
©
 T

is
ká

rn
a 

Kl
ei

nw
äc

ht
er

, F
rý

de
k-

M
íst

ek

DEN
RAŠKOVIC 
KDY: 29. 6. 2013 
KDE: Fotbalové hřiště Raškovice
V KOLIK: od 15:00 hod.
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PROGRAM:
15:00 – 16:00 Vystoupení současných i bývalých žáků Základní školy
 Raškovice – tanec, zpěv a možná přijde i kouzelník
16:00 – 16:30 Přehlídka našich mladých judistů
16:30 – 17:50 Soutěže pro děti i dospělé
17:50 – 18:00 ELECTRIC BOOGIE – profesionální a ojedinělé vystoupení 
 ve stylu electric boogie – dokonale vytvoření iluze tančícího robota
18:00 – 18:45 FREDDIE MERCURY SHOW LIFE – vás přesune do dob, kdy Freddie
 Mercury ještě ovládal velké davy na vyprodaném stadionu. 
 Charismatický vzhled se stejnými pohyby a gesty a podobnost 
 barvy hlasu k rockovému králi – to vše vám nabídne tato show. 
18:45 – 19:30 Šťastná čísla 
19:30 – 20:20 SHOW LIFE MICHAEL JACKSON S HOSTY – Slash, Freddie Mercury,
 Janet Jackson – jedinečná taneční show, při které budete mít pocit, 
 jako by to ani nebyl imitátor, ale opravdový Michael Jackson
20:20 – 20:30 BRAZILSKÝ TANEC – úžasná taneční show, která slavila úspěchy
 na tanečních soutěžích a představeních u nás i v zahraničí
20:30 – 02:00 K tanci Vám bude hrát kapela HEC a diskžokej ROMAN PASTOREK
Až bude pořádná tma, tak se nad Raškovicemi rozzáří OHŇOSTROJ.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
15:00 – 18:00 Facepainting – malování tvářiček vašich dětiček
15:00 – 19:00 Skákací hrad SLON a trampolína pro děti
V průběhu dne budete mít možnost si zastřílet v aersoftové střelnici.

VÝBĚR POCHOUTEK BUDE OPĚT ROZMANITÝ:
placky, myslivecké dobroty, klobásy, zákusky,
koláče, točené pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje,… VSTUP

ZDARMA

Změna programu vyhrazena pořadateli.
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Den Raškovic 29. 6. 2013

100 let Sboru dobrovolných hasičů 10. 8. 2013

Setkání pro seniory SOPM areál Kamenité
17. 8. 2013
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Rekonstrukce č.p.17  Zateplení lékárny

Cvičení jógy v oáze Zahrada školy jógy Karakal v Raškovicích

Kapitální úlovky našich rybářů

Návštěva dětí z MŠ v základní škole

Výlet na zámek Kunín Vycházka dětí k řece Morávce Pohádka o statečném Jankovi

Příjezdová cesta k bytovým domům

Jubilant p. Juraj Kopera 94 let, nejstarší občan obce – Gratulujeme
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Vážení spoluobčané,

doufám, že doba nepohody, dešťů 
a zimy je už za námi, že nás nepostihnou 
takové záplavy jako naše spoluobčany 
v Čechách, že teď bude svítit tolik žá-
dané a očekávané sluníčko. To prohřeje 
deštěm a zimou nasáté louky,  zabarví do 
červena třešně a jahody, což je předzvěst 
blížícího se konce školního roku, počátku 
prázdnin a dovolených. Doufejme, že 
nám léto přinese jen ty krásné stránky 
života, na které budeme rádi vzpomínat. 

Chci popřát Vám dospělým, rodičům 
a prarodičům příjemnou dovolenou. Tak 
i jako minulý rok naším nejmenším, 
předškoláčkům ty nejhezčí prázdniny 
před nástupem do školy, kde se určitě 
v září uvidíme. Starším školákům přeji 
vysvědčení, se kterým budou spokoje-
ni a ocenění za to, co za celý rok svou 
snahou a pílí předvedli a za co je učitele 
ocenili. Možná, že pro nás rodiče to ne-
bude vysvědčení podle našich představ, 
ale vzpomeňme si na nás, že to nebylo 
někdy jednoduché. Vycházejícím žákům 
chci popřát ať se jim líbí v nových školách 
a věřte, že jak se tam zapíšete první dny, 
tak na vás budou nahlížet profesoři po 
celý zbytek vaší docházky. Naši učitelé 
se snažili devět let dát vám to nejlepší 
co mohli. Věřím, že se zapíšete v nových 
školách dobře použijete vědomosti, kte-
ré jste získali a budete vzpomínat na naši 
školu jen v dobrém. Za velmi dobrou prá-
ci chci poděkovat všem pedagogickým 
i nepedagogickým pracovníkům naší 
školy a též popřát hezkou dovolenou, na 
které načerpají tolik potřebnou energii 
pro nový školní rok.

Co teď děláme, nebo budeme dělat?

Určitě si řada občanu všimla, že se 
započalo s rekonstrukcí budovy lékárny 
u zdravotního střediska. Rekonstrukce 
spočívá ve výměně oken, dveří a celko-
vém zateplení budovy. Práce probíhají 
za provozu, proto prosím o shovívavost 
a zvýšenou bezpečnost, ať nedojde ke 
zbytečným úrazům. Zateplovací práce pro-
vádí fi rma HRUŠECKÁ STAVEBNÍ s.r.o..

V letních měsících bychom měli snad 
začít i se zateplením,  výměnou oken a no-
vou sedlovou střechou na mateřské školce  
a základní škole. Proběhlo nové výběrové 
řízení na realizační fi rmu, kde se vítězem 
stala fi rma THERM, spol. s r.o.. Doufejme, 
že všechno dopadne dobře, a že peníze, 
které máme na tuto rekonstrukci přislíbe-
né z OPŽP (operační program životního 
prostředí) nebudou převedené na povod-
ňové konto, nebo pozastavené nově se 
vyvíjející politickou situací.

Též pokračují stavební úpravy na 
domu č.p. 17, ale pouze za nepříznivých 
podmínek, kdy nepracují zaměstnanci 
obce na venkovních pracích.

K závěru se blíží i příjezdová cesta 
k bytovému domu č. 393 a 394, kde bu-
dou následovat ještě terénní úpravy. 

V měsíci dubnu jsme podali žádost 
o dotaci na MAS Pobeskydí (místní akční 
skupina) na rekonstrukci části chodníků 
od Adamkovy vily po kulturní středisko, 
bohužel tato dotace nám nevyšla.

Také jsme v měsíci dubnu podali  žá-
dost o dotaci z OPŽP na univerzální no-
sič nářadí pro úklid místních komunikací. 
Zde nám byla žádost přijata, dále se uvi-
dí, jestli dojde ke schválení žádosti.

Úvodní slovo
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Na závěr: 

Reakce na pouť – opravdu starosta ani 
Obec Raškovice nemohou za vysoké ceny 
atrakcí na letošní pouti, které se měly od-
víjet od vysokého nájmu obce. Atrakce na 
zelené louce se nacházely na soukromém 
pozemku, tudíž nájem nevybírá obec
Raškovice, ale majitel pozemku. Obec 
Raškovice vybírá pouze místní poplatek 

za užívání veřejného prostranství, který
je vyhlášen vyhláškou č. 1/2010. Částka 
je stanovená ve výši 50,--Kč/m2. Veřej-
ným prostranstvím je např. parkoviště 
před bistrem, místo před jednotou Ond-
rášem. Z místního poplatku platíme např. 
úklid po pouti a údržbu veřejných pro-
stranství.

     Jiří Blahuta, starosta

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař 

DOVOLENÁ:  22.7. – 26.7. 2013 

  12.8. – 23.8. 2013

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

MUDr. Andrea Pólová – gynekologická ambulance

Červen: Dne 26.6. bude zavřeno, ostatní dny pondělky a středy  dle pravidelných 
ordinačních hodin

Červenec: budeme ordinovat pouze v těchto dnech:
  pondělky: 1.7., 22.7.                        7.00-12.00 
 středy:      10.7. 17.7. 24.7., 31.7.  10.00-16.00

MUDr. Marie Mácová – dětská lékařka

Ordinace v období od 1.7. – 31. 8. 2013 v těchto ordinačních hodinách:
 PO   9,30 – 11,00 hod. dětské středisko Raškovice
ÚT   9,30 – 11,00 hod. dětské středisko Morávka
ST 12,30 – 14,00 hod. dětské středisko Raškovice
ČT   9,30 – 11,00 hod. dětské středisko Morávka
PÁ   9,30 – 11,00 hod. dětské středisko Raškovice
 
Dětské poradny dle telef. domluvy, tel.: 733 685 195

ORDINAČNÍ  ZMĚNY LÉKAŘŮ O PRÁZDNINÁCH
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Odpadové hospodářství

Nové směrnice EU přinesou změny i k nám

Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu elek-
trických spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už dnes připravena, jiné 
představují výzvu do budoucna pro nás pro všechny.

První směrnice výrazněji než dosud omezuje používání nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského 
zdraví a životního prostředí včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způsoby 
šetrnými k životnímu prostředí.

Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se do české legis-
lativy musí promítnout nejpozději do 14. února roku 2014. Mimo jiné nově stanoví 
kvóty pro množství zpětně odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než 
dosud.

Co nás čeká v příštích letech

Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných spo-
třebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti výrobků uvedených na národní trh tři roky 
zpětně.

Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně vysbírat 65 % 
průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích třech letech, anebo 
zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce elektroodpadu. Stát také odpovídá 
za splnění této povinnosti. Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto množství dvěma 
odlišnými způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci. 

Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40 procentům 
množství vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky. Minimálním požadavkem 
EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytříděného elektroodpadu na obyvatele a rok.

Náskok díky ELEKTROWINu

Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, budou muset 
zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr vázali na nákup 
nového zařízení.

ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají v tomto směru náskok. 
I menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž 
obsah se díky kolektivnímu systému dostane, pro spotřebitele zdarma, ke zpraco-
vatelům.    
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Surovin je stále méně

V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem 633,8 mi-
lionu velkých spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je 
starších 10 let. 

To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí ekologickou re-
cyklaci, na druhé straně to představuje skvělou příležitost, jak nahradit omezené 
surovinové zdroje.

Těch totiž v Evropě stále ubývá a podle odborníků je budou země, které jimi stále 
disponují, čím dál přísněji chránit.

Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy získávané ze vzácných 
zemin jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo yttrium, i když technolo-
gie se vyvíjejí a použité materiály se mohou v budoucnu nahradit. 

Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné době 
závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty všech zásob vysky-
tujících se na naší planetě. 
Nabídka je už nyní nižší 
než poptávka. Během let 
se kvóta čínského vývozu 
stále snižovala a časem 
lze očekávat naprostý zá-
kaz vývozu přinejmenším 
u části těchto surovin. 

Surovinová strategie 
EU je proto založena na 
třech pilířích: zajištění rov-
ných podmínek v přístu-
pu ke zdrojům ve třetích 
zemích, podpoře udrži-
telných dodávek z evrop-
ských zdrojů a zvýšení 
účinnosti využití zdrojů, 
včetně recyklace.

Recyklace je totiž v mno-
ha případech mnohem bo-
hatším zdrojem surovin 
než primární těžba. Zatím-
co z tuny rudy se dá získat 
zhruba pět gramů zlata, 
z tuny vysloužilých elekt-
rospotřebičů, které zlato 
obsahují, je ho 200 gramů.



www.raskovice.cz  6 / 2013

5

Lidé jsou ochotni ujít jen 714 metrů, aby ekologicky 
zlikvidovali vysloužilé úsporné žárovky

Tři čtvrtiny Čechů považují zpětný 
odběr vysloužilých úsporných zářivek za 
užitečnou službu, ale jen 40 % domác-
ností této služby využívá. Spotřebitelé 
jsou ochotni odnášet vyřazené zářivky 
průměrně do vzdálenosti 714 metrů. 

Na skládkách ročně končí 60% doma 
použitých a vyřazených úsporných svě-
telných zdrojů. „To představuje znač-

nou ekologickou zátěž více než tisíce 

tun směsi skla, plastů, kovů a hlav-

ně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti 

ročně,“ vysvětluje základní důvody k re-
cyklaci Radoslav Chmela, zástupce spo-
lečnosti EKOLAMP, která služby zdarma 
poskytuje. Pokud by se toto množství 
dostalo do přírody, mohlo by znečistit 

vodu v objemu 238 Máchových jezer.

