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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice
Výsledky voleb do Evropského parlamentu

24.-25.5.2019 – Obec Raškovice
V Obci Raškovice bylo zapsáno ve výpise ze stálého a zvláštního seznamu 
voličů celkem 1.529 voličů. K volbám se dostavilo 419 voličů, což je  27,4 % 
z celkového počtu zapsaných voličů.

Počet vydaných obálek celkem    419

Počet odevzdaných obálek celkem    419

Počet platných hlasů celkem  417

Počet neplatných hlasů celkem      2

Pořadí politických stran a hnutí, které obdržely v Obci Raškovice nejvíce hlasů:

1. Ano 211       107 hlasů

2. Česká pirátská strana      57 hlasů

3. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 57 hlasů

4. Komunistická strana Čech a Moravy                                         48 hlasů

5. Občanská demokratická strana      41 hlasů  

6. KDU – ČSL      30 hlasů

7. STAROSTOVÉ (STAN) s reg. partnery a TOP 09 19 hlasů

8. Česká strana sociálně demokratická 10 hlasů

9. ANO, vytrollíme europarlament      8 hlasů

10. HLAS          7 hlasů

11. ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI …. 5 hlasů

12. Vědci pro Českou republiku       4 hlasy

13. Svobodní, Liberland a Radostné Česko – ODEJDEME ….     4 hlasy

14. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 4 hlasy

15. Strana soukromníků ČR a NEZÁVISLÍ ……..                  4 hlasy

16. Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou………..  3 hlasy

17. Pro Česko          2 hlasy

18. Evropa společně       2 hlasy

19. Cesta odpovědné společnosti     1 hlas

20. Sdružení pro republiku – Republikánská strana …….. 1 hlas

21. Moravané        1 hlas

22. PRVNÍ REPUBLIKA                                                      1 hlas

23. Alternativa pro Českou republiku 2017      1 hlas

CELKEM                                                                                                        417  hlasů

Ostatní strany neobdržely žádný hlas.

Zpracovala: Jana Lepíková
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

jaro máme pomalu za sebou a můžeme 
se těšit na krásné letní počasí a plánovat si 
dovolenou. Někdo tuzemskou nebo jenom 
doma na zahrádce, jiní v zahraničí u moře 
a na poznávacích cestách. Podle dlouhodo-
bé předpovědi má být krásné léto.

V předchozích vydáních Rašky jste byli 
informováni o tom, co se připravuje a o po-
daných dotacích. První dotace byla na úpra-
vu fotbalového hřiště, na přístavbu mateř-
ské školy, na nadstavbu a přístavbu základní 
školy, a na komunitní centrum. 

Dotace na: „Úprava travnaté plochy 
fotbalového hřiště, vybudování oplocení 
a rekonstrukce šaten TJ Pražmo-Raškovice“ 
byla úspěšná, z ministerstva školství jsme 
dostali příslib ve výši 4 000 000,-- Kč, roz-
počet je 7 000 000,-- Kč s DPH, z vlastních 
prostředků 3 000 000,-- Kč. Nyní probíhá 
soutěž na zhotovitele. 

Dotace na: „Přístavba mateřské školy 
v Raškovicích“ byla také úspěšná a z pro-
gramu IROP jsme obdrželi přidělenou 
dotaci ve výši 15 708 293,-- Kč, rozpočet 
18 480 345,-- Kč, z vlastních prostředků 
2 772 052,-- Kč. 

Další úspěšnou dotací je dotace na 
„Stavební úpravy-nadstavba a přístavba 
pavilonu „A“ ZŠ Raškovice, včetně řeše-
ní bezbariérovosti“. Z ministerstva finan-
cí jsme obdrželi 19 224 982 Kč, rozpo-
čet 28 077 810,-- Kč, vlastní prostředky 
8 852 828,-- Kč. 

Nyní je zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele.

Nejdříve budou zahájeny práce na zá-
kladní škole a fotbalovém hřišti, proto vás 
prosím, abyste dbali vysoké pozornosti, ať 
nedojde k úrazům.

Další dotace na komunitní centrum a ví-
ceúčelové hřiště u školy se ještě vyhodno-
cuje. Poslední žádost o dotaci, která se při-
pravuje k podání, je na hasičskou zbrojnici, 
která se bude podávat v těchto dnech na 

ministerstvo vnitra, které vyhlásilo dotační 
titul pro SDH. Úspěšnost dotace bude zá-
ležet na posouzení HZS MSK.  

O úspěšné dotaci na kompostéry vás 
informovala paní Taichmanová. 

Ze stručného výčtu vidíte, že nás čeká 
v nejbližších dnech mnoho práce.

Aktuálním tématem je osud hotelu On-
dráš, který koupila od soukromého majitele 
soukromá firma, která chce provést 100% 
demolici hotelu a na vzniklých pozemcích 
postavit nové obchodní centrum. Je nám 
líto, že tím padne historická dominanta 
Obce Raškovice. Spousta občanů říká, že 
obec měla Ondráš koupit, zachovat budo-
vu, sál. Náklady na rekonstrukci by byly pro 
obec finančně velmi náročné, ale i přes to 
jsme jednali se zástupcem firmy na společ-
né schůzce zastupitelů a nabízeli varianty 
(bohužel hotel Ondráš není veden jako his-
torická budova a pozemky v Územním plánu 
Obce Raškovice jsou vedeny jako občanská 
vybavenost, tudíž splňují podmínky, pro kte-
ré je chce nový majitel použít).

Proběhlo jednání o pozemcích Pražma 
a Raškovic (bývalá Řehákova pila). Bohu-
žel Obec Pražmo nemá v územním plánu 
možnost, že se na pozemcích může stavět 
obchod v dané velikosti.

Z předchozích informací vidíte, že obec 
má spoustu práce a investic do vlastního 
majetku. 

Na závěr těm, kteří nesouhlasíme s de-
molicí - ruku na srdce, kolik z nás navštěvo-
valo hotel Ondráš a podporovalo tak majite-
le nebo nájemce, aby jej nemusel prodat??? 

Nejenom pracovně, ale i kulturně 
a sportovně žije naše obec, proto mi dovol-
te abych vás co nejsrdečněji pozval na tyto 
akce: Sportovní odpoledne Sdružení obcí 
povodí Morávky (SOPM), dne 15. června 
2019, které se letos koná  v areálu lesní škol-
ky na Morávce ve Vlaském.

Další akcí je Den Obce Raškovic, která 
se bude konat 22.6.2019. 
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ORDINAČNÍ  ZMĚNY  LÉKAŘŮ 

MUDr. Carbolová Lenka – praktický lékař
DOVOLENÁ
4. – 12. července 2019            12. – 16. srpna 2019               2. – 6. září 2019
zástup MUDr. Crha Morávka

ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Přes letní sezónu od měsíce června do září 2019 
budou popelnicové nádoby vyváženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:
•  01. 06. 2019 – sobota (22. týden) 13. 06. 2019 – čtvrtek (24. týden)
•  29. 06. 2019 – sobota (26. týden) 11. 07. 2019 – čtvrtek (28. týden)
•  27. 07. 2019 – sobota (30. týden) 08. 08. 2019 – čtvrtek (32. týden)
•  24. 08. 2019 – sobota (34. týden) 05. 09. 2019 – čtvrtek (36. týden)
•  21. 09. 2019 – sobota (38. týden) 03. 10. 2019 – čtvrtek (40. týden)

Od 3. 10. 2019 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden ve 
čtvrtek.

Je připraven bohatý program s dopo-
ledním turnajem mladších žáků o pohár 
starosty ve fotbale, občerstvením v režii 
dobrovolných spolků, hodnotnými cenami 
od sponzorů a Obce Raškovice. Ve 22.00 
hod. bude jako každoročně odpálen oh-
ňostroj. Upozorňujeme chovatele hospo-
dářských zvířat a majitele psů, aby se podle 
toho zařídili. 

Další společnou akcí bude Kulturní den 
SOPM v areálu Kamenité ve Vyšních Lho-
tách dne 11.8. 2019.

Velkou sportovní akcí bude třetí ročník 
Raškovického čtvrtmaratonu konaného 
dne 8.9.2019 opět za spoluúčasti sponzorů 
Obce Raškovice, TJ Slezan Frýdek-Místek, 
a Regionu Slezská brána. I zde vás co nejsr-
dečněji zvu na tento závod, abyste prosím, 
přišli podpořit a fandit našim závodníkům. 

Na závěr vám všem chci popřát krásné 
letní dny plné sluníčka a pohody s přáním 
prožití té nejkrásnější dovolené, kterou jste 
si vysnili. Školákům přeji úspěšné zakončení 
školního roku a hezké prožití prázdnin. Těm 
kteří končí základní školní docházku přeji, 
aby v září vykročili pravou nohou a aby to, 
co se naučili v naší škole, bohatě zúročili 
na nových školách. Změní se vám určitě 
jedna z etap života, už z vás nebudou žáci, 
ale studenti a studentky. Přeji vám všem 
hodně štěstí.

Příjemné prázdniny přeji také všem 
zaměstnancům základní a mateřské školy 
a děkuji za jejich práci, kterou konají pro 
naše děti.

Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice
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Sběrný dvůr Raškovice - Pražmo
provozní doba: pátek     14,30 – 18,00 h
             sobota   08,00 – 11,00 h 

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 od-
pad, to znamená listí, tráva apod., 
i na takový odpad máme ve sběrném 
dvoře připravený kontejner.

POZOR!!
5. 7. - 6. 7. 2019 – sběrný dvůr 
UZAVŘEN – státní svátek

27. 9. 2019 – sběrný dvůr OTEVŘEN

28. 9. 2019 – sběrný dvůr UZAVŘEN 
– státní svátek

Může zde odevzdávat:

• objemný odpad (např. koberce, větší kusy nábytku, sedací soupravy, matrace a jiné 
věci, které se nevejdou do popelnice)

• nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, fi ltry, použité obaly od postřiků 
a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky a nepoužité léky)

• elektroodpad (např. televizory, obrazovky, monitory, rádia, počítače, lednice, mraz-
ničky, sporáky, pračky, zářivky)

• separovaný odpad (plasty, sklo, papír), který se nevejde do příslušných kontejnerů
• bioodpad (větve, listí, tráva), který se vám nevejde do domácích kompostérů
Tyto odpady zde můžete odevzdávat bezplatně.

Jiný odpad od vás nepřevezmeme.

KOMPOSTÉRY, KOMPOSTÉRY 
Znovu vyzýváme případné zájemce o domácí kompostéry, 
aby se přihlásili na tel. č. 558 692 220, paní Taichmanové.

Přednost budou mít domácnosti, které kompostér ještě ne-
mají. Děkujeme za pochopení.

Letošní akce Ukliďme Raškovice se zúčastnilo 86 dobrovolníků a nasbíralo se 1180 kg 
odpadu.
Děkujeme všem, kteří se akce Ukliďme Česko zúčastnili a dobrovolným hasičům 
děkujeme za pomoc při organizaci akce.
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Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny.  
Stojí nám to za to?
Češi se svým přístupem k třídění odpadu 
úspěšně podílejí na celoevropském recyk-
lačním průmyslu, významným způsobem 
pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin 
a přispívají tak k vyšší ochraně životního 
prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se 
čím dál častěji zbavují svých vysloužilých 
domácích spotřebičů.

Evropská směrnice například vyžaduje, 
aby se od roku 2021 vysbíralo 65 procent 
elektrozařízení uvedených na trh. V pří-
padě chladniček tuto kvótu jednoznačně 
plníme již několik let.

Jedním z palčivých problémů, který však 
bohužel neustále řešíme, je kompletnost 
spotřebičů předávaných k recyklaci. 
Zákon o odpadech je přitom zakazuje 
rozebírat jinde, než ve specializovaných 
recyklačních zařízeních. Mnoho z nich 
obsahuje nebezpečné látky, které při 
neodborném zacházení mohou ohrozit 
zdraví a bezpečnost, nebo poškodit ži-
votní prostředí.

Zjednodušeně se dá říci, že kompletní 
elektrozařízení obsahuje:

• hnací část (motor, kompresor, topné 
těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, 
apod.)

•  hnanou část (např. převodovka, buben, 
plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpa-
dlo, chladicí okruh)

•  nosnou konstrukci či plášť

Chladicí zařízení jsou na tom sice obec-
ně lépe, pokud jde o procento, které se 
podaří vysbírat po skončení jejich ži-
votnosti, jejich neodborná demontáž je 
ale zároveň nejnebezpečnější. Základní 
funkci – chlazení – totiž zajištují látky, 
které mohou z dlouhodobého hlediska 

výrazně poškozovat životní prostředí, ale 
také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. 
Pokud se ovšem tyto spotřebiče neroze-
bírají na vysoce specializovaných linkách.

Z informací, které jsme obdrželi po pro-
vedeném odvozu chladniček, vyplynulo, 
že jich bylo z našeho sběrného dvora 
předáno 5 % nekompletních, tedy že jim 
chyběl kompresor. Došlo tedy k narušení 
chladícího okruhu, který vedle oleje obsa-
huje i nezanedbatelné množství chladiva 
s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme 
touto cestou upozornit na nebezpečí, kte-
ré se za odstřižením kompresoru skrývá. 

Freony nejsou jediný strašák

Lednice a mrazáky plněné freony byly 
a stále ještě jsou největším strašákem. 
Vyráběly se ve druhé polovině 20. století. 
Nejen, že je už jejich výroba zakázána: ne-
smějí se už ani opravovat, pouze odborně 
likvidovat. Freony totiž narušují ozonovou 
vrstvu a způsobují globální oteplování. 
Úbytek ozonové vrstvy umožňuje proni-
kání UV záření na zemský povrch. To má 
dopad na poškození očí, ale především to 
přispívá ke vzniku rakoviny kůže. Nebez-
pečné jsou ale i přímé dopady – podráže-
ní i poškození dýchacích cest, očí i kůže, 
vyšší koncentrace mají negativní vliv na 
srdeční činnost a na centrální nervovou 
soustavu.

Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení 
plněná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé 
látky, které v přírodě nevznikají. Označují 
se také zkratkou HFC. Ty sice nenarušují 
ozonovou vrstvu, ale podílí se na oteplo-
vání naší planety. Tedy, pokud je poškozen 
chladící okruh chladničky nebo mrazničky 
a jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice 
zvýšeným koncentracím f-plynů může 
ovlivnit mozkovou a srdeční činnost.
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Pro chlazení některých chladniček se po-
užívají přírodní chladiva. Ta jsou vyro-
bena na bázi sloučenin, které se objevují 
v přírodních biochemických procesech. 
Ozonovou vrstvu nenarušují a mají za-
nedbatelný vliv na globální oteplování, 
jsou ale buď vysoce hořlavé (propan, 
isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).

Odborníci tvrdí, že celosvětově má ne-
odborná demontáž chladicích zařízení 
ročně na svědomí vznik osm milionů tun 
ekvivalentu CO2. To je stejné množství, 
o jaké se postarají roční emise šesti milio-
nů aut. Zhruba stejný počet osobních au-
tomobilů jezdí dnes po českých silnicích.

Připomeňme si, kam s nimi

Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš 
spotřebič doslouží!  Nezasahujte do něj 
a kompletní jej bezplatně odevzdejte:

• na vyznačeném místě zpětného odběru 

• přímo v prodejnách (v menších prodej-
nách kus za kus v případě nákupu nového 
spotřebiče)

V naší obci využijte sběrného místa.

Pamatujte také na to, že Zákon o odpa-
dech postihuje odložení spotřebiče mimo 
tato místa pokutou až 20 000 Kč.

Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako sa-
mozřejmost recyklaci skla, papíru nebo 
plastů. Méně zažité máme, že stejně tak 
by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když 
toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou 
pračku, televizi nebo ledničku bychom se 
asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. 
U velkých elektrospotřebičů nezaváháme 
a odvezeme je do nejbližšího sběrného 
dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí 
denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, 
fény či holicí strojky. Ty se do popelnice 
před domem vejdou bez nejmenších pro-
blémů, tak proč pro ně hledat speciální 
sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme ka-
ždý 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. 

Díky recyklaci lze využít mnoho materiá-
lů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. 
Kromě využitelných surovin však obsahují 
elektrozařízení také různé škodlivé látky, 

které se díky ekologické 
recyklaci nedostanou 
do životního prostředí. 

Recyklace má smysl, po-
mozte nám chránit pří-
rodu v naší obci a nevy-
hazujte elektrozařízení 
do směsného odpadu.

V naší obci můžete vysloužilá elektroza-
řízení odevzdat ve sběrném dvoře. Svě-
telné zdroje pak můžete zanést také do 
malé sběrné nádoby, která je umístěna na 
obecním úřadě. 

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších 
elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolek-
tivní systém EKOLAMP, který v České repub-
lice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběr-
ných míst a plně hradí přepravu sběrných 
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou 
recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční pro-
středky, které bychom jinak museli zaplatit 
za recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s ne-
funkčními světelnými zdroji a dalšími elek-
trozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

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

m
yslím

eekologicky

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

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

zdarma

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

(Křížovka viz vnitřní dvojstrana – strany 32-33)
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VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A  SKLEPY

Odevzdejte vysloužilé kompletní 
spotřebiče na sběrné dvory 

nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

ZDARMA je 
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje 
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny 
mobilních svozů), nebo na webu 
www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

vysloužilé 
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komu-
nálního odpadu

OOdd ddOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz

Víte že…
...za odložení elektro-
spotřebiče do kontejne-
ru nebo na černou
skládku vám hrozí 
pokuta až do výše 
20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do de-
montáže žádného 
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou 
obsahovat látky 
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

  

KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE 

 

 

 

 

tel.: 595 622 603, e-mail: nikola.birklenova@msk.cz 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
30. 5. 2019 
 

OBCE ZÍSKALY OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU 

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně 
prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých 
elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ 
a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně 
zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích 
České republiky. 

Ocenění obcím předali 30. května 2019 na ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci 
Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN. 

„Lidé v našem kraji nakládají s odpadky rok od roku lépe. V roce 2004 vytřídil každý 
občan ze směsného komunálního odpadu 19,2 kg využitelných složek. V roce 2018 to 
bylo již 49 kg. Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně životního prostředí i touto 
formou, patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí 
Jarmila Uvírová.  

O KERAMICKOU POPELNICI 

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadil Bohumín, následovaný 
Třincem a Opavou. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první příčka obci 
Trojanovice, druhé místo obsadilo město Jablunkov a třetí skončily Kozlovice. Nejlepší 
mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel jsou obce Morávka, druhé skončily Hukvaldy, 
třetí obec Milíkov. 

