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OCENĚNÍ EKOTÝMU 
 

Základní škola a mateřská škola 
Raškovice 

 
Na základě auditu konaného dne 23. 4. 2018 a posouzení zprávy z 

auditu komisí, jste obhájili mezinárodní titul Ekoškola 
platný po dobu 4 let. 

 
 
 

Oceňujeme kvalitní práci, kterou v programu děláte a nadšení, se kterým jste 
se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu opravňuje vaši školu užívat vlajku, 

logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou. 
 
 

Tímto vám a celé škole gratulujeme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní program Ekoškola 
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha1, 110 00 
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Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

Měsíce jara se svým počasím přehouply do 
teplých letních dní. Jarní práce na zahrádkách 
končí a my budeme očekávat výsledky. Zdá se, že 
letošní rok by měl být po dlouhé době na úrodu 
úspěšný. Doufejme, že ho výkyvy počasí nebo 
nějaké přírodní katastrofy nezmaří. Sledujeme 
výsledky naší práce, doufejme, že úroda bude 
dobrá.

V jarním zpravodaji Raška jste byli infor-
mováni o výsledcích dotací na chodníky, školku 
a rozhlas. Realizováno bylo:

V měsíci květnu se dokončila stavba „Pro-
dloužení kanalizačního a vodovodního řádu na 
Folvarku“, stavba byla předána. 

Byl nainstalován nový obecní rozhlas (pro-
tipovodňová opatření v obci Raškovice) v počtu 
96 hlásících hnízd. V dnešních dnech probíhá 
zkušební provoz. Pro doladění celého systému, 
prosíme občany, aby byli tak laskaví a tam, kde se 
vyskytne problém, zavolali na obecní úřad paní 
Rakové, tel. 558 692 220 nebo napsali e-mail 
na adresu: podatelna@raskovice.cz a nahlásili 
číslo hlásícího místa a druh poruchy (nehraje, 
hraje přerušovaně, není rozumět, …). Po ukon-
čení zkušebního provozu bude systém techniky 
doladěný.

Dnem 31. 5. 2018 ukončila svou činnost 
knihovna spolu s Malou galerií a Památníkem 
Raškovic v budově mateřské školy. Knihovna je 
přestěhována do budovy školy. Ve školce 7. 6. 
2018 byly zahájeny bourací práce a začala pře-
stavba knihovny na novou učebnu školky. 

Dále bylo realizováno:
V květnu byla podepsaná smlouva s firmou 

Strojírny a stavby Třinec na realizaci stavby „Bez-
bariérové chodníky v obci Raškovice - III etapa“. 
Práce na stavbě by měly začít v období prázd-
nin, proto se obracíme na vás občany, abyste 
dbali zvýšené bezpečnosti při této stavbě. Obec 
se bude snažit maximálně omezit pěší provoz 
na komunikaci tím, že bude možnost obcházet 
opravovaný úsek přes zahradu školy, aby se pře-
dešlo možné dopravní nehodě nebo úrazům. 

Z nových projektů se zpracovává projekt 
společně se stavebním povolením na „Kulturní 
a komunitní centrum obce Raškovice“ – Obec-
ník. Připravují se materiály pro podání dotace 
na stavbu: „Přístavba a stavební úpravy hasičské 
zbrojnice“

Nejenom pracovně, 
ale i kulturně a sportovně 
žije naše obec, proto mi 
dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na Den 
obce, který se bude konat 23. 6. 2018. Je připra-
vený bohatý program s dopoledním turnajem 
mládeže ve fotbale, občerstvením v režii dobro-
volných spolků a sdružení, ohňostrojem, hod-
notnými cenami od sponzorů: Obce Raškovice 
a za finanční účasti firmy HYUNDAI z programu 
„Dobrý soused“. Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Další velkou akcí bude II. ročník Raškovické-
ho čtvrtmaratónu konaný dne 9. 9. 2018 opět za 
spoluúčasti sponzorů: Obce Raškovice, TJ Slezan 
Frýdek-Místek a Regionu Slezská brána. I zde vás 
co nejsrdečněji zveme na tento závod, především 
ty, které brzy ráno potkávám na cestě, jak běhají 
po obci, ale i vás občany co nepoběžíte, abyste 
přišli podpořit a fandit našim závodníkům. 

Občané se dotazují, jak je to s areálem bý-
valého Slezanu.

Na nemovitosti a budovy SLEZANU byla 
19. 4. 2018 vyhlášená elektronická dražba, které 
se obec Raškovice zúčastnila. Dražili jsme do 
výše 10 mil. Kč. Dalšího příhozu se obec již na 
doporučení zastupitelů nezúčastnila. 

Dražby se zúčastnili všichni zastupitelé. 
Konečná částka dražby byla 12 200 000,- Kč. 
SLEZAN 11 Raškovice vydražila společnost 
RDI technology, která se zabývá vodohospo-
dářskou činnosti. Doposud je majitelem stále 
Slezan Holding a.s.

Firma, která vydražila celý areál Slezanu 
musí podle dražební vyhlášky vydraženou ne-
movitost zaplatit do 60 dnů.

Na závěr vám všem chci popřát krásné let-
ní dny plné sluníčka a pohody, abyste si prožili 
tu nejkrásnější dovolenou, kterou jste si vysnili. 
Školákům úspěšné zakončení školního roku a též 
hezké prožití prázdnin.

UPOZORNĚNÍ
Na Dni obce Raškovice bude ve 22.00 hod. 

jako každoročně odpálený ohňostroj. Upozorňu-
jeme chovatele hospodářských zvířat a majitele 
domácích mazlíčků, aby se podle toho zařídili. 
Děkujeme za pochopení.

www.raskovice.cz
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Závěrečný účet obce Raškovice za rok 2017                       Obecní úřad Dobratice
                       Dobratice č.p. 49 
                       739 51 Dobrá

1) Základní údaje o rozpočtovém hospodaření obce v Kč
Položka, paragraf Rozpočet Úprava Plnění

Daňové příjmy pol. 1111-1511 24 281 900,00    26 763 900,00        26 621 329,59         
Nedaňové příjmy pol. 2111-2343 3 781 300,00      4 279 450,00          4 065 254,13           
Kapitálové příjmy pol. 3111-3209 -                      -                           -                            
Přijaté transfery (dotace) pol. 4111-4223 1 911 100,00      3 524 526,00          3 524 526,00           

29 974 300,00   34 567 876,00        34 211 109,72         
paragraf 1014 3 000,00             15 600,00               15 574,00                
paragraf 1019 53 000,00           53 000,00               53 000,00                
 paragraf 1037 100 000,00         100 000,00             100 000,00              
paragraf 2141 615 000,00         615 000,00             9 043,00                  

Silnice a místní komunikace paragraf 2212 545 200,00         545 200,00             278 989,47              
paragraf 2219 3 443 300,00      3 448 300,00          327 739,35              
paragraf 2292 280 000,00         280 000,00             256 700,00              
paragraf 2310 2 000,00             7 700,00                 7 509,00                  

Odvádění a čištění odpadních vod paragraf 2321 2 000 000,00      2 191 500,00          1 884 927,90           
paragraf 3111 50 000,00           553 000,00             344 885,00              

Základní škola paragraf 3113 5 702 000,00      7 095 054,00          5 736 614,00           
Knihovna paragraf 3314 410 000,00         410 000,00             388 588,77              
Vydavatelská činnost (knihy) paragraf 3316 -                      70 900,00               70 900,00                
Kultura - památník paragraf 3319 775 000,00         1 025 000,00          576 984,90              

paragraf 3326 15 000,00           23 000,00               18 326,70                
paragraf 3329 230 000,00         245 000,00             245 000,00              
paragraf 3392 190 000,00         190 000,00             140 823,06              
paragraf 3399 437 000,00         437 000,00             348 212,30              

Víceúčelová sportovní hala paragraf 3412 1 500 000,00      1 700 000,00          1 624 175,95           
paragraf 3419 1 175 000,00      1 195 000,00          1 195 000,00           
paragraf 3421 110 000,00         110 000,00             110 000,00              
paragraf 3429 145 000,00         145 000,00             145 000,90              
paragraf 3511 211 000,00         211 000,00             170 801,17              
paragraf 3612 1 176 100,00      1 176 100,00          1 156 683,87           
paragraf 3631 405 000,00         405 000,00             305 752,05              

Pohřebnictví (hřbitov Pražmo) paragraf 3632 74 000,00           74 000,00               73 472,00                
paragraf 3635 50 000,00           50 000,00               18 000,00                

Územní rozvoj (SOPM, SMO) paragraf 3639 214 000,00         227 342,00             156 624,00              
paragraf 3721 35 000,00           41 310,00               41 030,00                
paragraf 3722 805 000,00         825 000,00             823 552,80              
paragraf 3723 660 000,00         660 000,00             655 712,50              
paragraf 3726 -                      50 000,00               3 549,00                  
paragraf 3741 3 000,00             3 000,00                 3 000,00                  
paragraf 3744 1 200 000,00      1 200 000,00          147 200,00              
paragraf 3745 1 605 000,00      1 760 000,00          1 695 745,15           
paragraf 4329 5 000,00             5 000,00                 5 000,00                  
paragraf 4349 20 000,00           20 000,00               20 000,00                
paragraf 4350 60 000,00           60 000,00               60 000,00                
paragraf 4359 5 000,00             11 000,00               11 000,00                
paragraf 4379 20 000,00           20 000,00               20 000,00                
paragraf 5512 720 000,00         1 295 429,00          1 294 073,65           
paragraf 6112 1 160 000,00      1 160 000,00          1 132 879,00           
paragraf 6114 -                      54 364,00               37 620,00                
paragraf 6171 5 404 000,00      5 596 000,00          5 595 490,05           
paragraf 6310 130 000,00         130 000,00             53 188,26                
paragraf 6399 980 000,00         980 000,00             319 791,00              
paragraf 6402 15 564,00           15 564,00               15 564,00                
paragraf 6409 -                      605,00                    605,00                     

Výdaje celkem po konsolidaci 32 738 164,00   36 485 968,00        27 694 327,80         
Saldo příjmů a výdajů 8115-8124 2 763 864,00 -   1 918 092,00 -        6 516 781,92           

Zdravotní středisko, lékárna

Ostatní činnosti j.n. - neinvestiční

Volby do Parlamentu ČR

Finanční operace
Ostatní finanční operace

Ostatní zál.ochrany památek

Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži

Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče

Vratky transferů

Protipovodňová opatření

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce

Místní správa

Ost.služby a činnosti v oblasti soc.prevence-Charita 

Ukazatel

Příjmy celkem po konsolidaci

Veřejné osvětlení

Ozdravování hosp.zvířat (psi, včelaři, myslivci)
Ostatní zemědělská činnost (zahrádkáři)
Celospolečenské funkce lesů (myslivci)

Mateřská škola

Vnitřní obchod (Obecník)

Dopravní obslužnost

Ostatní tělovýchovná činnost (TJ,VK,JUDO)

Domovy pro seniory (Komorní Lhotka, Brušperk, Palkovice)

Ochrana druhů a stanovišť (ZS Bartošovice)

Ost.soc.péče a pomoc soc.rodinám (Modrý delfínek)

Komunální odpad

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Separovaný odpad
Využ. a zneškodňování ostatních odpadů (kompostéry)

Chodníky, parkoviště, odstavné plochy

Nebezpečný odpad

Využití volného času dětí a mládeže

Územní plán

Pitná voda

Kulturní středisko

Bytové hospodářství

Místní památky

Ostatní kult.záležitosti (SPOZ)

Ostatní zájmová činnost - klub důchodců, aj.

Závěrečný účet obce Raškovice  za rok
2017

Počáteční stav Konečný stav Změna
10 199 370,24    12 639 460,99        2 440 090,75 -          

Úplné údaje o plnění rozpočtu tvoří Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je přílohou závěrečného účtu.
Stav na bankovních účtech 
Financování
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2) Přijaté transfery a peněžní dary (v Kč)
Poskytovatel ÚZ Účel použití Položka Čerpáno Vratka

Min. financí 98071 volby do parlamentu 4111 37 620,00          16 744,00
Min. financí výkon státní správy 4112 1 859 100,00     0
Úřad práce 13013 aktivní politika zaměstnanosti 4116 128 323,00        0
Min.vnitra 14004 vybavení jednotky SDH 4116 12 429,00          0
Min.školství 33063 ZŠ - Rovný přístup ke vzdělání 4116 1 318 054,00     0
Obec Pražmo spolufinancování sběrného dvoru 4121 60 256,00          0
Obec Krásná dar na vydání knihy Mohelnice, řeka obcí… 4121 20 000,00          0
MS kraj 134 ZŠ - repre žáků na festivalu v Moskvě 4122 30 000,00          0
MS kraj 333 ZŠ - Kybersmetí zabíjí naše děti 4122 42 000,00          0
Hyundai MMC  vydání knihy Raškovice-beskydská Ostrava 2321 70 000,00          0

Celkem 3 577 782,00     16 744,00

Transfery byly plně vyčerpány, poskytnuty na daný účel a řádně vyúčtovány. 

3) Přijaté transfery a peněžní dary (v Kč)
Účel použití Položka Čerpáno Vratka

příspěvek na opravu střechy moštárny 5222 40 000,00          0
příspěvek na ošetření včelstev a provoz 5222 5 000,00            0
příspěvek na údržbu včel.stanice Krásná 5222 3 000,00            0
příspěvek na včel.kroužek mládeže, přednášky 5222 5 000,00            0
příspěvek na výstavbu a opravy mysliv.zařízení 5222 100 000,00        0
příspěvek na opravu dveří a provoz 5223 80 000,00          0
dar 6323 150 000,00        0
příspěvek na provozní náklady 5222 500 000,00        0
příspěvek na provozní náklady 5222 450 000,00        0
příspěvek na opravu pódia 5222 20 000,00          0
příspěvek na provozní náklady 5222 50 000,00          0
příspěvek na provozní náklady 5222 160 000,00        0
příspěvek na provozní náklady 5222 15 000,00          0
příspěvek na činnost mladých hasičů 5222 75 000,00          0
příspěvek na akce pro děti - Dětský den 5222 20 000,00          0
příspěvek na provozní náklady 5229 15 000,00          0
příspěvek na provozní náklady 5222 20 000,00          0
příspěvek na nákup skautských potřeb 5222 10 000,00          0
příspěvek na provoz a vybavení 5222 20 000,00          0
dar 5223 5 000,00            0
příspěvek na činnost klubu 5229 90 000,00          0
příspěvek na provozní náklady 5229 3 000,00            0
dar 5222 5 000,00            0
nákup vybavení pro seniory 5229 20 000,00          0
příspěvek na provozní náklady 5339 50 000,00          0
příspěvek na provozní náklady 5339 10 000,00          0
dar 5223 6 000,00            0
příspěvek na provozní náklady 5222 5 000,00            0
poskytování sociálních služeb občanům 5223 20 000,00          0
příspěvek na provoz 5331 4 014 000,00     0
odměna za sběr tříděného odpadu 5336 34 893,00          0

Celkem 6 000 893,00     0,00
Transfery byly vyčerpány, poskytnuty na daný účel a řádně vyúčtovány. 