Ke sběru lze motivovat vytváře-
ním sběrných míst 

Obce vycházejí občanům vstříc vy-

tvářením veřejně dostupných sběr-

ných míst: „Například instalací malých 

sběrných nádob, které jsou k dispozici 

na obecních úřadech,“ doplňuje Rado-
slav Chmela. Systém zpětného odběru 
a recyklace navíc nabízí EKOLAMP ob-

cím a občanům zdarma. 
Podle loňského průzkumu společ-

nosti EKOLAMP, který provedla společ-
nost Markent, by polovina dotázaných 
přivítala, pokud by nádoby na vyřazené 
světelné zdroje byly umístěny blíže než 
nyní. „Spotřebitelé jsou ochotni odnášet 

vyřazené zářivky nejdále do vzdálenosti 
714 metrů, tato vzdálenost se z roku na 
rok zkracuje,“ rekapituluje výsledky prů-
zkumu Radoslav Chmela.

Obce nemusí zbytečně utrácet 
veřejné peníze

Obce se učí využívat bezplatný sys-
tém zpětného odběru elektroodpadu. 
„Nechce se jim platit nesmyslné část-
ky za likvidaci fi rmám, které si dosud 
najímaly. Díky osvětě už obce vědí, že 
stejné a mnohdy kvalitnější služby mo-
hou získávat zdarma,“ shrnuje Radoslav 
Chmela. 

Počet sběrných míst se rozšířil 
na bezmála 4 000

Vyřazené úsporné zářivky lze vrátit 
v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve 
sběrných dvorech obcí či do malých 

sběrných nádob, které se nacházejí 
v obchodních centrech, na městských 
úřadech nebo v řadě fi rem.

Doposud EKOLAMP rozmístil více 
než 1500. 

Obec Raškovice má malou sběrnou 
nádobu umístněnou na chodbě v přízemí 
obecního úřadu. 

Sběrný dvůr, který se  v obci nachází 
je otevřen  každý pátek: 14,30 – 18,00 
hod a každou sobotu: 8,00 – 11,00 hod.. 
Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, 
tak živnostníkům podnikajícím v katastru 
obce. 
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Začala letní sezóna – popelnice budou vyváženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

• 08.06.2013 – sobota (23. týden)  20.06.2013 – čtvrtek (25. týden)
• 06.07.2013 – sobota (27. týden)  18.07.2013 – čtvrtek (29. týden)
• 03.08.2013 – sobota (31. týden)  15.08.2013 – čtvrtek (33. týden)
• 31.08.2013 – sobota (35. týden)  12.09.2013 – čtvrtek (37. týden)
• 28.09.2013 – sobota (39. týden)  10.10.2013 – čtvrtek (41. týden)

Od 10. 10. 2013 budou popelnicové nádoby vyváženy
zase jen každý lichý týden ve čtvrtek.

Sběrný dvůr Raškovice - Pražmo

provozní doba: pátek 14,30 – 18,00 hod.
   sobota  08,00 – 11,00 hod.  

POZOR!!!!

•  Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr není skládka, ale odpady se zde poctivě 
třídí. Třídění odpadů na sběrném dvoru provádíte sami, pověřený pracovník 

vám pouze sdělí, do jakého kontejneru přijde konkrétní odpad.

•  Neodkládejte věci před sběrný dvůr – jsou to černé skládky!!!!!

•  Sběrný dvůr je střežen kamerovým systémem a několik občanů již bylo 

odhaleno.

6

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskovou 
organizací, která byla v roce 2005 založe-
na tuzemskými pobočkami společností 
Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA 
B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběr-
ných míst a zajišťuje sběr a svoz použi-
tých osvětlovacích zařízení, jejich zpraco-
vání včetně následného materiálového 
využití a odstranění zbytkových odpadů.

Více informací na www.ekolamp.cz
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Odpady uložené před sběrný dvůr
– černé skládky!!!

Kontejner na oděvy, obuv a textil 

Jak jste si již určitě všimli, máme od 
května u Bistra umístěný nový kontejner 
na oděv, obuv a hračky. Tento kontej-
ner nám zapůjčila a zdarma vyváží fi rma
REVENGE, a.s.

Doufám, že ho budete využívat na 
odložení nepotřebných oděvů, obuvi 
a textilu a nenajdeme v něm např. odpad 
komunální, elektro aj.

Kompostéry

Dne 29. 5. 2013 proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele kompostéru s tímto 
výsledkem:

„Z důvodu nesplnění zadávacích 
kritérií (nedodání certifi kátu kvality ke 
kompostéru 700 lt kónického tvaru) ani 
dodatečného doplnění těchto kritérií od 
žádného z uchazečů výběrového řízení, 
jsme nuceni všechny uchazeče vyloučit, 
což znamená, že výběrové řízení bude 
muset být vypsáno v novém 2. kole.“

To znamená, že nákup kompostérů 
se oddálí. Momentálně nejsme schopni 
vám říct, termín dodání kompostérů, pro-
tože vše musí jít podle platné legislativy.

Děkujeme za pochopení.
Martina Taichmanová
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Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů 
výrazně pomáhají chránit životní prostředí

V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr 

a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje 

přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních suro-

vin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu 

prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci 

skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela 

z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět 
k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. 
Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více 
než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání dru-
hotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba 
primárních surovin přímo ze Země.

V loňském roce bylo občany recyklováno 85 televizí, 209 monitorů 

a 1317 kg drobného elektrozařízení
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„Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že ob-
čané naší obce v loňském roce vytřídili 85 televizí, 209 monitorů a 1317 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 76,49 MWh elektřiny, 3131,96 litrů ropy, 352,25 m3 
vody a 3,52 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 17,8 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 68,89 tun“. 

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru te-
levizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, note-
booky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy 
a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie 
byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a pro-
dukce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elek-
tra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více 
než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo 
skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden 
den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem 
s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně 
třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.

MÍSTNÍ KNIHOVNA   •   MALÁ GALERIE  •  PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

bude z důvodu opravy budovy v letních měsících

po nezbytnou dobu

 u z a v ř e n a

Přesný termín Vám bude sdělen prostřednictvím informací 

na vývěsních plochách v obci.

nebo se informujte

na tel. čísle  720 169 282   či   558 962 220

JARO VE  ŠKOLCE

Jaro je nejkrásnější období v roce. 
Tento rok nám ale jarní období připadalo, 
jak se říká v pohádce, „bylo - nebylo…“ 
Sluníčko jsme stíhali jako o závod a stu-
dené počasí nám občas bránilo k delším 
vycházkám do přírody. A tak jsme si 
řekli, že nebudeme smutní a budeme 
si užívat naplno těch málo sluníčkových 

dní, které nám jaro přineslo. A to hlavně 
v přírodě…

Vždyť na louce, v lese nebo třeba 
i u potůčku je tolik zajímavých věcí, které 
je třeba prozkoumat a poznat…

Učili jsme se vnímat všemi smysly 
a využívali k tomu témata ekologické-
ho projektu „Korálky poznání.“ Děti se 
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učily poznávat rostlinky, hmyz, zkoumaly 
nerosty, tvořily z ekologických materiálů 
a zažívaly napínavá dobrodružství.

Ve školce jsme si i v jarním období uži-
li hezké chvíle pohody s divadélkem Be-
ruška a Šikulka. Na představení jsme po-
zvali i školičku z Vyšních Lhot, která nám 
návštěvu oplatila pozváním na interaktivní 
hudební představení „Já muzikant.“

V rámci multikulturní výchovy nás 
v MŠ navštívila skupina afrických bu-
beníků s názvem „Afrikana“a školkou 
se rozezněly rytmické zvuky bubnů zva-
ných“bongo.“ Všichni měli možnost vy-
zkoušet si hru na tento zajímavý hudební 
nástroj, který si na Pobřeží slonoviny umí 
vyrobit už malé dítě. 

Kambodžu nám zase přiblížil výuko-
vý program občanského sdružení ADRA 
v příběhu Jakuba a Lenga. Na besedách 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí 
ze života dětí z jiných kontinentů, jejich 
způsob stravování, zvyklosti, nebo to, jak 
odlišně bydlí. 

Celý rok si s dětmi připomínáme růz-
né svátky, které jsou pro nás milou příle-
žitostí k setkání s tradicemi. K dávným 
lidovým zvykům vždy po masopustu pat-
ří vyhánění zimy, Moreny, jako ukončení 
její vlády v přírodě. A tak jsme opět po 
roce vyrobili z klacíku Morenu, nastrojili 
ji do bílého šatu, pestře vyzdobili a vyda-
li se k řece Morávce rozloučit se s paní 
Zimou. Akce se moc povedla, dětem při-
blížila tradice, zvyky, podnítila zvídavost, 
radost z prožitku a objevování. V březnu 
jsme nezapomněli ani na naši studánku 
u řeky Morávky a společně ji vyčistili od 
nánosů starých větví a listí.

A protože byl duben a nastal velký 
svátek, den Země, rozhodli jsme se, 
že tento den oslavíme na naší zahradě 

MŠ se správným pracovním nasazením 
a zahájili jsme jarní úklid a péči o naši 
zahradu. Sbírali jsme klacíky, shrabovali 
staré listí a vytrhávali plevel v pískovišti. 
Společně jsme se učili pečovat o bylin-
ky a jahůdky v naší zahrádce. Také jsme 
se vypravili do kouzelného pohankové-
ho mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
v části Kopané. Nevelký mlýn si zachoval 
tradiční atmosféru a kouzlo prastarého 
mlynářského řemesla. Děti měly mož-
nost podívat se na zpracování pohanky 
i výrobu pohankových dobrot. A ochut-
návce výborných pohankových křupek 
neodolal nikdo z nás. Na rozlučku děti 
dostaly balíček kakaových křupek a slíbi-
ly, že hamburgery a sladkosti z obchodů, 
alespoň občas vymění za zdravou sva-
činku z pohanky.

Květen je měsíc lásky a porozumění, 
a proto děti se srdíčkem na dlani pozvaly 
15. května svoje maminky do kulturního 
střediska Raškovice, aby společně osla-
vily jejich svátek. Tento den byl neoby-
čejný i tím, že je „Dnem rodiny“ a nese 
v sobě symboliku lásky a společného 
setkání.

Děti přivítaly rodiče  písničkou „Ma-
mince“. Ti nejmenší vystoupili s pás-
mem „Broučci“ a starší Světlušky před-
vedly muzikál „O šípkové Růžence.

Muzikálové vystoupení jsme zopako-
vali i prvním třídám ZŠ, a taky spoluobča-
nům obce při otevírání dopravního hřiště 
na zahradě mateřské školy.

A je tady červen, měsíc „předprázd-
ninový“ a plný radostného očekávání.

Protože máme moc rádi pohádky, 
rozhodli jsme se pro výlet na zámek Ku-
nín. Počasí se mračilo, ale nálada byla 
sluníčková. Děti se podívaly na pohádku 
„O statečném Jankovi“ a taky si ji zahrá-
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ly v opravdických pohádkových kostý-
mech. Zámecká atmosféra nás přenesla 
do doby králů a princezen a z krásných 
komnat se nám ani nechtělo. Ale všech-
no jednou končí a nás ještě čeká v MŠ 
několik krásných akcí.

Na konci června se někteří  se škol-
kou rozloučí a zasednou do školních la-

vic, ty mladší, opět v září, přivítá školička 
v novém šatu a s přátelskou náručí.

Teď však poplujeme na prázdniny, 
před námi jsou dny volna, pohody a dou-
fáme, že i hodně letního sluníčka.

  Jana Mohylová

vedoucí učitelka

Co se ve škole událo a co ve škole chystáme…

Další školní rok je za námi. Jeho dny 
byly naplněny nejen sezením v lavicích 
při frontální výuce a zkoušením. Všeo-
becně platí, že co člověk prožije na vlast-
ní kůži a může si ohmatat, zapamatuje si 
mnohem snáze, lépe a snad navždy. Pro-
to i aktivity zaměřené na prožitkové situ-
ace byly součástí výuky napříč ročníky.

Z řady projektových dní a soutěží se 
s Vámi rádi podělíme o možná ty nejzají-
mavější nebo něčím nevšední.

Technika nás baví.

Již druhým rokem jsme jako škola za-
pojeni do projektu ve spolupráci s Agen-
turou pro regionální rozvoj na podporu 
technického vzdělávání v regionu, le-
tos pod názvem „Technika nás baví“. 
O aktivitách v rámci tohoto projektu vás 

průběžně informujeme. Před měsícem 
se 50 žáků školy účastnilo pracovního 
workshopu na hotelu Kamýk v Jese-
níkách, kde pod odborným vedením 
mistrů a odborných učitelů z technic-
kých středních škol získávalo povědomí 
o možnostech nejen studia na školách 
zaměřených na elektrotechniku a sta-
vebnictví, ale také prakticky zkoušelo, 
s jakými materiály a technikou se dnes 
pracuje a jaké je uplatnění na trhu práce 
zejména v našem regionu. Třídenní po-
byt byl zpestřen i sportem a soutěžemi.