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského 
kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. 
Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných 
komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné 
sítě.   

Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, ve které letos uspělo 5 obcí a měst z 5 
okresů v kraji. Absolutním vítězem této speciální kategorie je obec Roudno.  Mezi 
oceněnými jsou i obce Ludgeřovice a Soběšovice, město Odry a statutární město 
Karviná. Ocenění získaly obce a města za výrazné zlepšení odpadového hospodářství.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA  30. 5. 2019

OBCE ZÍSKALY OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komu-
nální odpad, získávají každoročně pres-
tižní ocenění „O keramickou popelnici“. 
Za třídění vysloužilých elektrozařízení 
jsou pak udělovány ceny „O keramické 
sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto sou-
těže jsou součástí krajské informační 
kampaně zaměřené na podporu sběru 
separovaného odpadu ve městech a ob-
cích České republiky.

Ocenění obcím předali 30. května 2019 
na ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci
Moravskoslezského kraje a společností 
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„Lidé v našem kraji nakládají s odpadky 
rok od roku lépe. V roce 2004 vytřídil ka-
ždý občan ze směsného komunálního od-
padu 19,2 kg využitelných složek. V roce 
2018 to bylo již 49 kg. Všem, kteří aktivně 
přistupují k ochraně životního prostředí 
i touto formou, patří velké poděkování,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana pro životní 
prostředí Jarmila Uvírová.

O KERAMICKOU POPELNICI

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc 
obyvatel obsadil Bohumín, následovaný 
Třincem a Opavou. V kategorii obcí od 
2 500 do 15 000 obyvatel patří první příč-
ka obci Trojanovice, druhé místo obsadilo 
město Jablunkov a třetí skončily Kozlovice. 
Nejlepší mezi malými obcemi do 2 500 
obyvatel jsou obce Morávka, druhé skon-
čily Hukvaldy, třetí obec Milíkov.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá 
Moravskoslezský kraj s Autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s., 
bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Mo-
ravskoslezského kraje. V samotné soutěži 
se hodnotila vykazovaná data v systému 
EKO-KOM. Šlo především o množství vy-
tříděných odpadů na jednoho obyvatele 
a počet tříděných komodit na území jed-
notlivých obcí a měst. Hodnocena byla 
navíc i hustota sběrné sítě.

Vyhlášena byla také kategorie Skokan 
roku, ve které letos uspělo 5 obcí a měst 
z 5 okresů v kraji. Absolutním vítězem 
této speciální kategorie je obec Roudno. 
Mezi oceněnými jsou i obce Ludgeřovi-
ce a Soběšovice, město Odry a statutár-
ní město Karviná. Ocenění získaly obce 
a města za výrazné zlepšení odpadového 
hospodářství.

„Na jednoho obyvatele našeho kraje při-
padlo za rok 2018 přesně 21,9 kg vytřídě-
ného papíru, 14,5 kg plastů, téměř 12,4 
kg skla, zhruba čtvrt kilogramu nápojo-
vých kartonů a 19,8 kg kovů. V součtu je 
to tedy 49 kilogramů vytříděného odpadu 
na občana kraje. Ocenění má zástupce 
obcí motivovat k tomu, aby se snažili 
třídění odpadů mezi občany maximálně 
podporovat,“ řekla náměstkyně hejtma-
na Moravskoslezského kraje pro životní 
prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že 
spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší 
i fi nanční odměnu z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje.

  

KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE 
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V rámci dlouhodobé spolupráce s Mo-
ravskoslezským krajem podporuje Auto-
rizovaná obalová společnost EKO-KOM 
rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky 
projektu Intenzifi kace odděleného sběru 
a využívání vytříděných složek komunál-
ního odpadu, včetně obalové složky. „V le-
tošním roce bylo v rámci tohoto projektu 

zdarma poskytnuto městům a obcím Mo-
ravskoslezského kraje zatím 137 nových 
barevných kontejnerů na tříděný odpad. 
Aktuálně mají občané kraje k dispozici více 
než 30 tisíc barevných kontejnerů a men-
ších nádob na třídění odpadu,“ sdělila ře-
ditelka oddělení regionálního provozu 
společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:

Obce 
do 2 500 obyvatel

Obce od 2 500 
do 15 000 obyvatel

Obce nad 15 000 obyvatel

1. Obec Morávka 1. Obec Trojanovice 1. Město Bohumín

2. Obec Hukvaldy 2. Město Jablunkov 2. Statutární město Třinec

3. Obec Milíkov 3. Obec Kozlovice 3. Statutární město Opava

4. Obec Metylovice 4. Obec Baška 4. Město Krnov

5. Obec Raškovice 5. Obec Těrlicko 5. Statutární město Ostrava
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O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu 
„O keramické sluchátko“, v kategorii do 
2 tisíc obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. 
V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominova-
la mezi nejlepšími obec Těrlicko a občané 
Frýdlantu nad Ostravicí obhájili své vítěz-
ství již popáté, v kategorii obcí s rozšířenou 
působností.
Soutěž pořádá nezisková společnost 
ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslez-
ským krajem. Hodnocena je výtěžnost 

odevzdaných vysloužilých elektrospotře-
bičů v přepočtu na jednoho obyvatele. 
Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí 
například počítače, televize, rádia, fotoa-
paráty, videokamery nebo telefony. „Lidé 
v našem kraji věnují třídění nepotřebného 
elektra stále větší pozornost, což se odráží 
také na celkových výsledcích - vždyť za rok 
2018 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji 
více než 1 900 tun. Moravskoslezský kraj 
se tak řadí na úžasné 4. místo v mezikraj-
ském srovnání ASEKOLu“, uvedl regionál-
ní manažer ASEKOLu Zdeněk Kovařík.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2018 (drobné elektrospotřebiče, 
pc a tv):

Kategorie Obec / město
Vytříděné 

elektrospotřebiče

Obce do 2 000 obyvatel Tvrdkov 8,6 kg / 1 obyv.

Obce nad 2 000 obyvatel Těrlicko 8,55 kg / 1 obyv.

Obce s rozšířenou 

působností
Frýdlant nad Ostravicí 3,2 kg / 1 obyv.

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se 
hodnotí sběr domácích objemných elek-
trospotřebičů (lednice, pračky, sporáky), 
včetně drobných domácích přístrojů a ná-
strojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN, 
který soutěž vyhlašuje, v roce 2018 vysbí-
ral v Moravskoslezském kraji 3 804 tun 
elektra na 1 279 sběrných místech, se 
kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila 
obec Stará Ves nad Ondřejnicí s celko-
vým sběrem 20,3 tuny elektrozařízení, do 
20 tisíc obyvatel zvítězilo město Frýdlant 
nad Ostravicí a nad 20 tisíc obyvatel cenu 
získalo město Nový Jičín, které vytřídi-
lo 4,9 kg elektra na jednoho obyvatele. 
Všichni byli odměněni šekem na 20 tisíc 
korun.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2018 (objemné elektrospotřebiče, elektrické 
nástroje):

Kategorie Obec / město

Obce do 5 000 obyvatel Stará Ves nad Ondřejnicí

Města do 20 000 obyvatel Frýdlant nad Ostravicí

Města nad 20 000 obyvatel Nový Jičín
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„Množství separovaného elektroodpadu 
každoročně stoupá, přesto stále končí ne-
zanedbatelná část tam, kde by neměla. 
Dlouhodobě se proto snažíme informovat 
obyvatele kraje o tom, kam se starým elek-
trem, aby nekončilo bez užitku ve směs-

ném komunálním odpadu. Je důležité 
připomenout, že všechny sebrané spo-
třebiče jsou recyklovány, takže každý, kdo 
se připojí, přispívá k ochraně životního 
prostředí“, uzavřela náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

KONTAKTY:
Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí
nikola.birklenova@msk.cz, 
tel. 595 622 603

EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
Lucie Müllerová, tisková mluvčí
lucie.mullerova@ekokom.cz, 
tel. 602 186 205

ASEKOL, a. s. Eva Zvěřinová 
Marketing a PR
E: zverinova@asekol.cz
M: +420 234 235 282

ELEKTROWIN a.s.
Jan Marxt
Marketing a PR
E: jan.marxt@elektrowin.cz
M: +420 731 454 175

Třetí vlna kotlíkových dotací
Výzva občanům Raškovic, kteří vytápějí svůj dům kotlem 
na pevná paliva

Před 7 lety v roce 2012 
vešel v platnost nový zákon 
o ochraně životního prostředí. 
Část tohoto zákona se týká ná-
hrady i malých starých kotlů na 
pevná paliva za nové, které ne-
budou svými exhalacemi tolik 
znečišťovat životní prostředí.

Ochrana čistého ovzduší se 
týká nás všech. Nahradit ale 
starý kotel za nový není jedno-
duchá a levná záležitost, proto 
je ve znění zákona ponechána 
dlouhá lhůta pro instalaci no-
vého zdroje tepla. 

Nové zdroje v domácnostech včetně 
ekologických kotlů jsou podporovány 

nabídkou finanční pomoci tzv. kotlíko-
vou dotací. Naplnění tohoto důležitého 
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a potřebného zákona se musí uskutečnit 
do 1.září 2022 viz citace ze zákona:

„Provozovatel spalovacího stacio-
nárního zdroje na pevná paliva o jme-
novitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění, je povinen provozovat zdroj 
v souladu s požadavky uvedenými v § 17 
odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od 
nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Státní správa postupně zesiluje tlak 
na vyřazení malých starých spalovacích 
zdrojů na pevná paliva z provozu a od 
roku 2015 začala formou kotlíkových 
dotací poskytovat možnost získání státní 
podpory na nový ekologický zdroj. Ne 
všude je ale možné z technických či eko-
nomických důvodů za starý kotel nainsta-
lovat tepelné čerpadlo nebo kondenzační 
plynový kotel, na které se také vztahují 
kotlíkové dotace. Zaměřme se tedy na 
kotlíkové dotace výměn starých kotlů 
na tuhá paliva za nové kotle na pevná 
paliva emisní třídy 4 a 5 podporovaných 
dotačním programem.

V první vlně kotlíkových dotací 2015-
2017 bylo možné podporovat instalaci 
všech nových kotlů na tuhá palivy i čistě 
uhelných kotlů splňujících technické 
podmínky.

V druhé vlně 2017-2019 bylo možné 
podporovat již jen kotle na biomasu 
a automatické kombinované kotle na 
pevná paliva, tj. spalování uhlí i biomasy. 
Biomasou pro vytápění domácností se 
rozumí kusové vysušené dřevo, dřevní 
pelety a dřevní brikety.

Ve třetí vlně 2019-2021 je možné 
vyměnit starý kotel už jen za certifiko-
vaný kotel na biomasu buď automatický 
nebo s ručním přikládáním, jehož po-
vinnou součástí je instalace akumulační  
nádoby.

Doprovodná vyhláška k zákonu 
o ochraně ovzduší dále stanovila povin-
nost i všech provozovatelů malých zdrojů 
(domácností) s napojenou soustavou 
teplovodního vytápění (10-300 kW) 
nechat si do konce roku 2016 odborně 
způsobilou osobou vystavit „Doklad 
o kontrole technického stavu a provozu 
spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva“. Tato kontrola musí být 
prováděna jednou za 3 roky. Zatím je 
potřeba předložit doklad o kontrole 
hlavně k žádosti o kotlíkovou dotaci, ale 
Ministerstvo životního prostředí chystá 
k 1.1.2020 zřídit databázi odborně způ-
sobilých osob ke kontrolám domovních 
kotlů a tito kontroloři budou muset od 
začátku roku 2020 povinně nahlašovat 
výsledky kontrol ministerstvu.  Kontrolní 
orgány ministerstva budou moci pro-
vozovatelům malých kotlů za nesplnění  
povinnosti kontroly uložit pokutu.

K růstu tlaku státní správy na majitele 
malých domovních spalovacích zdrojů 
přispěla i další vyhláška z roku 2015 
navazující na zákon o požární ochraně, 
která stanovila povinnost majitelům 
kotlů kromě samotných kotlů nechat si 
pravidelně odborně zkontrolovat také 
spalinové cesty z kotle (komíny). Zname-
ná to, že kromě čištění komínů, které si 
může vlastník provádět sám, musí jednou 
ročně pozvat kominíka ke kontrole a mít 
od této kontroly doklad.

Vraťme se však k neekologickým tep-
lovodním malým kotlům na tuhá paliva, 
pro které platí zákaz jejich provozování 
od 1.září 2022. Týká se to kotlů emisních 
tříd 1 a 2, popřípadě kotlů, u kterých ne-
lze určit jejich třídu (např. samovýroba). 
Povinná výměna se netýká domovních 
zdrojů tepla, které jsou navrženy pro 
vytápění místa instalace. Tím jsou mí-
něny všechny typy lokálních topidel 
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– sporáky, kamna, krby, krbová kamna 
– a to i v případě, že mají teplovodní 
vložku do 10 kW a jsou napojeny na 
ústřední topení. Pokud vlastník nevy-
hovujícího kotle s napojeným ústřed-
ním vytápěním domu bude provozovat 
takový zdroj i po 1.9.2022, vystavuje 
se nebezpečí uložení pokuty a zákazu 
provozu takového kotle.

Ovšem před návštěvou specialisty 
si může majitel udělat poměrně jasný 
názor, jak na tom jeho kotel je z pohle-
du povinné výměny. Pokud vlastníte 
teplovodní kotel na ruční přikládání 
paliva (jedno zda uhlí nebo dřeva) bez 
ventilátoru a elektronické regulace, 
který byl vyroben před rokem 2008, 
lze s velkou pravděpodobností říci, že 
se jedná o nevyhovující zdroj z pohledu 
zákona a výměna Vás nemine.

Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím Moravskoslezského 
kraje nyní spouští třetí a zároveň finální 
vlnu kotlíkových dotací. Kraj podpoří 
ve třetí vlně cca 5 000 žadatelů, ty kte-
ré nepodpoří, budou zařazeni do tzv. 
zásobníku (ten bude vyřizován v roce 
2021). Domácnosti, které stále ještě 
topí v kotlích na tuhá paliva první a dru-
hé emisní třídy by neměly s výměnou 
otálet. Výhodnější podmínky pro jejich 
výměnu už nebudou. Na pořízení nové-
ho zdroje topení (tepelného čerpadla, 
plynového kondenzačního kotle nebo 
kotle pouze na biomasu automatického 
nebo s ručním přikládáním) je možné 
získat dotaci až 135 000 Kč. Mezi výdaje 
lze zahrnout nejen náklady na pořízení 
zdroje a jeho instalaci, ale také náklady 
na novou otopnou soustavu v objektu či 
její rekonstrukci včetně regulace a úpra-
vy spalinových cest. Vyhlášení výzvy bylo 
stanoveno na 10.dubna 2019 a zahájení 

příjmu žádostí o dotaci na 13.května 
2019 od 10,00 hodin. Na krajském úřadě 
je zřízena kotlíková kancelář, kde mohou 
pomoci všem zájemcům s vyplňováním 
žádostí, popřípadě s dotazy. Více ke 
kotlíkové dotaci se dovíte na adrese 
webu: https://lokalni-topenistě.msk.cz , 
na e-mailu : kotliky@msk.cz nebo na tel. 
čísle 595 622 355 v úředních hodinách.  
Prosíme, využijte třetí a poslední vlnu 
kotlíkových dotací.

Zároveň s 3.vlnou kotlíkových 
dotací lze v Moravskoslezském kraji 
využít program bezúročných půjček 
na výměnu neekologických kotlů. Po-
kud domácnost nemá prostředky na 
předfinancování nového kotle, může 
využít kotlíkové půjčky od obce. Výše 
půjčky může být až 200 tis.Kč za poří-
zení tepelného čerpadla nebo kotle na 
biomasu a 150 tis. Kč za plynový kon-
denzační kotel. Pokud bude mít občan 
Raškovic (kotlíková dotace se netýká 
chat v obci) zájem o kotlíkovou půjčku 
od obce a bude mít přiřazeno pořadové 
číslo na kotlíkovou dotaci, nahlásí svůj 
zájem na sekretariátu starosty z důvo-
du průzkumu zájmu občanů o půjčku 
obce. Případné další informace o půjčce 
vám sdělí starosta obce Raškovice p.Jiří 
Blahuta, tel.: 602 596 713.

Důrazně apelujeme na spoluobča-
ny, aby náhradu neekologických kotlů 
nenechávali na poslední měsíce před 
zářím 2022. V České republice je stále 
v provozu asi 300 tisíc starých kotlů na 
pevná paliva, které mají být od 1.9.2022 
vyřazeny z provozu a kapacita kvalitních 
oprávněných firem k instalaci nových 
zdrojů tepla bude určitě v tomto období 
naplněna.

Ing. Jan Muroň
komise životního prostředí a výstavby
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DVĚ  VÝZNAMNÁ  JUBILEA

110 let od založení Spolku Palacký 
a knihovny v Raškovicích

Mezi významná data letošního roku be-
zesporu patří 110. výročí Čtenářsko - vzdě-
lávacího spolku Palacký a knihovny, neboť 
to byly počiny, které odstartovaly snahu 
o národní probuzení a odstranění zaosta-
losti nejen v naší obci, ale i v širším okolí.

Myšlenkou založit v Raškovicích ta-
kovýto spolek a zároveň knihovnu, se za-
čali raškovičtí vlastenci zabývat už v roce 
1908. Chtěli něco udělat pro povznesení 
vzdělanosti malebného koutu těšínského 
Slezska pod Lysou horou.

Ustavující valná hromada se konala 
v obecním hostinci 14. dubna 1909. Čte-
nářsko - vzdělávací spolek dostal jméno 
„otce národa“ Františka Palackého, vý-
znamného českého historika a politika, 
rodáka z Hodslavic u Nového Jičína.

Slavnostní schůze se zúčastnilo 46 čle-
nů. Promluvil k nim JUC. Antonín Břeský, 
který ve svém projevu zdůraznil význam 
a nutnost osvětové činnosti, a to hlavně 
na zanedbávaném venkově.

U kolébky spolku mimo jiné stáli: Jaro-
slav Ludvík Mikoláš, starosta Raškovic Jo-
sef Adámek s bratrem Adolfem, Leopold 
Kolář, František Kubala, Vojtěch Knop, 
Rudolf Bajnar, Antonín Skotnica i Antonín 
Matula - tedy všichni ti, jejichž jména se 
počátkem 20. století objevovala u všeho 
závažného, co se v Raškovicích odehrá-
valo. Na zdárném rozvíjení spolkového 
života se podíleli i členové z řad dělnictva 
- horníci  pracující v ostravských dolech 
i textiláci z Frýdku.

