 
V soutěži máme zastoupení třech druž-
stev, kdy každé družstvo tvoří 6 hráčů/
hráček. Soutěž mohou hrát družstva slo-
žená jen z chlapců, jen z dívek nebo druž-
stva smíšená. Soutěž se hraje turnajovým 
způsobem rozdělených po 4-5 družstvech 
do jednotlivých skupin, ze kterých vítězné 
družstvo daného kola postupuje do skupi-
ny lepší, poslední družstvo sestupuje do 
skupiny nižší. Celkem je v soutěži 18 druž-
stev, rozdělených do 4 skupin. 
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Soupisky
VK Raškovice A  VK Raškovice B  VK Raškovice C
Andrlová Vendula Blahutová Simona Dorociak Dominik
Luxová Martina  Ochman Šimon  Garba Tomáš
Hyrníková Pavlína Kohut Matěj  Kožušník Waldemar
Strašilová Vanessa Kotásková Bára  Novotný Stanislav
Hlisnikovská Ludmila Kačmařík Vojtěch Klega Vojtěch
Javorová Sára  Smítalová Tereza Strnadel Daniel

Termíny
Hraje se vždy některý den v 1.týdnu 

v měsíci v rámci tréninků zúčastněných 
družstev.

Celkové výsledky po 2.turnajích

p. družstvo body

1. GV Beskydy A 18

2. VK Raškovice B 17

3. Red Volley FnO A 16

4. VK Raškovice A 15

5. SK Metylovice 14

6. Sokol FM A 13

7. GV Beskydy B 12

8. Red Volley FnO C 11

9. ZŠ Janovice starší 10

10. TJ Sokol Palkovice 9

11. VK Raškovice C 8

12. Red Volley FnO B 7

13. ZŠ Brušperk 6

14. Sokol FM B 5

15. ZŠ Janovice mladší 4

16. TJ Sokol Hnojník 3

17. Red Volley FnO D 2

18. TJ Sokol Fryčovice 1

3.Okresní přebor staršího žactva 
v šestkovém volejbale
V soutěži máme zastoupení jednoho 
smíšeného družstva. Soutěž se hraje 

turnajovým způsobem po 4-5 družstvech 
rozdělených do dvou skupin, ze kterých 
vítězné družstvo daného kola postupuje 
do skupiny lepší, poslední družstvo sestu-
puje do skupiny nižší. Celkem je v soutěži 
8 družstev. Hraje se na 2 vítězné sety do 
25 bodů. Výška sítě 220 cm. Úpravou pra-
videl ČVS je-po třech dobrých podáních 
vrchem za sebou musí hráč podávat další 
podání spodem.

Termíny: 
8.10., 12.11. , 3.12., 28.1., 25.2., 18.3., 
22.4., květen

Soupiska:
Andrlová Vendula
Blahutová Adéla
Dorociak Dominik
Garba Tomáš
Garbová Alena
Gucká Anna
Hyrníková Pavlína
Húsková Stela
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Klega Vojtěch
Kohut Matěj
Kožušník Waldemar
Krestová Jana
Luxová Martina
Macková Barbora
Mecová Sára
Michna Martin
Ochman Šimon
Popelková Karolína
Rusňáková Nikol
Smítalová Tereza
Sonnek Martin

Celkové výsledky po odehrání 2.turnajů

p. družstvo

8
.1

0.

12
.1

1.

C
el

ke
m

1. VK Valašské Meziříčí 7 8 15
2. VK Raškovice 6 7 13
3. Red Volley FnO 5 6 11
4. TJ Sokol Palkovice 4 5 9
5. VK Karviná 3 3 6
6. TJ Sokol FM B 0 4 4

7.
Green Volley  
Beskydy

2 2 4

8. TJ Sokol F-M A 1 1 2
10. TJ Sokol Hnojník 20 4 1
11. TJ TŽ Třinec 20 4 2

4. Krajský přebor mladších žaček – 
šestkový volejbal
V soutěži máme jeden tým mladších ža-
ček. Soutěž se hraje od září 2017 do květ-
na 2018 turnajovým způsobem. V soutěži 
je celkem 16 družstev rozdělených do 4 
čtyřčlenných skupin. Hraje se na 2 vítězné 
sety do 25 bodů. Úpravou v pravidlech je, 
že podáním vrchem se může hrát pouze 
v nejlepší skupině. Ostatní skupiny musí 
podávat spodem.