Na workshop navazovaly škole tech-
nické elektrodny, při nichž si mohli vy-
braní žáci vyzkoušet již nabyté a také 
načerpat nové zkušenosti v práci s elek-
trosoučástkami a obvody. Výrobek si 
mohli sami vyprojektovat a jeho nákres 
zhotovit v dnes používaných počítačo-
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jen v podobě pár zlatých a uzené šunky. 
Během jarních měsíců byl žákům zadán 
vědomostní test o životě Ondráše. Po-
kud chtěli být žáci úspěšní, museli se 
začíst do pověstí, hledat na internetu 
i v místní knihovně, zeptat se doma ro-
dičů,  prarodičů, popř. dát ve škole hlavy 
dohromady i s učiteli.

Šikovní výtvarníci mohli Ondráše za-
chytit při jeho činech nejen v samotné 
obci, neboť jak jsme zjistili, působiště 
zbojníků bylo velmi rozsáhlé. Žáci mohli 
ilustrovat některou z pověstí, popř. zapo-
jit svou fantazii a nakreslit, jak si Ondrá-
še vůbec představovali. 

Jeden školní den byl také věnován 
zdatnosti, protože tu musel každý zboj-
ník prokázat velkou měrou. A kdo vzal 
celou soutěž vážně, přišel ve zbojnic-
kém, aby podpořil důležitost situace.

Věříme, že kromě čtenářských do-
vedností jsme v žácích touto akcí podpo-
řili také ducha poznání a poznávání a že 
se ještě sami, popř. s rodiči, ohlednou za 
zajímavou historií nejen Raškovic. Jako 
odměna pro všechny žáky za účast je 
divadelní představení o Ondrášovi, se 
kterým dojedou herci Těšínského diva-
dla  a studenti konzervatoře pod vede-
ním pana Krulikovského.

12

vých programech, pak pod dohledem 
učitelů ze Střední školy elektrotechnické 
v Ostravě vyrobit.

Smyslem celého projektu je vzbudit 
u žáků vyšší zájem o dnes opomíjené 
technické studijní obory, ze kterých hlav-
ně v našem průmyslově orientovaném 
regionu mohou najít budoucí uplatnění 
na trhu práce. 

V příštím školním roce navážeme po-
kračováním projektu, tentokrát se zamě-
řením na řemesla.

Ondráš, Ondráš nejen zbojník…

Ve spolupráci s místní knihovnou 
a paní knihovnicí Marii Zemanovou, zři-
zovatelem školy  zastoupeným panem 
Romanem Václavíkem, jsme si dali za cíl 
seznámit žáky školy s historií obce, nej-
dříve zajímavou a pověstmi opředenou 
postavou zbojníka Ondráše, jež je znám 
z pověstí a lidového vyprávění. Ale málo 
kdo dnes tuší, že tato historická postava 
je velmi úzce spojena i se školou samot-
nou, a to přímo starou budovou školy, 
kdysi hraběcím zámečkem Pražmů.
Právě ten navštěvoval Ondráš při svých 
výpravách za lupem a několikrát se mu 
zdařilo odnést si „poklad“, i když možná 
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Úspěchy na poli vzdělávání

V letošním roce se opět řada žáků 
zapojila do soutěží a přehlídek na úrovni 
okresní, krajské i celorepublikové. Z nej-
lepších výsledků mají radost samotní 
žáci, ale také pedagogové, kteří žáky ve-
dou a jsou jim mnohdy důležitými rádci 
a povzbuzovateli v jejich vlastní práci.

Být spisovatelem není lehké a vymy-
slet příběh na dané téma a ještě si jej ilu-
strovat, to mnohdy sami nezvládnou ani 
spisovatelé. Ne tak naše žákyně. Hned 
čtyři se zapojily do soutěže, kterou kaž-
doročně pořádají Krajská knižnica v Žili-
ně, Ksiąźnica Beskidzka v Bielsku-Bialej 
a Městská knihovna ve Frýdku-Místku 
„Tvoříme vlastní vydavatelství“. Letošní 
téma literárně – výtvarné soutěže bylo  
Jak jsem se bála, jak jsem se nebála. 
Děvčata byla pozvána na slavnostní vy-
hodnocení knih do městské knihovny, 
kde dostala každá kromě pamětního 
listu také drobné upomínkové předmě-
ty. Kniha Markéty Holečkové Můj strach 
byla vybrána, aby reprezentovala náš re-
gion v mezinárodním kole v Žilině. 

V přírodních vědách nám rostou ta-
lenty jako houby po dešti. Letos se žáci 
probojovali až do krajských kol. Úspěš-
ným řešitele se stal Jan Šebesta z 9.tří-
dy v Matematické i fyzikální olympiádě. 
V krajském kole Biologické olympiády se 
na vynikajícím 4. místě umístila Barbo-
ra Šebestová z 8.A. V matematice školu 
úspěšně reprezentují Jirka Čubok, Adéla 
Polochová, Matěj Vrobel, na vynikajícím 
2.místě skončil v okresním kole Mate-
matického klokana Marek Maslowski 
z 3.B a na 3.místě Martin Sonnek z 3.A 
třídy.  Také ve sportu byli úspěšní žáci 
až v okresních kolech, na 2.místě skon-

čily volejbalistky II.stupně a žáci I.stupně 
v přehazované, tedy jim postup do kraj-
ského kola unikl jen o jedno místo.

Děti pro rodiče

Akademie ke dni matek a Den ote-
vřených dveří byly akce, aby i rodiče 
viděli na vlastní oči, co jejich děti umí 
a čím se dokáží bavit.

Akademie se opravdu vydařila. Malí 
i velcí žáci popřáli maminkám písničkou, 
hudebním sólovým vystoupením, bás-
ničkou i tancem pod vedením učitelů. 
Děti jsou rády v pohybu, potřebují se 
vydovádět, když je pohyb veden smy-
sluplně, je radost z něho mnohonásob-
ně větší. Šikovné tanečnice a tanečníci, 
zpěváci a hudebníci se mohou vydová-
dět v kroužcích i na různých přehlídkách 
a kulturních akcích, na kterých se jako 
škola během roku prezentujeme.

Den otevřených dveří – 4.června - 
přiblížil návštěvníkům chod školy zevnitř. 
Na jednotlivých stanovištích se žáci se 
svými učiteli věnovali škole formou hry. 
I tak se dá poznat učivo. Žáci byli smí-
šeni z různých věkových kategorií od 
4. do 9. třídy a napříč ročníky se věnovali 
odborným i naukovým předmětům, lo-
gickým úlohám i praktickým činnostem 
podle zájmu a chuti. Starší byli nápo-
mocni mladším, mladší vnášeli do práce 
zvídavost. Žáci mohli využít své znalosti 
i schopnosti, aby nikdo nezůstal bez ak-
tivity. Mezi žáky přišli také budoucí ško-
láci, děti z mateřských škol z Pražma, 
Vyšních Lhot i Raškovic. Děti si prošly 
s deváťáky, kteří se jich ujali, školu, třídy, 
jídelnu, školní družinu. Mohly se zapojit 
i do environmentálních aktivit, jež pro ně 
připravili žáci 5. ročníku, aby si všichni 
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připomněli světový Den životního pro-
středí. Potěšitelné bylo i to, že do školy 
přišli i rodiče a prarodiče, kterým jsme 
mohli ukázat, jak a čím škola žije.

Projekt „Minidopraváček“ zrea-
lizován

Vybudování dětského dopravního hři-
ště v areálu zahrady MŠ Raškovice bylo 
myšlenkou projektu, který jsme podali 
v rámci 11.ročníku programu Prazdroj li-
dem. Mezi mnoha projekty jsme byli vy-
bráni i my a získali na realizaci myšlenky 
133.000,-Kč.

Dětské dopravní hřiště je určeno 
k dopravní výchově dětí. 

Tématem hřiště je „bezpečné cesto-

vání“, pohyb z místa na místo a s ním 
spojené zážitky. Narozdíl od klasického 
dopravního hřiště, kde jde především 
o názornou výuku dopravních předpisů, 
zaměřujeme se na zážitky, které cesto-
vání přináší. Zaměřujeme se na nejmenší 
děti, kterým chceme tímto hravým způ-

sobem vštípit základní vzorce chování 
v cestovním a městském provozu. Pohyb 
se bude odehrávat pěšky, na koloběžce, 
s kočárkem nebo tahacím autíčkem. 
Nenásilně formou hry jsou dětem vště-
povány základní pravidla a zvykají si na 
pravidla silničního provozu již od útlého 
věku. Během dopravní výchovy se děti 

seznamují se základními pravidly dopra-
vy na komunikacích, prakticky a zábav-
nou formou simulují běžný provoz, mají 
možnost nácviku reálných situací. Hřiště 
využívají děti předškolní věku, v období 
školního roku zde může probíhat výuka 
dopravní výchovy pro žáky základní školy, 
neboť ve všech ročnících je tematicky vý-
uka v rámci Besipu zařazena v předmě-
tech prvouka, vlastivěda, v odpoledních 
hodinách výuka školní družiny.

Roční projekt zaměřený na vzdě-

lávání pedagogů ukončen.

V minulém roce se nám podařilo 
získat grant v rámci globálního grantu 
Další vzdělávání pracovníků škol a škol-
ských zařízení v Moravskoslezském kraji 
II. Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost spolufi nancova-
ného ze státního rozpočtu ČR a Evrop-
ského sociálního fondu. 

Náš projekt s názvem „Podpora pro-
fesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raško-
vice prostřednictvím vzdělávání“ a regis-
tračním číslem CZ.1.07/1.3.44/01.0023 
byl zahájen 1. 3. 2012 a ukončen bude 

k 30. 6. 2013. Schválený rozpočet pro-
jektu činil 1.661.277,16 Kč. 
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Cílem projektu bylo prostřednictvím 
profesního rozvoje pedagogických pra-
covníků, vychovatelů a vedoucích pra-
covníků školy pozitivně ovlivnit změnu 
klimatu naší školy, rozšířit možnosti vy-
užívání moderních vyučovacích metod 
a ICT ve výuce a zvýšit dovednosti cílové 
skupiny komunikovat v cizím jazyce. 

Pro cílovou skupinu bylo určeno 
16 vzdělávacích aktivit akreditovaných 
MŠMT pro DVPP, které reagovaly na 
zjištěné vzdělávací potřeby - byly reali-
zovány kurzy zaměřené na projektové 
vyučování, zvládání stresu, konfl iktních 
a obtížných situací, prevenci burnout 
efectu, asertivní jednání, komunikaci se 
žáky, práci s programy MS Offi ce a Ado-
be Photoshop a jazykové kurzy. 

Na dodavatele vzdělávacích aktivit 
bylo na začátku realizace projektu vyhlá-
šeno výběrové řízení. Jeho výhercem se 
stala společnost MEROSYSTEM s.r.o.. 
Při realizaci jednotlivých kurzů byl kladen 
důraz na současnost metod výuky (best 
practices, hry rolí, řešení modelových si-
tuací apod.) a okamžitou aplikovatelnost 
nově nabytých znalostí a dovedností 
v pedagogické praxi. 

Komplexním profesním rozvojem 
pedagogických pracovníků došlo ke 
zkvalitnění, zatraktivnění a zefektivnění 
výuky a také pozitivnímu rozvoji klimatu 
na naší škole. Projekt přispěl značnou 
měrou také k naplňování našeho plánu 
modernizace výuky a školního a pracov-
ního prostředí školy. Ten zahrnuje kromě 
implementování kurikulární reformy také 
účast školy na projektech určených pro 
základní školy, vzdělávání zaměstnanců 
školy a zapojování žáků do soutěží a ji-
ných akcí.

Co chystáme v novém školním 

roce?

Na základě přibývajícího počtu žáků, 
což nás nesmírně těší, po schválení 
zřizovatelem, KHS i Krajským úřadem, 
otevíráme od 1.září 2013 3.oddělení 

mateřské školy a rozšiřujeme kapaci-

tu školní družiny i školní jídelny, aby-
chom mohli v žádostech o přijetí vyho-
vět většímu počtu zájemců.