Od roku 1909 lze díky aktivitám Spol-
ku Palacký pozorovat jasný obrat k lepší-
mu v národním životě obce i jejího okolí.

Ve stejném roce i měsíci došlo k zalo-
žení raškovické knihovny s čítárnou, a to 
v rodinném domku č. 92 v dolní části 
obce, který patřil paní Johaně Švrčkové.

1. srpna 1909 uspořádal Spolek Palac-
ký velkou slavnost, jíž se zúčastnilo přes 
700 občanů z Raškovic i z okolních obcí. 
Tato akce Spolku Palacký přinesla nejen 
fi nanční zisk, ale i pochvalnou odezvu 
v Novinách těšínských.

Opět z péra našich kronikářů

Zakládající členové Spolku Palacký

Domek Johana Švrčkové
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100 let prodejny
Ke konci první světové války nastaly 

značné problémy v zásobování obyvatel-
stva základními druhy potravin. Hledaly se 
způsoby řešení, jak tíživou situaci zmírnit.

Iniciativy se chopili Jaroslav Ludvík 
Mikoláš a Antonín Matula. Založili Všeo-
becné potravní družstvo pro Raškovice 
a okolí. Ustavující valná hromada se konala 

28. ledna 1917. Družstvo zřídilo prodej-
nu na dolním konci obce. V době založení 
mělo 35 místních a 15 přespolních členů. 
Členský příspěvek činil 20 korun.

Úspěšná činnost družstva vyústila, už 
v nové Československé republice, zřízením 
nové prodejny ve středu obce v patrovém 
domě č. 206. Stalo se tak v roce 1919. 

Obchod a byt vedoucího byl 
v přízemí, v prvním patře 
sídlila četnická stanice. Pro-
dejna - nynější COOP - slouží 
svému účelu do současnosti.

Všeobecné potravinové 
družstvo se v roce 1922 slou-
čilo s konzumním družstvem 
Budoucnost. Proto nejstarší 
generace stále praví: jdu do 
budoucnosti nebo do konzu-
mu. Také se říkalo podle jmé-
na vedoucího prodejny: jdu 
do Rygola nebo do Bartoně.

15. května 1910, po roce existence, 
se sešli členové na valné hromadě, aby 
zhodnotili vykonanou práci a vytyčili si 
nové úkoly. Konstatovali, že svou činnos-
tí a nadšením přispěl Spolek Palacký ke 
změně názorů i smýšlení obyvatel obce, 
k jejich národnímu uvědomování i ke zvý-
šení vzdělanosti.

17. dubna 1911 se Spolek změnil na 
Odbor Matice osvěty lidové, nadále si ale 
ponechal přídomek Palacký. Tímto činem 
se jeho členové těsněji připojili k stovkám 
vlastenců bojujících proti germanizaci, za 
právo, spravedlnost a osvětu pro české 
obyvatele těšínského Slezska.

Matice registrovala 45 členů, vydr-
žovala čítárnu a neustále doplňovala 

spolkovou knihovnu o nové knihy i ča-
sopisy, pravidelně pořádala schůze, di-
vadelní představení, rozmanité besedy 
a přednášky, organizovala zábavy.

Výbor Matice osvěty lidové 
v naší obci pracoval v tomto složení:

předseda: Leopold Kolář

místopředseda: František Kubala

zapisovatel: Ferdinand Šmíra

pokladník: Antonín Uherek

jednatel: Jaroslav Ludvík Mikoláš

knihovník: Antonín Skotnica

náhradníci: Jan Karásek, Josef Meca

revizoři:  Adolf Adámek, Jan Kohut

Anežka a Jiří Nitrovi, kronikářiTužkokresba J. Nitry - rok 1929
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S raškovickou školou až ke hvězdám
Dlouhé teplé dny, nervozita ze zá-

věrečných známek a nedočkavé dětské 
dušičky – ano vážení čtenáři, léto je po-
malu zde a ve škole se pomalu ale jistě 
všechno schyluje k závěru školního roku 
2018/2019. Je potřeba tak trochu bilan-
covat, zhodnotit, nakolik se nám naše 
nastavené cíle povedly a zamyslet se 
nad tím, co je ještě možné zlepšit, jak 
na sobě zapracovat. Nicméně naši žáci 
se i od počátku druhého pololetí snažili 
o co nejlepší výsledky nejen ve výuce, 
ale i v různých soutěžích či olympiádách. 
Aktivně se zapojovali do rozličných pro-
jektů, účastnili se přínosných exkurzí, 
besed a přednášek. 

Na prahu jara přivítali žáci české 
rozmanité Velikonoce hned několika 
akcemi. Za poznáním problematiky Ve-
likonoc a regionálních obyčejů se vyda-
ly na frýdecký zámek třídy 6. B a 7. A. 
Žáci třídy 9. A se dne 8. dubna zúčastnili 
v rámci výuky dějepisu a českého jazyka 
besedy o Velikonocích. V pražmovském 
kostele si pro žáky připravil zajímavý 
program morávecký farář Mgr. Mirosłav 
Edward Jesel, který si o pět dní později 
popovídal v raškovické škole se třídou 
7. B o Velikonocích a jejich historii. Aby 
si žáci 9. A osvojili základy vědecké prá-
ce s knihami, absolvovali dne 27. března 
v raškovické obecní knihovně historický 
proseminář zaměřený na základní orien-

taci v literatuře specializované na české 
i světové dějiny. Kromě toho měli dne 
14. března jedinečnou příležitost setkat 
se s autorem publikace „Šlechtický rod 
Pražmů v proměnách času. Zavítal totiž 
mezi ně místní badatel a odborník na rod 
Pražmů z Bílkova Ing. Jaroslav Gabzdil.

Opomenuty nebyly ani hodiny české 
jazyka a literatury. Že práce se slovníky 
může být zajímavá a přínosná se přesvěd-
čili dne 16. dubna žáci obou tříd 9. roč-
níku. V hodině českého jazyka provedli 
terénní jazykový výzkum, během kterého 
pomocí Slovníku spisovné češtiny pro 
školu a veřejnost zjišťovali co nejvíce in-
formací o místních nápisech. Aby si však 
žáci 9. ročníku po intenzivní přípravě na 
přijímací zkoušky na střední školy tro-
chu odpočinuli, tak si v hodině literatury 
dne 24. dubna zabesedovali v obecní 
knihovně. Paní knihovnice Marie Zema-
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nová si pro děti připravila poutavý výklad 
o životě v Československu v 60. letech 
20. století, a poté volně navázala tehdy 
píšícími autory včetně knižní produkce. 
Do dějin české středověké literatury se 
v obecní knihovně dne 3. května 2019 
pro změnu ponořili žáci třídy 7. A. Spolu 
s paní knihovnicí vyjmenovali základní 
znaky kronik i legend a poté se podrob-
něji podívali právě na legendy. 

Kdo měl z 3. až 5. ročníku knih pořád 
málo a toužil zažít se spolužáky zajímavý 
literární workshop, mohl se v noci z 5. na 
6. dubna podílet na tradiční akci Noc 
s Andersenem. Paní učitelky Mgr. Radana 
Terezie Hlisnikovská  a Mgr. Vendula Cho-
durová připravily pro děti kupříkladu  čte-
ní pohádek, úkoly ve skupinách, dramati-
zaci textu nebo zajímavé hry. Ono to chce 
někdy poznávat reálie, kulturu prakticky, 
proto žáci 9. a 8. ročníku vydali 26. dubna 
za poznáváním českých dějin do města 
Hlučín. Žáci navštívili zdejší zámek, ve 
kterém se zúčastnili dvou edukačních 
programů – o československém opevnění 
a Lucemburských oprásků. Další zastáv-
kou exkurze byl Areál československého 
opevnění v Hlučíně-Darkovičkách. Tady 
žáky provedli lektoři pěchotním srubem 
MO-S 19 Alej, ve kterém mohli zhlédnout 
například střelecké místnosti, původní 
zbraně včetně kulometu i lafet. Naproti 
tomu se třída 7. A podívala 17. dubna do 
pivovaru v Nošovicích (Pivovar Radegast 
– Plzeňský Prazdroj a. s.). Během tohoto 
dopoledne se děti přesvědčily, že i dějiny 
výroby jsou velice důležité a zajímavé. 

Regionální aktivity doplnil dne 
12. dubna již desátý ročník regionální 
vědomostní soutěže „Křížem krážem 
Slezskou bránou“, kterého se zúčastnili 
žáci 6., 7. a 8. ročníku. Účast byla jako ka-
ždý rok hojná a konkurence veliká, o čem 

vypovídá počet soutěžících družstev – cel-
kem 10. Naši školu reprezentovala 4 druž-
stva. Určitě je třeba vyzdvihnout přípra-
vu dětí, nadšení pro místopis a nasazení 
během soutěže. V této soutěži však nejde 
o výkon, ale ve většině případů o štěstí 
na otázky. I přesto si žáci dokázali se zá-
ludnými otázkami z oblasti zajímavostí 
z regionu Slezské brány hravě poradit. 
O tom svědčí krásně vybojované 4. místo, 
jež pro naši školu zajistilo družstvo v ob-
sazení: Jan Carbol (7. A), Jan Waldemar 
Kožušník (7. A) a Matyáš Wagner (7. A), 
za což jim patří velký dík. Aby děti poznaly 
rovněž krásy ze sousedních zemí, vydaly 
se v prvních jarních dnech tentokrát do 
Berlína. Paní učitelky Mgr. Lucie Adamo-
vá a Mgr. Michaela Štenclová si pro žáky 
připravily zajímavý program, a proto není 
divu, že některé žáky nadchl Říšský sněm, 
jiné zase Braniborská brána nebo televiz-
ní věž. K vidění byly též zbytky Berlínské 
zdi, v průběhu programu nebylo vyne-
cháno ani Bodeho muzeum.

K jaru patří mimoto Den matek. Ten 
oslavily naše děti dne 21. května odpole-
dním vystoupením pro rodiče v Restau-
raci Maryčka ve Vyšních Lhotách. Diváci 
mohli zhlédnout pěvecký sbor Klíček, sbor 
CARO, taneční kroužky z 1. a 2. stupně, 
dramatický kroužek, recitace básní (Ro-
zálie Ševčíková 3. B, Adéla Gřundělová 
z 9. B, Jonáš Adam 3. B, Viktorie Gavla-
sová 3. A, Aneta Foldynová 7. A) nebo 
pěvecká sóla Evelíny Vančurové (3. A), 
Martiny Vlčkové (6. A) i duo Karolína 
Popelková (9. B) – Kristýna Maťaťová 
(9. A). Akci moderovaly Valentýna Vepře-
ková (9. A) a Karolína Popelková (9. B). 
Vystoupení s dětmi nacvičily vyučující 
Mgr. Anna Kajzarová, Mgr. Táňa Farná, Pa-
edDr. Jana Halamová, Mgr. Tereza Muro-
ňová a organizátorka celého Dne matek 
paní učitelka Mgr. Kristýna Felcmanová.
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Tzv. „školní trvalka“ Ekotým si pro 
letošní Den vody (21. března) připravil 
akci s názvem „Voda pro všechny“. Ve 
středu 20. března nám Karolína Povol-
ná ze 4. A ve školním rozhlase připome-
nula, že 22. března je mezinárodní Den 
vody a následující den vše vypuklo. Pro 
děti z mateřské školy si osmáci připra-
vili pestrý a zábavný program. Ostatní 
žáci navštívili například rybníky, studán-
ku na Kršlích, úpravnu vody ve Vyšních 
Lhotách, přehradu na Morávce, čističky 
odpadních vod ve Frýdlantu na Ostravicí 
a v Raškovicích. Aby se děti z Ekotýmu 
i nadále vzdělávali ve svém oboru, vyra-
zily 4. dubna na jarní ekopobyt, který se 
konal na chatě na Zlatníku. Paní učitelky 
Mgr. Naděžda Koperová a Mgr. Markéta 
Muroňová tady probíraly s ekologický-
mi aktivisty aktuální problémy ve škole 
– aby se více využívaly bylinky Ekotýmu 
v jídle, špatné třídění odpadu ze strany 
žáků. Kromě toho členové probírali úkol 
z programu Recyklohraní nebo plán na 
Den Země.

Velkou pozornost si zajisté zaslouží 
okruh přírodovědných předmětů, ve kte-
rých jsou naši žáci více než dobří. Že to 
není přehnaný pojem, dosvědčí například 
skvělé výsledky z okresních i krajských 
kol matematických olympiád. V okresní 

kole Matematického klokana se naše 
škola umístila na předních místech ve 
třech kategoriích. V kategorii Klokánek 
4. a 5. tříd se umístil na 7. místě Roman 
Koloničný (5. A), v kategorii Benjamín 
6. a 7. tříd se Eduard Muroň (7. B) umístil 
také na 7. místě a v nejstarší kategorii Ka-
det 8. a 9. tříd se Anita Muroňová (9. A) 
umístila na 5. místě. I v okresním kole ma-
tematické olympiády obstála naše škola 
velmi dobře a máme tam své zástupce. 
V kategorii Z 5 má 6. místo Julie Vepře-
ková (5. B). V kategorii Z 6 obsadil Vít 
Hrubiš (6. B) také 6. místo. V kategorii 
Z 7 má Soňa Uhrová (7. A) 4. místo. 
V kategorii Z 9 obsadila Anita Muroňová 
(9. A) 4. místo.

A co je naprosto úžasné - v letošním 
krajském kole soutěži Matematický klo-
kan jsme se jako škola dostali na osmé 
místo mezi žáky z gymnázií v Bílovci, 
Opavě, Ostravě a Frýdku-Místku. Tento 
úspěch nám přinesla Anita Muroňová 
(9. A)! Aby toho nebylo málo, v letošním 
ročníku Astronomické olympiády máme 
také velmi pěkný výsledek. Na 25. místě 
v Moravskoslezském kraji se umístil Ště-
pán Čompa (7. B). 

Za účelem kvalitnějších vztahů mezi 
spolužáky i příznivějšího klimatu v jed-
notlivých třídách přichystala na druhé 

pololetí metodička školy 
PaedDr. Jana Halamová 
programy z oblasti pre-
vence před nežádoucím 
chováním dětí. O tom, jak 
je jednoduché spadnout 
do mnohých závislostí 
i jaká je těžká cesta zpět 
do normálního života, si 
na vlastní kůži prostřed-
nictvím interaktivního 
programu prožili žáci 
7. ročníku. Dne 26. břez-
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na 2019 navštívili na železničním nádraží 
ve Frýdku-Místku Protidrogový vlak, který 
se skládal z 6 vagónů včetně 4 kinosálů. 
Během programu se žáci spolu s lekto-
ry vydali poznat životní cestu několika 
mladých lidí, kteří se stali inspirací pro 
vznik tohoto projektu. Výukový program 
Jak se rodí rodina? absolvoval 3. května 
5. ročník v rámci projektu Škola osobního 
života. Besedu lektorovala MUDr. Marie 
Fridrichová z Centra pro rodinu a sociální 
péči v Ostravě, jež se zaměřila na pozi-
tivní pohled na sama sebe, na lidskou 
důstojnost, manželství i vztah mezi láskou 
a lidskou sexualitou. 

Program Škola osobního života pro-
běhla v období duben – červen také na 
2. stupni. Třídy 6. a 7. ročníku absolvo-
valy lekce na téma dospívání, 8. ročník 
besedoval nad tématy pohled sám na sebe 
a vztah já a ty, plodnost v životě dvojice 
a 9. ročník se zaměřil na plánované rodi-
čovství, zdravou integraci sexuality, po-
hlavně přenosné infekce a nemoci. Aby se 
nezapomnělo na problematiku sociálních 
sítí, proběhly v dubnu preventivní bese-
dy žáků pátých až sedmých ročníků s lek-
torem p. Tomášem Veličkou, ředitelem 
Poradny pro primární prevenci v Ostravě 
a p. Richardem Klossem – lektorem této 
poradny, zaměřené na téma kyberšika-
ny, agrese ve virtuálním světě. V dubnu 
kromě toho proběhl čtvrtý blok projektu 
„Jak dělat věci jinak“, který byl zaměřen 
především na praktické dovednosti žáků, 
jak zvládat řešení problémových situací. 
Preventivní lekce byly vedeny tak, aby si 
žáci uvědomili své výjimečnosti a zároveň 
dokázali pochopit a přijmout odlišnosti 
svých spolužáků. Součástí tohoto projektu 
byl vzdělávací seminář pro pedagogy a be-
seda pro rodiče s názvem „Tik Tok nejsou 
bonbony a Jarda není nejlepším přítelem 
vašeho dítěte!“ uskutečněná 24. dubna 

pod vedením Bc. Tomáše Veličky. V květnu 
a červnu proběhl ve třídách 2. ročníku 
preventivní program EDI – emoce do in-
teligence. Jedná se o interaktivní program, 
kde pomocí loutek a hraného příběhu se 
děti učí vnímat své vlastní emoce a propo-
jovat je se svými životními zkušenostmi. 
Akci vedli naši dlouholetí spolupracovníci 
v oblasti prevence - Bc. J. Svobodová, Dis., 
P. Pavlica a Mgr. Z. Čmielová.

A co by to bylo za školu, kdyby se 
v ní nepěstoval vztah ke sportu, k pohy-
bu obecně! Své o tom ví paní učitelka 
Mgr. Tereza Muroňová, jež ve škole vede 
taneční kroužek. Tento zájmový útvar 
funguje už druhým rokem a tréninky 
dívky mají jednou za týden. Letos se po-
prvé zúčastnily tří amatérských tanečních 
soutěží, ze kterých si přivezly 1. a 3. mís-
to. Kromě toho dívky absolvovaly ve dne 
8. - 9. dubna taneční soustředění, které se 
konalo v krásné přírodě na chatě na Zlat-
níku. Paní učitelka Mgr. Markéta Muro-
ňová a pan učitel Mgr. Martin Theuer se 
pro změnu vydali s družstvem vybraných 
dívek ve složení: Karolína Popelková 
(9. B), Alena Garbová (9. B), Adéla Bla-
hutová (9. B), Barbora Macková (9. A), 
Pavlína Hyrniková (8. B), Vendula An-
drlová (8. A), Tereza Smitalová (8. B), 
Vanessa Strašilová (7. A) a Simona Bla-
hutová (9. B) celkem třikrát na volejba-
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lové zápasy. Nejprve to bylo 18. března 
okrskové kolo na 8. ZŠ ve Frýdku – Míst-
ku, na kterém dívky získaly 1. místo. Poté 
se 4. dubna konalo okresní kolo opět na 
8. ZŠ ve Frýdku – Místku. I přes velkou 
konkurenci, dokázaly naše žákyně porazit 
všechny týmy a vybojovat si tak postup do 
krajského kola. To se odehrálo na opav-
ském gymnáziu 5. dubna i za doprovodu 
jejich trenéra Jana Sonnka. Naše hráčky 
vybojovaly krásné 2. místo, za což dív-
kám patří velké poděkování za vzornou 
a úspěšnou reprezentaci školy i Raškovic!