Slezská diakonie-EUNIKA
Andělé Stromu života

ZŠ a MŠ Raškovice

Linka bezpečí
Modrý delfínek-klub seniorů
SAREPTA Komorní Lhotka
Domov pro seniory Brušperk

Příjemce

Svaz postižených civil.chorobami

Junák-středisko Štít, Pražmo

Rosteme s dětmi-Jasánek

TJ Pražmo-Raškovice

Římskokatolická farnost Morávka

Klub důchodců Raškovice
Záchranná stanice Bartošovice

TJ Sokol Pražmo-Raškovice

 SKP Ostrava-JUDO Raškovice

FBC Pražmo
SDH Raškovice
Spolek rodičů a přátel školy Raškovice

Military klub Raškovice

6 000 893,00      

Český zahrádkářský svaz Raškovice

Český svaz včelařů Dobrá
Český svaz včelařů Lubno
Český svaz včelařů Morávka

Myslivecký spolek Raškovice 

Římskokatolická farnost Skalice

Římskokatolická farnost Morávka

VK Raškovice
TJ Pražmo-Raškovice

34 893,00           

450 000,00         
20 000,00           
50 000,00           

160 000,00         
15 000,00           
75 000,00           
20 000,00           

40 000,00           
5 000,00             

100 000,00         
80 000,00           

150 000,00         

20 000,00           
30 000,00           
42 000,00           

1 318 054,00      

Schváleno

60 256,00           

128 323,00         
12 429,00           

70 000,00           

3 000,00             
5 000,00             

500 000,00         

5 000,00             

Schváleno

54 364,00           

3 594 526,00      

1 859 100,00      

90 000,00           

15 000,00           
20 000,00           
10 000,00           

4 014 000,00      

20 000,00           
5 000,00             

3 000,00             
5 000,00             

20 000,00           
50 000,00           
10 000,00           

6 000,00             

CHARITA Frýdek-Místek 20 000,00           
ZŠ a MŠ Raškovice

Poskytnuté transfery a peněžní dary (v Kč)

www.raskovice.cz
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4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí (v tis. Kč)
Obec Raškovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Raškovice.
Zřizovací listina vymezuje majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci svěřen do správy. 
Hospodaření příspěvkové organizace bylo k 31.12.2017 uzavřeno přebytkem ve výši 112.458,31 Kč.

Základní škola a mateřská škola v Raškovicích
finanční příspěvek na činnost (od kraje)
finanční příspěvek na provoz (od obce)
dlouhodobý hmotný majetek
zásoby
krátkodobé pohledávky

výsledek hospodaření
Roční účetní závěrka a ostatní výkazy jsou založeny na obecním úřadě. 

5) Přehled majetku obce (v brutto tis. Kč)
Účet

018 DDNM software
019 DNM územní plán obce 
021 DHM stavby
022 DHM movité věci
028 DDHM drobný majetek
031 DHM pozemky
041, 042 nezařazený majetek
069 akcie ostatní finanční majetek
231 ZBÚ finanční prostředky k 31. 12. 
311 - 388 krátkodobé pohledávky
321 - 389 krátkodobé závazky

 451
 419 sociální fond k 31. 12. 
 493 výsledek hospodaření
Podrobné údaje obsahuje inventarizační zpráva sestavená k 31.12.2017, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

krátkodobé závazky

611,00

4 029,00
112,00

266,00
15 162,00

22 601,00

dlouhodobé závazky

0,40

Název

12 992,00
9 171,00
3 374,00

1 184,00

2 965,00
4 009,00

222 523,00

243,00

jmění účetní jednotky
krátkodobý finanční majetek

Částka 

fond odměn

rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

fond investi, fond reprodukce majetku

fond kulturních a sociálních potřeb
239,00

4 295,00

6 922,00

2 859,00

4 828,00

12 639,00

187,00

2 126,00

394,00
225,00
323,00

4 014,00
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6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Raškovice bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Moravskoslezským krajem dne 12.4.2018.

Závěr předané zprávy zní:

C.1 Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona  č. 420/2004 Sb., za rok 2017
        *  nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a)  zjištěny chyby a nedostatky.

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
        * při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
           negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
     - podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil  2,13 %
     - podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 13,78 %
     - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 0,01 %

C.4 Rozpočtová odpovědnost obce
        *  podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 10%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného účtu. 

Dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní č. 12 Obecního úřadu Raškovice. 

V Raškovicích dne 3.5.2018

Zpracovala:  Iva Šostá

Jiří Blahuta, v.r.

starosta obce Raškovice 

www.raskovice.cz
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ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ - DOVOLENÁ

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař, tel.: 597 457 478, 776 202 709

DOVOLENÁ: 2. 7.–4. 7. 2018, 20. 7.–27. 7. 2018, 13. 8.–17. 8. 2018

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

GYNFM POLOVÁ s.r.o., gynekologická ambulance Raškovice

4. a 25.7. z důvodu čerpání dovolené nebudeme ordinovat. Jinak zůstává o prázd-
ninách stejná ordinační doba. 

MUDr. Marie Mácová – dětské středisko Morávka a Raškovice, 
tel.: 733 685 195

ORDINAČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH: 

Dětské středisko RAŠKOVICE:

PO, ÚT, ČT a PÁ 9.30–11.00 hod.  

ST              12.30–14.00 hod. 

Dětské středisko MORÁVKA:

ÚT a ČT    9.30–11.00 hod.

Toto znění - viz níže se týká pouze ve dnech čerpání dovolené MUDr. Marie 
Mácové 18. 7. 2018–1. 8. 2018:

Z důvodů zavedení nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů  
/GDPR/, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018, může ošetřovat lékař pacienty 
jen ve své ordinaci.

Proto během čerpání dovolené praktického lékaře pro děti a dorost v Raškovicích 
a Morávce je možné ošetření zastupujícím lékařem jen přímo v dětské ambulanci 
v Dobré.

Děkuji za pochopení.
MUDr. Marie Mácová 

739 04  Raškovice 260 a Morávka 177
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Odpady uložené mimo sběrný dvůr – černé skládky!!!
Jestliže fyzická osoba neoprávněně založí skládku nebo odloží odpady mimo vyhrazená 
místa, dopustí se tím přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000,- Kč.

Za odpad se považuje také bio odpad, to znamená listí, tráva apod., i na takový odpad 
máme ve sběrném dvoře připravený kontejner.

POZOR!!!
6. 7. 2018 – sběrný dvůr UZAVŘEN – státní svátek

7. 7. 2018 – sběrný dvůr otevřen

28. 9. 2018 – sběrný dvůr UZAVŘEN – státní svátek

29. 9. 2018 – sběrný dvůr otevřen 

Sběrný dvůr Raškovice - Pražmo
provozní doba: pátek 14.30 – 18.00 hod.
  sobota  08.00 – 11.00 hod.  

ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Přes letní sezónu od měsíce června do září 2018 budou popelnicové nádoby vyváženy 
také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

•  02. 06. 2018 – sobota (22. týden)  14. 06. 2018 – čtvrtek (24. týden)

•  30. 06. 2018 – sobota (26. týden)  12. 07. 2018 – čtvrtek (28. týden)

•  28. 07. 2018 – sobota (30. týden)  09. 08. 2018 – čtvrtek (32. týden)

•  25. 08. 2018 – sobota (34. týden) 06. 09. 2018 – čtvrtek (36. týden)

•  22. 09. 2018 – sobota (38. týden)  04. 10. 2018 – čtvrtek (40. týden)

Od 4. 10. 2018 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden ve čtvrtek.

www.raskovice.cz
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SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ
Kontejnery jsou na svých místech, 
můžete do nich dávat tento odpad: 

- plechovky od potravin
- nápojové plechovky
- ostatní kovové obaly
- nádoby od kosmetiky

• Stanoviště Kaple

• Stanoviště Obecník

• Stanoviště U večerky  

• Stanoviště BD 391-392

• Stanoviště Pošta
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Jakou cenu má elektroodpad?
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samo-
zřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. 
Méně zažité máme, že stejně tak by tomu 
mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvr-
zení neplatí na sto procent. Starou pračku, 
televizi nebo ledničku bychom se asi do 
popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých 
elektrospotřebičů nezaváháme a odveze-
me je do nejbližšího sběrného dvora. Ale 
jinak tomu je u tak běžných věcí denní po-
třeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či 
holicí strojky. Ty se do popelnice před do-
mem vejdou bez nejmenších problémů, tak 
proč pro ně hledat speciální sběrné místo? 
Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč 
si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně 
vyčerpávají, řada z nich se nachází na ne-
přístupných místech, kde by jejich těžba 
byla nejen časově, ale především finančně 
velmi náročná. Nezbývá než začít s přírod-
ními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze 
starých elektrospotřebičů. 

Recyklací malých domácích spotřebi-
čů, mobilních telefonů nebo počítačů je 
možné získat zlato, stříbro, měď a další 
vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je 
na trhu velký zájem a firmy, které sbírají 
právě tento typ elektroodpadu, je mohou 

dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má 
pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to 
ale o všech vyřazených elektrozařízeních. 
Zpracováním vysloužilých světelných zdro-
jů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich 
recyklace něco stojí. Neobsahují žádné cen-
né suroviny, ale zato malé množství rtuti, 
jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto 
případě hovoříme o negativní ekonomické 
hodnotě elektroodpadu. 

Díky recyklaci lze využít více než 90 % 
materiálu z úsporných zářivek – plasty na 
výrobu různých plastových komponentů, 
kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický 
materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu 
v průmyslové výrobě. 

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit 
přírodu v naší obci a nevyhazujte úsporné 
zářivky do směsného odpadu.

V naší obci můžete vysloužilé světelné 
zdroje odevzdat ve sběrném dvoře (oteví-
rací doba: pátek 14:30 – 18:00 hod. a so-
bota 8:00 – 11:00 hod.) nebo je lze zanést 
do malé sběrné nádoby, která je umístěna 
na obecním úřadě. 

Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši 
obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice funguje již od roku 

Letošní akce Ukliďme Raškovice se zú-
častnilo 87 dobrovolníků a nasbíralo se 
1000 kg odpadu.

Děkujeme všem, kteří se akce Ukliďme 
Česko zúčastnili a dobrovolným hasičům 
děkujeme za pomoc při organizaci akce.

POZOR, POZOR!

Připomínáme, že sklo již NETŘÍDÍME na 
bílé a barevné!  

Do zelených kontejnerů na sklo můžete 
dávat i bílé sklo a naopak.

Martina Taichmanová

www.raskovice.cz
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2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hra-
dí přepravu sběrných kontejnerů do re-
cyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky 

tomu ušetříme finanční prostředky, které 
bychom jinak museli zaplatit za recyklaci 
nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně  
Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo 
neví, kam s vysloužilým elektrospotře-
bičem. Systém jejich sběru a recyklace, 
který se v České republice buduje už od 
roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisí-
ce možností, jak se domácích vysloužilců 
zbavit na nejrůznějších sběrných mís-
tech. Proč si ale se starým elektrem ještě 
naposledy neužít trochu zábavy nebo 
neudělat dobrý skutek?

Jen samotný ELEKTROWIN, největší 
český kolektivní systém pro sběr a re-
cyklaci elektra, už vytvořil na 13 500 

míst zpětného odběru. Jejich prostřed-
nictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřa-
zených elektrospotřebičů o hmotnosti 
více než 330 tisíc tun.

Sběrné dvory s jasně danou provozní 
dobou, kontejnery trvale umístěné na 
veřejně přístupných místech nebo třeba 
mobilní sběry organizované pravidelně 
obcemi jsou možností, na niž už jsme si 
všichni zvykli. Možná ale netušíte, že sta-
rým spotřebičem můžete také obdaro-
vat potřebné lidi, nakrmit zvířata v ZOO, 
nebo rozšířit muzejní sbírky.

Když „staré“ neznamená nefunkční  
Možná máte doma spotřebič, který stále 
dobře funguje, vy jste se ale rozhodli koupit 
nový, který má víc funkcí, menší spotřebu 
- nebo se vám prostě svým designem víc 
hodí do domácnosti. Pak máte šanci po-
moci potřebným lidem.

K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který 
rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává 
možnost nabídnout k dalšímu použití spo-
třebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom 
jsou ale stále funkční a mohly by po odbor-
ném posouzení, se zárukou, dále sloužit 
potřebným.

Projekt reaguje na požadavek zákona 
o odpadech, který zavedl pojem „opětov-
né použití“. Rozumí se tím „použití zpětně 
odebraného nebo odděleně sebraného 

elektrozařízení nebo komponentů takové-
ho elektrozařízení bez jejich dalšího pře-
pracování ke stejnému účelu, pro který byly 
původně určeny“.

Na webových stránkách www.jsemzpet.cz 
najdete kromě podrobných informací také 
formulář, přes který lze nabídnout svůj spo-
třebič k opětovnému použití. Odborníci na 
základě zadaných údajů posoudí vyplně-
né parametry zařízení, a pokud vyhovuje, 
přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci 
domů.

Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umís-
těno 101 spotřebičů, za celou dobu trvání 
projektu – tedy od roku 2014, kdy začala 
jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci 
jsou vesměs neziskové organizace.
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Hurá do muzea!  
I letos se mohou obyvatelé celé republiky 
zapojit také do projektu Máte doma mu-
zejní kousek?, který ELEKTROWIN připra-
vil ve spolupráci s Národním technickým 
muzeem. Možnost přihlásit „historické“ 
elektrozařízení do projektu mají všichni od 
1. března až do konce roku 2018. 

Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spo-
třebič, který byste rádi věnovali do sbírky 
Národního technického muzea, stačí udělat 
pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte 
jeho popis - odhadované stáří, stav, docho-
vané příslušenství, případně další informa-
ce (manuál, návod, prodejní doklad, apod.) 

a zašlete emailem do 31. prosince 2018 na 
adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní 
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování, využití a odstranění elektro-
zařízení a elektroodpadu všech skupin 
s hlavním zaměřením na velké domácí 
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elek-
trické nástroje a nářadí. Od svého založení 
v roce 2005, tedy za 13 let svého působení 
na trhu, zrecykloval více než 19 000 000 
vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti více než 330 000 tun.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů  
výrazně ulevila životnímu prostředí  
Loni občané odevzdali k recyklaci 6 238,00 kilogramů starých spotřebičů

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a ne-
používané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát 
vypovídající o přínosech třídění a recyklace 
elektrozařízení. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 

jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké 
množství jsme snížili produkci skleníkových 
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. In-
formace vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodo-
bě spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.

Zvířata žehličkou nepohrdnou  
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba 
medvěd grizzly, kočkodan Dianin a další 
zvířata chovaná v českých zoologických 
zahradách?

Jestli nevíte, nevadí.   je můžete pomoci 
nakrmit. Vhod jim přijde například stará 
žehlička, rychlovarná konvice nebo třeba 
toustovač. Ne, není to vůbec takový nesmy-
sl, jak se může zdát.

Celkem v sedmi zoologických zahradách 
byly v roce 2017 umístěny speciální kontej-
nery na vysloužilé spotřebiče, jejichž obsah 

pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral 
se o to ELEKTROWIN, který za naplněný 
kontejner vyplatí zoologickým zahradám 
finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí 
nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat 
za ty peníze dobrého.

Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet 
do ZOO, podívejte se včas na její webové 
stránky, jestli právě v té, kterou jste si vy-
brali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, 
nezapomeňte vzít s sebou nějakou tu elek-
trickou dobrotu.

www.raskovice.cz
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3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz

www.raskovice.cz
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Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vyřadili 6 238,00 kilogra-
mů elektra. Tím, že jsme ho následně předali 
k recyklaci, jsme uspořili 71,79 MWh elektřiny, 
3 510,39 litrů ropy, 339,75 m3 vody a 3,33 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 15,74 tun CO2 ekv., a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 70,92 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 lit-
rů ropy potřebných až k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozi-
tivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím 
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici 
více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát 
více než například v ekologicky vyspělém 
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně 
velké obci. Zároveň ulice a separační stá-
ní jsou doplněny o červené kontejnery na 
drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit 
vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběr-
né místo na www.sberne-dvory.cz nebo na 
www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného od-
běru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do oka-
mžiku finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky studie jsou pre-
zentovány jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Raškovice

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 238,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
71,79 MWh

Úspory vody *
339,75 m3

Úspory ropy **
3 510,39 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 70,92 t

Úsporu primárních
surovin
3,33 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 15,74 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
4 560 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
51 623 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

www.raskovice.cz
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Z  p é r a  n a š i c h  k r o n i k á ř ů :
Významné životní jubileum

Je nesporné, že jedním z nejzajíma-
vějších a nejkrásnějších míst v naší obci 
je Oáza šťastného a zdravého života. Ve 
Dnech otevřených dveří si zájemci mohou 
prohlédnout krásnou zahradu, labyrint, 
meditační altánek a především hlavní 
budovu s jógovým sálem, saunou a po-
koji pro účastníky týdenních kurzů. Dnes 
Oáza představuje jedno ze tří jógových 
školicích pracovišť v republice akredito-
vaných ministerstvem školství. Byly zde 
vyškoleny stovky učitelů Rádža jógy, vy-
dávají se publikace a učebnice jógy a CD 
s nahranými technikami jógy, kterých je 
už 16. Oázu využívají nejen místní oby-
vatelé a lidí z okolí, ale i návštěvníci ze 
všech koutů republiky. Na tom všem má 
velký podíl náš rodák Zdeněk Šebesta, 
syn Marie a Ludvíka Šebestových, jenž 
se 26. května dožil úctyhodných 90 let. 
Zaměříme se na jeho životní dráhu od 
dětství po současnost.