Rok 2013 je pro naši školu rokem ju-
bilejním, neboť k 1.říjnu roku 1923 byla 
v obci zřízena Měšťanská škola z budovy 
bývalého zámku hraběte Pražmy, který 
byl jakýmsi centrem bývalého panského 
dvora – folvarku – jenž je  v současnosti 
jednou z budov raškovické základní ško-
ly. Tento zámek, vybudovaný patrně na 
přelomu 17. a 18. století, byl do roku 
1918 majetkem Habsburků, kteří vlast-
nili celé rozsáhlé Frýdecké panství. Po 
roce 1918 sloužil zámek i jako hospoda, 
než zde byla umístěna škola a byla to 
první vesnická měšťanská škola na úze-
mí okresu Frýdek-Místek. 

Velké zásluhy na založení Měšťan-
ské školy v Raškovicích měl pan Josef 
Adámek (2.12.1870 - 2.6.1946),  velmi 
pokrokový člověk vlasteneckého cítě-
ní, který vykonal mnohé pro společen-
ský a kulturní rozvoj  obce. Starostoval 
v Raškovicích v letech 1897-1900 a pak 
v dlouhém období 1906-1927. Patřil mezi 
zakládající členy čtenářsko-vzdělávacího 
spolku Palacký, založeného v roce 1909. 
Působil v čele občanského sdružení usi-
lujícího o zřízení měšťanské školy v obci 
už v letech před I. světovou válkou a ob-
zvláště jako vládní komisař a předseda 
obecní školské rady. 



Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

V roce 1953 byla škola přejmenová-
na na osmiletou střední školu. 

Nová školní budova s tělocvičnou 
byla přistavována v 60. letech 20.sto-
letí. 

Přestavba staré budovy do součas-
né podoby – školní jídelna, družina a díl-
ny – byla dokončena v roce 1972, v roce 
2009 proběhla rekonstrukce jídelny 
a kuchyně z dotace fondů Evropské 
unie – Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Moravskoslezsko 2007-
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2013, prioritní osy 4 – Rozvoj venkova, 
oblasti podpory 4.1 – Rozvoj venkova. 
Projekt umožnil přístavbu varny a poří-
zení nové technologie kuchyně odpoví-
dající kapacitně množství obědů. 

V roce 1977 došlo ke spojení obou 
budov školy – staré i nové - spojovací 
chodbou, byl připojen skleník a malá 
tělocvična.  Ve školním roce 2009/2010 
škola realizovala projekt „Příroda za 
sklem nebo ve skle???“, který byl pod-
pořen v rámci dotačního programu na 
podporu školních projektů v oblasti 
EVVO pro školní rok 2009/2010. Cílem 
projektu byla rekonstrukce školního 
skleníku. 

V roce 2004 a 2005 byla provedena  
přístavba - jsou v ní nové šatny, 2 od-
borné učebny – počítačová a učebna 
pro výuku chemie a fyziky, informační 
centrum – odborná učebna vybavená 
audiovizuální technikou a školní knihov-
na a ředitelna.

Velmi dobrá spolupráce s Lesy ČR, 
s.p. vyústila dne 24. května 2003, kdy 
byla k 80. výročí založení školy otevře-
na „Letní učebna“. V rámci úzké spolu-
práce z grantových fondů Lesů ČR, s.p. 
bylo postupně částečně také zrekon-
struováno školní hřiště.
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V letošním roce by měly všechny bu-
dovy školy projít celkovou rekonstrukcí.

Současný pohled na vybavení uče-
ben  a  počítačová učebna.
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Pozvánka na výstavu k 90. výro-
čí založení školy

V rámci připomenutí si tohoto výročí 
se mohou návštěvníci a zájemci již nyní 
seznámit s historií školy a výtvarnými 
pracemi současných žáků školy a žáků 
školní družiny v Památníku Raškovic 
v místní knihovně v Raškovicích. Výsta-
va potrvá až do poloviny října 2013.

Na den úterý 1.října 2013, den, 

kdy byla v roce 1923 škola slavnost-

ně poprvé otevřena, připravujeme 

pro zájemce, kteří se chtějí do sou-

časné školy přijít podívat, Den ote-

vřených dveří od 9:00 hod. a od 16:00 

hod. kulturní představení žáků v re-

stauraci Ondráš. 

Nezbývá než všem žákům popřát 
pohodové, prosluněné a klidné prázd-
niny, rodičům spoustu zábavných a ne-
zapomenutelných společných chvilek 
se svými dětmi, učitelům i správním 
zaměstnancům poklidnou dovolenou, 
abychom mohli o prázdninách ve ško-
le udělat potřebné opravy a údržbu, 
letos daleko výraznější než v letech 
předešlých. Proto také děkujeme ro-
dičům za pochopení, že omezujeme 
provoz mateřské školy na dobu letních 
měsíců, neboť také budova mateřské 
školy bude rekonstruována. Provoz 

MŠ bude v době letních měsíců od 

1. – 12.července 2013, vyjma pátku 

státního svátku 5.července.

Na všechny se budeme ve škole  tě-
šit v pondělí 2.září.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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Akumulátorka slaví 60 let od zahájení výroby

Raškovický závod produkuje alkalické 
akumulátory od srpna roku 1953. Tato 
výroba je v podstatě kombinací tří tech-
nických oborů: elektro, strojního a che-
mického.

Historie továrny je však mnohem 
delší, než uvedené jubileum, sahá do po-
čátku 19. století a jednalo se o napros-
to odlišnou výrobu. V letech 1826-1828 
založila rodina zdejších statkářů Adámků 
bělidlo na úpravu plátna. Zprvu šlo o ma-
nufakturu, později o továrnu. V roce 1913 se majiteli závodu stali liberečtí Němci 
Kirchhofové a vlastnili ho až do roku 1945. Zvláště zásluhou Ing. Rudolfa Kirchhofa, 
prvotřídního textilního odborníka, se fi rma stala špičkovou úpravnou textilií známou 
nejen v tehdejší ČSR, ale i v zahraničí. Po druhé světové válce a procesu znárodňo-
vání průmyslu přechází závod pod státní podnik Slezan Frýdek-Místek. Jak ukázala 
brzká budoucnost, bylo to pro úpravnu osudné. Slezan byl výrobcem technických 
tkanin, a ty úpravu s náročnou technologií nepotřebovaly. Vedení podniku rozhodlo 
k 31.12.1952 výrobu v raškovické továrně zrušit, po její 127 leté existenci. 

Šlo o ztrátu několika stovek pracovních míst nejen pro občany Raškovic, ale 
i okolních obcí. S tím se vedení závodu nechtělo smířit a začalo intenzivní vyjednává-
ní nejdříve s Ministerstvem lehkého průmyslu, pod které textilní obor patřil. Snažili se 
v rezortu získat náhradní výrobu, avšak marně. Následovala jednání s dalšími minis-
terstvy. Zájem projevilo až Ministerstvo všeobecného strojírenství, které nabídlo spo-
jení s Pražskou akumulátorkou (později Akumou) Mladá Boleslav. Jmenovaný podnik 
tehdy usiloval o rozšíření výroby alkalických akumulátorů. Boleslavští převzali továrnu 
k 1.4.1953. Začalo urychlené přeškolování zdejších textilních odborníků na zcela od-
lišnou produkci. Likvidovalo se stávající výrobní zařízení a instalovaly se nové tech-
nologie. Vše probíhalo natolik úspěšně, že první akumulátorové baterie byly smon-
továny 12. srpna 1953. Pracovitost a šikovnost zdejších lidí se natolik prosadila, že 
během prvních pěti let se již vyráběly tři typy baterií: napájecí, osvětlovací a dopravní. 
Na konci 60. let minulého století k nim přibyly nejnáročnější - akumulátory startovací.  

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se raškovická továrna stává mo-
nopolním výrobcem niklkadmiových akumulátorů v celé republice, což si vyžádalo 
rozsáhlou investiční výstavbu rozdělenou do dvou etap a ukončenou v roce 1987. 
Vznikly moderní výrobní haly a současně zanikla značná část původních továrních 
objektů.

Pod taktovkou boleslavského podniku fungovala akumulátorka do roku 1990. 
V tomto roce dochází k rozpadu státního podniku Akuma a k 1. září je založen sa-

18
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mostatný právní subjekt, státní podnik Ferak 
se sídlem v Raškovicích. Název byl odvozen 
z ochranné značky, pod níž se alkalické člán-
ky v závodě vyráběly od roku 1953. Historie 
nového státního podniku je však velice krátká. 
V roce 1991 se v České republice rozbíhá pro-
ces velké privatizace, jejímž cílem bylo převést 
co největší počet státních podniků a fi rem na 
soukromé společnosti buď akciové nebo s ru-
čením omezeným. V rámci této privatizace 
v závěru roku 1993 Ferak zaniká a závod pře-
chází do rukou Alkalu, s.r.o. V čele společnosti 
bylo pět členů z vlastního managementu aku-
mulátorky a jeden externí fi nanční společník.

Na tomto místě je třeba konstatovat obtíž-
nou situaci jak Feraku, tak i společnosti Alkal. 
Raškovický závod měl  technický aparát i vý-
robní zaměstnance zaměřené pouze na výro-
bu. Veškerý vývoj, laboratoře, zkušebny, to vše se odehrávalo od roku 1953 až do 
roku 1990 v Mladé Boleslavi. Bez intenzivní inovace výrobního procesu, modernizace 
technologie, nových typů článků a baterií by nemohl v následujících letech závod 
v těžké mezinárodní konkurenci obstát. Proto vedení společnosti začalo hledat stra-
tegického partnera. Po dlouhodobých a složitých jednáních se raškovická akumu-
látorka stala součástí francouzského koncernu Saft. Stalo se tak v říjnu 1995. Od 
uvedeného data se název naší akumulátorky mění na SAFT-FERAK. V listopadu 2003 
dochází k překvapivé události ve vlastnictví Saftu. Nadnárodní společnost Alcatel, 
pod který Saft patřil, prodává divizi průmyslových baterií novým vlastníkům – inves-
tiční společnosti Daughty Hanson and Company se sídlem v Londýně. Britským pod-
nikatelům patří výroba akumulátorů v Saftu i v současné době.

V závěru historického pojednání chceme ve stručnosti uvést pestrý vývoj v sor-
timentu závodu od roku 1995 do současnosti. Šlo o postupné rozšiřování výroby 
o nové typy článků a baterií pro řadu speciálních použití. V letech 1996 až 1998 
to byla produkce baterií do mobilních telefonů v provozu nazývaném PORTABLE. 
Náhradou za mobilní akumulátory byl převod části výrobního programu z Oskarsha-
mu ve Švédsku. Z toho důvodu došlo k celkové přestavbě technologického procesu 
v závodě. Vyvinul se zcela nový typ alkalické baterie, tzv. blok. Podobně jako u olo-
věných akumulátorů je v jedné nádobě několik sad alkalických článků s jednotnou 
elektrolytickou náplní. Ve složité ekonomické situaci posledních let se závod snažil 
proniknout do zcela nových oblastí prodeje, na příklad výrobou baterií pro ropné plo-
šiny a náhradních zdrojů telekomunikačních stanic (anténních systémů). Podařilo se 
získat nová zahraniční odbytiště. Závod je především závislý na exportu.

Kronikáři obce: Anežka a Jiří Nitrovi 
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Informace Mysliveckého spolku Raškovice

Vážení spoluobčané,
prostřednictvím tohoto článku bych 

mimo jiné rád reagoval na některé Vaše 
dotazy, vznesené ke členům našeho 
mysliveckého spolku. Zajímali jste se ze-
jména o realizaci přikrmování zvěře my-
slivci v zimním období. V následujících 
odstavcích se proto pokusím alespoň 
částečně nastínit tuto problematiku.     

Naše autochtonní zvěř, mezi kterou 
řadíme i srnčí, je schopna sama pře-
čkat i extrémně mrazivé zimní počasí 
s vysokou vrstvou sněhové pokrývky. 
Přesto je na základě zákona o mysli-
vosti č. 449/2001 Sb., odst. 4 §11 ve 
znění pozdějších předpisů, povinností 
myslivců – uživatelů honitby provozovat 
krmelce, zásypy, slaniska a napajedla, 
a v době nouze zvěř řádně přikrmovat. 

V každém ročním období má zvěř 
specifi cké potravní nároky, které deter-
minují energetickou potřebu přijímaných 
krmiv v závislosti na přítomnosti druho-
vě různé potravy v přírodním prostředí, 
jejím množství i kvalitě. Není-li v oblasti 
výskytu zvěře možnost získání hodnotné 
potravy, je zvěř nucena přijímat nekva-
litní, či nevhodné náhražky. Důsledkem 
déle trvajícího strádání je zvýšená ná-
chylnost k nemocem a oslabení organis-
mu, které může vést až k úhynu. 