Termíny: 
7.10., 4.11., 25.11., 16.12., 27.1., 17.2., 
3.3., 17.3., 13.-15.4. MČR

Soupiska:
Andrlová Vendula
Babulíková Anna
Babulíková Ema
Blahutová Simona
Hlisnikovská Ludmila
Hostačná Veronika
Hyrníková Pavlína
Klanicová Klára
Kotásková Bára
Kurečková Karolína
Luxová Martina
Macková Veronika
Ošťadálová Kateřina
Peterová Natálie
Smítalová Tereza
Strašilová Vanessa

Celkové výsledky po odehrání 2.turnajů

p. družstvo

b
od

y

1.
Sportovní klub Slezan Orlová, 
spolek

18

2. TJ Ostrava A 16

3. VK Raškovice 14

4. ŠSK Bílovec 13

5. TJ Sokol Frýdek – Místek 12

6. TJ Nový Jičín A 11

7. TJ Krnov 10
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8. TJ Ostrava B 9

9. Klub volejbalu Kopřivnice 8

10. VK Karviná 7

11.
VK Beskydy Frýdlant nad 
Ostravicí

6

12. TJ Frenštát pod Radhoštěm A 5

13. TJ Sokol Stará Bělá 4

14. TJ Nový Jičín B 3

15. TJ Nový Jičín C 2

16.
TJ Frenštát pod Radhoštěm, 
spolek B

1

5. Krajský přebor starších žaček 
– šestkový volejbal
V soutěži máme jeden tým starších žaček. 
Soutěž se hraje od října 2017 do dubna 
2018 turnajovým způsobem. V soutěži 
je celkem 28 družstev rozdělených do 7 
čtyřčlenných skupin. Hraje se na 2 vítěz-
né sety do 25 bodů.

Termíny: 
22.-23.10., 5.11., 10.12., 21.1., 18.2., 4.3., 
25.3., 20.-22.4. MČR

Soupiska:
1.Andrlová Vendula
2.Blahutová Adéla
3.Garbová Alena
4.Gucká Anna
5.Hyrníková Pavlína
6.Húsková Stela
7.Kotásková Bára
8.Krestová Jana

9.Luxová Martina
10.Macková Barbora
11.Popelková Karolína
12.Rusňáková Nikol
13.Smítalová Tereza
14.Strašilová Vanessa

Celkové výsledky po odehrání 2.turnajů

p. družstvo

b
od

y

1. TJ Sokol Frýdek – Místek A 58

2. TJ Ostrava A 58

3. TJ Nový Jičín A 51

4. ŠSK Bílovec A 50

5. Klub volejbalu Kopřivnice A 47

6. ŠSK Bílovec B 46

7. VK Raškovice 44

8. TJ Frenštát pod Radhoštěm 43

9. TJ Sokol Frýdek – Místek C 39

10. VK Beskydy Frýdlant n/ O A 38

11. TJ Sokol Stará Bělá A 36

12. SK Slezan Orlová A 35

13. Klub volejbalu Kopřivnice B 32

14. TJ Sokol Palkovice 29

15. VK Karviná 28

16. Happy Sport Opava 27

17. TJ Sokol Frýdek – Místek B 24

18. TJ Ostrava B 23

19. VO Slezská Orlice 19

20. VK Polanka nad Odrou 18

21. TJ Krnov 15

22. TJ Hlučín 14

23. VK Beskydy Frýdlant n O/ B 12

24. TJ Nový Jičín B 11

25. TJ Sokol Poruba 8

26. TJ Ostrava C 7

27. TJ Zlaté Hory 4

28. TJ Sokol Stará Bělá B
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10. Okresní přebor žen
Termíny: 17.10., 6.11., 20.11., 27.11., 11.12., 11.1., 20.2., 5.3., 29.3 vždy od 18.00 
hodin