Volejbal láká také naše nejmenší, kteří 
se 16. dubna zúčastnili velikonočního tur-
naje v barevném minivolejbale na 6. ZŠ 
ve Frýdku -Místku. Celkem se turnaje zú-
častnilo cca 130 dětí ze základních škol 
z Frýdecko-Místecka. Hrálo se v pěti ba-
revných kategoriích. Tady se raškovic-
kým dětem velmi dařilo, proto zmíníme 
pouze první místa - Dívky z 3. třídy (oran-
žová kategorie) Stela Bonková (3. B) 
a Barbora Novotná (3. B) nedaly svým 
soupeřům šanci a získaly zlaté medaile. 
V zelené barvě se umístila na 1. místě 
trojice Vendula Ožanová (5. A), Ema 
Bonková (5. A) a Klára Klanicová (6. A) 
z 6 družstev. A ani vybíjená nezůstává 
pozadu. Dne 20. 3. 2019 se vybrané dívky 
z 3. – 5. ročníku zúčastnily okresního kola 
ve vybíjené, které se odehrálo na 1. ZŠ ve 
Frýdku – Místku.  Sešlo se zde 5 škol z ce-
lého okresu. Děvčata zde získala 2. mís-
to. Naši školu reprezentovaly tyto dívky: 
Viktorie Šebestová (5. A), Ema Bonková 
(5. A), Karolína Kurečková (5. A), Ven-
dula Ožanová (5. A), Veronika Macko-
vá (5. A), Kateřina Klimánková (5. A), 
Veronika Opatrná (5. A), Šarlota Pán-
ková (4. A), Markéta Kociánová (4. B), 
Barbora Novotná (3. B), Stela Bonková 
(3. B) a Eliška Pohludková (3. B).

O něco klidnější byl 4. ročník šacho-

vého turnaje obcí povodí Morávky, které 
se vždy koná na ZŠ v Dobraticích. Toho-
to turnaje se zúčastnilo celkem 47 dětí 
a naše škola získala celkové 2. místo. Ze 
zástupců jmenujme Barboru Novotnou 
(3. B), jež obdržela. 1. místo - nejlepší 
dívka turnaje a 14. místo celkově. Samo-
zřejmě nechyběl ani fotbal, kterému se 
na naší škole soustavně věnuje pan učitel 
Mgr. Marek Veselka. Spolu s chlapci ze 
7. až 9. tříd se 4. dubna vydal na tur-
naj v minifotbalu do Frýdku–Místku na 
stadion Válcoven plechu, kde se konalo 
okrskové kolo. Zde si kluci zajistili 1. mís-
to a postup do kola okresního. To se ode-
hrálo o týden později. Bohužel náš tým 
byl mírně oslaben některými chybějícími 
chlapci z devátého ročníku. Nakonec se 
chlapci umístili na 4. místě. Naši školu 
alespoň v jednom z turnajů reprezen-
tovali tito fotbalisté: Marek Šulc (9. A), 
Matyáš Ochman (9. A), Jiří Leščinský (9. 
A), Václav Koloničný (9. A), Ondřej Stříž 
(9. B), Tadeáš Chodura (8. A), Ondřej 
Pohludka (8. B), Marek Pokorný (7. B), 
Filip Čapčuch (7. B), Tomáš Velčovský 
(7. B), Robin Foldyna (7. A).

Šanci realizovat se dostali i mladší 
fotbalisté z 4. - 5. ročníku na 22. ročníku 
McDonald´s cupu, který se konal v raš-
kovické sportovní hale. Akce se zúčastnily 
děti z obcí Sedliště, Chlebovice, Baška, 
Kozlovice a Raškovice. V konečném vý-
sledku skončili naši chlapci na 2. místo. 
Za náš tým nastoupili tito chlapci: bran-
kář Jakub Gardoš (5. B), Marek Mich-
na (5. B), Giannis Tsitzas (5. B), Daniel 
Strnadel (5. B), Rostislav Švrček (4. B), 
Michal Ručka (4. B), Jan Popelka (4. B), 
Adam Rusňák (4. B), Matěj Audy (4. B), 
Viktor Mach (4. A) a Rostislav Andrle (5. 
A). Ze sportovních soutěží je třeba ještě 
zmínit Velikonoční laťku (soutěž ve sko-
ku vysokém), která se konala 23. dubna 
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na Morávce. V mladších žačkách se na 
3. místě umístila Daniela Míčková (7. B) 
a na 2. místě Natálie Nováková (7. B), 
v kategorii mladších chlapců se umístil na 
3. místě Adrian Turoň (7. B) a na 2. místě 
Robin Foldyna (7. A), i ve starší kategorii 
jsme měli svá zastoupení. Mezi holkami 
se na 3. místě umístila Barbora Kotás-
ková (8. A) a na 2. místě Sára Hejčíková 
(9. A). V kategorii chlapců jsme obsadili 
jen 2. místo zásluhou Jana Hrabce (9. A).

Nevynechali jsme 9. května ani atletic-
kou soutěž Pohár rozhlasu. Letošní roč-
ník byl ve znamení běhu na 60 m, běhu 
600 – 1500 m dle věku účastníka, hodu 
dalekém, skoku vysokém i dalekém, vrhu 
koulí a následně na závěr proběhla štafe-
ta 4×60 metrů. Nakonec jsme obsadili 
v mladší kategorii chlapců a dívek celkové 
4. místo. Dne 17. května se již potřetí 
konal v Raškovicích branný den Slezské 
brány. Letos se účastnilo 6 škol z tohoto 

regionálního společenství. Ve starších 
družstvech vyhrála ZŠ Raškovice, před tý-
mem z Vratimova (Datyňské) a Šenovem. 
V mladší kategorii s přehledem vyhrálo 
družstvo z Paskova, druzí skončili žáci 
ze Šenova a třetí místní základní škola 
z Raškovic.

Jde skutečně vidět, že raškovičtí žáci 
nezaháleli a bodovali ve všech směrech. 
Je potěšující pracovat s tak nadšenými 
dětmi zapálenými pro dobrou věc. Věří-
me, že tento školní rok jim přinesl mno-
ho zajímavého i interaktivního vzdělává-
ní. Desátý měsíc školy se už ale zvolna 
uzavírá a myšlenky dětí se upínají zcela 
jiným směrem. Vážení čtenáři, kolektiv 
zaměstnanců základní školy vám přeje 
pohodové léto plné radostných zážitků 
a absolventům 9. ročníku hodně štěstí při 
dalším studiu i na jejich životních cestách.

Mgr. Pavel Březinský
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S Okapem na exkurze a novými poznatky
OKAP =„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.0

2.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507.

Projekt vychází ze schváleného Kraj-
ského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Moravskoslezského kraje, který analytic-
ky hodnotí aktuální stav vzdělávací sou-
stavy a trhu práce v Moravskoslezském 
kraji se zaměřením na vzdělávání v oblas-
tech defi novaných výzvou č. 02_16_034 
Implementace krajských akčních plánů I.

Rozvojovou prioritou kraje je zvýšení 
zaměstnanosti a uplatnitelnosti obyvatel 
na trhu práce, což vychází z celé řady 
reálných problémů, s nimiž se v kraji 
potýkáme – nízká úroveň vzdělanosti, 
nedostatek kvalitních informací o trhu 
práce, odchod talentovaných lidí z kraje, 
nedostatek absolventů technických a ře-
meslných profesí související s průmyslo-
vou tradicí regionu a vysokou poptávkou 
ze strany zaměstnavatelů, malá popu-
larita technických oborů, nedostatečná 
spolupráce škol se zaměstnavateli apod. 
Proto se v rámci KAP MSK, resp. pro-
jektu OKAP, chceme v průběhu tří let 
(2018–2021) zaměřit na podporu a za-
traktivnění vzdělávání žáků v technic-
kých oborech, zejména strojírenských 
a elektrotechnických, čímž chceme 
dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti oby-
vatel na trhu práce, a to u absolventů 
středních i základních škol. K tomu mají 
vést aktivity projektu.

Přírodovědné i technické předměty 
jsou v posledních letech ze strany dětí 
obávanými disciplínami, někdy se vysky-
tují v podobě „strašáků“ – třeba povinná 
maturitní zkouška z matematiky. To se 
pokouší změnit několik projektů, do kte-
rých se zapojila naše škola. Jedním z nich 
je projekt OKAP (Odborné, kariérové 

a polytechnické vzdělávání), díky němuž 
se žáci celého II.stupně podívali do Dol-
ních Vítkovic v Ostravě. Dne 12. března 
do vítkovického světa techniky nakoukly 
děti ze 7. ročníku. Dopoledne bylo roz-
děleno do dvou bloků – první část se 
skládala z návštěvy expozice světa tech-
niky a druhým blokem provázela paní 
lektorka (edukační modul Šifry a jejich 
použití). Dne 17. 4. 2019 absolvovali 
žáci 9. ročníku výukové lekce Periodická 
soustava a Fotosyntéza ve Velkém světě 
techniky. 
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Pro malé zájemce probíhal téměř po 
celý rok polytechnický kroužek vedený 
panem Jiřím Javorkem.  Vlastní práci se 
dřevem, a nejen tímto materiálem si žáci 
pochvalovali. Získali řadu dovednos-
tí a pracovních zkušeností. Jejich práce 
v kroužku vyústila v celodenní výlet do dře-
vařské firmy Ton v Bystřici pod Hostýnem.

V rámci kariérové poradenství se 
starší žáci pravidelně účastní exkurzí na 
okolních středních školách, kde hledají 
své budoucí uplatnění již nyní. Letos to 
byly školy Střední škola řemesel a Sřed-
ní odborná škola z Frýdku-Místku, kte-
ré nám exkurze a workshopy umožnily. 

Třída 7. A se dne 13. března podívala na 
odloučené pracoviště frýdecko-místecké 
střední školy řemesel ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Děti strávily celé dopoledne 
v prostorech zdejších dílen, ve kterých 
se jim věnovali mistři a jejich učni. Potom 
třída 8. B se zúčastnila workshopu a SOŠ 
Lískovecká ve Frýdku-Místku. V první čás-
ti akce se žáci seznámili se základy práce 
v programu SOLIDWORKS. Díky tomu 
například hravě zvládli vytvořit ve 3D 
návrh smajlíka, kterého následně vytiskli 
na 3D tiskárně. Druhá část workshopu 
byla postavena ve formě soutěžních úko-
lu z oblasti dopravy a obchodu.

Hostili jsme již tradiční branný závod
V rámci soutěží škol Regionu Slezská 

brána se konal také letos tradiční bran-
ný závod. Slavnostního zahájení závodu 
se ujal předseda Slezské brány pan Petr 
Baďura, starosta města Paskov, a závě-
rečného předávání cen vítězům, ačkoli 
vítězové byli nakonec všichni, kdo doběhli 
do cíle, ředitelka školy Hana Kachtíková 
a pan Roman Václavík za obec Raškovice.               

Cílem závodu bylo na trase prověřit 
fyzickou zdatnost účastníků společně se 
znalostmi a dovednostmi, které je potřeba 
mít pro zvládání krizových situací v oblasti 
topografie, zdravovědy a ochrany proti 
škodlivým látkám. 

Závod je vždy určen pro pětičlen-
ná smíšená družstva (družstvo musí 
mít alespoň dvě děvčata) v kategoriích 
I (6. a 7. ročník ZŠ) a II (8. a 9. ročník). 
Do soutěže může být vysláno družstvo 
sestavené ze závodníků obou kategorií, 
které pak bude zařazeno do kategorie II. 

Letos se zapojily školy: Morávka, Še-
nov, Paskov, Vratimov Datyňská, Vratimov 
Masarykovo náměstí a naše raškovická.

Trasa závodu byla dle místních pod-
mínek kopcovitá s postupným stoupá-
ním a klesáním, závěr trasy se běžel ko-
lem vody po rovině. Družstva vybíhala 
od restaurace Bobr a probíhala kolem 
stanovišť pod vrcholem Kotaře, přes 
Demlovice zpět ke škole.

Během této trasy žáci absolvovali 
13 disciplín. Jednalo se o střelbu ze vzdu-
chové pistole, přehazování pneumatiky, 
Morseovu abecedu, skládání mapy, test 
CO, zeměpisu a zdravovědy, kde byla 
i praktická ukázka, museli rozpoznávat 
topografické značky, házet na cíl graná-
tem. Hasiči si připravili disciplínu, kdy 
žáci sráželi vodou kelímky. Dále žáci 
museli prokázat fyzickou zdatnost při 
klicích a dřepech, poté se snažili pomocí 
okapu dostat kuličku z bodu A do bodu 
B a nakonec rozdělávali oheň. Za tyto 
disciplíny jim byly našimi šikovnými de-
váťáky dávány body. V cíli o vítězi roz-
hodoval čas a počet bodů. Vítěz vzešel 
z výsledků bodů na jednotlivých stano-
vištích a času po doběhu do cíle.  
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Za přispění pomoci žáků 9.ročníků 
a organizace pana učitele Veselky se akce 
opět vydařila. A celkové výsledky.

Mladší kategorie:
1.místo Paskov
2.místo Šenov
3.místo Raškovice

Starší kategorie:
1.místo Raškovice
2.místo Vratimov Datyňská
3.místo Šenov

Celkový vítěz závodu, vzhledem k vý-
sledkům obou kategorií: škola Raškovice

Za zdravím
Ozdravný pobyt pro žáky ZŠ a MŠ Raš-

kovice, obec se nachází v katastru smogo-
vého spadu. Cílem projektu je pobyt žáků 
1.stupně ZŠ v lokalitě mimo znečištěné 
území.

Jednat o 2 výjezdy vždy pro 55 žáků 
a doprovod 4 pedagogů v době trvání 
12 dní. Počet podpořených osob celkem: 
110 žáků a 8 pedagogů.

Ozdravný pobyt žáků 1. stupně základ-
ní školy se realizoval v rámci 2 na sebe 
navazujících turnusů, a to v termínu 4. – 
15. 3. 2019 a 18. – 29. 3. 2019.

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 
základních škol (ŽPZ/04/2017).

Vyhlašovatelem programu a poskyto-
vatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 
28. října 117, 702 18 Ostrava.

 

Cíle a priority programu 
(účel poskytnutí dotace)

Účelem poskytnutí dotací je pod-
pořit projekty umožňující účast žáků 
1. stupně základních škol navštěvujících 
školy na území Moravskoslezského kra-
je v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná 
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čtyřiadvacetihodinová koncentrace sus-
pendovaných částic PM₁₀ v průběhu ka-
lendářního roku v pětiletém průměru let 
2011 až 2015 je rovna nebo vyšší než 
50 µg.m⁻³ na 50 % nebo více než na 50 % 
území příslušné obce, na ozdravných po-
bytech, a to v ozdravných či ubytovacích 
zařízeních (dále jen „ubytovací zařízení“) 
poskytujících ozdravné pobyty s cílem re-
generace a prevence onemocnění dýcha-
cích cest, nacházejících se v oblasti, kde 
36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodi-
nová koncentrace suspendovaných čás-
tic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku 
v pětiletém průměru let 2011 až 2015 
nedosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ nebo dosáh-
la úrovně 50 µg.m⁻³ na méně než 50 % 
území příslušné obce.

Místo realizace:
Škola v přírodě Prostřední Bečva 

250,756 56 Prostřední Bečva, Zařízení 
„Školy v přírodě“ v Prostřední Bečvě má 
dlouholetou tradici. Škola v přírodě je 
umístěna v malebném prostředí Valaš-
ska nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. 
Zařízení disponuje oddělenými prostory 
pro výuku dětí (učebny v samostatné vy-
tápěné budově školy), je proto vhodné 
pro dlouhodobé pobyty. Exteriér školy 
v přírodě tvoří rozsáhlý oplocený poze-
mek, na kterém je možno využít travna-
té fotbalové hřiště, antukový a asfaltový 
kurt, průlezky, houpačky, ohniště, pose-
zení a množství přírodních zákoutí. Za-
jistíme také služby v rámci regenerace 
organismu. Vedení ŠvP má pedagogické 
a zdravotnické vzdělání a personál v ku-
chyni má bohaté zkušenosti s přípravou 
kvalitní stravy pro děti včetně přípravy 
stravy v rámci speciálních diet. Strava je 
formou plné penze 5x denně, celodenní 
pitný režim je součástí plné penze. Celý 
areál splňuje veškeré hygienické předpi-

sy a jeho provoz schvaluje a kontroluje 
KHS Zlín. 

http://www.skola-v-prirode.com/
V průběhu celého pobytu se žáci 

účastnili doprovodného programu: Cesta 
kolem světa

Děti na ozdravném pobytu cestovaly 
s cestovatelkou Emilkou po světě. Svoji 
výpravu začaly v České republice, kde se 
dozvěděly zajímavé věci o naší zemi. Děti 
byly rozděleny do čtyř družstev.  Za zna-
losti a soutěže děti dostávaly chechtáky- 
peníze, za které si každý večer kupovali 
lístek do další země. 

Děti během pobytu procestovaly 
Francii, Řecko, Egypt, Indii, Japonsko, 
Austrálii, Mexiko, Kanadu, USA a Velkou 
Británii. O každé zemi se dozvěděly zají-
mavé věci a hrály tematické hry, za které 
získávaly chechtáky. Děti si užily spoustu 
legrace, naučily se spolupracovat a po-
máhat druhým. 

Pokud počasí dovolilo program se 
konal venku.

V rámci ozdravného programu na 
čerstvém vzduchu žáci využívali bazén, 
kterého si dosyta užili.
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Jaroslav Ludvík Mikoláš   16. 8. 1889 – 11. 2. 1979
TÉMATICKÁ SOUTĚŽ pro ŽÁKY ZÁ-

KLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V RAŠKOVICÍCH pořádána ve spolupráci 
s Místní Knihovnou a Základní školou 
a mateřskou školou R a š k o v i c e.