Po absolvování 2. třídy místní měš-
ťanské školy přešel na gymnázium ve 
Frýdku-Místku. Po uzavření této školy 
nacisty nastoupil Zdeněk na Uměleckou 
dřevařskou školu ve Valašském Meziříčí, 
vybral si obor řezbářství.  V roce 1945, 
se vrátil na gymnázium, které ukončil 
úspěšnou maturitou. Následně si zvolil 
práci technického konstruktéra v Mo-
stárně Lískovec, kde působila pobočka 
Hutního projektu. Zaměstnání přerušila 
vojenská prezenční služba. Po návratu do 
civilu nastoupil zpět do Hutního projektu, 
tentokrát již do samostatné firmy působící 
v Místku. Pracoval zde nepřetržitě až do 
odchodu do důchodu.

V mládí se zprvu věnoval horole-
zectví, leteckému plachtění a sjíždění 
divokých řek. Zhruba kolem třicítky se 
začal zaměřovat na filozofii, budhismus 

a křesťanství. Nad všechna tato učení 
u něj převládla Rádža jóga zachycující 
celý život člověka od morálního aspek-
tu, přes tělesnou schránku až k duchovní 
činnosti.

Jeho počátky poznání jógy jsou spoje-
ny s ostravským profesorem tělesné vý-
chovy Vladimírem Mlýnským, který začal 
učit jógu v Ostravě, Frýdku-Místku a oko-
lí. Bylo to obtížné období, protože se těž-
ko sháněla odborná literatura, zvláště ze 
zahraničí. Jóga v tom čase představovala 
spíše sportovní odvětví. Po smrti pana 
profesora přebrali štafetu učitelé jógy, 
jeho žáci a mezi nimi i Zdeněk. Nejdříve 
přednášel v Národním domě, na Růžo-
vém pahorku, odtud přešel do Kulturního 
domu Válcoven plechu.

Díky svým aktivitám v devadesá-
tých letech - působení v rozhlase a v 
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regionálním tisku, získal Zdeněk Šebesta 
postupně široký okruh zájemců o jógu, 
mezi nimi i svou nynější „pravou ruku“, 
Lenku Kovalovou. Spolupracují spolu již 
23 let. V roce 1996 založili Školu jógy pod 
názvem KARAKAL na 9. ZŠ ve Frýdku-
-Místku.  Jejich významným činem bylo 
rozhodnutí pustit se do výstavby Oázy 
v Raškovicích, pro kterou Zdeněk daroval 
pozemek, místo, kde se narodil. Po tříle-
tém pracovním úsilí, při kterém příznivci 
jógy odpracovali stovky brigádnických 
hodin, se stal objekt funkční ke konci roku 
2011. Bylo ho možné kolaudovat.

Dnes Oáza šťastného a zdravého 
života s tvořící se japonskou zahradou, 
s meditační zvonicí a labyrintem žije ruš-
ným děním. Centrum Školy jógy KARA-
KAL a velká část aktivit s ní spojené byly 
z Frýdku-Místku převedeny do Raškovic. 
Probíhají zde krátkodobé i dlouhodobé 
kurzy jógy, odborné přednášky, čaje 
o páté a další programy. Důležitou náplní 
je škola jógy, která má devět ročníků. Jsou 
pro ni vypracovány i potřebné učebnice.

Od loňského roku, vzhledem ke své-
mu věku, začal Zdeněk, nejstarší učitel 
jógy v České republice, značnou část 
svých aktivit omezovat a předávat je 
mladším. Závěrem jubilantovi upřímně 
přejeme ještě mnoho let spokojeného ži-
vota. Jsme přesvědčeni, že jeho tělesné 
i duševní zdraví jen potvrzuje zdárný vliv 
jógy pro ty, kteří se jí pravidelně věnují.
Dvě zajímavosti z Oázy zdravého a šťast-
ného života

V letech 2006 - 2011 probíhala v raš-
kovickém areálu jógy stavba meditačního 
altánku. Tento objekt ukrývá dvě vzácná 
umělecká díla. K nim patří zvon Karakal, 
který byl odlit ve známé zvonařské firmě 
paní Dytrychové v Brodku u Přerova. Po-
tvrzuje to certifikát – osvědčení o pravosti 
z jmenované dílny. Zvon má na svém dol-
ním okraji nápis: Do ráje se nevstupuje 

včera ani zítra, ale dnes. Ve středu zvonu 
je znak Školy jógy KARAKAL. Druhou 
vzácností altánku je meditační oltář od 
akademického malíře Jaromíra Skřiván-
ka, velké umělecké osobnosti, který žil 
několik let v Indii a jeho díla zdobí galerie 
v Americe, Anglii a v neposlední řadě i v 
Praze.

V zahradě jógy vzniklo v letech 2011 
- 2016 další výjimečné dílo – meditační 
kruhový labyrint, jeden z nejperfektněj-
ších v Evropě, vysazený ze stovek tisů. 
Uprostřed stojí socha akademického so-
chaře Radima Hankeho Probouzející se 
víla, kterou Zdeňkovi Šebestovi věnovali 
učitelé jógy k jeho 85. narozeninám. 

  

Anežka a Jiří Nitrovi,  
kronikáři

www.raskovice.cz
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KŘEST, AUTOGRAMIÁDA A DEVADESÁTKA
V OÁZE ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA

V sobotu 2. června jsme měli tu čest 
a potěšení přivítat se v OÁZE se spoustou 
přátel a příznivců u příležitosti vydání 
knihy SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ. 
Kniha z části navazuje na první knihu 
ZASTAVENÍ NA CESTĚ, tentokrát po-
hledem muže, který, ostatně jako mnoho 
z nás, se v životě dostal do určitého bodu, 
kdy se musel rozhodnout vyřešit složitou 
životní situaci. I jeho, podobně jako hlav-
ní hrdinku první knihy, zavede cesta do 
Beskyd, kde najde nejen svého drsným ži-
votem tesaného, moudrého příbuzného, 
ale spoustu dalších nových přátel, kteří 
jsou ovšem z docela jiného soudku, než 
lidé, se kterými se jako žurnalista setká-
val při svém působení v Praze … Kromě 
příběhu našeho milého hrdiny zde čtenář 
může najít mnoho praktických rad, dopo-
ručení a návodů, které mohou být velmi 
úspěšně nápomocny při setkání s různý-
mi životními situacemi a pro vnitřní klid 
a vyrovnanost, ale také celou řadu příhod 
a příběhů, které se v minulosti skutečně 
staly, a nebo, o kterých se živě vyprávělo. 
Zdeněk nám knihu představil a reakce 
posluchačů na úryvek, který nám přečetl, 
potvrdila, že se u čtení knihy můžeme 
opravdu dobře pobavit. 

Je nám velkou ctí, že naše pozvání 
přijal mezi jinými vzácnými hosty také 
starosta obce Raškovice pan Jiří Blahu-
ta, knihu slavnostně pokřtil a popřál jí 
mnoho čtenářů.

A protože Zdeněk v uplynulých dnech 
oslavil devadesáté narozeniny, samo-
zřejmě všichni využili příležitost a po-
přáli mu k tomuto krásnému životnímu 
jubileu. Máme obrovskou radost, že celá 
řada hostů přijala naši výzvu udělat leg-
raci a překvapit Zdeňka ve stylizaci do 
čínsko-japonského či jiného podobného 

stylu. Z celého srdce děkujeme všem, 
kteří přišli společně s námi strávit moc 
hezké chvíle, a vytvořili atmosféru, na 
kterou budeme ještě dlouho vzpomínat. 

Přejeme všem čtenářům Rašky krás-
né léto, prožité podle vlastních představ 
a hlavně plné pohody a spokojenosti. 
Budeme moc rádi, když se s vámi při ně-
které příležitosti setkáme. Podzimní lekce 
v OÁZE začnou po prázdninách 17. září 
a program prázdninový i další najdete 
jako vždy na našich stránkách www.jo-
ga-karakal.cz. 

Se srdečným pozdravem  
a přáním všeho dobrého 

Učitelé a přátelé Školy jógy KARAKAL

gratulace starosty obce

řada gratulantů nebrala konce
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vítáme oslavence

posloucháme se zatajeným dechem

bavili jsme se 

přípitek s oslavencem

autogramiáda

převleky nás bavily

kniha pokřtěna

stan ukrýval spoustu dobrůtek

www.raskovice.cz
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Úspěšný jubilejní rok je za námi
Každá instituce se zapisuje do paměti 

místa neopakovatelnou historií, kterou 
v případě naší školy píší žáci, učitelé, 
správní zaměstnanci a rodiče od roku 
1923. Tehdy byla v budově původně 
sloužící jako arcivévodská hospoda zří-
zena měšťanská škola. Jednalo se o první 
vesnickou měšťanskou školu v dnešním 
okrese Frýdek-Místek a je třeba zmínit, že 
její objekt sloužil před rokem 1848 jako 
správní budova knížecího velkostatku (tzv. 
zámek hraběte Pražmy). Právě u příleži-
tosti 95. výročí existence školy připravila 
škola hned několik akcí. Pravděpodobně 
mezi ty největší události patřil 30. kvě-
ten 2018 - den otevřených dveří spojený 
s výstavou výtvarných prací žáků a školní 
akademie v raškovickém hotelu Ondráš, 
na které vystoupily děti z pěveckého sboru 
CARO a Klíček, dále z tanečního, divadel-
ního i výtvarného kroužku. Věříme, že to 
byl pro všechny příjemný kulturní zážitek 
s připomínkou toho, jakou důležitou sou-
částí života naše škola je nejen v Raškovi-
cích, ale i v okolních obcích.

Tento výroční rok vyplňovala spousta 
soutěží, ať už předmětových či sportov-
ních, dále programy v rámci prevence, 
akce z kultury i ekologie a v tomto výčtu 
by se dalo dlouze pokračovat. A proto-
že se našim žákům velmi dařilo rovněž 
ve druhém pololetí, přivezli do Raškovic 
hned několik diplomů. Za všechny jmenuj-
me následovné. V krajském kole soutěže 

Pangea (pod záštitou českých matematiků 
a fyziků) se umístil Martin Staroba (5.A) 
na 3. místě (z celkem 751 soutěžících 
žáků). Stejnou pochvalu si zaslouží Ště-
pán Čompa (6.B). Ten totiž získal 9. místo 
v krajském kole astronomické olympiády. 
Krajské kolo řešilo 787 žáků z 210 škol 
ČR, takže se jedná o vynikající výsledek. 

Naší škole se však nevyhnula ani prv-
ní místa. Jedno z nich získali žáci Terezie 
Němcová, Martin Sonnek a Valentýna 
Vepřeková (8.A) ve vědomostní soutěži 
Křížem krážem Slezskou branou, které se 
naše škola zúčastnila podruhé. Účelem 
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tohoto vlastivědného klání je podpoření 
pozitivního vztahu dětí k obcím, místu, 
kde žijí i k okolním obcím. Pod patroná-
tem sdružení svazku obcí Slezské brány 
se konal rovněž druhý ročník branného 
dne v Raškovicích. Z tohoto květnového 
závodu vybojovalo družstvo starších žáků 
ve složení:  Marek Šulc (8.A), Matyáš 
Ochman (8.A), Martin Sonnek (8.A), 
Kristýna Maťaťová (8.A) a Miriam Ko-
llárová (9.A) 1. místo. Ze sportovních 
soutěží to ale není všechno. Hned dvakrát 
přivezli žáci do školy 2. místo z fotbalové 
soutěže McDonald´s Cup. A 1. místo vy-
hráli v kategoriích štafeta a hod míčkem 
hoši z 5. – 7. tříd na stadionu Slezan ve 
Frýdku-Místku na 50. ročníku atletického 
mítinku Pohár rozhlasu.

Život ale není jen o soutěžích, ale také 
o poznávání i objevování. To zažívají děti 
například v hodinách českého jazyka a li-
teratury. V průběhu tohoto pololetí na-
vštívily ve výuce školní knihovnu, ve které 
se dozvěděly, jaké knihy si mohou vůbec 
půjčit i jaký systém zde vlastně funguje. 
Kromě toho se i nadále setkávaly s paní 
knihovnicí Marii Zemanovou v obecní 
knihovně. Přiblíženy jim byly bajky, národ-
ní obrození, počátky čtenářství v Raškovi-
cích nebo základní přehled knih věnujících 
se příběhům ze života dětí. Kdo rád čte, 
mohl se zúčastnit tradiční akce s názvem 

Noc s Andersenem. Letošní ročník byl ve 
znamení děl Jaroslava Foglara a na děti 
z 3. – 5. ročníky čekaly úkoly ve skupinách, 
zajímavé hry a v neposlední řadě přespání 
v prostorech školy.

Jubilejní rok 2018 souvisí kromě vzniku 
raškovické měšťanské školy ještě s jedním 
významným výročím – vznikem samo-
statného Československa v roce 1918. 
K tomuto tématu přichystali učitelé děje-
pisu speciální seminář zaměřený kromě 
toho na 1. světovou válku. Děti si během 
programu prohlédly třeba dobové novi-
ny i peníze, válečné odznaky či fotografie 
s Tomášem Garriguem Masarykem. Na 
tento seminář volně navazuje soutěž His-
torie naší státnosti, kterou pořádá ško-
la ve spolupráci s místní knihovnou. Na 
nejlepší řešitele čeká exkurze do bunkrů 
a opevnění v Darkovičkách i Darkovicích.

Děti byly rovněž vzdělávány v oblasti 
prevence. Bylo připraveno pro ně hned 
několik výukových lekcí – o problematice 
zneužívání návykových látek (9. ročník), 
EDI - učení se vnímat své emoce a propo-
jovat je se svými životními zkušenostmi 
(2. ročník), „Srdcem, ne očima“ – o boji 
proti předsudkům (1. stupeň), Škola 
osobního života – o dopívání (7. – 9. roč-
ník). Žáci 7. – 9. ročníku navštívili v dubnu 
na železničním nádraží protidrogový vlak. 
V jeho šesti vagonech se dozvěděli vše 
o nebezpečí drog.

www.raskovice.cz
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Součástí školy je též Ekotým, pod jehož 
organizací se konaly dvě celoškolní akce – 
Den vody (březen) a Den země (duben). 
Že jsou tyto dny smysluplné a činnost raš-
kovického Ekotýmu hodnotná usoudily 
lektorky Ekoškoly při dubnovém auditu. 
Naše škola totiž úspěšně obhájila již tře-
tí titul EKOŠKOLY! Dle zprávy z auditu 
je zdejší škola „výrazně environmentálně 
profilovaná“ a údajně o tom svědčí „pro-
středí i nad-
šení zaměst-
nanců a členů 
Ekotýmu.“ 

O čem vy-
povídají výše 
uvedené řádky? 
Zajisté o tom, že 
raškovická zá-
kladní škola není 
jen „nějakou 
schovanou ško-
lou v horách“, ale 
dobře viditelnou 

institucí s úspěšnými žáky a nadšenými 
učiteli. A co takové škole popřát při vý-
znamném výročí jako je 95 let její existen-
ce? Určitě spoustu dalších let alespoň ve 
stejném duchu i tempu! A na závěr nezbý-
vá nic jiného, než všem čtenářům, žákům, 
rodičům a zaměstnancům školy popřát 
příjemné prožití prázdnin a krásné léto!

Mgr. Pavel Březinský
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Školní preventivní projekt – Kybersmetí ubíjí naše děti!

Je to v pořadí už pátý projekt věnovaný preventivním aktivitám. Finanční 
prostředky k jeho realizaci jsme získali v rámci grantového řízení Moravsko-
slezského kraje. 