Soupiska: Bartošová Veronika, Blahutová Eva, Bražinová Pavlína, Felcmanová Tereza, 
Horváthová Lenka, Jerglíková Veronika, Kavková Michaela, Kobylková Dana, Kureč-
ková Věra, Sonnková Šárka

Celkové  výsledky po odehrání 3 utkání

p. družstvo

ut
ká

ní

V
3

V
2

P
1

P
0

 s
et

y

m
íč

e

b
o

d
y

1. TJ Sokol Hnojník B 3 3 0 0 0 9:0 236:176 9

2.
Volejbalový klub Beskydy Frý-
dlant n/O A

3 1 0 1 1 5:7 248:266 4

3. TJ Sokol Palkovice B 3 1 0 0 2 4:6 211:237 3
4. VK Raškovice A 3 0 1 0 2 3:8 244:260 2

10. Okresní přebor mužů
Termíny: 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6. vždy od 18.00 hodin

Soupiska: Biolek Jiří, Biolek Vojtěch, Bohačík Vojtěch, Hadáček Michal, Kolář Aleš, 
Novotný Stanislav, Rajnoch Dalibor, Stříž Marek, Šprla Jakub

Celkové výsledky po podzimní části

p. družstvo

ut
ká

ní

V
3

V
2

P
1

P
0

 s
et

y

m
íč

e

b
o

d
y

1. Tělovýchovná jednota Sokol Nýdek, z.s. 7 5 2 0 0 21:7 668:567 19
2. TJ Sokol Palkovice 7 5 0 1 1 18:8 586:550 16
3. VK Raškovice 7 4 0 2 1 17:11 634:585 14
4. SK Třanovice z.s. 7 3 2 0 2 16:11 579:543 13
5. TJ Sokol Frýdek – Místek 7 3 1 0 3 14:12 583:562 11
6. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 7 2 0 1 4 10:16 545:572 7
7. Red Volley Frýdlant n/O, z.s. 7 1 0 1 5 7:19 537:631 4
8. Tělocvičná jednota Sokol Staříč 7 0 0 0 7 2:21 441:563 0

10. „Region Beskydy“ volejbalová 
liga
VK Raškovice se účastní také soutěže smí-
šených družstev, která je rozdělena na 
ligu A a ligu B. Náš tým si v předchozích 
letech vybojoval účast v lize A.

Soupiska: Biolek Jiří, Biolek Vojtěch, Bo-
hačík Vojtěch, Hadáček Michal, Kolář 
Aleš, Novotný Stanislav, Rajnoch Dalibor, 
Stříž Marek, Šprla Jakub, Vrublová Ale-
na, Bartošová Petra, Bartošová Veronika, 
Blahutová Eva, aj.
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Termíny: 29.10., 26.11., 10.12., 28.1., 18.2., 25.3.

Liga A – základní část – výsledky 

p. družstvo

b
od

y

1. Wadowice 9
2. Dobrý ročník 9
3. Šenow 9
4. Raškovice 7
5. VETERÁNI a spol. 6
6. Bonbon Těšín 5
7. STS Chvojkovice-Brod 5
8. Pupíci 5

p. družstvo

b
od

y

9. ANTIFÉRTÝM 4
10. Skokani 3
11. HUKVALDY 3
12. S.T.O.H. 3
13. RADEGAST 3
14. BVC ČADCA 1
15. Mintonette 0
16. SIMPLE RAJČA 0

ČASPV – TERMÍNY CVIČENÍ
Cvičení pod vedením zkušených cvičitelek probíhá od 12.9.2017 ve staré tělocvičně 
ZŠ Raškovice.

Úterý    18.30-19.30  Cvičení s Dájou Pilátes
středa     16.30-17.30   Cvičení rodičů s dětmi
čtvrtek    19.00-20.00  Cvičení deepwork
od ledna ve čtvrtek  18.00-19.00  Břišní tance

Přijďte si s námi zacvičit a protáhnout svá těla.
Zodpovědná osoba. P. Felcmanová Hana, 773 602 272, h.felcmanova@seznam.cz

POZVÁNKA
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 29.12.2016 od 17.00 h.

v nové víceúčelové hale v Raškovicích.