Limitujícím faktorem pro přežití zvě-
ře v zimě je získání dostatečných ener-
getických zásob v předchozím období. 
Proto je důležité začít s přikrmováním ve 
vhodnou dobu s důrazem na kvalitu po-
dávané potravy. 

Členové našeho sdružení se na pod-
zim a v zimě scházejí k roznášce krmiva 

pravidelně každou neděli (každou druhou 
neděli, v závislosti na klimatických pod-
mínkách). Ve skladu krmiva je provedeno 
rozdělení krmných dávek a následně rea-
lizována distribuce krmiv do jednotlivých 
krmelců, či zásypů. Každý člen má na 
starosti minimálně dvě krmná zařízení. 

Po skončení období srnčí říje (konec 
srpna), vyznačujícím se rovněž ústupem 
vegetace, začínáme do krmelců podá-
vat především jadrná krmiva, obsahující 
velké množství glycidů, významných pro 
tvorbu tuku – oves, ječmen. 

Dužnatá krmiva – řepu,  kapustu, mr-
kev, apod. můžeme doplňovat během 
celého krmného období, nepodáváme 
však v době mrazu. Po celou dobu je 
v potravě také důležitá přítomnost mi-
nerálů ve formě lizu – soli s minerálními 
přísadami.

S příchodem podzimních měsíců při-
krmování zintenzivňujeme, přidáváme 
objemová krmiva, obsahující málo živin 
a vlákninu, podmiňující funkci zažívací-
ho ústrojí – seno z luk (jetel, vojtěška). 
V případě, že náhodný kolemjdoucí na-
lezl v zimním období krmné zařízení, ve 
kterém se právě nenacházelo objemové 
krmivo, jednalo se s největší pravděpo-
dobností o případ, kdy dotčený krmelec 
navštívila v nočních hodinách vysoká 
zvěř (jelení), která je schopna za velmi 
krátkou chvíli veškeré krmivo zkonzu-
movat (srnčí odebírá seno většinou po-
stupně v menším množství). Vzhledem 
k pracovnímu i osobnímu vytížení členů 
mysliveckého spolku, však není v našich 
silách doplňovat krmelce víc, než jednou 
za týden.  
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Zhruba od poloviny prosince do února 
předkládáme jen dietetické množství ja-
drných krmiv, zejména ovsa. 

V zimních měsících se u zvěře výraz-
ně mění žaludeční mikrofl óra. Při vyso-
kých dávkách jadrného krmiva nebo při 
náhlé změně druhu krmiva nemůže zvěř 
potravu adekvátně zpracovat a hrozí opět 
úhyny.

Z výše uvedených informací lze odvo-
dit, že řízené přikrmování v zimním ob-
dobí dietní a vhodnou potravou znamená 
pro zvěř velmi významnou podporu při 
překonávání ztížených podmínek. Oproti 
tomu vykrmování volně žijících zvířat vše-
možnými druhy poživatin mnohdy neval-
né kvality, nebo předkládání neúměrně 
velkého množství krmiva, může způsobit 
závažné potíže, vedoucí až k jejich úhynu. 

Letošní předlouhá zima, vyznačující 
se nezvyklým množstvím sněhu, který 
přetrvával až do měsíce dubna, byla pro 
volně žijící zvěř velmi náročným životním 
obdobím. I přes veškerou snahu a inici-
ativní přístup členů našeho myslivecké-
ho spolku v  péči o zvěř, jsme v tomto 
období zaznamenali nezvykle vysoké 
ztráty. Na základě zprávy mysliveckého 
hospodáře spolku registrujeme v období 
mezi měsíci prosinec až duben 24 kusů 
uhynulé spárkaté - srnčí zvěře. K tomuto 
číslu lze přičíst ještě zhruba 10-20% další 
zašlé zvěře, která nebyla nalezena.

Kromě přirozeného úhynu způsobe-
ného oslabením, špatnou kondicí nebo 
věkem, představovaly další nezanedba-
telné příčiny ztrát na zvěři především 
konzumace řepky a sražení motorovými 
vozidly. 

Jako velký „zabiják“ pro srnčí zvěř se 
jeví řepková pole, která jsou v naší loka-
litě početná. Řepka, obsahující jedovaté 

látky, způsobuje při větším požití zvěří její 
otravu. Nové odrůdy řepky jsou pro srny 
velmi atraktivní a v zimním období jí dáva-
jí přednost i před nabízeným kvalitním kr-
mivem v krmelcích. Proto se nám, ani při 
značném úsilí, bohužel nedaří otravám 
zvěře řepkou účinně zabránit.

Dalším fenoménem dnešní doby, 
který ve značné míře irituje také mnoho 
jiných mysliveckých sdružení, jsou stře-
ty se zvěří na dopravních komunikacích. 
Nejkritičtější místo, na kterém bylo nale-
zeno největší množství sražené zvěře, je 
silnice ve směru z Raškovic před mos-
tem přes řeku Morávku. Další nebezpeč-
ná místa jsou především na silnici z Praž-
ma směrem na Frýdlant v sektorech 
před a za mostem přes řeku Mohelnici,  
mezi autobusovými zastávkami „Na Pa-
sekách“ a „Trávníky“ i v okolí sběrného 
dvora „u Obecníka“ v Raškovicích. Nut-
no podotknout, že na zmíněných silnič-
ních úsecích bývá dodržování povolené, 
či přiměřené rychlosti takřka výjimkou. 

K zabránění vysokých ztrát na zvěři 
při přechodech silničních komunikací, 
a tím i k ochraně občanů před dopravními 
nehodami, způsobenými zvěří, lze v ně-
kterých příhodných oblastech využít pre-
ventivních ochranných prostředků, jako 
jsou pachové ohradníky. Vzhledem k po-
řizovací hodnotě, nezbytnosti opakované 
aplikace, místním podmínkám i rozloze 
dotčených území raškovické honitby, je 
však pro naše sdružení užití podobných 
přípravků nemyslitelné. Proto naléhavě 
prosíme všechny řidiče, aby sami svým 
chováním významně přispěli k ochraně 
jak své osoby a svých blízkých, tak i vol-
ně žijící zvěře, při průjezdu inkriminova-
nými úseky snížili rychlost jízdy a dbali 
zvýšené opatrnosti. 
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ČZS Morávka uskuteční ještě v letošním roce tyto zájezdy. Do naplnění plá-
novaného počtu nabízíme účast i nečlenům ČZS. Odjezdy jsou vždy z Morávky 
– Velký Lipový v 7,00 hod. a příjezd okolo 19,00 hod. Zastávky podle dohody na 
trase Morávka – Dobrá.

Program :

21.8. sobota – Zajímavostí Slezska – přehrada Slezská Harta-pro-
hlídka hráze, Uhliřský vrch u Bruntálu s kapli a aleji starých lip, vyřezávanými 
sochami a křížovými zastaveními,  zámek Slezské Versailles, úzkokolejná dráha,  
Ratiborz.  Cena 320 Kč

5.10. sobota – Krakov  - s výborným průvodcem - Wawel, katedrála 
s hrobkami polských králů, Dračí jeskyně, Mariánský kostel, Sukenice, Barbakán, 
možnost asi 2 hod. projížďky motorovým vláčkem starou křesťanskou a židov-
skou čtvrti Cena 400 Kč

Bližší údaje, program i přihlášky  s částkou za jízdné přijímají :

Slováček Jan ,  Morávka 185         mobil 721 066 304
Nitrová  Eva,  Raškovice              mobil 728 335 115
Pěchuvka Miroslav, Pražmo 202    mobil 732 414 941
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Závěrem chci jménem našeho mysli-
veckého spolku poděkovat všem spolu-
občanům, kteří se v součinnosti s námi 
myslivci podíleli na přikrmování v zimním 
období, nebo i jiným přínosným způso-
bem projevili svou účast při opatrování 
naší volně žijící zvířeny. 

Pro správný vývoj a dokonalou kondi-
ci zvěře jsou velmi důležitými a nezbyt-
nými aspekty rovněž možnosti dobrého 
úkrytu a především nerušený prostor 
k životu. Proto děkujeme také Vám, kteří 
na svých čtyřkolkách, terénních motocy-

klech a jízdních kolech nevjíždíte do polí, 
luk a lesních porostů, Vám, jež se svými 
psy vycházíte do volného prostranství, 
obývaného divokou zvěří, jen s použitím 
vodítek a náhubků a nenecháváte své 
čtyřnohé přátele pobíhat, či honit zvěř 
jak se jim zlíbí. Náš dík patří rovněž Vám, 
kteří se na svých koních projíždíte jen po 
polních cestách nebo pěšinách, čímž ni-
kterak nerušíte a neomezujete volně žijící 
zvěř ve Vašem okolí.

T. Černohorský, předseda MS Raškovice

Zahrádkáři z Morávky informují:
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Příspěvek o činnosti Svazu postižených
civilizačními chorobami Raškovice

V měsíci březnu proběhla výroční 
členská schůze, kde jsme zhodnotili 
činnost za uplynulý rok a věřte, nebyla 
malá.

Téměř všichni členové až na malé 
výjimky navštěvují klub důchodců a za-
pojují se do jeho činnosti. Dále v rám-
ci péče o zdraví zajišťujeme ozdravné 
pobyty v rekreační oblasti Horní Bečva. 
V minulém roce se zúčastnilo deset čle-
nů rekondičního či relaxačního pobytu, 
kde upevňovalo své zdraví. Šíříme zdra-
votní osvětu přednáškami, ergotrerapií 
a nezapomínáme malými dárečky na 
chovance sociálního zařízení Náš svět 
na Pržně. Také podáváme informace 
o zapůjčení zdravotních pomůcek.

15. květen byl vyhlášen Českým 
dnem boje proti rakovině. Čtyři naši 
členové se obětavě zapojili do prodeje 
květinek měsíčku lékařského s přilože-
ným letáčkem, ve kterém je seznámení 
s touto zákeřnou nemocí a jak ji před-
cházet. Tito členové si zaslouží vřelé 
poděkování. Děkujeme také spoluobča-
nům, kteří ochotně dle svých možností 
přispěli na léčbu této zákeřné nečekané 
nemoci. Nevíme nikdy, kdy nás může 
zastihnout.

V rámci kulturního vyžití jsme na-
vštívili „Pekařské dny“ v Rožnově, kde 
mimo ochutnávky přerůzných druhů pe-
kařských výrobků jsme shlédli vystou-
pení několika národopisných souborů. 
Všichni účastníci zájezdu byli spokojeni, 

vše se jim moc líbilo. Letos je 20. výro-
čí této slavnosti, a proto Rožnov chystá 
velkolepý program, na který opět zajiš-
ťujeme zájezd. Kdo by ze spoluobčanů 
chtěl jet s námi, ať se přihlásí u p. Vítěz-
slavy Gřundělové na tel.č. 603 229 746 
- pojedeme 20.července 2013 od poš-
ty v 8,00 hod., pak dále pozastávkách, 
cena zájezdu 150,-Kč.

V druhé polovině výroční členské 
schůze byl po pěti letech volen nový vý-
bor. Jelikož dobře pracoval, byl zvolen 
staronový.

V měsíci říjnu proběhne celore-
publikový sjezd, kterému předcházejí 
členské schůze ZO a okresní a krajská 
shromáždění. Na okresním shromáždě-
ní, které se uskutečnilo v měsíci květnu 
byl předsedkyni naší organizace udělen 
Republikovým výborem diplom „Podě-
kování za významnou práci pro zdravot-
ně postižené spoluobčany“.

V závěru patří poděkování Obci Raš-
kovice, že naši práci uznává a fi nančně 
přispívá.

Dále patří poděkování všem člen-
kám výboru za obětavou práci.

Přivítáme každého, kdo by nás chtěl 
podpořit. Všem spoluobčanům přejeme 
pevné zdraví.