Cílem soutěže letošního školního 
roku bylo blíže seznámit žáky s význam-
nou osobností regionu, kterou je raško-
vický rodák Jaroslav Ludvík Mikoláš, rov-
něž přiblížit na základě jeho díla historii 
zdejšího kraje, zejména v první polovině 
20. století, a tím rozšířit povědomí mladé 
generace o historii místa, kde žijí.

Soutěž probíhala ve třech částech 
čtyř věkových kategoriích:
I.   kategorie pro žáky 1.- 3. třídy
II.  kategorie pro žáky 4. - 5. třídy
III.  kategorie pro žáky 6. - 7. třídy
IV. kategorie pro žáky 8. - 9. třídy

Literární část soutěže: dané téma žáci 
zpracují formou libovolného slovesného 
útvaru (referátu, článku, zprávy či básně 
apod.) odpovídajícím způsobem jejich 
věku.

Výtvarná část soutěže: osobnost 
a dílo J. L. Mikoláše zpracovat libovolnou 
výtvarnou technikou, popřípadě rukoděl-
ným výrobkem mající vztah k tématu. 

Vědomostní část soutěže: součástí 
propozic budou vědomostní otázky odpo-
vídající náročnosti dané věkové kategorie.

Prací se nakonec sešlo bezpočet, za-
pojilo se celkem 96 žáků. Pokusy literární 
i výtvarné byly opravdu velmi originální.

Porota, jež práce hodnotila to vůbec 
neměla jednoduché. Ve složení paní 
knihovnice Marie Zemanová, Mgr. Anež-
ka Nitrová, pan Martin Mikoláš a Mgr.
Hana Kachtíková nakonec rozhodla o ví-
tězích, jichž bylo oceněno celkem 26.

Vítězové soutěže se zúčastnili 
17. června exkurze do zámku v Paskově, 
kde je umístěná národopisná expozice 
Památník Raškovic, navštívili místní mu-
zeum a dřevěný kostel v Sedlištích, kde 
J. L. Mikoláš navštěvoval do vysokého 
věku svého národopisného spolupra-
covníka Jožu Vochalu. Oceněné výtvarné 
práce vytvoří výstavu, která je instalována 
v místní knihovně během jubilejního roku 
Jaroslava Ludvíka Mikoláše.

Poděkování patří paní knihovnici 
Marii Zemanové za vstřícnost a podpo-
ru školních aktivit

Poděkování.
Za plynulý chod celého školního roku, 

který se chýlí ke konci, je třeba podě-
kovat všem zaměstnancům školy a také 
zřizovateli.

Nezbývá než popřát všem krásné léto 
a očekávané odpočinkové prázdniny se 
spoustou zážitků všedních i nevšedních.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

Informace ze školní jídelny!
Vážení strávníci,

dovolte mi, abych Vás seznámila se 
změnami, které nastanou ve školní jídelně 
ZŠ a MŠ Raškovice od 1.7.2019.

S ohledem na neustále se zvyšující 
ceny potravin jsem nucena přistoupit ke 

zdražení stravného. Ujišťuji Vás, že změ-
ny cen stravného provádím jen v nejnut-
nějším případě, a jelikož poslední změna 
stravného proběhla v roce 2017, musím 
ke zdražení přistoupit. Právní normy, kte-
rými se školní stravování řídí, mi přesně 
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určují, které potraviny musím k přípravě 
stravy použít. Mezi suroviny, které musím 
při plánování jídelního lístku zařadit, pa-
tří ty, které za poslední období zdražily 
nejvíce. Mléko, mléčné výrobky, ovoce, 
zelenina, ale i kvalitní druhy mas nebo 
rybí maso. Jistě jste i vy zaregistrovali, že 
třeba mléko a máslo, zdražily za poslední 
dva roky o více než 10%, kvalitní vepřové 
nebo hovězí maso, je dražší v průměru 
o 15%, kořenová zelenina, brambory, ale 
i papriky, rajčata, okurky o cibuli a čes-
neku ani nemluvě, jsou oproti roku 2017 
několika násobně dražší. Nemám jinou 
možnost než stravné zvýšit, abych byla 
schopna finančně pokrýt cenu jednoho 
uvařeného oběda. 

Podrobnou kalkulací jsem dospěla 
k částce, která zvýší cenu oběda u škol-
ních dětí v průměru o 8%, u dospělých 
se tato cena zvýší v průměru o 7% a u 
strávníků MŠ o 10%. Rozdílná procen-
tuální výměra vychází ze skutečné spo-
třeby daných surovin, potřebných pro 
přípravu jídel v dané kategorii strávníků. 
U dětí mateřské školy je největší nárůst 
u mléčných výrobků a mléka, u strávníků 
ZŠ je největší problém u ovoce a zeleniny 
a u dospělých strávníků jsem vycházela 
z průměrného navýšení cen u všech sle-
dovaných komodit. Konečná cena strav-
ného se tedy od 1.7.2019 změní takto:

ZŠ
strávníci 7-10          24,-Kč 
strávníci 11-14        26,-Kč 
strávníci 15 a více    28,-Kč 
VHČ 60,-Kč

MŠ  
Celodenní strávníci  38,- Kč  
Polodenní strávníci  31,-Kč

Další změnou, která se dotýká rodi-
čů strávníků MŠ, je změna místa placení 
stravného. Za dobu mého působení jsem 
zjistila, že většina rodičů má děti, které 
se stravují jak v ZŠ, tak v MŠ a dvojí pla-
cení jim činí problémy, z toho důvodu 
zavádím jedno místo pro úhradu obědů, 
a tím je kancelář vedoucí ŠJ v ZŠ. Platby 
budou probíhat ve stejném termínu, jak 
pro ZŠ, tak MŠ. Po domluvě je možno 
termín upravit, ale prodejní místo zůstá-
vá stejné. V mateřské škole již nebude 
možno stravné uhradit. 

Prázdninový provoz, který bude v ter-
mínu od 1.7-2.8, jsou zákonní zástupci 
přihlášených dětí povinni uhradit ještě 
v měsíci červnu. Termín placení bude 
v MŠ vyvěšen a úhrada se již bude prová-
dět v kanceláři vedoucí ŠJ v budově ZŠ.

Odhlášky v průběhu prázdninového 
provozu budou přijímány pouze na dobu 
delší dvou dnů a musí být nahlášeny v ku-
chyni MŠ s dvoudenním předstihem. 
V době, kdy nebude odhláška akcep-
tována, mají strávníci právo na odnos 
přihlášeného oběda v jídlo nosiči. Tato 
praxe je již zavedena, a to ze snahy ne-
plýtvat objednanými potravinami.

Věřím, že i přes provedené změny, 
budete nadále s prací kolektivu školní 
kuchyně spokojeni a námi nabízených 
služeb budete hojně využívat.

Přerušení provozu školní kuchyně 
v termínu od 5.-9.srpna 2019 z důvodu 
pravidelného malování a sanitace ku-
chyně.

Za kolektiv kuchyně ZŠ a MŠ Raškovice 
Bc. Ivana Kapsiová
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NÁŠ ENVIROK
Jako každý školní rok, tak i letos jsme 

se zabývali environmentálními aktivitami, 
kterým jsme se věnovali s chutí a s poci-
tem, že i děti mohou zlepšit své prostředí, 
ve kterém žijí.

Pokračovali jsme v úkolech z recyklač-
ního programu Recyklohraní aneb Ukliď-
me si svět, sbírali staré baterie, drobné 
elektrospotřebiče a mobily.  

Na začátku roku jsme spolu s ekotý-
mem z Hnojníku a z Lichnova vyjeli na 
exkurzi do ekologické vesničky Hostětín. 
V rámci spolupráce jsme navštívili také 
ekotým  ZŠ v Dobré. 

K příležitosti 100 let republiky a na 
Den stromů jsme společně s představiteli 
obce v parku před školou zasadili lípu – 
STROM SVOBODY.

Nadále pěstujeme bylinky pro školní 
kuchyni. Některé jsme na podzim usušili 
a na akci Vánoční strom jsme je nabídli 
k prodeji. Pokračujeme také ve vermikom-
postování a bylinky nám rostou jako divé.

21.března jsme slavili Den vody a při-
pomenuli si, jak je voda důležitá.  Pro 
naše nejmenší děti z MŠ si osmáci při-
pravili pestrý a zábavný program, který 
se dětem moc líbil. Vytvořili Morenu, se 
kterou se šli rozloučit se zimou a přivítat 
jaro k řece Morávce. Některé třídy se vy-

daly na vycházku kolem řeky, čistili 
studánku na Kršlích, plnili zábavný in-
teraktivní program POVODÍka OnDRY 
a povídali si o koloběhu vody. Na exkurzi 
do Úpravny vody ve Vyšních Lhotách se 
vydali čtvrté a šesté třídy, páťáci se podí-
vali do prostor hráze přehrady Morávka. 
Do Čistírny odpadních vod ve Frýdlantě 
nad Ostravicí odjeli sedmáci a do naší 
raškovické čistírny odpadních vod se 
mohly podívat deváté třídy. Počasí bylo 
příjemné, každá třída si s sebou vzala 
pytle a cestou sbírala a čistila břehy od 
odpadků.

Na začátku dubna jsme jeli jako kaž-
dý rok na jarní ekopobyt na oblíbenou 
chalupu na Zlatníku. Připravovali jsme 
si různé aktivity, někteří z nás vymysleli 
a vytvořili stolní hry do programu Re-
cyklohraní. Pro seniorky jsme vyráběli 
z keramické hlíny srdíčka, které jsme ba-
bičkám předali u příležitosti Dne matek.

V sobotu 7.dubna jsme se mohli zú-
častnit sběrového dne nebo podpořit 
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úklid v našich obcích v rámci celorepub-
likové akce Ukliďme Česko.

Na Den Země nám společnost EKO-
-KOM zajistila výukový program Tonda 
obal na cestách, kterým si žáci na 1.stupni 
zopakovali správné třídění. 

Žáci 6.A zjišťovali, jak dlouho se nej-
běžněji používané materiály rozkládají 
v přírodním prostředí a poté výtvarně 
zpracovali informační plakáty s názvem 
Doba rozpadu odpadu.

Většina žáků na 2.stupni se podílela 
na jarním úklidu v areálu školy a také ve 
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skleníku. 8.A si opět připravila program 
pro děti v MŠ a učila děti správnému tří-
dění. 

U příležitosti 25. výročí vzniku mezi-
národního programu Eco-Schools jsme 
se zapojili do výzvy vzdělávacího centra 
TEREZA. Byla to „Kampaň obyčejného 

hrdinství“ aneb 7 dní, kdy můžeš se svojí 
školou i rodinou zlepšit svět! Zapojili se 
hlavně žáci z 1.stupně se svými souro-
zenci a rodiči. Za týden, kdy si vybrali 
některou ze sedmi výzev, dokázali: uše-
třit při mytí zubů 20 van plných vody, 
zasadit 320 stromů, 600 rostlin, využili 
1200x látkovou tašku, strávili 173 hodin 
na čerstvém vzduchu, snažili se také snížit 
spotřebu odpadu, omezit jízdu autem 
a nejíst tak často maso.

V pátek 30.5. naši školu v rámci envi-
ronmentální exkurze do Beskyd navštívilo 
28 pedagogů. Provedli jsme je celou ško-
lou i lesní učebnou a prezentovali jim naše 
aktivity, které pro ně mohou být inspirací.

Ekotým ZŠ Raškovice a koordinátorky EVVO 
– Naděžda Koperová a Markéta Muroňová
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Obec Raškovice - Místní Knihovna, Památník Raškovic

Základní škola a mateřská škola R a š k o v i c e

TEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH

Jaroslav Ludvík Mikoláš  16. 8. 1889 – 11. 2. 1979
130. výročí narození

Cílem soutěže bylo blíže seznámit žáky 
s významnou osobností regionu, kterou je 
raškovický rodák Jaroslav Ludvík Mikoláš, 
rovněž přiblížit na základě jeho díla histo-
rii zdejšího kraje, zejména v první polovině 
20. století a tím rozšířit povědomí mladé 
generace o historii místa, kde žijí. Hodno-
tící komise velmi ocenila aktivní i emotivní  
přístup žáků a pedagogů, kteří se soutěže 
zúčastnili. Téma nabízelo širokou škálu 
pojetí a zúčastnění žáci se svými učiteli 
se jej zhostili velmi dobře. Bližší a hlubší 
seznámení s dílem významného vlasti-
vědného a národopisného pracovníka 
regionu J. L. Mikoláše, určitě přispělo k cíli 
soutěže s historickou tematikou, které 
se pravidelně každoročně pořádají dle 
jubilea či významné události.

V této tematické soutěži hodnotící 
komise navrhla ocenění pro všechny 
zúčastněné třídy za výborné výtvarné 
i  dokumentární zpracování reálií ze ži-
vota a tvorby J. L. Mikoláše doplněné 
dětskou výtvarnou tvorbou. Práce žáků 
tvoří výtvarně přehledný celek dobových 
i aktuálních dokumentů a refl exí. Také je 
velmi hodnotné samostatné zpracování 

kvízových otázek vědomostní části soutě-
že. Slavnostní vyhodnocení a předání cen 
proběhlo v pondělí 27. 5. 2019 v informač-
ním centru školy za účasti představitelů 
obce, školy, knihovny, Vlastivědné spo-
lečnosti při Památníku Raškovic, zástupce 
Mikroregionu Slezská brána a Muzea 

Beskyd ve Frýdku-Místku. K ocenění prá-
ce žáků v této soutěži také náleží výstava 
v Místní knihovně Raškovice a zájezd vy-
braných tříd do Paskova, kde je v zámku 
dočasně umístěna národopisná expozice 
Památníku Raškovic.  Zastavení v Sedliš-
tích a Řepištích doplní prohlídka dřevě-
ných kostelů, které patří k významným 
kulturním památkám regionu.

Oceněným žákům blahopřejeme, rov-
něž jejich pedagogům za inspiraci i rozší-
řené pojetí vzdělávání.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka
 Základní školy a mateřské školy Raškovice

Marie Zemanová, vedoucí Místní
 knihovny  a Památníku Raškovic
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Čarodějnická škola
V úterý 30. 4. se naše mateřská škola 

jako každý rok stala školou čarodějnickou. 
Od rána se k naší školce slítaly ježibaby, 
čarodějnice a čarodějové z  širokého okolí. 
Celá naše mateřská škola se za pomoci 
rodičů již v pondělí odpoledne doslova 
proměnila ve školu čar a kouzel. Všude 
bylo temno a pošmourno, v kdejakém 
rohu pavouk nebo netopýr, takže už ran-
ní přivítání ve zcela netradičním prostředí 
bylo pro děti velkým překvapením. Malé 
čarodějnice a čarodějové se během celé-
ho dne mohly poměřit a zdokonalit v nej-
různějších čarodějnických dovednostech, 
vyráběly tajemné lektvary, ochutnávaly 
všelijaké čarodějnické dobroty, a plnily 
tajuplné úkoly, které pro ně čarodějnické 
učitelky připravily. Za splnění úkolů je pak 
čekaly diplomy a drobné odměny. Tradiční 
odpolední navazující akce v okolí Hospůd-
ky u Bobra musela být bohužel z důvodu 
nepříznivého počasí zrušena, i tak jsme 

si ale společně s dětmi, den plný tajů, čar 
a kouzel pořádně užili.

Velmi děkujeme všem rodičům, kte-
ří přišli pomoct s náročnou výzdobou 
mateřské školy, nebo přispěli drobnými 
dárečky pro děti. Zvláštní poděkování 
pak patří mamince Šárce Ferfecké, která 
pomáhala s koordinací celé akce a oslovo-
vala sponzory a také všem našim učitel-
kám. Sponzory letošní čarodějnické školy, 
kterým také moc děkujeme, jsou: obec 
Raškovice, pekárna Pino, restaurace Ma-
ryčka, čerpací stanice Pražmo, Železářství 
a elektro Vlček. 

Bc. Barbora Pánková
vedoucí učitelka
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FOTOGRAFIE z oslavy Dne matek - předškolní děti ze třídy 
Motýlků při svém vystoupení pro maminky a babičky.
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Místní knihovna Raškovice
                nabízí ze svého knihovního fondu 

        v y ř a z e n é k n i h y

        možno zakoupit á 1,- Kč 

       v době otevření knihovny

    úterý:      8.30-12.00, 12.30 17.00

     čtvrtek:  8.30-12.00, 13.00 17.30
        www.raskovice.cz, knihovna@raskovice

ZAHRÁDKÁŘI RAŠKOVICE INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané,

ráda bych Vás informovala o tom, co 
je nového v naší ZO ČZS Raškovice. Plá-
nujeme a realizujeme akce tradiční i ne-
tradiční. Nejen do zahrádek nás vytáhlo 
sluníčko, také jsme se vydali poznávat 
jižní Moravu. 

Dne 4. 5. 2019 jsme se vydali na výlet 
do Čejkovic u Hodonína, kraje maleb-
ného, plného vinic a vinných sklípků.    

Naše cesta však tentokrát mířila do fa 
Sonnentor, která se zabývá výrobou bio 
čajů a koření. Vůni sdílet bohužel nelze, 
ale atmosféru se Vám pokusím přiblížit. 
Budova firmy stojí na kopci obce a je 
obklopena rozsáhlými vinicemi do všech 
světových stran. Tento úžasný výhled 
jsme si užili ze střechy budovy, kde je 
Sluneční vyhlídka nabízející pohled na 
široké okolí. 
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V areálu fa jsou bylinné zahrádky, 
interaktivní hry pro děti (dřevěné pexe-
so a spojovačka bylin s jejich použitím), 
hmatový bosochodníček, obří houpací 
síť, kaleidoskopický dalekohled a venkov-
ní posezení pro klidnou chvilku u kávy 
či čaje.