PŘÁNÍ
Sportovním příznivcům, fandům volejbalu a všem občanům Raškovic

přejeme pohodové prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2018.

  
Veškeré informace o činnosti VK Raškovice z.s. můžete sledovat na www.vkraskovice.cz.
Foto z mistrovských utkání, tréninků a turnajů najdete na http://vkraskovice.rajce.idnes.cz/ 
     Za VK Raškovice
     Šárka Sonnková 
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Tělovýchovná jednota Pražmo – Raškovice z.s.  
– Ohlédnutí za ukončenou podzimní sezónou 
fotbalového ročníku 2018/2017
Muži

Po ukončení podzimní části soutěže 
konstatujeme, že můžeme být s účin-
kování družstva mužů spokojeni. Krom 
jednoho utkání, se mužstvo prezentovalo 
atraktivním technickým fotbalem a taky 
střílelo spoustu branek, což ocenili všich-
ni fanoušci, protože góly jsou kořením 
fotbalu. S průměrem 3 branek na zápas 
jsme byli druzí nejlepší v soutěži. Záro-
veň musíme ale sportovně přiznat, že je 
i na čem pracovat. V obranné části hry to 
občas skřípalo a 22 obdržených branek, 
je na mužstvo, které chce hrát na špici 
moc. Ve většině zápasů jsme ale tuto sla-
binu eliminovali právě ofenzivním fotba-
lem a soupeře jsme přestříleli. Hra byla 
pohledná, drželi jsme míč více na svých 
kopačkách a fanoušky jsme bavili. Nutno 
dodat, že ne jen ty naše, ale častokrát 
i fanoušky soupeřů, což nás těší obzvlášť. 
Dobrým vkladem pro jarní část sezóny je 
i fakt, že mužstvo odehrálo více zápasu 

na hřištích soupeřů (celkově 7) a vše to 
byli soupeři, kteří se nacházejí v horní 
polovině tabulky. Sezónu hodně pozna-
menala i nepřízeň počasí, kdy jsme hned 
několik utkání museli překládat na jiné 
termíny. Závěr jsme dohrávali i na dosti 
poničeném domácím trávníku, ale s tím 
se už bohužel nedalo nic dělat. Tyto pod-
mínky sice našemu technickému fotbalu 
moc nesvědčily, ale mužstvo se s nimi 
popralo a v závěrečných 4 utkání získa-
lo plný bodový zisk. Je nutné poděkovat 
našim fanouškům, kteří nás podporují 
v hojném počtu a to nejen na domácích 
zápasech. Při domácích zápasech jsme 
měli nejvyšší návštěvnost v soutěži a při 
výjezdech na hřiště soupeřů se stalo, že 
přijelo s námi více našich fandů, než bylo 
domácích (zejména zápasy v Petrovicích 
u Karviné). Věříme, že nám fanoušci za-
chovají podporu i na jaře a my se jim na 
oplátku budeme prezentovat fotbalem, 
který baví.

Horní řada zleva: Jan Rusek, Ondřej Janošec, Adam Vojkovský, Ilir Preči, Ervin Kožar, Ondřej 
Kacíř, Pavel Slavík, Petr Vítek, Pavel Novák. Spodní řada zleva: Vojtěch Uher, Dominik Blahuta, 
Michal Mikyska, Radek Juřica, Michal Šimek, Richard Feike, František Vegh, Roman Platoš.
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Dorost
Po roce se Raškovicím opět podařilo 

sestavit mužstvo staršího dorostu. Za-
čátek podzimní části sezóny 2017/2018, 
nebyl zrovna pro kluky nejlepší co se 
týče výsledků a sehranosti. V průběhu 
sezony se mužstvo stmelovalo, a dopl-
ňovalo, v druhé polovině podzimní části 
sezony konečně přišli očekávané pozitivní 
výsledky. To nás dovedlo k tomu že pře-
zimujeme v prostředku tabulky,  a to ze 
skorém 27:54 a 13 body. V průběhu zimní 