Dnešní děti vyrůstají v prostředí pře-
syceném konzumem, matérií, v době spě-
chu a nedostatku času.

času.  Vyrůstají ve světě, kde místo 
krtečka a Ferdy mravence formují jejich 
charakter, postoje a názory různí kostlivci, 
zombící, upíři a jiné zrůdy. Vyrůstají ve 
světě zaplaveném agresi, násilím, erotikou 
a pornografií. Na film, kde se nic neděje 
– není tam žádná vražda a sex, se nevypla-
tí ani podívat. To jsou podle nich blbosti 
a žádné vzrůšo! A tak toto vzrušení hledají 
jinde – na internetu. Děti mají neomezený 
a nekontrolovatelný přístup k internetu. 
Stačí jenom jedno kliknutí tlačítkem nebo 
myší a ocitnou se ve světě, kde není nic 
svaté. Dennodenně jsou bombardování 
různými informacemi, které zahlcují jejich 
smysly, mediálním smetím, které ovlivňuje 
jejich postoje a názory, jsou pod vlivem 
kultu těla a sexu. 

V rámci školního preventivního pro-
jektu – Kybersmetí, ubíjí naše děti a jeho 
třetího bloku - Škola osobního života-
-zdravá integrace sexuality aneb proč se 
Marge Simpsonová svléká pro Playboy?, 
proběhnou v 7. až 9. ročnících preventivní 
lekce s MUDr. Marií Fridrichovou, z centra 
pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Cílem těchto několikahodinových 
lekcí je inspirovat dospívající mladé lidi 
k pozitivnímu pohledu na sebe sama, 
na lidskou důstojnost, lásku, manželství 

a ukázat pozitivní význam lidské sexuali-
ty ve vztahu lásky. Poukázat také na rizi-
kové sexuální chování, jeho důsledky, na 
dopady předčasného sexuálního života. 
U žáků, kteří vyrůstají v neharmonickém 
prostředí, neúplných, narušených rodi-
nách, program přispěje k přerušení ne-
gativního transgeneračního přenosu. Té-
mata jsou přizpůsobena věku žáků a týkají 
se pohledu na sebe sama, na vztah já a ty, 
plodnost v životě dvojice, plánované rodi-
čovství, sexuálně přenosné nemoci, výběr 
partnera, rizikové sexuální chování a dal-
ší…Tohoto bloku se mohou účastnit i žáci 
jiných kultur a různého vyznání, neboť 
hlavní důraz je kladen na hodnotu lásky, 
úcty, tolerance, zdrženlivosti. Dotkneme 
se také vlivu médií, vrstevníků, party na 
sex. život dospívajících, na zhoubný vliv 
pornografie. Jednotlivé lekce probíhaly 
během dubna a začátkem května. 

Tímto bych ráda poděkovala lektorce 
Mudr. Fridrichové Marii, která si pro nás 
vždy najde čas.  Svým vlastním elánem, 
odborně, a přitom jednoduše a lidsky, vel-
mi zajímavě provede žáky zákoutími lid-
ských vztahů, sexuálním chováním v do-
spívání. Sděluje žákům nejenom kvalitní 
a odborné informace, ale také vykresluje 
zkušenosti osobních příběhů z poraden-
ské praxe. 

PaedDr. Jana Halamová, 
školní metodička prevence

www.raskovice.cz
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Úspěšný školní rok a kvalitní práce
Vážení čtenáři Rašky, jako každoroč-

ně naše veřejná škola prochází kontrola-
mi a revizemi, které jsou neopomenutel-
né a snad i potřebné. I letos jsme si těchto 
kontrol z řad institucí užili za první po-
loletí tohoto kalendářního roku více než 
dost. Přesto si myslím, že se s Vámi rádi 
podělíme o závěry kontroly České školní 
inspekce, která má na vývoj a přeměny 
školy asi největší dopad. Celá zpráva je 
veřejná a najdete ji na stránkách školy 
i ČŠI. Vybíráme vzhledem k místu ve zpra-
vodaji: závěr 

- Od poslední inspekční činnosti v roce 
2012 došlo ke zvýšení úrovně kvality 
materiálních a prostorových podmí-
nek školy a postupnému nárůstu po-
čtu žáků základní školy. Škola zavedla 
etickou výchovu, nadále úspěšně roz-
víjí aktivity v oblasti environmentální 
výchovy a vzdělávání.

Silné stránky
- Ředitelkou školy nastavená jasná pra-

vidla a řídící mechanismy umožňují 
efektivní organizaci školy a její rozvoj 
a zajišťují, že škola je bezpečné, pří-
jemné a vstřícné místo pro osobnostní 
rozvoj žáků.

- Systematickým působením ředitelky 
školy, její osobní zainteresovanosti 
v oblasti řízení a rozvoje školy, vzájem-
nou spoluprací členů pedagogického 
sboru i ostatních zaměstnanců se ve 
škole daří vytvářet zdravé pracovní 
prostředí a klima podporující efektivní 
průběh vzdělávání.

- Organizace vzdělávání a způsob ko-
munikace pedagogů s dětmi má po-
zitivní vliv na vytváření velmi dobrého 
klimatu ve třídách, přispívá k úspěšné 
adaptaci nově přijatých dětí na pod-
mínky mateřské školy.

- Etická výchova ve dvou třídách mateř-
ské školy probíhá s reálnými příklady 
a prožitky.

- Zapojení školy do projektů a soutěží, 
spolupráce se zřizovatelem i ostatními 
partnery účinně podporují všestranný 
rozvoj osobnosti dětí a žáků.

- Vychovatelky školní družiny systema-
ticky promýšlejí a připravují zájmové 
vzdělávání žáků, reagují na potřeby 
žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami, pravidelně průběh vzdělává-
ní vyhodnocují.
Co dodat, že naše škola je na vysoké 

úrovni a může se směle poměřovat s ji-
nými nejen vesnickými školami, vycházejí 
z ní žáci dobře připraveni pro další studi-
um a co nás nesmírně těší i další životní 
cestu. Což slýcháváme z úst řady kolegů 
dalších škol středního vzdělávání. Žáci 
mají na čem stavět ve svých znalostech, 
a hlavně jsou to „lidé“, vybavení schop-
nostmi mezi sebou komunikovat, ohledu-
plně se chovat, asertivně se umět prosa-
dit, kde je třeba.

Velmi si ceníme toho, že se nám poda-
řilo vytvořit ve škole bezpečné prostředí 
pro děti i žáky, ve kterém se cítí dobře 
a našly si své zájmy i uplatnění. Bývalí 
žáci se rádi vracejí a již přivádějí s důvě-
rou i své děti.

Nic nejde samo o sobě, dovolte mi 
touto cestou poděkovat za vysokou kva-
litu a profesionalitu všem pracovníkům 
školy, ať už pedagogům či nepedago-
gickým, neboť bez jejich práce a vyso-
kého odborného i lidského nasazení by 
škola této kvality nedosahovala. A škola 
plná lidí od rána do večera bude vždy 
o lidech, jejich vzájemné spolupráci, 
komunikaci, sdílení, ochotě a toleranci, 
týmovosti, což se nám daří. 

Samozřejmě bez podpory zřizovatele 
by tato nastavená cesta nikam nevedla, 
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3. dětský cyklozávod Raškovice 2018
Již třetí ročník tohoto závodu proběhl 

úspěšně v sobotu 26. května 2018. Orga-
nizátoři pan Milan Doležal a Tomáš Jastr-
zebski přišli letos s myšlenkou podpořit 
závodem handicapované děti místní školy 
a věnovat výtěžek z dobrovolného startov-
ného na nákup pomůcek a zajištění škol-
ního vybavení potřebným dětem. Na akci 
s výraznou účastí bylo vybráno celkem 
6.500,- Kč, za což velmi děkujeme nejen 
všem, kdo závody připravovali, soutěžícím 

a rodičům dětí, ale rovněž všem sponzo-
rům, jejichž zapojení přispělo ke zdár-
nému průběhu celého odpoledne, a to 
obci Raškovice a místnímu fotbalovému 
klubu za poskytnutí areálu, firmám Z+M 
Partner, Silvini, Lesy ČR, Kubík, Kola-
go, Lignus, Saft, s jejichž přispěním byly 
zajištěny medaile, trička a ceny pro děti, 
Gastro servis Ladislav Vojkovský, jež 
částku za prodej kávy během akce v hod-
notě 1.220,-Kč věnoval ke startovnému 

děkuji tedy za plnou důvěru a morální 
podporu ve všech činnostech školy panu 
starostovi Jiřímu Blahutovi a dalším zastu-
pitelům obce, kteří se mnozí sami, i přes 
své časové a pracovní vytížení, ochotně 
podílejí velkou měrou na akcích a soutě-
žích školy a málokdy odmítnou, pan Ro-
man Václavík, pan Jaroslav Mikoláš.

Nemůžeme zapomenout ani na dobré 
a účinné propojení se zástupci ostatních 
okolních obcí, z nichž k nám děti do školy 
dojíždějí. 

Úzká spolupráce mezi školou a míst-
ní knihovnou je již tradicí, a proto 

poděkování za osvětovou činnost a růst 
žáků na poli kulturně vzdělávacím zaslou-
ží také paní Marie Zemanová.

Letošní jubilejní rok završujeme s 387 
žáky v ZŠ a 76 žáky v MŠ. Za poslední 
období jsme zaznamenali nárůst o více 
než plnou čtvrtinu kapacity školy i školky.

Toto poznání je pro nás potěšující, ale 
hlavně zavazující, proto si ceníme důvěry 
rodičů, že k nám své děti přivádějí i z širo-
kého okolí a je v našich silách i nadále na-
bídnout to nejlepší, co můžeme. 

Mgr. Hana Kachtíková
Ředitelka školy

www.raskovice.cz


28

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Jak se nám dařilo na cestě k titulu Ekoškola
Naše škola je součástí meziná-

rodního programu Ekoškola. 

Tento program koordinuje or-
ganizace FEE (Federation for Envi-
ronmental Education), koordináto-
rem programu pro ČR je Sdružení 
TEREZA. Program probíhá pod záštitou 
Ministerstva životního prostředí ČR a Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Program Ekoškola přináší jedinečnou 
možnost, jak umožnit žákům ve škole ře-
šit skutečné problémy a prožít radost z vý-
sledků své práce. Životní prostředí se stává 
něčím, co se jich týká a co mohou sami 
ovlivňovat. 

Cílem  programu je propojení teoretické 
výuky environmentální výchovy s praktický-
mi kroky vedoucími k ekologicky šetrnému 
provozu a zlepšení prostředí a okolí školy.

V červnu 2002 jsme úspěšně zapoji-
li do mezinárodního programu Ekoškola 
a získali tak poprvé titul EKOŠKOLA. Ten-
krát byl tento titul udělen pouze 10 školám 
z celé republiky.

V roce 2014 jsme se opět v Senátu par-
lamentu ČR ve Valdštejnském paláci zúčast-
nili slavnostního předávání mezinárodního 

titulu Ekoškola (Eco–Schools) pro 
rok 2014–2016.

V roce 2016 jsme mezinárodní 
titul Ekoškola obhájili na období 
2016–2018. 

V letošním školním roce jsme 
si stanovili nemalý cíl, tento titul znovu 
obhájit a mít právo jej používat až do roku 
2022. Nezaháleli jsme a hned v září jsme se 
do uskutečnění našeho „snu“ pustili. 

Nyní jsme obdrželi zprávu o výsledcích 
z auditu:

„Základní škola a mateřská škola Raš-
kovice je výrazně environmentálně profi-
lovaná. Je to zřejmé z prostředí i nadšení 
zaměstnanců a členů Ekotýmu. Svým aktiv-
ním působením, akcemi a informováním, 
zasahuje do povědomí nejen žáků, ale 
i obyvatel obce. Program Ekoškola je již 
na škole zažitý a neustále se jeho realizace 
zdokonaluje…“

20. června pojedeme do Prahy a zú-
častníme se slavnostního předávání ti-
tulů Ekoškola, které proběhne v budově  
Senátu ČR 

Ocenění je umístěno na 2. straně 
zpravodaje.

jako součást daru handicapovaným dě-
tem, panu Romanu Florianovi, jež poskytl 
poukaz do Bike penzionu Nigra Aqua na 
2 noci pro 4 osoby v Rychlebských ho-
rách na závěr vylosovanému účastníkovi 
závodu.

K pobavení i poučení malých i velkých 
se zapojila do akce Policie ČR s ukázkou 
svých vozidel, která celé odpoledne byla 
k dispozici v areálu i s odborným výkla-
dem policistů. 

Počasí přálo, atmosféra celé akce 
byla vynikající, děti si soutěž užily 

a předvedly sportovní nasazení a pro-
fesionalitu každým coulem, ať už doje-
ly první nebo poslední. Protože to roli 
nehrálo, smyslem akce bylo si užít den, 
zasportovat, pobavit se a udělat něco 
pro své zdraví a tím prospět druhým.  
Děkuji všem organizátorům, rodičům, 
hostům, a především malým cyklistům za 
skvělou sportovní akci a prosociální pří-
stup. A za rodiče a děti s handicapem za 
celkovou částku k smysluplnému využití 
v hodnotě 7.220,-Kč.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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Jak jsme při plnění programu postupovali?
Ve škole pracuje ekotým, který 

tvoří zástupci některých ročníků 
a učitelé, ředitelka školy a správ-
ní zaměstnanci školy.  Na schůz-
kách se žáci zabývají aktivitami 
týkajícími se vybraných témat 
Ekoškoly, rozhodují se o zapo-
jení do projektů, učí se sestavovat 
plán činností a provádět jeho kont-
rolu. Provádějí analýzu ekologického sta-
vu školy, což je jedním z hlavních kroků, 
které škola musí uskutečnit, aby mohla 
být nastartována změna k lepšímu – tedy 
šetrnějšímu provozu.

Žáci zjišťovali, zaznamenávali a hod-
notili současný stav školy v oblastech 
odpady, energie, voda, prostředí školy 

a udržitelného rozvoje, nyní se 
zabývají novým tématem zodpo-
vědné spotřebě potravin. Ana-
lýza jednotlivých oblastí byla 
řešena během školního roku – 
v rámci světového Dne stromů, 

Dne vody, Dne Země, schůzek 
a úkolů pro ekotým. Výsledky 

z plnění jednotlivých úkolů jsou vy-
stavovány na nástěnce, jsou součástí 
hlášení školního rozhlasu, zveřejňovány 
prostřednictvím webových stránek školy 
a obecního zpravodaje Raška. Žákovské 
aktivity jsou prezentovány samotnými 
žáky na konferenci.

 Ekotým ZŠ a MŠ Raškovice
Koordinátorky EVVO: Naděžda Koperová, 

Markéta Muroňová, Markéta Juřicová

Poslední douška jedné organizace
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH)
Vždy začíná zpráva příjemnější. 

Už tomu bude půl roku, ale nedá se 
opomenout a zapomenout na krásná vy-
stoupení žáků základní školy a mateřinky. 

O poslední se postarala ta nejmenší 
třída „Včeličky“. Obětavé paní učitelky 
Zdeňka Hermanová a Jaroslava Škandero-
vá nacvičily s těmi nejmenšími překrásné 
písně a básně, dokonce i divadelní scénku 
„Vánoční příběh“ o narození Ježíška. Byla 
to mravenčí náročná práce a výsledek se 

dostavil. Bodří ogárci ve valašských ha-
lenách vyzbrojeni valaškami byli vskutku 
roztomilí i matička Ježíška a dobrá vypra-
věčka! Posluchači ani nedutali a nejedno-
mu skanula slzička dojetí.

Děkujeme dětičkám a p. učitelkám 
za krásné odpoledne a p. ředitelce Mgr. 
Kachtíkové, že nám byla nakloněna a po-
starala se po mnohá léta o zpestření na-
šich vánočních besídek. 

Díky, díky, díky!

www.raskovice.cz


30

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Zpráva druhá, která je už delší dobu 
známá: bohužel volání SOS se odrazilo 
od kamenných srdcí, nebylo vyslyšeno. 
Je pohodlnější být opečováván, než pe-
čovat o jiné.