                                                                             
Za ZO SPCCH Růžena Muchová
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Zdeněk Šebesta nejen o OÁZE ZDRAVÉHO 
A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA V RAŠKOVICÍCH

Milí přátelé,
raškovický rodák, 

Zdeněk Šebesta, se 
ve svém životě ne-
jednou přesvědčil, 
že pozitivní myšlení, 
odhodlání, naděje, 
vytrvalost a píle jsou 

hodnoty, které dokážou vyvrátit nejednu 
lékařskou prognózu, změnit nejednu dia-
gnózu, zvrátit průběh mnohé, zdánlivě 
beznadějně vypadající situace. Snad se 
na mne nebude zlobit, když prozradím, 
že několikrát utekl „hrobníkovi z lopaty“ 
a pomohl „utéct“ i jiným... Celý život na 
sobě tvrdě pracoval a inspiroval k tomu 
mnohé další. Statutární město Frýdek-
-Místek ho ocenilo jako Osobnost roku 
2010 „za celoživotní angažovanost a pří-
nos v oblasti provozování a cvičení jógy 
v našem regionu, organizování a propa-
gaci zdravého cvičení, zpomalování stár-
nutí, výuku pozitivního myšlení.“ 

Společně s Lenkou Kovalovou založil 
Školu jógy KARAKAL, stal se svědkem 
toho, jak se plní jeho velký sen: vybu-
dovat v Raškovicích OÁZU ZDRAVÉHO 
A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA. 

U příležitosti jeho 85. narozenin jsme 
ho pro Vás vyzpovídali:

Když Ti bylo 80 let, začal, jsi s vý-

stavbou „Oázy”. Jsi důkazem, že je 

možné i v tomto věku být úžasně 

aktivní. Co Tě k tomu vede a jak je 

možné, že to dokážeš? 

Jsem Bohu nebo Vesmíru nesmírně 
vděčný, že mi umožňuje plnit něco, co já 

považuju za své „poslání”. Jsem učite-
lem jógy, učím své žáky, které nazývám 
přátele, jak prožívat svůj život radostně, 
zdravě a šťastně. Já sám si tím pak plním 
povinnost danou starými mistry jógy, že 
vše, co se člověk v jógové sféře naučí, je 
povinen předat dalším, kteří o to budou 
mít zájem. Měl jsem štěstí, že se kolem 
mne vytvořil kolektiv krásných lidí, který 
se nechal přesvědčit, že se mu dostalo 
cti podílet se na výstavbě „Oázy zdravé-
ho a šťastného života” v podhorské ob-
lasti Beskyd v Raškovicích. A tak jsme 
se oni i já stali tvůrci „Oázy” - útočiště 
všech, kteří budou chtít na sobě něco 
změnit, něco nového se naučit. No a jak 
se zdá, tak se to podařilo.     

Jedna věc je postavit objekt, 

druhá vnést ho do života. „Oáza” 

již postupně otevírá své brány pro 

zájemce. Prozraď čtenářům, co se 

v ní zatím podařilo uskutečnit a co 

se chystá do budoucna?

Přestože jsem byl iniciátorem vý-
stavby „Oázy” v beskydském podhůří, 
nebo jak my rádi s nadsázkou říkáme 
v „Beskydských Himálajích”, a v prvních 
dobách jsem byl považován za fantastu, 
podílela se na ní celá řada přátel. Společ-
ně s Lenkou Kovalovou jsem v roce 1996 
založil Školu jógy KARAKAL s cílem se-
znamovat co nejširší veřejnost s fi lozofi í 
a technikami jógy s podtextem, že člo-
věk by měl pracovat na svém tělesném, 
psychickém i duchovním zkvalitňování, 
aby žil dlouho, byl zdravý a měl ze života 



www.raskovice.cz  6 / 2013

25

radost, byl šťastný. Tato cesta a zejména 
tento cíl se postupně začaly setkávat se 
stále větším počtem zájemců z blízkého 
i vzdáleného okolí, až nakonec vyústil ve 
stále se zvětšující počet zájemců z celé 
republiky.

V naší Škole učíme, jak posilovat 
imunitní systém, zpomalovat stárnutí, 
zvládat stres, využívat chemické labora-
toře našeho mozku k tvorbě endorfínů, 
využívat sankalpu a afi rmaci. Odkrývá-
me tajemství rychlých sestupů do hla-
diny ALFA. Učíme meditovat, provádět 
autogenní trénink. Organizujeme velká 
množství kurzů a seminářů. Rodičům na-
bízíme jógová cvičení s dětmi ve věku od 
4 do 6ti let, kde je „začarujeme” v malé 
děti a umožňujeme tak dospělým, aby 
znovu prožívali se svými nejmenšími 
nádherné hry. Organizujeme přátelské 
jógové kolektivy pro seniory, které se 
stávají obdivuhodně pevnými. Podnika-
telé, učitelky a další exponované pro-
fese k nám chodí do kurzů „psychohy-
gieny”, učit se obraně proti stresovým 
útokům a získání psychické pohody. Od 
roku 2007 jsme držiteli akreditace Minis-
terstva školství a tělovýchovy pro výuku 
cvičitelů jógy II. třídy.

Dnes má naše „Oáza” tělocvičnu, 
studovnu a knihovnu, dvoulůžkové a tří-
lůžkové pokoje pro cca 25 účastníků růz-
ných setkání, saunu a soc. vybavení.

Kolektiv, který bez jakékoliv dotace 
(protože nikdo, na koho jsme se obráti-
li, nevěřil, že výstavba je reálná a pova-
žoval případnou vynaloženou částku za 
zmařenou) dokázal vytvořit tak báječný, 
hodnotný objekt, vykonal mnoho. Ale 
naše plány a vize tím nejsou zdaleka vy-
čerpány a pomalu, ale jistě pokračujeme 
dále. Přejeme si vytvořit velkou meditač-

ní zahradu v japonském stylu, nevšední 
bazén, meditační labyrint, šachové hřiš-
tě a mnohé další. 

Že jsme fantasté? Samozřejmě, že 
jsme. A jsme na to hrdi. Konečně už 
jsme dokázali hodně s úsměvem a ka-
ždodenními hesly: „Dnes je nejkrás-
nější den našeho života” a „Do ráje se 
nevstupuje včera nebo zítra, ale dnes.” 
Držte nám palce.  

Jaký je Tvůj názor na současný 

svět, kdy se vše zrychluje? Dá se 

zpomalit a zastavit se? Vychutnat 

si život a radovat se z něj?

Velmi tvrdě vyjádřil své obavy zejmé-
na ze skloubení stále se rostoucího vý-
voje technologie na jedné straně a sou-
časně klesajících mezilidských vztahů na 
straně druhé Albert Einstein, když řekl: 
„Obávám se dne, kdy vývoj technologie 
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom 
svět bude mít GENERACI IDIOTŮ.“

Myslím si, že je opravdu důležité, 
abychom si my lidé uvědomili, že sou-
časný hektický způsob našich životů, 
kdy trávíme velkou část dne u svých 
počítačů, kdy jsme denně vystaveni stá-
le se znásobujícímu počtu stresových 
aktivit a kdy v touze po pomyslném ži-
votním úspěchu obětujeme často i své 
rodinné soukromí (o čemž svědčí stále 
rostoucí počet rozvodů) a nakonec ne-
nacházíme to štěstí, po kterém všichni 
tolik toužíme.

Zastávám názor, že samozřejmě ne-
chceme a nemůžeme zastavit technický 
vývoj, který jako lidé této planety vytvá-
říme, ale že je nejvyšší čas, abychom se 
zamysleli, zda způsob, jak s ním zachá-
zíme, nás drasticky nepřipravuje o sku-
tečnost, že své relativně krátké bytí na 
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tomto světě neprožíváme smysluplně. 
Naše životy si zaslouží, aby byly denně 
vnímány jako drahocenný dar, který by-
chom měli s láskou a úctou vychutnávat. 
Já s oblibou upozorňuji své přátele, že 
každý den našeho života je klenot, který 
pokud si neuvědomíme jeho cenu a ne-
prožijeme jej smysluplně, se nezopaku-
je. A tuto skutečnost bychom měli mít 
všichni na paměti jako jednu z nejdůleži-
tějších informací vůbec.

Právě „slavíš” 85 narozeniny 

a jsi stále učitelem jógy na plný 

úvazek. Vedeš kurzy, víkendová se-

tkání, školení mladých začínajících 

učitelů. Jsi přesvědčen, že předá-

vání zkušeností z učitele na žáka je 

ten nejlepší způsob?

Jógu jsem začal cvičit jako samouk 
zhruba před více než 60ti lety. V té době 
nebylo jednoduché se s nějakým učite-
lem jógy seznámit. Přesto se mi podařilo 
s několika se setkat. Mimo to, myslím 
si, že nám lidem je dané, že se učíme 
prakticky celý svůj život. A ať se nám to 
líbí nebo ne, jsme stále obklopeni učiteli. 
Nejdříve to jsou naši rodiče, sourozenci, 
kamarádi, pak učitelé ve školách atd.  

Já zastávám názor, že dobrý učitel 
jógy je při vývoji žáka nezastupitelný. Ale 
i tady platí, že není-li žák schopen nebo 
ochoten dodržovat při pokynech učitele 
určitou kázeň – k cíli nedojde.

Jakou nejdůležitější radu máš pro 

smysluplný a šťastný život?

Zastávám stejný názor jako fi lozofo-
vé, kteří to řekli mnoho desítek nebo sto-
vek let přede mnou. Myslím, že bychom 

si především měli uvědomit skutečnost, 
že SCÉNÁŘ SVÉHO KAŽDODENNÍHO 

ŽIVOTA SI z velké části PÍŠEME SAMI 

a že je opravdu jen na nás, jakou celoži-
votní cestu si zvolíme.

„Jóga je CESTA, jak poznat sám 
sebe, jak získat tělesné a duševní zdraví, 
jak žít v míru s celým světem i sám se 
sebou, jak dosáhnout trvalého ŠTĚSTÍ.”

Já doporučuji svým přátelům pravi-
delné provádění meditací a autogenního 
tréninku, které jsou báječnými pomocní-
ky při hledání cesty k šťastnému životu. 
Je toho ještě mnoho, co bychom mohli 
udělat, ale to by bylo na tlustou knihu 
a pro mnohé by to třeba ani nebylo čtivé. 
Pravidelně provádím sám se sebou tako-
vou „hru se slony”. Když se mi vloudí 
do mysli nějaká negativní myšlenka (je 
pro mne „černým slonem”), ihned ji vy-
pudím a nahradím pozitivní („slonem bí-
lým”). Funguje to perfektně. Nebo znám 
krásnou modlitbu, kterou si podle potře-
by opakuju:

„Pane, dej mi prosím jasnou mysl, 
abych se dokázal smířit s věcmi, které 
změnit nemohu, abych dokázal změnit 
věci, které změnit mohu a abych ty první 
od těch druhých vždycky dokázal rozli-
šit.”

Přeji čtenářům z celého srdce, aby 

jim pro další cestu životem byly výše 

uvedené věty dobrým pomocníkem.

                               Lenka Chamrádová

Nezkrácenou verzi rozhovoru si 
můžete přečíst na webových strán-
kách obce: www.raskovice.cz v rubrice 
OSTATNÍ – Aktuality z obce.   
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Obec Raškovice se tímto také při-
dává s gratulací ke krásnému jubileu p. 
Zdeňku Šebestovi s přáním pevného 
zdraví, štěstí  a vitality do dalších krás-
ných let. 

Velké poděkování p. Šebesta patří za 
to, že se Vám podařilo vybudovat v Raš-
kovicích krásné středisko – „Oáza zdra-

Milí přátelé, Škola jógy KARAKAL Vás srdečně zve do

OÁZY ZDRAVÉHO  A ŠTASTNÉHO ŽIVOTA

V RAŠKOVICÍCH:

PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ KURZY JÓGY:

Další cyklus pravidelných čtvrtletních kurzů začíná v týdnu od 16. září 2013.  
Pod vedením Lenky Kovalové a Zdeňka Šebesty se v příjemném prostředí může-
te setkat s fi losofi í a praxí jógy, s technikami, které působí a pomáhají  po stránce 
fyzické, psychické i duševní.

Rozpis kurzů bude zveřejněn aktuálně před jejich zahájením a najdete ho také 
na našich webových stránkách www.joga-karakal.cz.

CESTOVÁNÍ S JÓGOU BESKYDSKÝMI HIMÁLAJEMI

Dopřejte si spojení turistiky a relaxace v nádherném prostředí Beskyd v kom-
binaci s fi losofi í a praxí jógy. Výlety po „Beskydských Himálajích“ vystřídá jóga 
nidra, tělesná cvičení zaměřená na regeneraci organismu, koncentrační a medi-
tační techniky, techniky pránájámy (ovládání dechu), psychohygiena, sauna aj. 
Své celoživotní zkušenosti Vám budou předávat Zdeněk Šebesta a Lenka Ko-
valová. V případě potřeby máte možnost domluvit si s nimi osobní konzultace.

Temín konání 25.-29.září 2013. 

Další informace Vám rádi zodpoví:

Odborné - Zdeněk Šebesta 558 633 340, Lenka Kovalová 607 720 251
Organizační - Lenka Chamrádová 737 617 841, email joga-karakal@seznam.cz. 