přestávky stále trénujeme momentálně 
ve VSH v Raškovicích, ale také se snaží-
me uspořádat soustředění, zaměřené na 
fyzickou kondici. Družstvo má aktuálně 
16 hráčů, samozřejmě začínáme jednat 
s několika hráči o doplnění našeho týmu, 
a to samozřejmě znamená to že na jaro 
chceme být silnější a máme co nejvyšší 
ambice. Realizační tým je ve složení Jan 
Rusek a Miroslav Kuboš. Na závěr by-
chom chtěli poděkovat všem rodičům, 
fanouškům a těm co nás podporují.

Příprava na jarní část sezóny 2018/2017 
začne 16. ledna 2018 v hale v Raškovicích. 
Na sezónu bude nutné se velice dobře fy-
zicky připravit a od toho zimní přestávka 
je. Trenér Karel Slíva tak pro hráče připra-
vil delší přípravu, která by měla vrcholit 
přípravnými utkáními na umělé trávě na 
MFK Frýdek Místek a to s těmito soupeři: 

Petřvald na Moravě, Fryčovice, Baška 
a Staré Město. Termíny budeme upřesňo-
vat na našich webových stránkách.

Za ukončenou podzimní sezónu by 
jsme chtěli poděkovat rovněž celému re-
alizačnímu týmu i všem členům mužstva, 
kteří obec Raškovice velice dobře prezen-
tovali v kraji.

Tabulka mužů po podzimní části sezóny 2018/2017 
– krajská soutěž 1.B. třída skupina C

#  Celková tabulka  Z  V  R  P  Skóre  B  +/- 

1.  
 

TJ Sokol Věřňovice  13  10  1  2  37:14  31  10 

2.  
 

Finstal Lučina  13  10  1  2  45:23  31  10 

3.  
 

TJ Pražmo-Raškovice  13  9  1  3  39:22  28  10 

4.  
 

TJ Sokol Dolní Lutyně  13  8  2  3  33:14  26  8 

5.  
 

Lokomotiva Petrovice B  13  8  2  3  27:14  26  5 

6.  
 

SC Smilovice  13  7  2  4  36:21  23  2 

7.  
 

TJ Tošanovice  13  6  1  6  25:32  19  1 

8.  
 

TJ Sokol Hnojník  13  4  4  5  24:26  16  -5 

9.  
 

TJ Sokol Václavovice  13  3  3  7  20:33  12  -6 

10.  
 

TJ Depos Horní Suchá  13  3  1  9  17:28  10  -8 

11.  
 

Baník OKD Doubrava  13  3  1  9  16:31  10  -8 

12.  
 

TJ Řepiště  13  2  4  7  21:39  10  -11 

13.  
 

Internacionál Petrovice  13  2  3  8  22:39  9  -12 

14.  
 

TJ Sokol Nýdek  13  2  2  9  15:41  8  -10 

 
Jarní část soutěže mužů začíná 25. 3. 2018.
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Horní řada zleva: Vedoucí mužstva Jan Rusek, Pavel Hartmann, Mikuláš Smutňák, Mario 
Stach, Jaroslav Dolech, Radim Pěchovič, Václav Ožana, Lukáš Samec, Nikodém Holý, Ondřej 
Čajka, Artur Adámek, David Skotnica, Richard Feike. Spodní řada zleva: Filip Horečka, Kryštof 
Baran,  Richard Mäkký, Zbyšek Stibor, Vladislav Carbol.