Tedy po mnoha letech: kdy jako Svaz 
invalidů pod vedením p. Klimeše byl 
z Dobré přesídlen do Raškovic (před 30-ti  
lety přejmenován na SPCCH) k 1. 12. 
2017 pro neochotu a nezájem o vedoucí 
funkci zanikl.

Mně nezbývá nic jiného než poděkovat 
členkám výboru p. J. Bilasové, M. Kohu-
tové, M. Hrůzkové a M. Foldynové za ne-
zištnou a obětavou práci pro lidi. Dvěma 
posledním patří také poděkování za pro-
dej kytiček „Liga proti rakovině“.

Letos v části obce nebyly kytičky nabí-
zeny pro každoroční nemístné a urážlivé 
poznámky. 

Naopak musím poděkovat všem těm 
občanům, kteří ochotně přispěli. Nikdy 
nevíme, kdy kterýkoliv z nás budeme léč-
bu potřebovat.

V závěru děkuji všem, kteří organizaci 
byli nakloněni a různým způsobem pomá-
hali v činnosti.

Zejména paní doktorce Carbolové, 
panu starostovi a v neposlední řadě paní 
Evě Rakové, která byla nápomocná v ob-
lasti administrativy.

P.S. Není nikdy vše ztraceno!
Najde-li se spasitel, organizaci opět 

vzkřísí.
S přáním pevného zdraví končím.

Růžena Muchová, 
předsedkyně SPCCH
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AKCE NA PRAŠIVÉ

• 13. června - Malá pouť - mše v 10:30 a 17:45 hodin

• 17. června - Velká pouť - mše v 10:30 hodin

• 2. července - Setkání křesťanských dětí a mládeže

• 21. července - akce pro rodiny s dětmi „Beskydské hřebenovky“

• červenec až srpen - Mše každou neděli v 10:30 hodin 
 a každou středu v 17:45 hodin

• 21. října - Krmáš - mše v 10:30 hodin

• 31. prosince - Mše v 15:00 hodin  

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše chata Prašivá

www.ChataPrasiva.cz

N A L E Z E N Ý  P E S
Ještě se nám neozval ani majitel, ani kdo by postrádal mladého krás-

ného pejska, prosíme případné zájemce, aby se nám ozvali na obecní 
úřad nebo přímo p. starostovi: 602 569 713.

www.raskovice.cz
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MÍSTNÍ  
KNIHOVNA  
RAŠKOVICE

Z A V Ř E N O
28. 5. – 20. 8. 2018

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY

DO BUDOVY ŠKOLY

DOVOLENÁ

Malá galerie a Památník Raškovic 
Z DŮVODU PŘESTĚHOVÁNÍ KNIHOVNY

DOČASNĚ UZAVŘENY

P A M Á T N Í K  R A Š K O V I C 

stálá národopisná expozice historie obce 

ABYCHOM NEZAPOMNĚLI 
V Ý S T A V A

HISTORICKÝCH DOKUMENTŮ 
A SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

S UKÁZKOU TRADIČNÍHO BYDLENÍ 
A HOSPODAŘENÍ

NA ZÁMKU V PASKOVĚ

DO 3. 6. 2019
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Centrum společných služeb v roce 2018 
 
Centrum společných služeb (CSS) je servisní organizace sloužící občanům regionu a starostům obcí 
v území Regionu Slezská brána, která zahájila činnost 1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst a 
obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Projekt bude probíhat 
do 31. června 2020.  
 

Aktivity Centra  

Centrum společných služeb pomáhá obcím s novou legislativou 

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR je významně přísnější legislativa, která se týká 
všech orgánů veřejné moci. Kromě měst a obcí i všech mateřských, základních a středních škol, ale 
také nemocnic s ohledem na data, která spravují. Evropské nařízení mimo jiné změní všechny vnitřní 
předpisy, které se týkají nakládání s osobními údaji. Obce tak musí znát potřebnou legislativou, 
upravit svá interní pravidla, provést analýzu získávání a zpracování osobních údajů, upravit smlouvy 
se zpracovateli osobních údajů, zřídit a obsadit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů atd. 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabude účinnosti 25. května 2018.  

Díky nařízení o ochraně osobních údajů bude moci občan získat informaci, zda jsou či nejsou jeho 
osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má občan právo tyto osobní údaje získat a 
zároveň má právo získat následující informace: 

➢ účely zpracování, 

➢ kategorie dotčených osobních údajů, 

➢ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

➢ plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

➢ existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést 
námitku, 

➢ právo podat stížnost u dozorového úřadu, 

➢ veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu 
údajů, 

➢ skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

I. / 2018 

www.raskovice.cz
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Verše Zdeňky Kasíkové
Snad téměř každý člověk zkoušel ně-

kdy v životě napsat pár veršů nebo ce-
lou báseň. Většinou se tak stává v době 
dospívání. Ono stačí lehnout si za teplé 
tmavé noci do trávy a dívat se na hvězdy. 
Verše se začnou v hlavě rodit samy a stačí 
je jen zaznamenat na papír. Ale na druhý 
den nebo po čase, když si po sobě toto 
rýmování dotyčný(á) přečte, tak zjistí, že 
to za nic nestálo a papír odloží nebo verše 
přímo hodí do koše.

Asi obdobně to mohlo být i u Zdeňky, 
která celé dětství a mládí prožila v Raško-
vicích. Zdeňka Kasíková rozená Kotás-
ková (1953-2010) začala verše psát ve 
studentských letech. Rozdíl oproti ostat-
ním nastal při jejím prvním setkání s ama-
térskou básnickou tvorbou, ke kterému 
došlo při účasti v literární soutěži Besky-
dy v roce 1972. Na Střední pedagogické 
škole v Krnově získala 3.místo v anonym-
ní soutěži mladých literátů. Přestože byla 
plná emocí, tvořila krátké intimní verše 
psané jednoduše až zkratkovitě, její další 
vlastní tvorba však na delší čas ustrnula. 

Začala pracovat jako učitelka mateř-
ské školy, vdala se a záhy porodila první 
dceru. Dálkově navštěvovala Pedagogic-
kou fakultu a studium na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci ukončila v roce 1982. 
V druhém manželství se Zdeňce narodily 
další dvě děti a v roce 1993 začala učit na 
základní škole. Komplikované partnerské 
vztahy, starost o výchovu tři dětí a ná-
ročné pracovní zařazení ji plně zaměst-
návaly. Potřeba vyjádřit pocity, nálady, 
prožitky a myšlenky ji ale přivedly opět ke 
psaní. Svůj vztah k lásce a okolí soustředi-
la do první útlé básnické sbírky Souznění, 
kterou vydala vlastním nákladem. 
Ukázka z tvorby:
Drobné radosti
Uchopit okamžik prozářený radostí, 
proteplený slunečním pohlazením

a schovat si ho pro horší příští,
v němž pro šťastné chvíle místo není
v zármutku na bojišti.
Zastavit čas a utápět své oči
ve skromné kráse polního kvítí,
za jehož vůní vzpomínky z dětství,
co hvězdy na cestu svítí,
aby ji člověk prošel se ctí.

Vztah k přírodě vyjádřila v básních 
almanachu s názvem Poetický rok vyda-
ném v roce 2005 Literárním klubem Petra 
Bezruče, do kterého se aktivně zapojila. 
Pravidelně v dalších letech vydávala další 
své almanachy s názvy Souznění (2006), 
Sdílení (2007), Šerosvit (2008) a Alma-
nach Zdeňky Kasíkové (2009). Tyto alma-
nachy básní doprovázela Zdeňka i svými 
obrázky a později své almanachy doplňo-
vala ilustracemi od přítelkyně Naděždy 
Krejčí. Zároveň Zdeňka pravidelně při-
spívala svými verši do časopisu Zrcadlení 
vydávaným literárním klubem.

 V roce 2008 vyšla Zdeňce Kasíkové 
druhá básnická sbírka s názvem Sdílení, 
která vznikla sloučením almanachů z roku 
2005 a 2007 a jejím doplněním několi-
ka dalšími básněmi z té doby. Autorka 
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v doslovu napsala: „Sdílení začíná verši, 
které se zabývají během života a jeho 
zákonitostmi na základě jógové filosofie. 
Mají o stupínek hlubší myšlenku než sbírka 
Souznění, jejímž ústředním motivem byla 
láska. I zde se však setkáváme s líčením 
pocitů samoty, ale i štěstí, jež plyne z ne-
smazatelných okamžiků sdílení člověka 
s člověkem a přírodou“. Křtu této sbírky si 
všiml i tisk, který napsal: „ Čtenář dostává 
do rukou sbírku milou a jemnou jakou je 
autorka sama. V knize najdeme verše, kte-
ré přináší život – o naději i beznaději, o ra-
dosti i tichém pláči, o bolestech člověka. 
Jsou tu básně o přírodě ve svých tisícerých 
proměnách, o dobrých lidech i laskavých 
slovech, které ledy lámou.“

Zdeňka se začala intenzivně věnovat 
psaní poezie. Předtím to byly jen příleži-
tostné verše. Jak uvedla na internetových 
stránkách literárního klubu: V básních se 
realizuji, vylévám své pocity, zviditelňuji 

vztah k přírodě, k lidem i věcem.“

Ukázka z tvorby:
Přesýpací hodiny
Zrníčko k zrníčku odsypává čas,
protéká mezi prsty a není k zastavení,
Zrození – smrt jak krátký okamžik,
každému život kreslí otazník,
v němž hledá pochopení.

Almanach básní vydaný v roce 2009 
je ale již poznamenán nástupem nemo-
ci, kde své pocity popsala v básních: Jen 
lítost a Bolest. Nemoc rychle postupova-
la a Zdeňka Kasíková zemřela v červenci 
2010. 

Chtěli bychom tímto připomenout 
nedožité pětašedesátiny Zdeňky, které 
by oslavila koncem roku 2018.

HM, Vlastivědná společnost Raškovice

www.raskovice.cz
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MINI A BABY TENIS
Vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom Vás informo-
vali o sportovní činnosti mládeže v teni-
sovém oddíle TJ Sokol Pražmo-Raškovi-
ce. V loňském roce jsme se díky sponzo-
rům a obdrženým dotacím stali oficiálním 
tenisovým klubem Českého tenisového 
svazu (ČTS), nejúspěšnějšího sportov-
ního svazu v České republice, který or-
ganizuje soutěže jednotlivců a družstev 
tohoto bílého sportu.

Pokračovali jsme v projektu výchovy 
mladých tenistů, dvakrát týdně i v obdo-
bí letních prázdnin docházelo do spor-
tovního areálu na tréninky mini a baby 
tenisu celkem 22 dětí. Hitem pro naše 
malé tenisty se bezesporu stalo tenisové 
dělo, což je tréninková pomůcka s auto-
matickým odpalováním tenisových míčků 

pro nácvik správné úderové 
techniky hráče. 

Nejtalentovanější děti 
již zvládly přechod z věkové 
kategorie minitenis do kate-
gorie babytenis a celoplošnou hru na 
klasickém velkém tenisovém dvorci. Vyvr-
cholením letní tenisové sezony pro naše 
malé tenisty byl oddílový turnaj konaný 
dne 30. září 2017 na antukových kurtech 
v našem sportovním areálu v disciplínách 
dvouhra dívek, dvouhra chlapců a smí-
šená čtyřhra. Dvouhru chlapců vyhrál 
Štěpán Pálenič, dvouhru dívek Karolína 
Endlová, která po dramatické koncov-
ce porazila až v tie-breaku o pouhé dva 
míče Stelu Bonkovou. Smíšenou čtyřhru 
ovládla dvojice Karolína Endlová, Marek 
Michna.

SPORT
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Tenisový turnaj babytenisu ze dne 30. 9. 2017 TJ Sokol Pražmo-Raškovice. Zleva: Klára Klanicová, 
Marek Michna, Ema Bonková, Karolína Endlová, Michal Strakoš, Štěpán Pálenič, Adéla Laníková, 
Jakub Klanica, Lucie Šebestová, Jan Popelka a Stela Bonková.

Dále jsme svépomocí a díky finančního 
příspěvku společnosti Hyundai vybudovali 
pro tenisty volně přístupnou odrazovou 
stěnu, která bude využívána i jako minihři-
ště pro ty nejmenší děti začínající v kate-
gorii minitenis. 

V zimních měsících probíhaly trénin-
ky v tělocvičně ZŠ a nové víceúčelové 
sportovní hale. S příchodem jara 2018 
ve sportovním areálu započala obnova 
antukových dvorců po zimě a byly roze-
hrány mistrovské utkání oblastní soutěže 
družstev babytenisu (8-9 let) Severomo-
ravského tenisového svazu. Náš tenisový 
oddíl letos reprezentují Stela Bonková, 
Jakub Klanica, Štěpán Pálenič, Jan Po-
pelka a Adam Rusňák v týmové soutěži, 

kde se hraje v jednom utkání 8 dvouher 
a 2 čtyřhry. Hned ve svém prvním mis-
trovském utkání dne 6. 5. 2018 vybojo-
valo naše družstvo vítězství na dvorcích 
TK Radegast v Rožnově pod Radhoš-
těm v poměru 7:3 na zápasy, když obě 
své dvouhry vyhrály Bonková a Rusňák, 
jednu dvouhru vyhrál Klanica a v obou 
čtyřhrách zvítězili naši tenisté ve složení 
Rusňák-Klanica a Bonková-Popelka. Na 
domácím hřišti v Raškovicích o dva dny 
později dne 8.5.2018 se představilo druž-
stvo BTK Frýdlant nad Ostravicí „B“, které 
reprezentovaly 4 dívky a ve vyrovnaném 
utkání rozhodly o svém vítězství až v závě-
rečných dvou čtyřhrách v poměru 6:4. Za 
náš tým ve dvouhrách zvítězili Bonková, 

www.raskovice.cz
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Klanica a dvakrát Rusňák. Zatím nejsilněj-
ší soupeř k nám zavítal o pouti dne 20. 5. 
2018 z Bílovce a odvezl si vítězství 7:3. 
Obě své dvouhry z našeho pohledu opět 
vyhrál náš nejlepší hráč a týmová jednič-
ka Adam Rusňák a jeden bod přidala ve 
čtyřhře dvojice Klanica-Popelka. V tomto 
utkání byl k vidění dramatický souboj tý-
mových dvojek, Š. Pálenič z Raškovic mile 
překvapil a byl dva míče od vítězství, nako-
nec ale prohrál v tie-breaku. Hranice mezi 
vítězstvím nebo prohrou je v tenise někdy 

velmi tenká a případná porážka hráče ně-
kdy hodně bolí. Jsme rádi, že se děti učí 
s touto situací vyrovnat a nepřestávají na 
sobě pracovat!

Pokud chcete vidět v akci malé tenisty 
a povzbudit naše hráče, nenechte si ujít 
open turnaje jednotlivců v babytenisu, 
které pořádá náš tenisový oddíl v termí-
nech 25.-26.8. a 29.-30.9.2018 pro hráče 
Českého tenisového svazu na antukových 
dvorcích sportovního areálu TJ Sokol 
Pražmo-Raškovice.

Milí rodiče, pamatujte si, že jen to dítě správně pinká,  
které trénuje již od malinka a pořiďte dítěti místo tabletu raději raketu!

                              

Nejmladší tenisté tenisového oddílu TJ Sokol Pražmo-Raškovice kategorie minitenis. Zleva: Jan Šebesta, 
Vojtěch Pálenič, Vilém Vykoukal a Izabela Ruprechtová.
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Utkání družstev babytenisu ze dne 20. 5. 2018 TJ Sokol Pražmo-Raškovice vs. TK Bílovec Zleva: Zu-
zana Pavelková, Oliver Šindler, Radim Čech, Robin Šajer (všichni TK Bílovec), Stela Bonková, Štěpán 
Pálenič, Adam Rusňák, Jakub Klanica a Jan Popelka (TJ Sokol Pražmo-Raškovice).

Ještě jednou děkujeme našim sponzorům, 
bez kterých by nebylo možné sportovní 
tenisovou činnost pro děti v naší obci 
organizovat.