Více informací o nás najdete na www.joga-karakal.cz.

vého a šťastného života“, které slouží 
jak občanům Raškovic a okolí ke cviče-
ní jógy, což přispívá k upevnění zdraví 
a harmonického života. Šíříte také věhlas 
Raškovic po celé republice, neboť speci-
ální jógové semináře a pobyty v nejvyšší  
kvalitě jsou navštěvovány zájemci z celé 
republiky.                

 Jiří Blahuta, starosta



Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Volejbalový klub Raškovice

28

INFORMACE

www.vkraskovice.cz

POZVÁNKA

Všechny příznivce volejbalu zveme na volejbalové kurty na tyto akce:
1) Malá cena Beskyd (turnaj registr. družstev žáků a žaček) - 22.6.2013 od 9.00 hodin 
2) Malá cena Beskyd (turnaj registr.družstev kadetek,kadetů, juniorů, juniorek) 

- 23.6.2013 od 9.00 hodin
3) Červnový turnaj v barevném minivolejbalu (děti 1.-5.třídy) - 25.6.2013 od 16.00 

hodin
4) Turnaj smíšených družstev - 20.7.2013 od 9.00 hodin
5) Oslavy 60. let od založení volejbalu v Raškovicích 

Program oslav:

Sobota 18.8.2013

9.00 Nástup družstev a zahájení turnaje žen o Pohár Jaromíra Vybírala sta-
rostou obce Raškovice Jiřím Blahutou

9.00-20.00 V průběhu turnaje k dispozici: beach volejbalový kurt, badmintonové hři-
ště, stolní tenis, trampolína (3,66m), houpačky, pískoviště, občerstvení.

10,00 Přivítání zástupců partnerů VK a bývalých členů klubu
10,00-20,00 Výstava historie sportu v Raškovicích (připravila Libuše Lysková)
20.00-02.00 Kapela SAGAR
22.00 Ohňostroj

Během července a srpna bude na 
volejbalových kurtech v době od 8.00 - 
20.00 hodin stálá služba. V této době, 
mimo akce pořádané VK Raškovice (tur-
naje) a předem objednané termíny, je 
možné v areálu využít:

2 antukové kurty
1 beach kurt
1 badmintonový kurt na trávě
1 stůl na stolní tenis
1 trampolínu (cca Ø3,66 m)

Sociální zázemí je samozřejmostí, 
k dispozici je veškeré sportovní vybavení 
(sítě, míče, rakety, míčky). V areálu bude 
zajištěno občerstvení.

Ceník, kontaktní osoba a kalendář 
předem objednaných akcí je uveden na 
nástěnce v areálu nebo na www.vkras-
kovice.cz.
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Neděle 19.8.2013

9.00 Nástup družstev a zahájení Memoriálu Josefa Saláta starostou (turnaj 
mužů) obce Raškovice Jiřím Blahutou

9.00-19.00 V průběhu turnaje k dispozici: beach volejbalový kurt, badmintonové 
hřiště, stolní tenis, trampolína (3,66m), houpačky, pískoviště, občerst-
vení.

10,00-19,00 Výstava historie sportu v Raškovicích (připravila Libuše Lysková)
 

Občerstvení 

guláš, zelňačka, uzené klobásy, grilované pochoutky, tenké párky, spousta slad-
kostí, KOFOLA, točené pivo RADEGAST a BIRELL.

ČINNOST V SEZÓNĚ 2012/2013

MINIVOLEJBAL 1.- 5.TŘÍDA

Volejbalová přípravka trénuje pod vedením p. Sonnkové, p. Blahutové a p. Kureč-
kové každé v pondělí a úterý vždy od 15.00 – 17.00 hodin v ZŠ Raškovice, od května 
na volejbalových antukových kurtech. V 1. pololetí roku 2013 se děti účastnily turnajů 
barevného minivolejbalu v kategorii barvy:

žluté  -  1.-2.třída (přehazovaná dvojic)
oranžové  -  3. třída (chytání a házení dvojic v kombinaci s odbíjením prsty)
červené  - 4. třída (odbíjení prsty s 1x odbitím nad sebe ve dvojicích, podání)
zelené  -  5. třída (trojice - minivolejbal)

V květnu a červnu hrají děti ze 4. a 5. třídy okresní přebor v minivolejbale trojic.
Některé děti se zúčastnily ve dnech 24.5-.25.5.2013 volejbalového kempu na Če-

ladné organizovaný ŠSK Beskydy (Beskyďáček) ve spolupráci s SVČ Klíč Frýdek-Místek.

26. ledna 2013 - Oblastní turnaj organizovaný Moravskoslezským volejbalo-

vým svazem, 6.ZŠ Frýdek-Místek

Výsledky: 
Kategorie oranžová  
20. místo z 24 družstev (M. Michna, K. Popelková, V. Andrlová, A. Blahutová) 

Kategorie červená (4. třída)
12. místo z 18. družstev (M. Sonnek, A.Garbová, V.Polach)       

Kategorie zelená (5. třída)             
12. místo ze 17. družstev (J. Novák, J. Muroň, T. Muroň, S. Mecová, A. Gucká)
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11. dubna 2013 - Turnaj organizovaný ŠSK Beskydy (Beskyďáček)

tělocvična SPŠ Frýdek-Místek

Výsledky:
Kategorie žlutá    
4.místo - Kotásková + Garba (VK Raškovice)
6. místo - Hrabec + Opatrný (VK Raškovice)

Kategorie oranžová
1.místo - Sonnek + Michna(VK Raškovice)
2. místo - Popelková + Rusňáková(VK Raškovice)

Kategorie oranžová
3.místo -  Blahutová + Andrlová (VK Raškovice)
4.místo -  Hrabec + Macková (VK Raškovice)
Kategorie červená (4. třída)
4. místo - Garbová + Polach (VK Raškovice)

9. května 2013 - Turnaj organizovaný ŠSK Beskydy (Beskyďáček)

hřiště SPŠ Frýdek-Místek

Výsledky:
Kategorie žlutá
2. Garba+Uherek(VK Raškovice) 
3. Kotásková+Foldýnová(VK Raškovice)

Kategorie oranžová
1.Rusňáková + Michna
2.Andrlová + Blahutová + Macková

Kategorie oranžová(upravená červená)
6.Sonnek + Garbová

30
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28. května 2013 – Květnový turnaj v Raškovicích

VK Raškovice zorganizovaly turnaj v barvách na antukových kurtech v Raškovicích. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 34 dětí, z toho 10 dětí z TJ Sokol Palkovice a 24 dětí z VK 
Raškovice. Děkujeme všem členům oddílu, kteří se podíleli na organizaci turnaje, pře-
devším Vojtovi, Markovi, Jirkovi,Vláďovi,kadetkám (Elišce, Terce, Barče, Ivě, Katce), 
žačkám(Míše, Míše, Hance a Barči) a ženám (Evě, Věrce, Pavle, Lence, Irči) a dalším 
... a také sponzorům (Lesy ČR-hlavní partner barevného minivolejbalu v Raškovicích, 
Hutní projekt a.s. Frýdek-Místek, ČEZ, SATUM CZECH, p. Hadáčková).

Výsledky:
Kategorie žlutá
1. Kamila Foldynová+Bára Kotásková
2. Veronika Bužková+Filip Koloničný
3. Vašek Opatrný+Tomáš Garba

Kategorie oranžová
1.Kája Popelková+Martin Sonnek 
2.Tkáčová+Chylková(Palkovice)
3.Martin Michna+Nikol Rusňáková 
4.Vendulka Andělová+Adélka Blahutová 
5.Bára Macková+Jan Hrabec 
6.Machálek+Brus(Palkovice) 

Kategorie zelená
1.Dorotka Bílková+Sára Mecová+Kamila Kašíková
2.Jiří Novák+Martin Šebesta+??????
3.Polášková+Ondračková+Sochová(Palkovice)
4.Gřesová+Gřesová+Balášová(Palkovice)
5.Alenka Garbová+Anička Gucká+Jana Krestová
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ŽÁCI A ŽAČKY 5. – 9.TŘÍDA

KADETKY

Žačky a žáci trénují pod vedením mladých trenérek Pavly Kohutové a Veroniky 
Jerglíkové  každé v pondělí a středu v ZŠ Raškovice, od května na volejbalových an-
tukových kurtech. V sezóně 2012/2013 hráli soutěž okresního přeboru žáků a žaček, 
od května hrají děvčata ze 7. a 8. třídy soutěž okresního přeboru v minivolejbale. 

Výsledky okresního přeboru žáků a žaček

Celková tabulka soutěže

Kadetky, které trénují pod vedením p. Biolka 2x týdně, hrály krajský přebor kadetek.

Konečná tabulka

1.turnaj 2.turnaj 3.turnaj 4.turnaj 5.turnaj 6.turnaj Celkem

1. Palkovice 7 8 8 8 8 6 45

2. ŠSK Beskydy A 5 6 6 6 6 8 37

3. ŠSK Ostrava 0 3 3 4 3 4 17

4. - 5. ŠSK Beskydy B 2 4 4 2 2 2 16

4. - 5. Metylovice 3 1 2 3 4 3 16

6. Raškovice 1 2 1 1 1 1 7

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ Frenštát pod Radhoštěm  32 30 2 0 91:16 2598:1607 88

2. KV Tatra Kopřivnice  32 28 4 0 86:22 2570:1801 82

3. TJ Ostrava B 32 25 7 0 78:28 2438:1820 74

4. TJ Sokol Poruba  32 18 14 0 67:48 2500:2161 56

5. VK Raškovice  32 15 17 0 58:60 2405:2449 45

6. DTJ Polanka nad Odrou  32 13 19 0 49:61 2279:2353 42

7. TJ Jäkl Karviná  32 11 21 0 41:68 1978:2342 33

8. TJ Sokol Stará Bělá  32 4 28 0 13:86 1355:2366 11

9. TJ Sokol Palkovice  32 0 30 2 2:96 1218:2442 -1
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ŽENY

MUŽI

Ženy v 2. části sezóny pod vedením p. Sonnka hrály krajský přebor žen II. třídy. Tré-
ninky probíhaly každý čtvrtek od 17.00 v tělocvičně ZŠ Dobrá. Druhý dobrovolný „hrací“ 
trénink pro všechny ženy probíhal každé pondělí od 18.00 v tělocvičně v Raškovicích.

Konečná tabulka

Tréninky mužů probíhaly každý pátek v tělocvičně ZŠ Morávka. Muži hrají okresní 
přebor.

Konečná tabulka

Šárka Sonnková

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ Sokol Kozlovice  28 19 9 0 68:38 2379:2056 59

2. TJ Kotouč Štramberk  28 19 9 0 65:41 2403:2159 56

3. VK Raškovice  28 17 11 0 63:46 2404:2211 50

4. TJ TŽ Třinec A 28 17 11 0 58:47 2257:2214 50

5. ANAJ SK Metylovice  28 15 13 0 60:49 2356:2251 47

6. TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem  28 15 13 0 53:47 2145:2070 44

7. KV Tatra Kopřivnice  28 10 18 0 43:59 2091:2215 30

8. TJ Sokol Palkovice C 28 0 28 0 1:84 1263:2122 

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ Jäkl Karviná B 17 15 2 0 49:18 1569:1334 45

2. TJ Sokol Mosty u Jablunkova A 17 12 5 0 45:22 1524:1325 39

3. VK Raškovice A 19 10 9 0 39:33 1556:1566 31

4. TJ Sokol Frýdek - Místek B 18 11 7 0 40:32 1617:1572 30

5. TJ Sokol Nýdek A 18 10 8 0 38:35 1576:1531 30

6. VK Baška A 15 8 7 0 31:26 1273:1160 24

7. SK Třanovice A 18 8 10 0 28:37 1346:1392 23

8. Tělocvičná jednota Sokol Staříč A 18 8 10 0 29:40 1474:1546 21

9. TJ Sokol Hnojník B 17 6 11 0 24:36 1275:1385 19

10. TJ Sokol Frýdek - Místek A 17 5 11 1 27:44 1392:1562 15

11. TJ Sokol Hnojník A 18 3 15 0 23:50 1441:1670 10

33
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

NOVINKY

První polovina letošní sezóny 

byla mimořádně úspěšná.