Tabulka okresního přeboru dorostu po podzimní části sezóny 2018/2017

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Palkovice 12 11 0 1 66:14 33
2 Dobrá 13 10 1 2 57:9 31
3 Vendryně 12 9 1 2 57:23 28
4 Jablunkov 12 8 2 2 43:13 26
5 Oldřichovice 13 6 3 4 49:22 21
6 Hrádek/Milíkov 13 5 4 4 40:28 19
7 Čeladná 12 5 0 7 27:40 15
8 Bukovec 12 4 1 7 37:36 13
9 Janovice 12 4 1 7 15:36 13

10 Raškovice 13 4 1 8 27:54 13
11 Písek 10 3 2 5 18:25 11
12 Sedliště 12 3 2 7 30:46 11
13 Mosty 12 3 0 9 31:51 9
14 Nýdek 12 1 0 11 11:111 3

Žáci
Starší žáci z Raškovic mají za se sebou krásnou podzimní část  v okresní soutěží. 

V tabulce jsou na průběžném 1. místě o skóre nad týmem  Janovic. Kluci mají za sebou 
9. odehraných zápasů. Z toho bylo 7. vítězných a 2. prohrané. Porážky přišly na hřištích 
soupeřů z Janovic a Palkovic. Nejlepším střelcem z Raškovic je Marek Šulc a druhým 
Jirka Starosta. V týmu jsou dva výborní obránci Matyáš Ochmam  a Filip Čapčuch. 
Celkem je v družstvu žáků 16.hráčů. Tréningy absolvují kluci aspoň v 12 hráčích a jejich 
přístup k tréninku se projevuje fotbalovostí v zápasech.Dík patří rodičům, kteří je velmi 
podporují a to nejen při domácích zápasech, ale i na hřištích soupeřů.
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Tabulka okresního přeboru starších žáků 6 + 1 po podzimních turnajích

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Raškovice 9 7 0 2 49:30 21
2 Janovice 9 7 0 2 48:37 21
3 Čeladná 9 5 2 2 56:19 17
4 Baška 9 5 1 3 67:25 16
5 Ostravice 9 5 0 4 62:38 15
6 Palkovice 9 4 2 3 64:48 14
7 Tošanovice/Hnojník 9 4 0 5 47:62 12
8 Metylovice 9 2 1 6 35:35 7
9 Vojkovice/Dobratice 9 2 0 7 17:62 6

10 Sedliště/Lučina 9 1 0 8 19:108 3

Starší přípravka
Na začátku nové sezony nás 

čeká, nelehký úkol. Tým prošel 
velkou obměnou hráčů, hned 
čtyři kluci, kteří tvořili, osu starší 
přípravky věkově postoupili do ka-
tegorie žáku. Tyto kluky nahradí 
hráči mladší přípravky, kteří měli 
skvělý závěr sezony. Plus se přihlá-
sili noví kluci, kteří doplnili tuhle 
kategorii.   
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Tabulka okresního přeboru přípravky po podzimních turnajích

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Nošovice 8 8 0 0 79:35 24
2 Staré Město 7 5 2 0 53:21 17
3 Frýdlant n.O. 7 4 1 2 70:64 13
4 Sedliště 8 3 1 4 29:51 10
5 Pržno 12 3 1 8 49:84 10
6 Raškovice 10 2 2 6 73:83 8
7 Frýdek-Místek 5 2 1 2 23:23 7
8 Čeladná 5 0 0 5 0:15 0

Benjamínci
Nejvíce máme ra-

dost z téhle kategorie 
benjamínku kde se 
nám sešlo družstvo 
nadšených fotbalistu 
s kterýma je radost 
pracovat. Je příjemné 
být u toho jak rostou 
turnaj od turnaje. 
A tímto jím přeji hodně 
fotbalových úspěchů.  

Opět po roce nám začala Krajská 
Zimní Liga , díky tomu že máme v obci  
jednu z nejlepších sportovních hal se 
spousta turnajů kde máme zastoupení 
ve třech kategoriích hraje v Raškovicích. 
Touto cestou bych vás chtěl pozvat na 
poslední tři turnaje letošního roku kde je 
možnost vidět všechny tří kategorie naší 
mládeže. Přijďte povzbudit kluky v jejich 
sportovních úspěších.