Sportu zdar, tenisu zvlášť.  
tenisový oddíl

TJ Sokol Pražmo-Raškovice

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ČASPV)  
INFORMACE A ZPRÁVY ZE SPORTOVNÍ ČINNOSTI

Nečekejte na začátek nového  
školního roku 2018/2019....

Do volejbalového klubu v Raškovicích 
je vhodné přihlásit své dítě již na konci 
této sezóny 2017/2018, kdy se zapojí do 
tréninků a dění volejbalového klubu, které 
vrcholí pořádáním letních volejbalových 
turnajů v Raškovicích. Zároveň proběhne 
v srpnu na volejbalových kurtech příprav-
né soustředění v kategorii 5.-7. třída a 7.-
9. třída, které bude zaměřeno na novou 
sezónu. Neustále opakujeme, že nejsme 

školní kroužek, ale volejbalový klub, je-
hož hlavní náplní jsou tréninky zaměřené 
na výkonnostní volejbal a jejichž cílem je 
připravit děti, mládež a dospělé k účasti 
v mistrovských soutěžích pořádaných vo-
lejbalovými svazy (českým ČVS, okresním 
OVS a krajským KVS). 

www.raskovice.cz
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Závazné přihlášky do soutěží a pře-
borů, které probíhají od září do dubna 
2018/2019, se musí podávat již na začát-
ku června 2018. Proto je pro nás důleži-
té vědět, kolik hráčů a hráček máme pro 
účast v soutěžích k dispozici a jaké soutěže 
přihlásit. Volejbal je kolektivní hra a jeden 
bez druhého se neobejde, tak jak to je 
v individuálních sportech.

Připomínky trenérů…
V poslední době se stává, že dítě chodí 

na tréninky několik měsíců, někdy i roků, 
aniž by jeho cílem bylo „hrát a účastnit se 
mistrovských utkání“ a poměřit tak své vo-
lejbalové umění s jinými dětmi, kluby. Děti 
chtějí jen trénovat, ale ne hrát. Pro trenéra 
VK, který musí hráče přesvědčovat, že tré-
nují proto, aby hráli, je velice těžké hledat 
motivaci pro svou práci – naučit děti vo-
lejbal na úroveň příslušné kategorie tak, 
aby mohli ukázat své dovednosti v kon-
krétních soutěžích jakékoliv výkonnostní 
úrovně. „Hra“ by měla být za odměnu, 
snahu a píli na trénincích, za touhu být 
lepší a lepší. Bohužel pro některé dětí je 
účast v soutěžích trestem ☹ a trest samo-
zřejmě není podstatou trénování. Prosíme 
proto rodiče, aby děti nenutili hrát, ale 
podpořili je tím, že se na ně přijdou občas 
na trénink nebo turnaj podívat, že je při-
jdou v jejich výkonu povzbudit, že prostě 
budou jen s nimi. 

V letošní sezóně se bohužel také potý-
káme s problémovými vztahy mezi dětmi. 

Děti chtějí končit svou činnost z důvo-
dů ponižování nebo nevhodného chování 
jiných dětí, spoluhráčů. Děti z přípravek 
(potažmo jejich rodiče) nechtějí hrát ba-
revný minivolejbal ve dvojicích/trojicích, 
které vybere trenér podle svých pravidel. 
Věřte, že trenéři se snaží většinou vyhovět 
požadavkům dětí, anebo se jim své důvo-
dy rozhodnutí „kdo s kým“ snaží vysvětlit 
tak, aby se na volejbal těšily. Nikdy si tre-
nér do své práce nenechá mluvit rodiči. 

Děti a často i jejich rodiče si neuvě-
domují, že každý člověk je jiný, jedineč-
ný, někdo je nadaný, někdo cílevědomý 
a pilný, někomu stačí méně, někomu více. 
Musíme všem vysvětlovat vzájemnou tole-
ranci a spolupráci, která je v kolektivním 
sportu důležitá. 

Náš klub není zaměřený na vrcholový 
volejbal, ale volejbal výkonnostní, ano. 

Neděláme však výběry talentovaných 
dětí. Snažíme pracovat s nejlepším vědo-
mím a svědomím se všemi dětmi, které se 
přihlásí. Snažíme se je zaujmout tak, aby 
se na volejbalový trénink a zápas těšily. 
Snažíme se mezi dětmi vytvářet přátel-
skou atmosféru, učíme je toleranci, vzbu-
zovat v nich úctu i obdiv jeden k druhému, 
učíme je vzájemné spolupráci a pomoci, 
respektování se navzájem a vytváření ko-
lektivu. Neobejdeme se však bez pomoci 
rodičů, kteří je budou vést obdobným 
směrem. Kromě soutěží organizujeme 
brigády, cvičení pro správné držení těla, 
vánoční a letní turnaje s rodiči, schůzky 
s rodiči, soustředění, teoretické přípravy, 
promítání videí z volejbalových utkání, 
apod.

KATEGORIE – DRUŽSTVA  
– SOUTĚŽE - TRENÉŘI 

Nejmladší kategorie (přípravky) se na 
volejbal teprve připravují. Trenéři je učí 
především základům pohybových doved-
ností, děti hrají rozmanité hry zaměřené 
na koordinaci, rychlost, dynamiku, rozho-
dování, přemýšlení, apod. Nedílnou sou-
částí jsou samozřejmě míčové hry, práce 
s různými míči (volejbalové, tenisové, pin-
gpongové, florbalové, apod.) a používání 
nepřeberného množství pomůcek – klo-
boučky, švihadla, lana, kužely, překážkové 
a slalomové sety, obruče, … 

Účast dětí na turnajích není povinností, 
ale snažíme se je naučit, že není důleži-
té vyhrát, ale zúčastnit se. Učíme dětí se 
nebát něco pokazit, protože chybami se 
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člověk učí. Snažíme se je motivovat tak, 
aby je sport bavil a našli cestu k volejbalu, 
který začínáme v podstatě hrát až v 5. tří-
dě. Pokud tedy dítě projeví zájem o volej-
bal v 10-12 letech není pozdě, naopak je 
akorát tak zralé se volejbalovým činnostem 
naučit. Základy, které umí děti z přípravek, 
rychle dožene. Ideální je, pokud dělalo dítě 
jiný sport nebo se mu rodiče po sportovní 
stránce věnují, dítě umí běhat, skákat, há-
zet, chytat a pohyb je mu vlastní.

Přípravka 1.- 3.třída – dívky + chlapci
Družstvo přípravky trénuje 1x týdně á 

90 min. pod vedením Mgr. Markéty Muro-
ňové a Věry Kurečkové. Děti se během 
sezóny 2017/2018 účastnili a účastní sou-
těží v barevném minivolejbale v kategorii 
žluté a oranžové barvy. Tato kategorie je 
zaměřena především na základy pohybo-
vých dovedností, základy práce s míčem, 
dětské hry, apod. Děti hrají ve dvojicích 
přehazovanou přes síť, ti starší se učí první 
základy odbíjení obouruč vrchem z vlast-
ního nadhozu.

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

2x týdně á 90 min. pod vedením Evy 
Blahutové a Lucie Slovákové. Tréninky 
v letošní sezóně navštěvuje až 16 dívek 
této věkové kategorie. Dívky se během 
sezóny účastnily soutěží v barevném 
minivolejbale, a to v kategorii červené 
a oranžovo-červené (hraje se ve dvoji-
cích, odbíjení obouruč vrchem z vlastní-
ho nadhozu, po své přihrávce i přihrávce 
od spoluhráče, základy spodního nebo 
vrchního podání), ty starší a šikovněj-
ší také v kategorii zelené nebo modré 
barvy (hraje se ve trojicích, k předcho-
zím činnostem přibude odbití obouruč 
spodem a úder jednoruč vrchem – lob, 
smeč, a také základy blokování). Od 
dubna hrají děvčata z 5. třídy mistrov-
skou soutěž okresní pohár trojic, pořá-
daný OVS. Některá z děvčat doplnila 
družstvo mladších žaček hrající krajský 
přebor mladších žaček v šestkovém 
volejbale.
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Žáci 
V okrese a potažmo v kraji zažívá 

chlapecký volejbal díky vzniku klubu ŠSK 
Beskydy znovuzrození. Frýdecké druž-
stvo Black volley Beskydy se letos pro-
bojovalo až do baráže o extraligu mužů, 
kde bohužel nestačilo pouze na družstvo 
Odolené Vody. Členem tohoto družstva je 
mimo jiné také odchovanec raškovického 
volejbalu Jakub Bohačík a bývalý žák ZŠ 
Raškovice Jakub Vašut. S chlapci našeho 
raškovického družstva jsme byli tento 
tým v jeho bojích o extraligu povzbudit 
jako diváci, když hrál svá utkání na 6. ZŠ 
v Místku.

Velkou konkurencí je pro chlapecký 
volejbal v Raškovicích florbal (školní krou-
žek), fotbal a JUDO, které jsou však výbor-
nou přípravou pro volejbal, se kterým je 
u chlapců ideální začít až v 5. či 6. třídě. 
Přesto je volejbalovou přípravkou možné 
v Raškovicích projít současně s docházkou 
na fotbal nebo Judo. Snažíme se dětem vy-
cházet vstříc, aby mohli „dělat“ více sportů 
najednou. 

Cílem VK je zaujmout volejbalem 
chlapce, se kterými bychom mohli hrát 
v nejbližších letech okresní a krajské sou-
těže a navázat tak na úspěšné sezóny 
dnešních třicátníků, kteří tyto soutěže až 
do dospělosti v Raškovicích hráli.

Družstvo chlapců trénuje 2-3x týdně 
á 90 min. pod vedením Šárky Sonnkové. 
Kluci se po celou sezónu účastní dle svých 
schopností, věku a chuti soutěží v barev-
ném minivolejbale, soutěže okresního 
přeboru trojic a okresní soutěže smíše-
ných družstev šestkového volejbalu. Bo-
hužel by bylo nejlepší trénovat chlapce 
ve dvou věkových kategoriích, tak jako je 
tomu u děvčat, avšak počet 10 chlapců ve 
věku 10-14 let nám zatím toto rozdělení 
neumožňuje.

Mladší žačky 5.-7.třída
Družstvo mladších žaček trénuje 2÷3x 

týdně také pod vedením Šárky Sonnkové. 
Pro starší hráčky ze 6.-7.třídy je již hlavní 
soutěží krajský přebor mladších žaček, ně-
které z nich již doplňovaly také družstvo 
žaček starších. Mladší žačky se účastnily 
v květnu třídenního Mezinárodního tur-
naje mladších žaček v Přerově s účastí 
24 týmů z celé ČR, Slovenska a Německa. 
Hráčky zde získaly obrovské volejbalové 
zkušenosti odehráním 9 klasických utkání 
hraných na 2 vítězné sety. Mladší žačky, 
které začínají se šestkovým volejbalem 
musí zvládnout odbití obouruč spodem 
(bagr) po podání i po smečovaném nebo 
ulitém úderu (příjem), nahrávku podél 
sítě vysoko nad pásku před sebe i za sebe 
(nahrávku po příjmu), spodní i vrchní po-
dání na celé volejbalové hřiště (9x18m), 
smečařský rozběh a smečovaný úder 
z místa i ve výskoku, základy bloku.

Hlavní soutěží pro 5. třídu byla zimní 
okresní soutěž trojic a je Letní pohár L.Ha-
jduška v trojkovém volejbalu. Zde děvčata 
hrají na hřišti 4,5 (nebo 6,0) x 12,0 m, 
musí zvládnout podání jakýmkoliv způso-
bem, nahrát jakýmkoliv způsobem (prsty 
nebo bagr) spoluhráči a umístit míč přes 
síť do pole soupeře. Hraje se dle platných 
pravidel volejbalu - nejsou povoleny pře-
šlapy, doteky sítě, tahané míče, dvojdotek, 
apod. Jedinou úpravou je, že hráč nesmí 
hrát „na první přes“ a po třech podáních 
se hráči střídají. Některé hráčky se již za-
pojily do šestkového volejbalu v krajské 
soutěži mladších žákyň. 

Doplňkovými turnaji v barevném mini-
volejbale si hráčky do 12 let osvojují indi-
viduální herní činnosti. Pravidla TOHOTO 
HRAVÉHO systému volejbalu (kategorie 
dle věku a volejbalového umění) zde ne-
jsou tak přísná, hráči a hráčky jsou moti-
vování sladkými odměnami a medailemi. 
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MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY 
V BAREVNÉM MINIVOLEJBALU:

Raškovice 14. 10. 2017 – pořadatel VK 
Raškovice (OVS)
žlutá kategorie
1. místo – Novotná B., Bonková S.
3. místo – Bártková J., Strnadlová G.
oranžová kategorie 
1. místo – Šokalová K., Šamajová K.
oranžovo-červená kategorie 
1. místo – Kurečková K., Klimánková
2. místo –  Kačmařík V., Kohut M
3. místo –  Macková V., Ožanová V.
červená kategorie
1. místo –  Babulíková E., Klanicová K., 
Hlisnikovská L.
2. místo – Peterová N., Babulíková A.
zelená kategorie
2. místo – Kožušník W., Garba T., 
Ochman Š.

Palkovice 25. 11. – pořadatel Green 
Volley Beskydy (OVS)
žlutá kategorie 
2. místo – Novotná B., Bonková S.
3. místo – Bártková J., Strnadlová G.
červená kategorie
1. místo –  Babulíková E., Klanicová K., 
Hlisnikovská L.
2. místo – Peterová N., Babulíková A.
modrá kategorie
2. místo – Garba T., Dorociak D., Klega V.

Raškovice 13. 12. 2017– pořadatel 
ZŠ+VK Raškovice 
(Slezská brána)
žlutá kategorie 
1. místo – Novotná B., Bonková S.
2. místo – Bártková J., Strnadlová G.
oranžová kategorie 
1. místo – Kurečková K., Bonková E.
3. místo – Pánková Š., Wczelková N.
červená kategorie 
1. místo – Babulíková E., Javorová S.
2. místo – Kohut M., Blahutová S
3. místo – Peterová, Babulíková A.

6. ZŠ FM 19. 12. 2017 – 
pořadatel Green Volley Beskydy 
(Beskyďáček+ostatní školy v okrese 
(Pohár škol)
Raškovice získaly 1. místo mezi všemi 
zúčastněnými školami v okrese Frýdek-
Místek
žlutá kategorie 
1. místo – Novotná B., Bonková S.
2. místo – Bártková J., Strnadlová G.
3. místo – Klanica J., Surmová E., 
Šigutová E.
Stela Bonková byla vyhlášena jako 
nejlepší hráčka žlutého volejbalu.
oranžová kategorie 
2. místo – Pánková Š., Wczelková N
3. místo – Šokalová K., Šamajová K.
Simonka Blahutová byla vyhlášena 
nejlepší hráčkou
červeného volejbalu.
oranžovo-červená kategorie 
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1. místo – Kurečková K., Bonková E.
2. místo –  Opatrná V., Klimánková K.
červená kategorie
1. místo –  Babulíková A., Klanicová K.
2. místo – Blahutová S., Kohut M.
modrá kategorie
3. místo – Ochman Š., Garba T., Klega V.

Palkovice 21. 1. 2018 – pořadatel 
Beskydy (OVS) 
žlutá kategorie 
1. místo – Strnadlová G.+Bonková S.
2. místo – Surmová E., Klanica J. 
oranžová kategorie 
1. místo – Pánková Š., Kožušníková S.
červená kategorie 
2. místo – Peterová N., Babulíková A.
3. místo – Kurečková K., Bonková E.
zelená kategorie 
2. místo – Kožušník W., Garba T., 
Dorociak D.

6. ZŠ FM 25.2.2018 - pořadatel Beskydy 
(OVS)
žlutá kategorie 
1. místo – Surmová E., Klanica J. 
3. místo – Šigutová E., Bonková S.
oranžová kategorie 
1. místo – Pánková Š., Wczelková N. 
červená kategorie 
1. místo – Peterová N., Babulíková A.
2. místo – Klanicová K., Bonková E.
zelená kategorie 
2. místo – Kožušník W., Kohut M., 
Dorociak D
3. místo – Hostačná V., Strašilová V., 
Kotásková B.