Při zážitkové exkurzi jsme se dozvědě-
li mnoho zajímavého nejen o bylinkách, 
které Sonnentor používá, ale také mnoho 
o jejich pěstitelích. K našemu překvapení 
jsme zjistili, že rostlinky, potřebné k vý-
robě čajů, dodávají především moravští 
pěstitelé. Ve skladu plného intenzivních 
vůní jsme viděli způsob uskladnění bylin 
a zjistili, že i rostlinky mají svůj rodný list. 
Velký podíl na výrobě všech výrobků má 
zde lidská ruka, ale i stroje byly velmi 
zajímavé. Prohlédli jsme si míchačku, 
sekačku i odprašovač čaje. Tunelem jsme 
se pak přesunuli do výroby porcování čaje 
a jeho balení. Překvapením bylo, že veš-
keré obalové materiály jsou ekologické, 
protože jsou rozložitelné v kompostéru. 
To, co se tváří jako igelitový obal čaje, je 
čistá celulóza a čajové sáčky jsou z baná-
nového vlákna.
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Mnozí z nás strávili spoustu času vy-
bíráním toho nejlepšího ze zdejších pro-
duktů. Voňavý a příjemný obchůdek spo-
jený s kavárničkou nabízel širokou škálu 
čajů sypaných i balených, kávy, koření, 
nádherných hrníčků a mnoho dalších 
upomínkových předmětů. K dispozici 
byla také ochutnávka čaje a pomazánek.

Provoněným autobusem jsme se pře-
sunuli do Kroměříže na výstavu Floria 
Kroměříž, která se konala na výstavišti. 
Plocha byla zaplněna prodejci strom-
ků, keřů, rostlin do truhlíků, zahrádky 
i skalky. Nakoupit se dalo vše, co správný 
zahrádkář potřebuje. K mání bylo zahrad-
ní nářadí, ale na své si přišli i gurmáni. 
Domácích uzenin, sýrů a dalších lasko-
min byl dostatek. Krásný sobotní den 
jsme zakončili večeří v restauraci Buff alo 

a pak už jsme zamířili domů, abychom si 
odpočinuli před prací, která nás čekala 
při sázení nakoupených rostlin.

Už nyní se těšíme na další společnou 
akci, která se jistě zase vydaří stejně jako 
tato.

Za ZO ČZS Raškovice
předseda Mgr. Delinčáková Monika



40

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

VČELKY SI OPĚT POVÍDALY
Sice už je březen či duben, ale přesto 

Vám lidem chceme popřát štěstí i zdraví 
v tom začínajícím roce. A  k tomu abyste 
byli zdrávi doporučujeme – jezte med, 
a my slibujeme, že se ho letos pokusíme 
opět hodně nasbírat, ale k tomu nám 
musíte trochu pomoci.

Ale nejdříve Vám chceme povědět, 
jaký byl ten minulý rok a jak se nám v něm 
dařilo. Nejdřív všechno pěkně rozkvetlo – 
třešně ptačí , trnky, bez a všechny stromy 
a kvetoucí rostlinky. To trvalo velice krátce 
a do toho přišel mráz a většina květů zmr-
zla. Nebyl nektar ani pyl pro naše mladé 
sestřičky. Pro nás včelky to bylo těžké ob-
dobí, zimní zásoby docházely a nový nek-
tar pro hladovějící mladušky nebyl. Vysoké 
jarní a letní teploty vysušily další květenství 
a my jsme neměly kde a co sbírat. Ještě, že 
lípy rozkvetly neobvykle štědře a my jsme 
se snažily přerušit ten půst a tak se nám 
podařilo nasbírat lipového medu. Byla to 
naše záchrana a tak doufáme, že i vy lidé 
jste si na něm pochutnali. Avšak to bylo 
místy vše. Ani les nepřišel s nabídkou me-
dovicového medu a tak nám nezbylo než 
věřit, že po vytočení medu z lípy nám náš 
pán dodá zásoby cukru, abychom zimu 
přežily. Upřímně Vám řekneme, že ten 
minulý rok nebyl pro nás moc příznivý, ale 
my včelky jsme optimistky a věříme, že ten 
letošní bude lepší.

Ale máme trochu obavy z let budou-
cích. Staré lípy se kácejí, zbylé likviduje 
jmelí a my jenom slyšíme, že tomu chcete 
pomoci, ale výsledek té pomoci nám včel-
kám jaksi uniká.

Ještě jsme Vám chtěly říct, jak my pře-
žíváme zimu. Nemáme v úle žádné tope-
ní, a když v únoru či březnu začne naše 
královna nést vajíčka, musíme vyrobit 
teplo 30 stupňů a více, aby se vylíhly naše 
sestřičky a to je venku třeba i -10 stupňů 

mrazu. My vytvoříme takový chomáč kde 
je uvnitř teplota 30 stupňů a střídáme se 
na vnější vrstvě a až je nám zima tak nás 
vystřídají naše sestřičky a my se jdeme 
ohřát do chomáče. Teplo si vyrábíme samy 
a přitom jsme tak malé.

Dost bylo té zimy a tak se přeladíme do 
veselejších tonin. Děti, máte rády med, to 
je dobře, med je zdravý protože je z bylin 
a v nich jsou obsaženy léky, a na to se 
zeptejte Vašich babiček, jak se léčí z květů 
a bylin bez chemie.

Ale než to naše povídání ukončíme 
chceme Vás opět HODNĚ POPROSIT: 
řekněte svému dědečkovi,babičce,mamin-
ce,tatínkovi, aby na každé Vaší zahrádce 
byl záhon květin pro naší obživu. Přece 
může být i okrasná zahrada nejenom ze-
lená, ale pěkně kvetoucí, pestrá a lidskému 
oku lahodící. Tak se obracíme se svojí pros-
bou na farmáře, družstevníky, zahradkáře 
i myslivce. Udělejte ze svých zelených luk 
kvetoucí stráně, zahradkáře prosíme dejte 
alespoň malý prostor kvetoucímu záhonu. 
My Vám za to opýlíme ovocné stromy, to 
slibujeme, ale né jako naší politici, my totiž 
nemusíme lhát a proto nejsou včelky v po-
litice. Prosíme rovněž myslivce, vysaďte 
nektarodávné stromy.

Chtěly bychom Vám toho říct více o lé-
čivosti propolisu, pylu, mateří kašičky, ale 
to zase až příště. A z důvodu očekaváného 
oteplení se musíme dát do práce, abychom 
stačily opýlit všechny stromy, byliny a kvě-
ty. Věřte nám, že s tím máme hodně práce, 
ale my včelky to děláme rády. A když Vás 
někdy píchneme tak nám to promiňte, 
chceme se jen připomenout jestli jste 
splnili o co jsme Vás prosily.

Ten pán co s námi rozmlouval rozumí 
naší včelí řeči a my včelky mu potvrzujeme, 
že říká pravdu. Se včelkami rozmlouval člen 
ZO ČSV v Dobré. JUDr. Dobeš Miroslav
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Sdružení obcí povodí Morávky 

Vás srdečně zve na  
 
 
 

Sportovní den 
Sdružení obcí povodí Morávky  

9. ročník 
 
 

Kdy:   sobota 15. června 2019 
 
Kde:   obec Morávka, bývalý areál Lesní školky - Vlaský 
 
Pořadatel:       Obec Morávka  
 
Program:  14.00   slavnostní zahájení 
   14.30 – 17.00 sportovní soutěže dětí 
   18.00 – 19.00 sportovní soutěže dospělých 
 
 
Obce budou reprezentovat čtyři družstva dětí (podle věku) a 
jedno družstvo dospělých v různých sportovních disciplínách. 

 
Tradiční disciplínou pro děti je štafetový skok v pytlích. 
Tradiční disciplínou pro dospělé je hod syrovým vejcem. 

 
Přijďte povzbudit své soutěžní týmy! 
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Projekt FIRST RESPONDER
Vážení,

ve spolupráci se Zdravotnickou zá-
chrannou služnou Moravskoslezského 
kraje, p.o. si Vás dovolujeme oslovit s pro-
jektem First responder, který je snahou 
Zdravotnické záchranné služby o další 
zlepšení dostupnosti včasné první po-
moci, jakožto nepodkročitelné součásti 
přednemocniční neodkladné péče.

First responder v překladu znamená 
první dotázaný a v podstatě vystihuje 
svou podstatu v systému poskytování 
přednemocniční neodkladné péče. Je to 
dobrovolná složka, která většinou půso-
bí pod záštitou zdravotnické složky inte-
grovaného záchranného systému. Jejím 
cílem je minimalizovat časovou prodle-
vu poskytnutí první pomoci postiženým 
osobám. Je poskytována prostřednictvím 
školených zachránců v kombinaci s in-
formačními technologiemi dnešní doby.

Pomoc na vyžádání pod záštitou 
Zdravotnické záchranné služby Morav-
skoslezského kraje budou poskytovat 
kromě vlastních zaměstnanců zdravot-
nické záchranné služby mimo službu, se 
kterými se počítá v tzv. prvním pilíři, také 
další dobrovolníci. Jedná se o zaměstnan-
ce složek IZS, zejména policisty, hasiče, 
báňské, horské a vodní záchranáře, ale 
také členy Českého červeného kříže. 
V poslední vlně budou zapojení také dob-
rovolníci, kteří jsou svou profesí kvalifi -
kovaní vykonávat zdravotnické povolání 
dle zákona 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. 
Vedle lékařů a záchranářů či zdravotních 
sester se jedná například o zdravotnické 
laboranty, řidiče vozidel zdravotnické 
dopravní služby, ošetřovatelky, nutriční 
terapeuty či maséry. Důvodem tohoto 
určení je fakt, že každá ze zmíněných 
skupin dobrovolníků je při výkonu své-
ho povolání vázána právně závaznými 

povinnostmi, a pro Zdravotnickou zá-
chrannou službu se jedná o bezpečnou 
skupinu fi rst responderů.

Vás tímto prosíme o distribuci, resp. 
uveřejnění přiloženého informačního le-
táku, a to cestou např. úředních desek Va-
šich obcí či místních online periodik tak, 
aby se tento projekt dostal do povědomí 
co největšího počtu Vašich občanů, kteří 
se buď v budoucnu budou moci sami stát 
fi rst respondery, nebo alespoň budou 
vědět, že někdo takový existuje a když 
se s ním setkají, nechají ho pracovat – 
pomáhat, zachraňovat život.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím 
obracejte na 

PhDr. Petr Jaššo, MBA
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového 
střediska ZZS MSK
Vedoucí týmu pro specializované činnosti
Tel: 950 730 464     GSM: 730 576 339
Email: petr.jasso@zzsmsk.cz 

Zdravotnická záchranná služba 
Moravskoslezského kraje, p.o.
Ostrava 
Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava

Mgr. Lukáš Chalás
vedoucí oddělení
oddělení zdravotní správy
odbor zdravotnictví

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18  Ostrava
tel.: 595 622 916
e-mail: lukas.chalas@msk.cz
www.msk.cz
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Projekt PROTIDROGOVÝ VLAK
- REVOLUTION TRAIN 

Problematika drog je jedním z nej-
větších problémů současné společnosti. 
Obecně je známo, že pravidelné braní 
drog, ale i pouhé experimentování 
s nimi, může mít závažné důsledky pro 
všechny oblasti života člověka. Jedná se 
o velmi závažný jev, který může nena-
pravitelně poškodit zdraví a osobnost 
postiženého dítěte. Náprava drogové 
závislosti u dítěte je mnohem složitější 
a „bolestná“ pro všechny zúčastněné. 
Z tohoto důvodu je potřeba zaměřit se 
především na primární prevenci, aby 
děti drogy vůbec nezačaly brát. Projekt 
„Protidrogový vlak - Revolution Train“ 
je unikátním nástrojem, který rozšiřuje 
dosavadní přístupy a metody primární 
protidrogové prevence. Skrze zapojení 
všech lidských smyslů chce maximálně 
zaujmout návštěvníky vlaku, efektivně 
zapůsobit na jejich postoj vůči drogám 

a závislostem a také pozitivně ovlivnit 
jejich přístup k odpovědnému a zdra-
vému životnímu stylu. Ve dnech 25.-
26.03.2019 stál Protidrogový vlak na 
vlakovém nádraží ve Frýdku-Místku. 
Prohlídky vlaku se zúčastnili žáci sed-
mých tříd Základní školy v Raškovicích, 
kdy Obec Raškovice se fi nančně podílela 
na celém projektu. 

Mgr. Adéla Skarková
vedoucí odboru 

odbor sociálních věcí
Město – Městský úřad 
Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
pracoviště: Hlavní 139
tel.: (+420) 558 604 170
e-mail: askarkova@frydlantno.cz
www.frydlantno.cz
FACEBOOK

V čase prázdnin a dovolených
Nový Jičín 10. května 2019

Čas prázdnin a dovolených bychom 
si rádi všichni užili pohodově a naplno, 
a to bez zbytečných starostí a času strá-
veného na policii nebo v těch horších 
případech dokonce v nemocnici. V této 
souvislosti Vám chceme připomenout 
několik doporučení a rad, abyste si čas 
volna užili opravdu bez starostí.

Děti v tomto období tráví více času 
venku a mohou nastat chvíle, kdy 
musí doma zůstat samy, bez dozoru 
dospělých. Pro děti je to velký krok 

k samostatnosti, který však sebou při-
náší svá úskalí. Dětem může hrozit 
mnoho různých nebezpečí, kterým by 
měly umět předcházet a v případě, že 
nastanou, tak by je měly umět správně 
řešit. Proto připomeňte dětem základní 
pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat 
cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od 
nich něco brát a už vůbec ne s nimi ně-
kam chodit či k nim nasednout do vozi-
dla. Bez dohledu dospělých osob by děti 
neměly manipulovat s ohněm a s ostrý-
mi předměty. Připomeňte dětem, jak se 
mají chovat při sportovních aktivitách, 
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na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly 
zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby 
dítě mělo k dispozici mobilní telefon, 
který bude mít pořád u sebe, a to i když 
půjde například ven s kamarády. Můžete 
tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu 
a mít informace s kým a kde se momen-
tálně nachází. V mobilním telefonu by 
dítě mělo mít uložena i telefonní čísla 
na policii, záchrannou službu a hasiče, 
pokud by nastala stresové situace, může 
mít problém si na tyto čísla vzpomenout. 
Pokud již děti užívají veřejné sociální 
sítě, měly by vědět, že při komunikaci na 
sociálních sítích musí být ostražité a na-
příklad informaci, že jsou doma samy, 
by neměly nikdy zveřejňovat.

Další informace o bezpečném cho-
vání se děti mohou dozvědět např. 
z knižní publikace Policejní pohádky, 
která je dispozici ve všech knihovnách 
v Moravskoslezském kraji. Více k projek-
tu zde: https://www.policie.cz/clanek/
policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-
-projektu.aspx

Odjezd na dovolenou si dobře naplá-
nujte, předejdete tak stresovým situacím 
a přemýšlení, zda jste uzavřeli všech-
na okna, vypnuli spotřebiče a řádně 
uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme 
nestahovat žaluzie, rolety, závěsy apod., 
aby domácnost nepůsobila opuštěně. 
Je dobré ze zahrady a okolí rodinných 
domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné 
předměty, které se dají užít k vloupá-
ní. K většímu klidu a pohodě přispěje, 
když si domluvíte občasnou kontrolu 
domova příbuznými nebo dobrým sou-
sedem a zároveň je požádejte o vybírání 

poštovní schránky. Můžete si pořídit 
elektronické spínací zařízení, které pod-
le nastavení rozsvítí světla, televizi apod. 
Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před 
cizími lidmi se raději o termínu Vaší do-
volené nezmiňujte.

Pokud přesto dojde k vloupání do 
vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 
a do příjezdu policie s ničím nemani-
pulujte. Obecně doporučujeme mít 
vyfotografované cenné věci, sepsaná 
výrobní čísla cenných předmětů apod. 
Tyto  informace pomohou policii v pát-
rání a rovněž usnadní vaše jednání s po-
jišťovnou při likvidaci pojistné události.

Při svých letních cestách na dovole-
nou, za památkami a podobně, nenechá-
vejte v zaparkovaném automobilu žádné 
cennosti nebo osobní doklady. Při od-
chodu svůj automobil řádně uzamkně-
te a nenechávejte otevřená žádná okna, 
a to včetně střešního. Neodkládejte na 
viditelná místa, jako jsou sedadla a od-
kládací plochy, žádné cenné věci jako 
např. notebook, mobilní telefony, fotoa-
paráty, příruční tašky či kabelky. Rovněž 
odložení peněženky, či mobilního telefo-
nu na stůl v kavárně nebo v zahradní re-
stauraci se nemusí vyplatit, proto mějte 
své věci neustále pod kontrolou nebo 
uschovány u sebe. Buďte ostražití při 
vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději 
si své oběti typují často právě zde.

Doufáme, že tato doporučení přispě-
jí k příjemnému strávení Vašich volných 
dnů při prázdninách a dovolených. 

por. Mgr. Petr Směták
komisař
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Sportovní rubrika

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
Průběžně Vás 

v jednotlivých vydá-
ních zpravodaje in-

formujeme o naši sportovní činnosti týka-
jící se práce s mládeží – tréninky, soutěže, 
výsledky, o organizaci a pořádání tradič-
ních volejbalových turnajů a aktivitách, 
soutěžích a práci pro VK nás dospělých. 
V tomto zpravodaji Vás chci informovat 
o výsledcích družstev v průběhu sezóny 
2018/2019 a pozvat na volejbalové turna-
je, které pořádáme už několik desítek let. 

NOVINKY: 
Veškeré informace o dění VK Raško-

vice můžete najít na novém webu, který 
se tvořil na přelomu roku 2018/2019 na 
stále stejné webové adrese www.vkras-
kovice.cz .

VK Raškovice začaly nově informovat 
o své sportovní činnosti i na sociálních 
sítí Instagram @vk_raskovice a na face-
bookové stránce @VkRaskovice.
Výsledky družstev sezóny 2018/2019

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL – VÝSLED-
KY DĚTÍ VK RAŠKOVICE 1.–7. TŘÍDY

17.3. 2019, Pořadatel VK Raškovice, 
z.s.  – 4. turnaj Barevného minivolejbalu 

Na turnaj dorazilo neuvěřitelných 
174 dětí v 74 týmech z toho 24 dětí z VK Raš-
kovice. V plně obsazených  jednotlivých 

výkonostních kategoriích 
našimi dětmi jsme získali ně-
kolik medailí, včetně té nejvyšší. 
V oranžové kategorii vybojovala dvojice 
Bára Novotná a Stela Bonková 2. místo 
a Jakub Klanica s Emou Surmovou 3. 
místo z 20 družstev, zlaté medaile na prv-
ním místě ze 17 družstev získali v zelené 
kategorii Daniel Strnadel, Matěj Kohut 
a Ema Babulíková. 

16.4. 2019 - Z velikonočního turnaje 
v barevném minivolejbale ve Frýdku-
-Místku jsme si odvezli 2x zlato, 1x stří-
bro a 1x bronz.