Starší přípravka 3.12. 8.00 

Před přípravka 17.12. 8.00-14.00 

Starší žáci  17.12. 15.00                                                                           

Závěrem bych chtěl poděkovat obci 
Raškovice za významnou podporu, bez 
které by kopaná v obci nemohla fungo-
vat. Všem fanouškům s předstihem přeji 
příjemné prožití vánočních svátků, pev-
né zdraví a vše nejlepší do nového roku 
2018. Nezapomeňte sledovat naše webo-
vé stránky www.fotbalraskovice.cz , kde 
se dozvíte o všem novém co se v klubu 
děje.

Předseda TJ Pražmo-Raškovice
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1. 2018
Voda pitná (vodné)  37,08Kč/m3 (bez DPH) 42,64Kč/m3 (vč.15%DPH)
Voda odvedená (stočné) 33,42Kč/m3 (bez DPH) 38,43Kč/m3 (vč.15%DPH)
      SmVaK Ostrava a.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!  

Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům prodražit. Buďme odpovědní!

Ostrava 30. 11. 2017 – Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a
domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo 
k jeho poškození. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které 
mohou mít kromě našeho pohodlí negativní dopad také na naši peněženku.

Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je daný vodoměr umístěný. 
„Pokud je vodoměr umístěný venku v šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby 
nedocházelo k neúměrnému prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud se potrubí a vodoměr 
nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Použít lze 
například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení 
vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu nebo jiné nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení vnitřní 
instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nutné zkontrolovat, zda 
nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním 
oknem. Teplota v daném prostoru by se měla dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí 
vnitřních rozvodů je dobré obalit izolačním materiálem.

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci 
včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným 
ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho 
vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjistitelné po jeho 
demontáži,“ popisuje Bouda.

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad na zákazníka, od 
něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného 
zařízení. Zákazníci totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Celková částka se pak odvíjí od aktuální 
prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně se pohybuje 
okolo 2 000 korun.

Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla 
dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kde se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, 
ve zpevněných plochách až do 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních 
uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (např. přechody vodních toků), souběhy s potrubím 
dešťových kanalizací, apod.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz  

www.smvak.cz
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Raškovický čtvrtmaraton 
– odkaz na shlédnutí reportáže
Určitě shlédněte reportáž z našeho raškovického čtvrtmaratonu – viz. odkaz odkaz na 
Youtube pro reportáž „Raškovický čtvrtmaraton“.
https://youtu.be/N_6k-a59YdA
Dále odkaz na kanál SlezskaBrana.tv , kde je reportáž umístěna od 9.10. 2017
http://www.slezskabrana.tv/hledej/?kraj=247&mesto=284&typ=0&datum=0&hledej=

V Raškovicích se nám líbilo
Na turistickou základnu DDM Orlová 

v Krásné u Mohyly jezdíme už od roku 
1978.V následujících létech začala také 
naše spolupráce s Raškovickým volejba-
lovým klubem a ZŠ Raškovice. Využívali 
jsme o jarních prázdninách tělocvičnu 
školy a v létě kurty a samozřejmě celý 
areál volejbalového klubu. Postupem času 
se podmínky pro volejbal velmi zlepšili.

Na turistické základně máme viceučelo-
vé hřiště s umělou trávou a obec Krásná 
vybudovala velmi kvalitní sportoviště u 
hasičské zbrojnice. Takže máme v létě 
ideální podmínky pro sportovní přípravu. 
Velmi nás potěšila výstavba sportovní haly 
u školy. Je velmi účelná a plně vyhovuje 
volejbalu. Už několikrát jsme si ji pronajali 
na krátká soustředění. Ve dnech 26.10. - 

29.10. jsme opět trénovali v 
Raškovické hale. Opět jsme 
tam našli velmi dobré pod-
mínky pro trénink,k dobré 
pohodě přispěli i správ-
ci haly. Ve čtvrtek si naše 
děvčata zahrála s místním 
družstvem, které vede paní 
Šárka Sonnková.

Víkendový pobyt se nám 
velmi vydařil a už se těšíme 
na květnové soustředění.