Raškovice 11. 3. 2018 – pořadatel VK 
Raškovice (OVS)
žlutá kategorie 
1. místo – Novotná B., Bonková S.
2. místo – Surmová E., Klanica J.
3. místo – Šigutová E., Janoušek P.
oranžová kategorie 
1. místo – Bártková J., Strnadlová G., 
Kožušníková S.
červená kategorie 
2. místo – Opatrná V., Hostačná V.
3. místo – Klimánková K., Macková V.
zelená kategorie 
1. místo – Kožušník W., Kohut M., 
Dorociak D.
2. místo – Peterová N., Blahutová 
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S., Javorová S. 
3. místo – Strašilová V., Babulíková E., 
Klanicová K.

Ostrava 29. 4. 2018 – pořadatel 
Ostraváček,
oblastní kolo (KVS)
oranžová kategorie 
2. místo – Surmová E., Klanica J.
červená kategorie 

3. místo – Opatrná V., Bonková E.
4. místo – Novotný S., Andrle R.
zelená kategorie 
2. místo – Babulíková E., Klanicová 
K.,Peterová N., Babulíková A
3. místo – Strašilová V., Blahutová 
S., Hlisnikovská L., Hostačná V.
modrá kategorie 
1. místo – Garba t., Dorociak D., 
Strnadel D., Kohut M

KONEČNÁ TABULKA - OKRESNÍ SOUTĚŽ MLADŠÍHO ŽACTVA – TROJICE
(11/2017-03/2018)

Poř. Družstvo 11. 12. 1. 2. 3 b.
1. GV Beskydy A 18 18 19 16 19 90
2. VK Raškovice B 17 15 18 18 17 85
3. VK Raškovice A 15 14 14 19 18 80
4. TJ Sokol FM A 13 17 16 17 16 79
5. Red Volley FnO A 16 16 17 15 13 77
6. GV Beskydy B 12 13 15 14 15 69
7. SK Metylovice 14 12 13 13 12 64
8. VK Raškovice C 8 11 12 12 14 57
9. Red Volley FnO C 11 10 11 11 11 54
10 TJ Sokol Palkovice 9 8 10 9 10 46
12. Sokol FM B 5 6 9 10 8 38
13 ZŠ Brušperk 6 4 8 7 7 32
14 ZŠ Janovice mladší 4 7 6 5 1 23
15 Red Volley FnO B 7 5 3 3 4 22
16 ZŠ Kunčice   4 6 9 19
17 Red Volley FnO D 2 1 2 4 5 14
18 TJ Sokol Fryčovice 1 3 5 2 3 14
19 TJ Sokol Hnojník 3 2 1 1 2 9
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Soupisky:
VK Raškovice A:  
Andrlová V., Luxová M. (Babulíková E.), 
Hyrníková P., Strašilová V.,
Javorová S., Hlisnikovská L.
VK Raškovice B: 
Blahutová S., Kačmařík V., Kohut M., 

Kotáksová B., Smítalová T., Ochman Š. 
(Babulíková A.)
VK Raškovice C: 
Dorociak D., Garba T., Kožušník W., 
Strnadel D., Klega V., Novotný S.

Trenérky: Sonnková Š., Blahutová E.

KONEČNÁ TABULKA - KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽAČEK 
(10/2017-03/2018)

p. družstvo utkání body
1. SK Slezan Orlová 7 120
2. TJ Ostrava A 7 114
3. TJ Sokol Frýdek - Místek 7 100
4. ŠSK Bílovec 7 77
5. TJ Krnov 7 77
6. VK Karviná 7 75
7. TJ Nový Jičín A 7 74
8. VK Raškovice 7 68
9. Klub volejbalu Kopřivnice 7 67
10. TJ Ostrava B 7 49
11. VK Beskydy Frýdlant n.O.  7 47
12. TJ Frenštát p. R. A 7 32
13. TJ Sokol Stará Bělá 7 27
14. TJ Nový Jičín B 7 24
15. TJ Nový Jičín C 7 15
16. TJ Frenštát p. R. B 7 7

Soupiska: 
Andrlová V., Blahutová S., Hyrníková P., Kotásková B., Luxová M., Smítalová T., 
Strašilová V., Javorová S., Babulíková A, Babulíková E., Hlisnikovská L., Hostačná V., 
Klanicová K., Peterová N.
Trenérka: Sonnková Š.



47

                      www.raskovice.cz                     6/2018

PRŮBĚŽNÁ TABULKA - LETNÍ POHÁR L. HAJDUŠKA – OKRESNÍ SOUTĚŽ TROJIC
(04/2018-06/2018)

p. družstvo body 
1. VK Raškovice A 58
2. Red Volley FnO A 57
3. Green Volley Beskydy A 51
4. Green Volley Beskydy B 51
5. Red Volley FnO  49
6. VK Raškovice B 47
7. SK Metylovice 41
8. ZŠ Kunčice A 37
9. ZŠ Kunčice B 36
10. TJ Sokol Palkovice 33
11. VK Raškovice C 29
12.  Red Volley FnO C 29
13. ZŠ Brušperk 25
14. Red Volley FnO D 17
15. VK Beskydy FnO B 17
16. VK Beskydy FnO A 15
17. ZŠ Hukvaldy 15
18. ZŠ Janovice, starší 12
19. ZŠ Janovice, mladší 6
20. Sokol Hnojník 5

Soupisky:
VK Raškovice A:  
Andrlová V., Blahutová S., Hyrníková P., Kotásková B., Strašilová V., Smítalová T.
VK Raškovice B: 
Dorociak D., Garba T., Kačmařík V., Kohut M., Kožušník W., 
Strnadel D., Novotný S.
VK Raškovice C: 
Babulíková A., Babulíková E., Hlisnikovská L., Hostačná V.,
Javorová S., Klanicová K., Peterová N.
Trenérka: Sonnková Š., Blahutová E., Sonnek J.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V PŘEROVĚ 11. 5. - 13. 5. 2018

Turnaje se zúčastnilo celkem 24 týmů, 
které byly první den rozlosovány do 6 sku-
pin po 4 týmech. První utkání jsme v pá-
tek odehráli již ve 13.30, poslední třetí 
den jsme své 8 utkání skončili ve 13.00 h. 
Všechna utkání byla velmi fyzicky náročná. 
I přes 2 výhry a to nad 2 hlavními městy 
:-) jsme se v pátek umístili ve skupině na 
3. místě, což nás zařadilo až do semifi-
nálové skupiny D, která hrála o celkové 

pořadí až o 13.-24. místo.
V sobotu žačky odehrály a zároveň vy-

hrály celkem 4 utkání, a to s velkým nad-
šením a bojovností, chutí do hry a s rados-
tí, za což zaslouží velké poděkování a po-
chvalu od trenérů. Hráčky plnily všechny 
rady a úkoly ve hře velice zodpovědně, 
hrály za tým, povzbuzovaly jedna dru-
hou. Trenéři byli s výkonem hráček velmi 
spokojeni a dodalo jim to další sílu a chuť 

www.raskovice.cz


48

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

do trénování. Je radost takové hráčky, 
které chtějí hrát kvalitní volejbal, tréno-
vat. Svým sobotním výkonem, kdy vyhrály 
semifinálovou skupinu D, si zasloužily 
postup do skupiny o 13.-16. místo, jejíž 
2 utkání se hrála v neděli dopoledne.

Celkem 8 odehraných utkání s týmy 
ze Slovenska a celé ČR bylo pro hráčky 

výbornou volejbalovou zkušeností, skvě-
lým tréninkem herního systému s přebí-
háním na 1 nahrávačku a samozřejmě 
jednotlivých herních dovedností a indivi-
duálních činností. Přes velmi vyrovnaná 
utkání, 7 vyhraných utkání a jen 2 pro-
hrané se naše družstvo žaček umístilo 
na 15. místě.

KONEČNÁ TABULKA

Pořadí Družstvo Výsledek s VK 

1. Český Krumlov

2. Schweriner (N)

3. Havl.Brod

4. Ostrava

5. Znojmo

6. Čadca (SK)

7. Bratislava (SK) 1:2 (59:62)

8. Levice (SK)

9. Kometa Praha

10. Skalica A (SK) 2:0 (50:37)

11. Přerov A

12. Púchov (SK)

Soupiska VK Raškovice:
Blahutová S., Blahutová A., Hyrníková P., 
Javorová S., Popelková K., Rusňáková N., 

Smítalová T., Strašilová V.
Trenéři: Sonnková Š., Sonnek J.

Starší žačky 8.-9.třída

Družstvo starších žaček trénuje 3x 
týdně pod vedením Šárky a Honzy Sonn-
kových. Hráčky se v sezóně zúčastnily 
krajského přeboru starších žaček, což 
byla jejich hlavní soutěž. Spolu se staršími 
kluky se zúčastnily také okresního přeboru 
smíšených družstev. V závěru sezóny je 
čeká ještě účast na turnajích ve Frýdlantě 

n/O, v Raškovicích a v Hodslavicích. Star-
ší žačky již hrají velice kvalitní volejbal se 
všemi základními a rozvinutými herními 
činnostmi jednotlivců. Děvčata hrají sys-
tém na 1 nahrávačku s přebíháním a spe-
cializací jednotlivých postů (nahrávačka, 
smečařka, blokařka, univerzálka). 

Pořadí Družstvo Výsledek s VK

13. Česká Třebová 2:1 (51:50)

14. Vyškov 1:2 (64:61)

15. Raškovice

16. Přerov D 1:2 (47:63)

17. Č. Budějovice

18. Nový Jičín 0:2 (37:50)

19. Skalica B

20. Krnov

21. Mikulova Praha 0:2 (34:52)

22. Přerov B 1:2 (55:56)

23. Olomouc

24. Přerov C
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KONEČNÁ TABULKA - KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽAČEK 
(10/2017÷03/2018)

p. družstvo  body
1. TJ Sokol Frýdek - Místek A  206
2. TJ Ostrava A  198
3. ŠSK Bílovec A  179
4. Klub volejbalu Kopřivnice A  171
5. TJ Sokol Frýdek - Místek C  163
6. TJ Nový Jičín A  156
7. TJ Frenštát pod Radhoštěm  153
8. VK Raškovice  152
9. SK Slezan Orlová A  134
10. VK Karviná  130
11. ŠSK Bílovec B  121
12. VK Beskydy Frýdlant n/O.A  119
13. TJ Sokol Stará Bělá A  107
14. TJ Ostrava B  99

p. družstvo  body
15. VK Polanka nad Odrou  96
16. Klub volejbalu Kopřivnice B  93
17. TJ Sokol Frýdek - Místek B  83
18. Happy Sport Opava  80
19. TJ Sokol Palkovice  68
20. TJ Krnov  67
21. TJ Nový Jičín B  57
22. VO Slezská Orlice  56
22. TJ Sokol Poruba  39
23. VK Beskydy Frýdlant n/O. B  38
24. TJ Ostrava C  24
26. TJ Hlučín  23
27. TJ Zlaté Hory  19
28. TJ Sokol Stará Bělá B  9

Soupiska VK Raškovice: Andrlová V., Blahutová A., Garbová A., Gucká A., Hyrníková 
P., Húsková S., Krestová J., Macková B., Popelková K., Rusňáková N., Smítalová T., 
Strašilová V.
Trenéři: Sonnková Š., Sonnek J.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA – OKRESNÍ SOUTĚŽ STARŠÍHO ŽACTVA 
(10/2017-05/2018)

Celkové    1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo  
pořadí   8.10. 12.11. 3.12. 28.1. 25.2. 18.3. 22.4. 27.5. Body

1. VK Val. Meziříčí 7 8 8 8 8 7 7   53
2. VK Raškovice  6 7 7 5 4 8 8  45
2.  Red Volley FnO 5 6 6 6 7 6 6  42
4. TJ Sokol Palkovice 4 5 4 7 6 5 5  36
5. TJ Sokol F-M C      9 9 9 9  36
5. TJ Sokol FM B  0 4 5 3 3 4 4  23
6. VK Karviná  3 2 3 2 2 3 2  17
7. Green V. Beskydy 2 3 2 4 0 2 3  16
9. TJ Sokol F-M A  1 1 1 1 1 1 1  6

www.raskovice.cz
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Ženy
Družstvo žen se schází pravidelně na tré-
nincích v pondělí, nepravidelně také v pří-
padě zájmu společně s družstvem mužů 
v pátek. Družstvo žen, které prochází 

obměnou hráček se účastnilo v letošním 
roce, po dlouhých 20 letech nepřetržité 
účasti v krajských soutěžích, pouze okres-
ního poháru žen.

KONEČNÁ TABULKA – OKRESNÍ POHÁR ŽEN
(10/2017-04/2018)

p. družstvo   utkání V3 V2 P1 sety míče  body
1. TJ Sokol Hnojník, z.s. B 12 5 2 1 24:20   956:939 20
2. TJ Sokol Palkovice B  12 4 3 1 24:23 1001:1015 19
3. VK Raškovice z.s. A  12 4 1 3 22:24   998:980 17
4. VK Beskydy Frýdlant n/O. A 12 3 2 3 24:27 1083:1104 16

Soupiska: Bartošová V., Blahutová E., Bražinová P., Felcmanová T., Horváthová L., 
Jerglíková S., Jerglíková V., Kavková M., Kobylková D., Kurečková V., Sonnková Š.

Muži 
Družstvo mužů se schází na trénincích 
v současné době velmi nepravidelně v pá-
tek, někteří z nich trénují a hrají v zimním 
období v Palkovicích krajskou soutěž. 

Raškovické družstvo mužů hraje okresní 
přebor (podzimní a jarní část), kdy v le-
tošní sezóně obhajuje loňské prvenství.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA – OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
(08/2017-10/2017 – 04/2018-06/2018)

p. družstvo   utkání V3 V2 P1 sety míče  body
1. Sokol Nýdek   10 6 2 1 1 26:13  23
2.  SK Třanovice z.s.  10 5 3 0 2 25:13  21
3. VK Raškovice   10 6 0 3 1 25:14  21
4.  TJ Sokol Palkovice  10 5 0 2 3 21:17  17
5.  TJ Sokol Frýdek - Místek 10 3 2 0 5 18:20  13
6.  TJ Sokol Mosty u Jablunkova 10 3 1 1 5 16:21  12
7.  Red Volley Frýdlant n/O, z.s. 10 2 1 2 5 15:25  10
8.  T.J. Sokol Staříč  10 1 0 0 9   5:28  3

Soupiska: Babulík J., Biolek J., Bohačík V., Carbol M., Hadáček M., Hlisnikovský V., 
Kolář A., Novotný S., Rajnoch D., Skotnica R., Sonnek J., Stříž M., Šprla J., Taichman P.

Smíšenky
Někteří muži a ženy již několik let nastu-
pují jako smíšený tým a reprezentují VK 
Raškovice v amatérské soutěži RBVL. 

Jedná se o celoroční turnajovou soutěž, 
do které je přihlášeno okolo 31 družstev 
z Moravskoslezského kraje. 
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POZVÁNKA 
na tradiční volejbalové turnaje, kte-

ré se budou konat v areálu antukových 
kurtů TJ Sokol Pražmo-Raškovice, 
v případě nepříznivého počasí v hale. 
Turnajů se účastní domácí družstva 
VK Raškovice a družstva převážně 
z Moravskoslezského kraje a okolí. 
Mnohokrát se turnajů zúčastnila také 
družstva z Olomouckého, Zlínského 
nebo Jihomoravského kraje. Vidět 

můžete extraligový volejbal mládeže 
i dospělých. V průběhu konání turnajů 
jsou k dispozici zdarma beach-volej-
balový kurt, badminton, stolní tenis, 
trampolína pro děti, dětský koutek. 
Pro všechny bude k dispozici občers-
tvení. Přijďte povzbudit domácí týmy 
VK Raškovice, které budou mít zastou-
pení na všech turnajích. Těšíme se na 
Vás. 