Oranžová kategorie: 1.místo-Ema Bon-
ková, Bára Novotná, červeno-oranžová 
kategorie: 3. místo- Lotka Pánková, Nela 
Wzcelková,  zelená kategorie: 1. místo-
Vendula Ožanová, Ema Bonková a Klá-
ra Klanicová, modrá kategorie:2. místo: 
Dominik Dorociak, Matěj Kohut a Ema 
Babulíková.

19.5. 2019 Krajské postupové kolo 
BMV v Ostravě na Varenské 

Na tomto turnaji jsme slavili úspěch 
v zelené a modré kategorii. Naše druž-
stva si vybojovala přímý postup na celo-
státní festival, který se koná 1.-2.června 
v Brně. V zelené kategorii: D. Strnadel, 
R. Koloničný, M. Kohut, L. Hlisnikovská 
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za 2. místo z 9. týmů a v modré kategorii 
A. Babulíková, E. Babulíková, S. Javorová 
a N. Peterová za 1. místo z 7. týmů. 

OKRESNÍ SOUTĚŽ 5.-7. TŘÍDA
– MINIVOLEJBAL TROJIC 

Finálové kolo okresní soutěže trojic 
se konalo za účati 20 týmů okresu Frý-
dek-Místek ve víceúčelové hale v Raško-
vicích. Pořadatel VK Raškovice. Na me-
dailové pozice jsme bohužel tentokrát 
nedosáhli. Družstva VK Raškovice pro 
tuto soutěž byla složena tak, aby v ka-
ždém družstvu byl zástupce z 5. třídy, 
6. třídy a 7. třídy. 
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OKRESNÍ SOUTĚŽ 7.-9. TŘÍDA – 
ČTVERKOVÝ VOLEJBAL 

V této soutěži, až na dvě zaváhání, naše 
starší žactvo – smíšený tým složený z hráčů 
a hráček 7.-9.třídy- předvádělo konstantní 
výkony, které jim zajistilo vítězství v soutěži 
a tím získání zlatých medailí a diplomu OVS 
FM z rukou vedoucího soutěže M.Chrobá-
ka a předsedy VK Zbyňka Sonnka.

Konečná tabulka 

P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY
1. VK Raškovice (smíšenky) 5 52
2. Red Volley Frýdlant n/O A(kluci) 5 47
3. ZŠ Brušperk (smíšenky) 5 45
4. Red Volley Frýdlant n/O B(kluci) 5 34
5. TJ Sokol Palkovice(smíšenky) 5 28
6. SK METYLOVICE(smíšenky) 5 25
7. ZŠ Janovice(holky) 5 14
8. TJ Sokol Hnojník(smíšenky) 5 7

Složení drusžtva: 
zleva horní řada: Pavlína Hyrníková, Tereza Smítalová, Martin Sonnek, Vendula An-
drlová, Tomáš Garba, Vojtěch Klega, Dominik Dorociak, zleva spodní řada: Adéla 
Blahutová, Vanessa Strašilová, Karolína Popelková

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ – ŠESTKOVÝ VOLEJBAL 

V této soutěži jsme obsa-
dili obdivuhodné 7. místo. 
Po celou sezónu hrály tuto 
soutěž hráčky převážně ze 
6. třídy doplněné hráčkami 
z 5. a 7. třídy. Opory týmu 
Vaness Strašilová, Simona 
Blahutová a Sára Javorová 
nastupovaly i během sezó-
ny k zápasům starších ža-
ček. Po celou dobu soutěže 
jsme se udrželi ve skupině 
B, tj. mezi druhou čtyřkou 
nejlepších družstev v kraji.
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P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY
1. TJ Sokol Frýdek – Místek A 7 162
2. SK Slezan Orlová 7 149
3. VK Karviná, z.s. 7 139
4. TJ Ostrava A 7 130
5. TJ Nový Jičín A 7 126
6. ŠSK Bílovec A 7 119
7. VK Raškovice z.s. 7 105
8. TJ Odry, z.s. 7 103
9. TJ Frenštát pod Radhoštěm A 7 94
10. TJ Nový Jičín, z.s. B 7 89
11. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 7 85
12. TJ Ostrava B 7 72
13. TJ Krnov 7 66
14. VK Kylešovice 7 63
15. KV Kopřivnice, z.s. A 7 57
16. TJ Nový Jičín C 7 45
17. TJ Sokol Frýdek-Místek B 7 38
18. VO Slezská Orlice, z.s. 7 31
19. TJ Frenštát pod Radhoštěm B 7 29
20. TJ Sokol Stará Bělá, z.s. 7 27
21. ŠSK Bílovec B 7 11
22. Klub volejbalu Kopřivnice, z.s. B 5 8

MISTROVSTVÍ ČR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ-PŘEDKOLO

Mladší žačky se 6.-7. dubna zúčastnily 
předkola Mistrovství České republiky 
ve Svitavách. Zde se hrála osmičlenná 
skupina z celkových 80 přihlášených týmů. 
Z každé skupiny postupovaly do kvalifi ka-
ce 4 týmy, ze které do fi nále postoupilo 
týmů 16. Naše hráčky se umístily v této 
velice silné skupině sice na posledním mís-
tě, ale naše účast byla důležitá především 
k získání herních zkušeností a porovnání 
volejbalových dovedností s celky z jiných 
krajů ČR. Vyrovnaná utkání děvčata se-
hrála s týmy Svitavy A, B a TJ Sokol Bed-
řichov, ve kterých nestačila na soupeřky 
v koncovkách třetích setů. Jak kvalitně se 
dá hrát volejbal ve 12 letech nám ukázaly 

týmy VK Královo pole A, Olymp Praha 
A a Jiskra Havlíčkův Brod, která patří mezi 
tréninková centra s tréninky 4x týdně s vel-
mi širokou základnou, ze které se vybírají 
jen ty nejlepší. Vyrovnané utkání jsme ode-
hráli také s družstvem Lázně Bělohrad. 
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Základní sestava mladších žákyň sezóny 2018/2019: Anna Babulíková, Ema Babulí-
ková, Simona Blahutová, Ema Bonková, Sára Javorová, Ludmila Hlisnikovská, Veronika 
Hostačná, Klára Klanicová, Vendula Ožanová, Natálie Peterová, Vanessa Strašilová, 
Anna Václavková

OKRESNÍ SOUTĚŽ 5. - 9. TŘÍDA – ŠESTKOVÝ VOLEJBAL 

Do této soutěže jsme přihlási-
lo družstvo staršího i mladší-
ho žactva. Smíšené družstvo 
staršího žactva VK Raškovice 
A suverénně tuto soutěž ovlád-
lo a už na předposledním tur-
naji si zajistilo celkové vítězství 
a zisk zlatých medailí. Pro 
mladší žactvo (5.-6.třída) to 
bylo především získávání zku-
šeností se šestkovým volejba-
lem. Celkové 5. místo je tedy 
velikým úspěchem.

TABULKA po předposledním kole

P. družstvo turnaj body

1. VK RAŠKOVICE A (smíšenky starší) 6 55

2. RED VOLLEY FRÝDLANT N/O A(KLUCI) 6 49

3. TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK A (holky) 6 41

4. TJ TŽ TŘINEC 6 29

5. VK RAŠKOVICE B (smíšenky mladší) 5 27

6. GREEN VOLLEY BESKYDY A (KLUCI) 6 18

7. RED VOLLEY FRÝDLANT N/O B(KLUCI) 5 16

8. GREEN VOLLEY BESKYDY B(KLUCI) 2 11

9. TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK B(HOLKY) 6 9

SPOLEČNÉ SOUSTŘEDĚNÍ MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA S TÝMEM 
TJ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 

11. 3. jsme uskutečnili ve víceúčelové hale 
Raškovice společné celodenní soustředě-
ní s týmem TJ Frenštát pod Radhoštěm. 

V rámci tohoto projektu jsme trénovali pod 
vedením 2 trenérů VK Raškovice a 2 tre-
nérů TJ Frenštát p.R. techniku jednotlivých 
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herních činností – odbití horem(prsty), spo-
dem(bagr), pádovou techniku a podání. 
V průběhu jsme odehráli dvě přípravné 
utkání na 2 vítězné sety. V rámci soustředění 

jsme zorganizovali seminář se zaměřením 
na zdravou výživu během turnajů a trénin-
ků, na rehabilitaci a kompenzační cviky. 
Seminář vedla atletka Petra Čaganová. 

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ VK RAŠKOVICE A SK SLEZAN ORLOVÁ SLEDOVALO 
cca 40 DIVÁKŮ 

Další z projektů, který jsme letos uspořá-
dali bylo přátelské utkání starších žákyň 
s týmem SK Slezan Orlová. Utkání se ode-
hrálo na centrálním kurtu ve víceúčelové 
hale. Nechyběl moderátor, který představil 
hráčky obou družstev, trenéry a rozhod-
čí. Světelná tabule, kterou ovládaly naše 
mladší žačky, ukazovala aktuální stav bodů 
v setech, takže všichni diváci byli neustále 
o stavu informováni. Mladší žactvo zajistilo 

také klasický servis s podáváním míčů, kdy 
byli rozestaveni podél kurtu tak, jako v ex-
traligových zápasech dospělých. Náš tým 
sice utrpěl porážku, ale děvčata bojovala 
do posledního míče, aby ukázala ve skvělé 
atmosféře, kterou zajistili raškovičtí diváci, 
velmi kvalitní volejbal této kategorie. Jako 
na každé akci, kterou pořádá VK Raškovi-
ce byl otevřen bufet s občerstvením, který 
zajistila p. Rusňáková.
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KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKYŇ – ŠESTKOVÝ VOLEJBAL

Oslabený tým, který musel odehrát veš-
kerá utkání sezóny, pouze v 7 hráčkách, 
z nichž 2 tvořily základní sestavu žaček, 
dokázali v silné konkurenci obsadit krásné 
7. místo z 29 drusžtev Moravskoslezské-
ho kraje. 2x jsme se podívali mezi elitu 
kraje=áčkové týmy TJ Ostravy, TJ Sokol 
Frýdek-Místek, ŠSK Bílovec, SVK Nový Ji-
čín. O 5. místo v kraji jsme bojovaly s týmy 
Kopřivnice, SK Slávie Orlová a Frenštátem 

p/R. Hráčky pod vedením trenéra Honzy 
Sonnka udělaly obrovský kus práce. Kaž-
dá hráčka po celou sezónu na sobě velmi 
pracovala a někdy velmi těžká tréninková 
dřina se vyplatila. Hráčky se mohly často 
radovat z vítězných utkání a naplno ne-
chat projevit své pozitivní emoce. Všem 
držíme palce v náseldující sezóně, kdy již 
budou nastupovat v krajské soutěži ka-
detek.   

 

P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY

1 TJ Sokol Frýdek - Místek A 7 211

2 TJ Ostrava A 7 207

3 TJ Nový Jičín A 7 190

4 ŠSK Bílovec,z.s. A 7 180

5 SK Slezan Orlová, spolek 7 173

6
TJ Frenštát pod 
Radhoštěm, spolek B

7 165

7 VK Raškovice z.s. 7 160

8 TJ Sokol Frýdek - Místek B 7 152
9 TJ Ostrava B 7 144

10
VK Beskydy Frýdlant 
nad Ostravicí z.s. A

7 138

11
Klub volejbalu Kopřivnice, 
z.s. 

7 135

12 TJ Sokol Frýdek - Místek C 7 123
13 TJ Nový Jičín B 7 119
14 Happy Sport Opava, z.s. 7 111
15 TJ Sokol Stará Bělá, z.s. 7 101
16 TJ Krnov 7 95
17 VO Slezská Orlice, z.s. 7 92
18 VK Karviná, z.s. 7 88
19 ŠSK Bílovec,z.s. B 7 73

20
VK Beskydy Frýdlant 
nad Ostravicí z.s. B

7 66

21 TJ Zlaté Hory, z.s. 7 54
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22 KV Kopřivnice, A 7 52
23 TJ Hlučín, z.s. 7 48
24 TJ Nový jičín C 7 46
25 TJ Ostrava C 7 44
26 VK Polanka nad Odrou, z.s. 7 42
27 SP policie Bruntál z.s. 7 34

28
TJ Frenštát pod 
Radhoštěm, spolek A 

7 15

29 TJ Slavoj Český Těšín, z.s. 7 8

KONEČNÁ TABULKA KP STARŠÍCH ŽÁKYŇ

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR (MSP) STARŠÍCH 
ŽÁKYŇ 

Do soutěže se přihlásilo 7 týmů a postupně se přidaly ještě 
další 2. Naše děvčata zatím pokaždé prošly až do fi nále, 
které mělo vždy stejného soupeře z SK Slavie Orlové. 
Třikrát jsme hrály fi nále a dvakrát jsme odešly vítězně 
a právem vedeme tabulku této soutěže. Ještě nám zbývají 
odehrát 2 turnaje – 8. června v Hodslavicích a zakončíme 
tuto soutěž v domácím prostředí antukových kurtů na 
turnaji Malé ceny Beskyd 15. června 2019. 

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MSP

1. VK Raškovice   3 22
2. SK Slezan Orlová 3 21
3. TJ Sokol Stará Bělá 3 12
4. TJ Krnov  3 12
5. KV Kopřivnice  3 12
6. TJ Frenštát p/R B 3 9
7. TJ Frenštát p/R. 3 6
8. VK Kylešovice  3 5

OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ

Jarní část okresní soutěže muži zahájili 
v pátek 26. 4. V průběžné tabulce soutěže 
se zatím muži usadili na 4. místě ze 7 týmů. 
Vstup do soutěže jim zatím vychází, když 

ze tří zápasů žádný neprohráli. K dalším 
utkáním na domácí půdě nastoupí ve stře-
du 29.5.2019 v raškovické hale od 19.00 
hodin a v pátek 7. června od 18.00 dle 
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počasí v hale nebo na kurtech. Sestava: 
Jiří Biolek, Stanislav Novotný, Jakub Šprla, 
Dalibor Rajnoch, Radek Skotnica, Marek 
Stříž, David Prokop (nová posila), Vojtěch 
Hlisnikovský.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

Pořadí Družstvo Z V3 V2 P1 P0  S B
1. SK Metylovice  10 8 1 1 0  29:11 27
2. TJ Sokol Nýdek 9 6 0 0 3  18:13 18
3. TJ Sokol Staříč  9 5 0 0 4  19:15 15
4. VK Raškovice  9 4 1 0 4  17:16 14
5. TJ Sokol Frýdek-Místek 10 3 1 2 4  19:22 13
6. TJ Sokol Palkovice B 9 3 1 0 5  16:19 11
7. Mosty u Jablunkova 10 0 0 1 9  8:30 1

OKRESNÍ POHÁR ŽEN

Soutěže se v letošním ročníku utka-
ly poze 3 družstva, která sehrála mezi 
sebou 4 utkání v odpoledních hodinách 
v době tréninků. Ženy soutěž hrály v se-
stavě Eva Blahutová, Tereza Felcmanová, 
Soňa Jerglíková, Veronika Jerglíková, Mi-
chaela Kavková, Dana Kobylková, Věra 
Kurečková, šárka Sonnková a 2 x druž-
stvo doplnily starší žákyně Nikol Rusňá-
ková, Karolína Popelková nbeo Adéla 
Blahutová.

KONEČNÁ TABULKA 
p. Družstvo  Z B
1. TJ Sokol Hnojník 8 16
2. VK Raškovice  8 11
3. TJ Sokol Palkovice 8 9

„REGION BESKYDY“ VOLEJBALOVÁ LIGA

Celkem 6 turnajů od září 2018 do břez-
na 2019 sehrál náš smíšený tým mužů 
a žen Raškovic na 6. ZŠ ve Frýdku-Míst-
ku. Přes 4 příčku v základní části soutěže 
RBVL z 12 družstev a 1. místo v semifi ná-
lové čtyřčlenné skupině A, končí celkově 
ve fi nálové skupině ligy na 6. místě.
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ÚSPĚCHY JEDNOTLIVCŮ VK RAŠKOVICE

MICHAELA HADÁČKOVÁ 
Bývalá hráčka 

VK Raškovice, 
která v Raškovi-
cích začínala jako 
mladší žákyně 
hrající okresní 
trojkový volejbal, 
později okres-
ní soutěž žactva 
a krajské soutěže 
kadetek, juniorek. 
V 15 letech již nastupovala za družtvo žen. 
MICHAELA HADÁČKOVÁ hrála úspěšně 
celou letošní sezónu 2018/2019 na pozici 
blokařky za extraligový tým žen TJ SLE-
ZAN FRÝDEK-MÍSTEK, který se pro násle-
dující sezónu v soutěži udržel na 9. místě. 
V klubu hostovala již jako kadetka a juni-
orka hrající extraligové soutěže. V roce 
2016 do klubu z VK Raškovice přestoupila 
a nastoupila tak kariéru vrcholového volej-
balu. Rozhovor s touto hráčkou si můžete 
přečíst na www.vkraskovice.cz

ALENA GARBOVÁ
Ještě v loňské sezóně 

hráčka VK Raškovice 
hrající za starší žákyně 
přestoupila na podzim 
2018 na svou žádost do 
klubu TJ SOKOL FRÝ-
DEK-MÍSTEK. V tomto 
klubu hrála úspěšně ce-
lou sezónu za družstvo 
starších žákyň TJ Sokol 
Frýdek-Místek A, které soutěž krajského 
přeboru vyhrálo a získalo zlaté medaile. 
Tento tým s naší bývalou blokařkou se 
zúčastní Mistrovství ČR, které proběhne 
od 24.5-26.5. v Přerově. V sezóně nastu-
povala Alenka také za družstvo kadetek, 
hrající extraligovou soutěž.

MARTIN SONNEK

Na turnaji Malé ceny Beskyd v červnu 
2018 zaujal svou hrou v družstvo žáků 
Raškovic trenéry z VK Ostrava. Po absol-
vování letního soustředění s týmem star-
ších žáků tohoto klubu jsme se dohodli 
s vedením na hostování Martina ve VK 
Ostrava v družstvu starších žáků na po-
zici nahrávače. Martin v sezóně odehrál 
za tento tým všech 8 turnajů krajského 
přeboru s umístěním družstva celkově na 
3. místě z 18 týmů, dále 4 víkendových 
turnajů Českého poháru, kde se družstvo 
umístilo na hezkém 7. místě z celkového 
počtu 40 přihlášených drusžtev. Největším 
úspěchem družstva starších žáků VK Os-
trava, jehož byl Martin členem na pozici 
hlavního nahrávače, jsou však bronzové 
medaile z Mistrovství České republiky 16 
nejlepších drusžtev ČR, na které se pro-
bojovali z kvalifi kace. Martin v této sezó-
ně hrál také za VK Raškovice, kde získal 
s družstvem staršího žactva zlaté medaile 
v okresní soutěži čtverkového a šestkové-
ho volejbalu smíšených družstev. 