Jiří Drobek a Jana Šertlerová 
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

        Kadeřnictví u Ondráše 
DÁMSKÉ                                Pražmo 90           PÁNSKÉ              
Lenka Kaňoková                                                 Dana Tumlířová 
Tel.: 723936774                                                 Tel.: 604963867 
 
Pracovní doba:                                                   Pracovní doba: 
Po: 8:00 – 16.00                                                 Út: 8:00 – 16:00 
(BEZ OBJEDNÁNÍ)                                              Pá : 8:00 –16:00 
                                                                              So: 8:00 – 11.30                                                           
Út-Pá: na telefonické                                        Hodinu před prac. dobou 
            objednání !                                             a hodinu po pracovní                                            
                                                                              době možné se objednat!                   
 

                KURZY ANGLIČTINY 
Aktivně, malé skupiny, moderní výukové materiály! 
Obecní úřad Pražmo 

Mírně pokročilí 
úterý  17:00 – 18:30  16.1. – 20.3.2018 
 
Falešní začátečníci 
čtvrtek   17:00 – 18:30  18.1. – 22.3.2018 
 
10 lekcí po 90 min., cena: 2000,- 

Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, tel: 608 608 159 
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

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

 

Volně ložená paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

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

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

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

 

 

 

 
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Uhelné sklady Raškovice 
areál býv. JZD u Stříže 
Raškovice Kamenec 



56

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice



57

                      www.raskovice.cz                    12/2017

                                       Jana Žůrková 
          OSOBNÍ  WELLNESS  PORADENSTVÍ   
 měření a zpracování kompletní analýzy stavby těla 
 zaměření  - vnitřní výživa  

- sportovní výživa 
- vnější výživa (ucelená kosmetická řada)  

 na vyzkoušení 3-denní balíčky = polopenze na 3 dny 
 určeno pro lidi: 

- kteří potřebují shodit nějaká kila 
- zmenšit konfekční velikost o číslo až dvě 
- zpevnit a vytvarovat postavu 
- chtějí vést zdravý životní styl 
- nestíhají jíst nebo vynechávají jídla během dne 

 co získáte: 
- wellness bilanci  
- osobní vedení a podporu 

 nezávazné informace: 
e-mail: konzultace.zurkova@seznam.cz 
SMS na 736 436 538  

webové stránky 

        www.hubnete.cz/novyzivotnistyl 
        přivýdělek na webových stránkách      

       www.podnikejzdomova.cz/zurkova   

           www.prijemextra.cz/zurkova 
 

Lesní školka na Morávce ve Vlaském, zahajuje 

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK.
Možno si vybrat stromeček i nastojato, přímo ve školce.

Objednávky také možno poslat předem 
e-mailem na JanCarbol@seznam.cz

Informace na tel. 602 471 231

Ceník
150 cm                          400,-Kč
180 cm                         600,- Kč
210 cm                          800,-Kč
240 cm                       1 000,-Kč
270 cm                       1 200,-Kč

Právní záležitosti
pro občany

a podnikatele

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

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15 – 16,30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv
telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
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Darujte dětem a přátelům pejska

Zájemci volejte na Obecní úřad Raškovice, 
tel.: 558 692 220, 602 569 713

Ing. Lukáš Vrubel
Čeladná

728 886 874

Geodetické
práce

Ekotým
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Náš ekotým na Zlatníku

Připravujeme půdu pro dřevěné záhonky 
bylinek

4.B vyrábí ruční papír

Na ekopobytu jsme si ozdobili ekotašky

8.B sází semínka bylinek

Ekotým tvoří návrhy bylinkové zahrádky

3.A si upekla jablečný koláč
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Informační zpravodaj Obecního úřadu RaškoviceMikulášská nadílka v mateřské školce 6. 12. 2017 Mikulášská nadílka v základní škole 6. 12. 2017 

Nadílka byla veliká.

Takhle děti čekaly na Mikuláše.   

Pro Mikuláše a čerta měly připravenou bás-
ničku, říkanku a písničku. 

Pro čerta si připravily peklo.  
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Do základní školy 
přišel místo Mikuláše 
kouzelník.
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