16.–17. června 2018  
Malá cena Beskyd - žáci, žačky, kadeti, kadetky, junioři, juniorky

14. července 2018 
Turnaj smíšených družstev – smíšená družstva dospělých

18. srpna 2018   
Pohár Jaromíra Vybírala – ženy a juniorky

19. srpna 2018 
Memoriál Josefa Saláta – turnaj mužů a žen

KONEČNÁ TABULKA – RBVL
(10/2017÷04/2018)
Liga A
1. ANTIFÉRTÝM
2. Wadowice
3. VETERÁNI a spol.
4. BVC Čadca
5. Dobrý ročník
6. Raškovice
7. STS Chvojkovice-Brod
8. Hukvaldy
9. Skokani
10. Šenow
11. Bonbon Těšín
12. Mintonette
13. RADEGAST
14. S.T.O.H.
15. Pupíci
16. SIMPLE RAJČA

Liga B
1. BOSS MOSTY
2. POHODA
3. Sínusoida
4. PLUMSTARS
5. Osmička
6. PRAŠIVÁ
7. KALAMITA
8. Ostravička
9. Dapsáci
10. ČSAD Frýdek-Místek, a.s.
11. Tornádo Pržno
12. KVN Vsetín
13. DAN TEAM
14. ŠESTKY
15. MAMMA MIA Paskov

www.raskovice.cz
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ČASPV (ČESKÁ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY)
Cvičení určené pro všechny – ženy 

i muže, děti i dospívající mládež – probí-
halo v pravidelných časech od podzimu do 
května v tělocvičně ZŠ Raškovice. Kolektiv 
žen, které se pravidelně na cvičení scházejí 
zakončil svou činnost tradičním soustředě-
ním v Podhájské.

Cvičení PILÁTES, balóny a cvičení ro-
dičů s dětmi se opět rozjede v polovině 

měsíce září v tělocvičně v Raškovicích, 
kdy budete včas informování na stránkách 
www.vkraskovice/aspv

Kontakty a veškeré informace o činnos-
ti VK Raškovice z.s., který sdružuje volejbal 
a ČASPV, najdete na www.vkraskovice.cz

Za VK Raškovice z.s.
Šárka Sonnková 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – ZAMĚŘOVÁNÍ NN  
PRO ČEZ DISTRIBUCI, a.s.

Společnost MDP GEO s.r.o. bude v ná-
sledujících dvou týdnech provádět na úze-
mí naší obce vytyčení podzemního vedení 
elektrického vedení nízkého napětí a ná-
sledně bude provádět geodetické zaměřo-
vaní. Zpřesňování polohy nízkého napětí 
probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Dis-
tribuce, a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu 

činností přísluší veškerá práva, která dle 
energetického zákona a za zákonem stano-
vených podmínek svědčí provozovateli dis-
tribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu 
a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se 
zřizováním, obnovou, a provozováním dis-
tribuční soustavy energetické společnosti.

Více informací se můžete dozvědět na 
webových stránkách www.mdpgeo.cz.

AREÁL BÝVALÉ ARCIBISKUPSKÉ PILY  
NA OSTRAVICI ČEKÁ PROMĚNA

Současný vlastník areálu, společnost 
Ridera Reality, si nechal zpracovat archi-
tektonicko-urbanistickou studii možného 
využití prostoru bývalé pily v podhůří Bes-
kyd. Studii zpracoval tým architektů Josef 
Pleskot a Kamil Mrva. Do budoucna by se 
areál měl stát srdcem obce, otevřít se lidem 
a poskytnout prostory pro náměstí, drobné 
obchody či služby a zejména trávení vol-
ného času. Měl by být ku prospěchu nejen 
obyvatel obce Ostravice, ale i zázemím 
pro turisty, kteří se ubytují na Ostravici či 
v okolních městech a obcích. 

„Jsme svědky dlouhodobého projektu 

přeměny území bývalé arcibiskupské pily 
v obci Ostravice v podhůří malebných Bes-
kyd v plnohodnotnou část obce. Za poslední 
tři roky jsme areál výrazně upravili, otevřeli 
jsme celou přední část a vytvořili zázemí pro 
volnočasové aktivity. Naším cílem při přemě-
ně areálu je navázat na tradici dřevařství, 
které je stále reprezentováno přetrvávající 
výrobou v areálu. Rádi bychom zachovali 
již nevyužívané výrobní technologie a zpří-
stupnili je i do budoucna k prohlídkám ve-
řejnosti. Zároveň bychom rádi dali obci Os-
travice možnost vytvořit si klasické náměstí 
i s radnicí,“ říká předseda představenstva 
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společnosti Ridera Reali-
ty Roman Vank s tím, že 
v první etapě projektu, která 
byla určena zejména kon-
cepčním úvahám,  přípravě 
dokumentace a projedná-
vání záměrů, společnost 
otevřela část areálu veřej-
nosti – zejména rodinám 
s dětmi – a připravovala zde 
zajímavé akce. Za všechny, 
které u veřejnosti vzbudily 
pozitivní reakce, lze zmínit 
např. tříkrálovou sbírku, 
masopust, svatomartinské 
hody, jarmark regionál-
ních výrobků, dobročinný 
geokešing či Beskydskou 
sedmičku (B7), kdy areál 
bývalé pily sloužil jako zá-
zemí pro více než 3000 zá-
vodníků tohoto extrémního závodu. Již nyní 
se přitom v areále bývalé pily a především 
v prostorách pilnice vytváří zázemí pro pořa-
datele a závodníky nejen dalších ročníků B7, 
ale i např. Mini B7 pro děti a dalších akcí, o 
nichž bude pořadatel včas informovat.  

A že má areál bývalé pily co ukázat také 
veřejnosti, potvrzuje unikátní nález znaku 
olomouckého arcibiskupa Františka Salesia 
Bauera (arcibiskupem v letech 1904–1915), 
který je nyní umístěn v prostorách bývalé 
pilnice. Vznik arcibiskupského znaku lze při-
tom datovat do období let 1904–1911, kdy 
lze oficiálně zaznamenat i počátek pilařské-
ho provozu v obci Ostravice. Arcibiskupský 
znak dnes v bývalé pilnici u příležitosti pre-
zentace architektonicko-urbanistické studie 
možného využití tohoto areálu do budoucna 
za přítomnosti představitelů Moravskoslez-
ského kraje a obce Ostravice slavnostně 
vysvětil první ostravsko-opavský biskup 
Msgre. František Václav Lobkowicz.

„Vzhledem k blízkosti dvou nejvyšších 
vrcholů Beskyd Lysé hory a Smrku a údolí 
nádrže Šance, jež je vstupem do malebných 
zákoutí Beskyd, vidíme v této lokalitě ob-
rovský potenciál pro trvalé zázemí turistů 

a sportovců, ale i zábavní 
vyžití pro děti různých vě-
kových kategorií. Současně 
bychom rádi rozvíjeli tradici 
práce se dřevem a atrakti-
vitu prohlídky bývalé pily. 
Pro naši společnost je velmi 
důležité, aby areál byl odra-
zem potřeb obce a doplnil 
již existující infrastrukturu 
turistického ruchu v podo-
bě volnočasových, gastro-
nomických a dopravních 
možností oblasti. Proto je 
pro nás zásadní komuni-
kace s představiteli obce, 
veřejností a se všemi orga-
nizacemi, které již v obci 
působí,“ dodává na závěr 
Roman Vank ze společnosti 
Ridera Reality. 

Více než 100 let tvořil areál bývalé arci-
biskupské pily v obci Ostravici srdce obce a 
dával práci lidem po mnoho generací. V roce 
2011 se provoz pily stal pro tehdejšího ma-
jitele ekonomicky neúnosný, a tak musel 
výrobní činnost v areálu ukončit. V květnu 
2013 zakoupila areál bývalé pily, který se již 
nacházel ve velmi špatném technickém sta-
vu, společnost Ridera Reality. Nový majitel 
provádí nezbytně nutné opravy konstrukce 
s cílem zachovat historický objekt pilnice a 
realizoval opravy základní infrastruktury. 
Nyní připravuje ve spolupráci s architekty 
Kamilem Mrvou a Josefem Pleskotem pro 
areál další budoucnost. 

Podrobnější informace k areálu NAPI-
LE Ostravice jsou na facebookovém profilu 
https://www.facebook.com/NapileOstra-
vice/?fref=ts nebo na webových stránkách 
projektu www.napileostravice.cz. 
 
Více informací:
Ing. Roman Vank, předseda 
představenstva Ridera Reality
Tel.: +420 596 664 862, 
Mobil: +420 739 521 122
E-mail: vank@ridera.eu

Unikátní nález – znak 
olomouckého arcibiskupa 
Františka Salesia Bauera 

datovaný do období let  
1904–1911

www.raskovice.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monsignore
https://www.facebook.com/NapileOstravice/?fref=ts
https://www.facebook.com/NapileOstravice/?fref=ts
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

UHLÍ?
KOKS?

BRIKETY?
Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ nabízí balené i volně ložené uhlí

607 985 579
www.uhli-raskovice.cz

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

   
                                            Jana Žůrková 

     WELLNESS  STUDIO-Hledáme Lepší Cestu   
                                Valašské Meziříčí a Raškovice 

 

 Máte problémy? My máme trvalé řešení 
 Sestavení individuálního programu na míru 
 I Vy můžete být našim klientem 
 Pomůžeme Vám postupně změnit Vaše stravovací návyky,  

dosáhnout optimální váhy a zlepšit tak fyzickou 
i duševní kondici a pozitivně myslet ve vztahu k sobě 

 S námi dosáhnete: 
- detoxikaci těla, doplnění živin a regeneraci organismu 
- redukci hmotnosti bez jo-jo efektu a stabilizaci váhy 
- zlepšení kvality pleti, nehtů a vlasů 
- nárůstu svalové hmoty 

 Naše přednosti: 
- dlouhodobá praxe a zkušenost 
- komplexnost a profesionalita 
- individuální přístup a péče o klienta 

 Nezávaznou konzultaci zdarma můžete provést 2 způsoby: 
- vyplněním dotazníku na www.hubnete.cz/novyzivotnistyl 
- přes e-mail: konzultace.zurkova@seznam.cz 
- přes messenger:  

https://www.facebook.com/messages/t/ 
konzultace.zurkova 

 Možnost přivýdělku:      
     www.podnikejzdomova.cz/zurkova   
     www.prijemextra.cz/zurkova 
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i duševní kondici a pozitivně myslet ve vztahu k sobě 

 S námi dosáhnete: 
- detoxikaci těla, doplnění živin a regeneraci organismu 
- redukci hmotnosti bez jo-jo efektu a stabilizaci váhy 
- zlepšení kvality pleti, nehtů a vlasů 
- nárůstu svalové hmoty 

 Naše přednosti: 
- dlouhodobá praxe a zkušenost 
- komplexnost a profesionalita 
- individuální přístup a péče o klienta 

 Nezávaznou konzultaci zdarma můžete provést 2 způsoby: 
- vyplněním dotazníku na www.hubnete.cz/novyzivotnistyl 
- přes e-mail: konzultace.zurkova@seznam.cz 
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konzultace.zurkova 
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RAŠKOVICKÝ
ČTVRTMARATON

2018

OBEC RAŠKOVICE
Region Slezská brána | TJ Slezan Frýdek-Místek

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ  | 8:30 – 13:00
SPORTOVNÍ HALA PŘI ZŠ RAŠKOVICE
 FRÝDECKO-MÍSTECKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2018 
BĚŽECKÁ CENA MLÁDEŽE FRÝDECKO-MÍSTECKA 2018 2. ROČNÍK
MÍSTO PREZENTACE:  
Sportovní hala při ZŠ Raškovice 
(včetně šaten, sprch, výdeje občerstvení, zdravotnické služby)
START ZÁVODŮ MLÁDEŽE A HLAVNÍHO ZÁVODU: 
Sportovní hala při ZŠ Raškovice
MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ: Areál ZŠ Raškovice, Areál MŠ Raškovice 
a další místa dle navigace pořadatelské služby
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Závody mládeže: prezentace 8:30 - 9:15 | zahájení závodů od 9:30
Hlavní závod: prezentace 8:30 - 10:45 | start 11:00
KATEGORIE:
HLAVNÍ ZÁVOD - ČTVRTMARATON – 10 548 M (2 okruhy po 5,28 km)

Muži:
A – do 34 let
B – 35 – 44 let

C – 45 – 54 let
D – 55 – 64 let
E – 65 let a více

Ženy:
F – do 34 let 
G – 35 – 44 let

H – 45 – 54 let
I – 55 let a více

V každé kategorii bude vyhlášen při účasti alespoň tří Raškovjanů také nejrychlejší občan Raškovic.

ZÁVODY MLÁDEŽE (jeden až tři okruhy po 500m, popř. úsek 150 m)

Žáci a žákyně – ročníky:
2003-2004 1000 m 
2005-2006 1000 m

     2007-2008       1000 m
     2009-2010         500 m
2011 a mladší   cca 150 m 

Dorostenci a dorostenky – ročníky:
2001-2002 1500 m
V každé kategorii bude při účasti alespoň tři Raškovjanů vyhlášen nejrychlejší žák/žákyně a nejrychlejší 
dorostenec/dorostenka Raškovic.

STARTOVNÉ:
ZÁVODY MLÁDEŽE – ZDARMA | HLAVNÍ ZÁVOD – 70,- KČ
CENY:
•	medaile pro první tři v každé kategorii mládeže
•	 poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
•	 věcné ceny pro tři nejrychlejší muže a tři nejrychlejší ženy 

v absolutním pořadí hlavního závodu 
•	 věcné odměny pro vyhlášené nejrychlejší Raškovjany v jednotlivých 

kategoriích dle podmínek uvedených výše
•	 pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hlavního závodu
•	 losování šťastných čísel závodníků, kteří dokončili závod, a to 

samostatně pro závody mládeže a samostatně pro hlavní závod
OBČERSTVENÍ:
Bude poskytnuto všem účastníkům hlavního závodu a závodů mládeže. 

POPIS TRAS HLAVNÍHO ZÁVODU A ZÁVODŮ MLÁDEŽE:
Trasa hlavního závodu - okruh v délce 5,28 km (běží se 2 okruhy)
 – 100 % asfalt, celkové převýšení cca 190 m
Trasa závodů mládeže – okruh v délce 500 m (běží se 1 až 3 okruhy)
– 90 % asfalt, 10 % tráva
Trasa závodů žáků r. 2011 a mladší - 150 metrový úsek okruhu pro 
mládež, asfalt

REALIZAČNÍ TÝM:
Hana Kachtíková (ZŠ a MŠ Raškovice) 
– koordinace zapojení ZŠ a MŠ Raškovice
Naděžda Koperová  (Obec Raškovice) – organizační zajištění zázemí
Jaroslav Mikoláš (Obec Raškovice) – vytyčení a vyznačení tratí
Roman Václavík (Obec Raškovice) – regulace dopravy
Miroslav Lysek (Region Slezská brána) – propozice a propagace akce
Josef Nejezchleba (TJ Slezan Frýdek-Místek) – hlavní rozhodčí
UPOZORNĚNÍ:  KAŽDÝ ZÁVODNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
www.raskovice.cz | www.slezskabrana.cz
www.facebook.com/slezskabrana/

Popis trasy hlavního závodů
km

n.m.m. Převýšení
1. okruh 2. okruh

1 Sportovní hala  (start) 0,00 5,28 405 0

2 Obecní úřad 0,60 5,88 395 -10

3 Hlavní cesta Raškovice - Frýdlant 2,30 7,58 465 70

4 Odbočka z hlavní cesty k Husinci 2,60 7,88 475 10

5 Červená turistická značka  
– kulminační bod stoupání 2,80 8,08 490 15

6 Husinec - odbočka k Folvarku 3,35 8,63 450 -40

7 Křížení s hlavní cestou  
Raškovice – Frýdlant 3,88 9,16 435 -15

8 Hlavní cesta na Dobrou – kaple 4,93 10,21 415 -20

9 Sportovní hala (cíl) 5,28 10,55 405 -10

PROFIL TRASY HLAVNÍHO ZÁVODU

6 Husinec– odbočka  
k Folvarku

5 Červená turistická značka
– kulminační bod stoupání

4 Odbočka z hlavní 
cesty k Husinci

TRASY ZÁVODŮ
–  trasa hlavního závodu (5,28 km)
– trasa závodů mládeže (500 m)

7 Křížení s hlavní cestou 
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PARTNEŘI AKCE

www.raskovice.cz
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