Všem úspěšným volejbalistům přeje-
me mnoho štěstí a radosti nejen ve spor-
tovním, ale i v osobním a studijním životě 
také v následující sezóně 2019/2020.
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ASPV – TERMÍNY CVIČENÍ

Cvičení pod vedením zkušených cvičitelek Hanky Felcmanové a Dáji Holečkové 
probíhalo od září 2018 do konce března v tělocvičně ZŠ Raškovice v níže uvedených 
hodinách. 

středa    16.30-17.30   Cvičení rodičů s dětmi
čtvrtek   19.00-20.00  Cvičení s Dájou

Kontakt:. p. Felcmanová Hana, 773 602 272, h.felcmanova@seznam.cz

POZVÁNKA

VK Raškovice zve opět jako každým 
rokem všechny současné i bývalé členy,  
jejich rodinné příslušníky a samozřejmě 
nadšence volejbalu, aby přišli do sportov-
ního areálu antukových kurtů na význam-
né volejbalové turnaje, které pořádáme 
v průběhu roku 2019. Po celou dobu 
turnajů na Vás čeká bohaté občerstvení, 
v sobotu 17.8. večer živá hudba. Těšíme 
se na Vás.

15.6. – 16.6. 2019 MALÁ CENA BES-
KYD – mládežnický turnaj pro žactvo, 
kadety/tky a juniory/ky

13.7. 2019 TURNAJ SMÍŠENÝCH 
DRUŽSTEV – turnaj pro muže a ženy 
(min. 2 ženy v družstvu)

17.8. 2019 POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA – turnaj pro ženy a juniorky s oslavami 
60-ti let pořádání turnajů dospělých

18.8. 2019 MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA – turnaj pro muže 
a juniory 

NÁBOR DĚTÍ, MLÁDEŽE I DOSPĚLÝCH 

Všichni, kteří máte zájem hrát volejbal, hýbat se, sportovat 
ať je Vám 5 či 40-cet přijďte po telefonické domluvě na volej-
balové kurty nebo do haly (dle počasí) a zapojte se do naší 
činnosti jako hráč, fanoušek či trenér. Trénujeme pravidelně 
od srpna do června.
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Pondělí 15.00-16.30 

Přípravka – pohybové a sportovní hry, volejbalové základy 
odbití prsty

Pondělí, čtvrtek 15.00-16.30

Mladší žačky 5.-7.třída – základy a rozvoj všech volejbalových 
herních činností

Pondělí, čtvrtek 16.30-18.00 

žáci 5.-9.třída – rozdělení do skupin  dle výkonnosti, základy a rozvoj všech herních 
volejbalových činností

starší žákyně a kadetky – rozvoj herních činností družstva

POSLEDNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE BUDE V LETOŠNÍ SEZÓNĚ 
V PONDĚLÍ  24.6.2019. DALŠÍ SEZÓNU ZAHAJUJEME LETNÍM 

SOUSTŘEDĚNÍM V SRPNU.

Pondělí 18.00-19.30 

muži+ženy – tréninky pro radost a zábavu také během prázdnin

Nebojte se, zavolejte na kontakt 732 241 173 Šárka Sonnková nebo napište na 
info@vkraskovice.cz a přijďte mezi nás. 

Bližší a aktuální informace o činnosti VK Raškovice z.s. sledujte na www.vkraskovice.cz,
instagramu a facebooku.

      Za VK Raškovice 
Jan Sonnek a Šárka Sonnková 

TENIS
Dlouholetý sen všech tenisových 

nadšenců v Raškovicích se stal skuteč-
ností! Svépomocí úspěšné dokončení 
rozšíření antukové hrací plochy kurtu 
č. 2. Tenisový oddíl splnil hlavní cíl z ně-
kolika předsevzetí pro letošní sezonu 
a to ve stanoveném termínu do začátku 
mistrovských soutěží smíšených druž-
stev, kde letos startují naši tenisté již ve 
třech věkových kategoriích minitenis, ba-
bytenis a mladší žactvo. Zahájení letní 
tenisové sezony na antukových dvorcích 

Foto ze dne 7.4.2019 zachycující práce na 
novém antukovém povrchu kurtu č. 2 
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tedy mohlo proběhnout jako tradičně 
dne 1. května svátkem tenisu! Od tohoto 
data děti trénují a reprezentují tenisový 
oddíl na dvou plnohodnotných antuko-
vých kurtech sportovního areálu TJ So-
kol Pražmo-Raškovice.

Družstvo babytenisu budou repre-
zentovat v soutěži SmTS Dömény Alex, 
Jurga Tobiáš, Tofel Matyáš a Pekárek 
Matyáš. Pro všechny naše čtyři hráče 
to bude velká premiéra na tenisovém 
dvorci. Postupně se utkají s celky Nové-
ho Jičína, Baníku Ostrava, Dolní Lhoty, 
Ostravy-Poruby, Vratimova a Vítkovic. 
Cílem v této kategorii není ihned úspěš-
ný výsledek, ale seznámení se s pohybem 
na dospělém kurtu, uvedení míče do hry 

a zdokonalování se v pravidlech i způso-
bu počítání bodů v tenise při dvouhře 
a taky při čtyřhře.

obec Raškovice obec Pražmo

Utkání družstev babytenisu dne 4.5.2019 v Novém Jičíně. Zleva: Šebesta Jan, Jurga Tobiáš, 
Tofel Matyáš, Pekárek Matyáš (všichni Raškovice) a druhá zprava Ruprechtová Izabela

Utkání družstev babytenisu dne 8.5.2019 
v Ostravě. Zleva: Robenková Elena, Endlo-
vá Karolína (obě Baník Ostrava), Jurga To-
biáš, Dömény Alex, Pekárek Matyáš a Tofel 
Matyáš (všichni Raškovice), Král Matyáš, 
Kučatý Michael (oba Baník Ostrava)

ČESKÁ UNIE SPORTU
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Tým mladšího žactva má největší 
základnu. Tvoří ji Bonková Ema a Ste-
la, Laníková Adéla, Šebestová Lucie, 
dvojčata Naji Hmoodové Kamila a Ta-
mara,Rusňák Adam, Klanica Jakub, Po-
pelka Jan, Pálenič Štěpán a Jurga Šimon. 
Družstvo v soutěži mladších žáků bude 
startovat 1. rokem a hrát převážně s te-
nisty o dva roky staršími. Pevně věříme, 
že letos bude v soutěži sbírat hlavně 
zkušenosti, které doufejme zúročí v příš-
tích dvou ročnících. Střetne se s oddíly 
z Frenštátu pod Radhoštěm, Baníku Os-
trava, Staré Bělé, Vsetína a Zašové.

V průběhu léta budeme díky fi nanč-
ním příspěvkům našich sponzorů pokra-
čovat v dokončení stavby nového oplo-
cení kolem již zmiňovaného hřiště č. 2, 
provozovat oba dvorce pro širokou veřej-
nost a hlavně podporovat děti k pohybu 
v bílém sportu.

Termíny tenisových turnajů jednot-
livců ČTS konaných v areálu TJ Sokol 
Pražmo-Raškovice:

31.8.-2.9.2019 - dvouhra a čtyřhra 
mladších žáků a žaček

28.-29.9.2019 - babytenis dvouhra 
dívek a chlapců

Závěrem nám dovolte poděkovat 
všem, kteří sponzorskou výpomocí po-
máhají v činnosti tenisového oddílu v naší 
obci.

Sportu zdar, 
tenisu zvlášť.

tenisový oddíl
TJ Sokol 
Pražmo-

Raškovice
Utkání družstev mladšího žactva dne 28.4.2019 ve Frenštátě p. R. 
Zleva: Klanica Jakub, Jurga Šimon (oba Raškovice), Neuwirth Jan, 
Ryška Dominik (Frenštát p. R.)

MINISTERSTVO 
ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE 

A TĚLOVÝCHOVY
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Raškovické judo v akci
Od začátku letošního roku se raš-

kovičtí judisté předvedli na několika vý-
znamných soutěžích doma i v zahraničí 
a ve sportovní hale uspořádali několik 
významných soutěží a také soustředění 
výběru kraje. 

Největšího úspěchu dosáhla hlavní 
trenérka Pavla Prőllová, která vybojovala 
bronz na Mistrovství Evropy policejních 
sborů v maďarském Győru. Úspěšná hlavní 
trenérka Juda Beskydy byla nejúspěšnější 
členkou reprezentace české policie. V těž-
kém zápase o třetí místo se střetla s domácí 
maďarskou závodnicí. V bouřlivém pro-
středí zúročila česká reprezentantka své le-
tité zkušenosti a potvrdila, že dlouhodobě 
patří k našim nejúspěšnějším reprezentant-
kám v judu. Na svém kontě má dvacet titulů 
mistryně ČR, dva tituly policejní Mistryně 
Evropy, titul mistryně Evropy v kategorii 
Masters a několik dalších světových a ev-
ropských medailových umístění.

Mistrovství Euroregionu se také letos 
uskutečnilo v raškovické hale. Soutěže se 

zúčastnilo 250 judistů z 24 klubů. Z Juda 
Beskydy se nejlépe prezentovali právě 
raškovičtí, kteří vybojovali 5 zlatých a dal-
ší tři medailová umístění. Zlato vybojovali 
Monika Jančíková, Vojtěch Ramík, Andrea 
Ramíková, Adam Rusňák a Karolína Sto-
nišová. Bronz brali Amálie Danková, Ven-
dula Jurečková a Matěj Ruprecht.  

Raškovická hala hostila také krajský 
přebor žactva. V náročné konkurenci 
vybojovalo Judo Beskydy 15 medailí, 
z toho čtyři tituly. Další nominační body 
pro účast na Mistrovství republiky si při-
psali Vojtěch Ramík a Vojtěch Bortel.

Proběhla tři kola Mistrovství klubu (Po-
hár starosty obce) ve kterém v loňském 
roce Raškovice zvítězili. Letos jsou po tře-
tím kole na průběžném třetím místě. 

V průběhu dubna a května sbírali dů-
ležitá medailová umístění také další z Juda 
Beskydy. Mezi nejcennější patřil bronz 
Karolíny Kubíčkové na Mistrovství re-
publiky žen. Tato teprve juniorka o sobě 
dává vědět po dlouhodobém zranění

Mládežnické soutěže v raškovické hale
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kolena. Beskydští ovládli také krajský pře-
bor dorostu, juniorů, mužů a žen v Ostra-
vě. Na této soutěži vybojovali šest titulů 
přeborníka a stali se nejúspěšnějším ko-
lektivem soutěže. Přeborníky kraje se ve 
svých věkových a váhových kategoriích 
stali Karolína Kubíčková, Vojtěch Hronek, 
Kamil Kisza, Luděk Kubíček a Barbora 
Kalenská, která vybojovala titul v katego-
rii dorostenek i juniorek. Stříbro si z této 
soutěže odvezla Iveta Kočí. Na poslední 
květnové soutěži v N. Bydžově vybojovali 
bronzové medaile Luděk Kubíček a Iveta 
kočí v kategorii dorostu, Magdalena Žál-
ková, Barbora Možíšová a Adéla Deme-
terová v kategorii straších žaček. Všichni 
si připsali důležité body pro nominaci na 
Mistrovství republiky. Mezi nejúspěšnější 
v kraji patří také nejmladší benjamínci, 
děti do 9. let, které tvoří početně největší 
skupinu členské základny. 

Ve sportovním středisku v Olomouci 
nadále trénují sourozenci Šimon a Natá-
lie Filipcovi a Ondřej Sláma. Jejich výsled-
ky jsou poznamenány zraněními. Přeje-
me jim zdraví a úspěch v mistrovských 
soutěžích, které je čekají v závěru sezóny. 
Simona Gregušová vykonává funkci roz-
hodčí třetí třídy a Tereza Mecová pro-
vozuje trenérskou praxi na základnách 
v Raškovicích a Dobré. Vendula Mecová 
přerušila tréninkovou přípravu a věnuje 
se studiu. Vendula je stále na špici repub-
likového žebříčku. 

LETNÍ TÁBOR – NEKONEČNÝ 
MARATÓN. 30. 6. – 10. 7. 2019

Tábor s klasickým programem v krás-
ném prostředí Dolní Lomné. Ubytování 
ve stanech, pro nejmenší v budově. Ješ-
tě jsou volná místa. Možno využít fondu 
FKSP zaměstnavatele.

Karolína v boji o bronz na MČR
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Pozvánka
NA SRAZ PRACOVNÍKŮ

SLEZAN RAŠKOVICE
Srdečně Vás zveme na setkání bývalých 
pracovníků Slezanu v Raškovicích za celou 
dobu jeho fungování.

Setkání se uskuteční: 29. 6. 2019 od 15:00 h

Kde: u hasičské zbrojnice na Pražmě 
„U sv. Floriánka“

Občerstvení: klobásky, pivo, víno, alko i nealko

Na občerstvení se bude vybírat přímo na 
místě.

Na Vaši účast se těší

Pořadatelé: Eva Gřundělová /720 200 059/
                           Radim Škandera /736 770 472/

Svou účast můžete nahlásit přímo 
na tyto kontakty.

ŠÍŘENÍ LŽIVÝCH INFORMACÍ 
NĚKTERÝMI OBČANY

Vzhledem k tomu, že vznikají fámy o tom, 
že nesmím vyvážet odpadní vody ze žump 

a septiků, chtěl bych tímto informovat 
občany, kteří tuto pomluvu šíří, 

že smlouvu se SmVaK Ostrava a.s.
 mám již od roku 2012.

Žáček Josef

Přijmeme pracovnici 
(pracovníka) pro úklid 
v Raškovicích, Po – Pá,

7 hod./D.  Informace na tel.: 
731 622 479, 558 621 614.

• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

LETNÍ TÁBOR 
S JUDEM. 
TAKÉ JAKO 
PŘÍMĚSTSKÝ. 
18. 8. – 23. 8. 2019

Klasický táborový 
program a judo pro 
zájemce, kteří si ho 
chtějí vyzkoušet, nebo 
se dále zdokonalovat. 
Ubytování v prosto-
rách sportovní haly 
v Raškovicích. Ještě 
jsou volná místa. 

Více na
www.judobeskydy.cz Benjamínci v klubu patří k nejúspěšnějším v kraji
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

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

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA
NABÍZÍ VÝUKU NA

HUDEBNÍ NÁSTROJE
    : klavír
    : akordeon
    : zobcové flétny - sopránová
                                   - altová
                                   - tenorová
                                   - basová
     : příčná flétna
     : kytara
     : trubka,baskřídlovka
     : pozoun, baryton
Přihlaste se : dne: 4. září 2019
                        : kde: v ZŠ Raškovice
                        : v kolik: 13.00 – 16.30 hodin
Schůzku si můžeme individuálně domluvit

/mobil. číslo: 604 821 849/.
Těší se na Vás  - Miriam Dýrrová dipl. um.

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

NEHTOVÁ  MODELÁŽ

Andrea Šebestová

Raškovice č. 57

V prostorách za lékárnou

Tel.: 605 106 300

POUZE

TELEFONICKÉ

OBJEDNÁVKY !!!
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„Pracovník ostrahy“ v objektu MV ve Vyšních Lhotách
Hledáme kolegy na pozici „Pracovník ostrahy“ v objektu Ministerstva vnitra 
ve Vyšních Lhotách. 

Popis práce: - ostraha osob a majetku 

   - pochůzková činnost 

   - práce na HPP nebo DPP 

Požadujeme: - trestní bezúhonnost 

   - spolehlivost, zodpovědnost 

   - nástup co nejdříve 

Nabízíme: - práci v příjemném prostředí

  - služební stejnokroj 

   - certifikát o profesní kvalifikaci možno získat u naší společnosti 

   - vhodné pro bývalé příslušníky ozbrojených sil i osoby OZZ či ID. 

Mzda: - 15000,- Kč / měsíc. 

V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky na číslo 725 677 254 (545 218 533) 
nebo na inzerce@cbacorp.cz

 

 

Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ prodávají balená a volně ložená paliva. Dopravu 
zajišťujeme, nabízíme i skládání uhlí dopravníkem až do sklepa. 
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www.financnisprava.cz

Plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Proč?

›	 Nebudete	mít	starost,	zda	Vám	pošta	doručí	složenku	včas.
›	 Nezapomenete	včas	zaplatit	daň	z	nemovitých	věcí.
›	 Nemusíte	chodit	platit	daň	na	územní	pracoviště	nebo	na	poštu.
›	 Údaje	o	výši	daně	z	nemovitých	věcí	naleznete	v	rozpisu	plateb	SIPO.

Kdo může službu využít?

Každý	poplatník	daně	z	nemovitých	věcí,	který	má	zřízenu	službu	SIPO.

Jak na to?

1)	 Vyplníte	Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
	 Tiskopis	je	k	dispozici	na	územních	pracovištích	finančních	úřadů	nebo	na	 

www.financnisprava.cz	v	sekci	Daňové	tiskopisy;	před	jeho	podpisem	se	seznamte	 
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO	zveřejněnými	
na	všech	územních	pracovištích	finančních	úřadů	a	na	www.financnisprava.cz	v	sekci	
Finanční	správa	>	Generální	finanční	ředitelství	>	Úřední	deska	GFŘ	>	Informační	povin-
nost	správce	daně	a	veřejné	vyhlášky	GFŘ.

2)	 Vyplněné	a	podepsané	Oznámení	společně	s	dokladem	o	přidělení	Vašeho	spojovacího	
čísla	SIPO	(případně	s	rozpisem	platby	Vašeho	SIPO)	doručíte	na	územní	pracoviště	
finančního	úřadu,	kde	jste	poplatníkem	daně	z	nemovitých	věcí.

3)	 V	případě	bezhotovostní	úhrady	SIPO	inkasem	z	bankovního	účtu	zohledněte	částku	
daně	z	nemovitých	věcí	v	nastaveném	limitu	pro	SIPO.

Podáním	vyplněného	Oznámení	nejpozději	do	31. ledna zdaňovacího období se namísto 
zasílání složenek	přihlásíte	k	Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  
v	tomto	zdaňovacím	období.
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