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla 

Nikol Mikolášová, která vybojova-

la bronzovou medaili na juniorském 

mistrovství. V náročných soutěžích 

českého poháru v Ostravě a Jablon-

ci vybojovali naši judisté významná 

vítězství a získali další body potřebné 
pro nominaci na letošní mistrovství re-
publiky v žákovských a dorosteneckých 
kategoriích. Zlato ve svých kategoriích 
vybojovali žákyně Simona Gregušová 
a Karolína Kubíčková, stříbro Luděk Kubí-
ček. Bronzové medaile dovezli žáci Ond-
řej Chlopčík, Kamil Kisza, Petra Stachová 
a dorostenec Vít Jerglík. Na bodované 
umístění v pohárových soutěžích dosáh-
lo dalších devět sportovců našeho klubu. 
Mezi nimi Matěj Silvestr, Šimon a Natá-
lie Filipcovi a Tereza Mecová ze základny 
Raškovice. 

Po vítězství klubu na mistrovství 

Euroregionu Beskydy se naši žáci 

s úspěchem před-

vedli také na nejvyš-

ší krajské soutěži. 
Přebor kraje se ko-
nal začátkem května 
v Českém Těšíně. Náš 
klub reprezentovalo 18 
chlapců a děvčat. Byli jsme tak nejpo-
četnějším kolektivem. Naši závodníci se 
setkávali ve stejných vahách a navzájem 
si brali šance na lepší umístění. Někteří 
byli zařazeni do vyšších váhových kate-
gorií, protože ve svých nenašli soupeře. 
I při této nevýhodě jsme zaznamenali 
historicky jeden z největších úspěchů 
v  přeboru. Naši borci vybojovali šest 
titulů přeborníka a dalších osm medai-
lových umístění. Krajskými přeborníky 
a nejlepšími judisty pro letošní rok jsou 
Matěj Silvestr, Šimon Filipec, Petra Sta-
chová, Karolína Kubíčková, Nikolas Hro-
mják a Ondřej Chlopčík.  Nejlepší judist-
kou kraje zůstává ve své kategorii také 
Simona Gregušová. Stříbro vybojovali 
Dominik Polášek, Nikola Šimková, Filip 
Koloušek a Darina Klímová. Bronzové 
medaile získali Patrik Kučák, Vojtěch 
Hronek, Luděk Kubíček a Kamil Kisza.

Mistrovství klubu „Pohár staros-

ty“ v Raškovicích potvrdilo dobrou úro-
veň přípravy domácích borců, kteří v ná-
ročné konkurenci vybojovali první příčku 
před judisty z Frýdku-Místku a Dobré.

Sbírali jsme trofeje na mnoha dal-

ších soutěžích doma i v zahraničí. 

V první polovině roku se raškovičtí judis-
té zúčastnili dalších čtyřiceti soutěží, kde 
nasbírali nespočet medailí, ale hlavně dů-
ležitých zkušeností, které jim pomohou 

Na krajském přeboru vybojovali naši judisté 

6 titulů.
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v dalším sportovním růstu. K nejvýznam-
nějším patřila účast na mezinárodní velké 
ceně v Žilině, Rimavské Sobotě a také 
Pezinku, kde vybojovali zlato Šimon Fili-
pec a Ondřej Sláma. Žáci Dominik Polá-
šek, Matěj Silvestr a Petra Stachová se 
zúčastnili Českého poháru družstev, kde 
ve výběru Moravskoslezského kraje vy-
bojovali bronzovou medaili.

Raškovičtí judisté byli pořadateli 

dvou tréninkových kempů a seminá-

ře pro výběr kraje. Tyto aktivity výraz-
ně přispívají k zvyšování prestiže klubu. 
Bylo i spousta dalších aktivit – ukázky na 
společenských akcích a zahájení činnosti 

baby-juda ve školkách. S obrovským zá-
jmem se setkalo uspořádání dětského 
dne a vaječiny. Za pomoci Lesů ČR stále 
pokračují práce na dovybavení tréninko-
vé základny na Skalici. Klub se již druhým 
rokem zapojí do projektu „Prázdniny ve 
městě“ a poskytne základnu na Skalici 
široké veřejnosti. Nejvýznamnější prázd-
ninovou akcí bude letní tábor v Poličné 
u Valašského Meziříčí.

PŘEJEME VŠEM RAŠKOVICKÝM 

DĚTEM A SPORTOVCŮM KRÁSNÉ 

PRÁZDNINY.

Vaječiny se zúčastnilo 120 dětí a rodičů.

Soustředění a semináře vedou ti nejzkušenější 
trenéřï.

Součástí soustředění je rozvoj fyzické kondice.
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                         ŠKOLNÍ KROUŽEK A ODDÍL JUDO RAŠKOVICE
www.judo-morava.cz  Email:judoskpova@seznam.cz,tel.:605513429,605513443 

                 
 

LLLEETTNNÍÍ  DDĚĚTTSSKKÁÁ  
RRREEKKRREEAACCEE   

OObec Poličná u Valašského Meziříčí 

Uzavřený areál základní školy v těsné blízkosti řeky Bečvy, 
s možností výletů do okolní přírody. Kvalitní stezka pro in-line 
bruslení. Zříceniny hradů a rozhledny, skalní město, Valašské 

muzeum a mnoho dalších zajímavostí k propátrání.  
Cena 2.950,-Kč. 

 

Prázdninový pobyt zaměřený na UPEVNĚNÍ DUCHA I TĚLA. Hlavním prvkem 
programu bude všestranná příprava. Zvýšení fyzické kondice. Test zručnosti, 

pohyblivosti a odvahy. Vědomostní soutěže zaměřené na historii a současnost 
Valašska. KONDIČNÍ PŘÍPRAVA - SEBEOBRANA – VIDEOPROJEKCE - 

HOROLEZECTVÍ - RUKODĚLNÉ PRÁCE - OLYMPIÁDA - STEZKA ODVAHY - 
SOUTĚŽE - HRY – KOUPÁNÍ - RELAXACE - KARNEVAL - TÁBORÁK - PŘEŽITÍ - 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTÍ.  

3300..66..22001133 –– 1100..77..22001133

JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA 
INFORMACE NA TEL.Č.: 605513443 
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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

Kadeřnictví Kadeřnictví 
za lékárnouza lékárnou
       v Raškovicích

(Dámské, Pánské, Dětské)

OTEVÍRACÍ  DOBA:
Po: 9,00 – 16,00
Út: 9,00 – 16,00
St: 9,00 – 16,00
Čt.: 9,00 – 14,00
Pá: 9,00 – 14,00

Objednat se můžete kdykoliv
na tel. čísle:  723 936 774

Těšíme se na Vaši návštěvu

FIRMA KERAK KOMPT s.r.o.

prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách 
Vás srdečně zve na prohlídku vzorkové prodejny RAKO v souvislosti s tím, že keramické ob-

klady RAKO slaví 130. narozeniny. Představíme Vám novinky obkladů DELTA a PLATINA, zároveň 
i s dlažbami pro rok 2013. Také Vám můžeme nabídnout novinky sprchových koutů a masážních 
boxů, sprchových zástěn a dveří fi rem RAVAK, Vagnerplast, TEIKO a dalších. Vyberte si u nás nové 
obklady do Vaší nové kuchyně či koupelny od výrobců RAKO, Paradyz a dalších. Nabízíme nové de-
signy v provedení přírodního kamene v 8 barevných odstínech. Dlažbu DEFILE v rozměru 30x60cm 
ve 4 barvách, ideální do kuchyňských linek. Veškeré obklady a dlažby RAKO a jiné máme v prodejně 
vystaveny - vylepeny více jak na 200 reklamních tabulích. Máme skladem mrazuvzdorné vysoce 
slinuté dlaždice, PEI 5 v rozměrech 30x30, 33x33, i větších rozměrů 60x60cm a 45x90cm. Dlažby 
jsou vhodné na terasy, balkony, do sklepů a garáží za akční ceny. Vyprodáváme dlaždice, které se již 
nevyrábějí a které jsou u nás ve skladu ve zbytkovém množství po 1-3m2 za 50kč/m2. 

Vyprodávají se rozměry 10x10 kuchyňské, 20x20, 30x30, 33x33, 34x34, 40x40 a další. Jsou 
mrazuvzdorné, slinuté vhodné k vytvoření mozaiky. 

Také jsou ještě v nabídce od vydání poslední reklamy obklady a dlaždice za 99kč/m2. Také 
máme ve výprodeji smaltované vany v barvě růžové a světle modré za 900kč. Prodáváme výrobky 
fi rmy HENKEL, spárovací hmoty CERESIT v 50 barevných odstínech ve fl exibilním provedení. Lepi-
dla si u nás také vyberete jak základní na obklady, tak fl exibilní a rychle tuhnoucí. 

Veškeré zboží zakoupené v naší prodejně vám rádi zavezeme k Vám domů zdarma. Naše pro-
dejní doba je PO-PÁ 8-17, SOBOTA  8-11 hodin. Mimo tyto prodejní hodiny si můžete domluvit 
telefonicky prohlídku prodejny, rádi se Vám budeme věnovat. Kontakt: Mládek 602 190 377, 558 

431 605, mail kerak.mladek@seznam.cz. Naše prodejna je umístěna v areálu Fa Spolstav Vyšní 
Lhoty 53. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA

Kdo má zájem naučit se hrát
na tyto hudební nástroje:

klavír
akordeon
pozoun

zobcové fl étny
sopránová    •    altová    •    tenorová    •    basová

příčná fl étna
kytara

Přihlaste se dne:  5. září 2013
  kde:  v MŠ v Raškovicích
  v kolik:  7.00 - 8.30 hodin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             a také dne:  5. září 2013 
  kde: v ZŠ v Raškovicích – v infocentru
  v kolik: 12,30 – 15,30 hod.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schůzku si můžeme individuálně domluvit / mobil. číslo 604 821 849 /.
Těší se na vás - Miriam Dýrrová dipl. um.

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, ŽIVÝ PLOT 
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.

Dále sekční a dvoukřídlá.
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. 
Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej, doprava materiálu, montáže.  
Pletivové, kované, průmyslové, mobilní, branky a brány. 

Při objednávce plotu včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.

TTHUJE  na živý plot. Sazenice od 10,- Kč/kus. Mulč.tkanina. Množstevní slevy.
STÍNÍCÍ TKANINA: 35 – 90% zastínění. Různé výšky.

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

!!Chovejte křepelky!!  www.krepelkajaponska.cz 
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NABÍZÍM KOMPLEXNÍ GEODETICKÉ SLUŽBY:
- ROZDĚLENÍ A ZMĚNY HRANIC POZEMKŮ
- VYTYČOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ HRANIC POZEMKŮ
- ZAMĚŘOVÁNÍ BUDOV A ZMĚN JEJICH OBVODŮ PRO KOLAUDACI
- VYZNAČOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN
- PORADENSTVÍ V OBLASTI KATASTRU NEMOVITOSTI, ZAJIŠTĚNÍ SMLUV 

PRO PŘEVOD, DAROVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN
- VYTYČOVÁNÍ STAVEB, RODINNÝCH DOMŮ (LAVIČKY), TERÉNNÍCH ÚPRAV, ….
- ZAMĚŘENÍ PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ PRO PROJEKT, MAPOVÁNÍ

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Lukáš KLIMÁNEK
ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝ ZEMĚMĚŘICKÝ INŽENÝR A+C

tel. 605 140 487
Pražmo 197, 739 04
IČ: 87676508
l.klimanek@seznam.cz            www.geodet-klimanek.cz
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Mytí fasád
Máte Váš dům zelený nebo černý od plísní?

Možná ani nevíte, že Vám plíseň ničí Fasádu a Zdraví. Barva, která chrání fasádní 
líc je napadena plísní a dalšími mikroorganismy a pomalu se rozpadá. Bakterie 
ve vysoké koncentraci, můžou způsobovat alergická onemocnění. Důležité je, že 
plísně se šíří z fasády do vnitřních částí domů při větrání. Chraňte si své zdraví 
a investici!!! Provádíme čištění a odstraňování organických nečistot jako plísní, 
hub, řas a mechů.

Nástřik fasád 
Nátěry fasád, nátěry podhledů, nátěry střech a další.

Úspora času stříkáním AirLess systémem a použití naších žebříků, dokáže ušetřit 
minimálně 40 % nákladů od cen jiných firem.

Čištění dlažby
Od mechů, plísní, olejových skvrn a další.

Vyměření a cenovou 
kalkulaci Vám uděláme 

ZDARMA.
Volejte denně na telefonní číslo 776 102 175.
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz.
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AUTOMATICKÉ
VJEZDOVÉ BRÁNY

za nejnižší ceny

Nabízíme zhotovení a montáž:

- samonosných posuvných bran
- křídlových bran
- vstupních branek

Kontakt: 
Jiří ZEMAN
mob. 731 067 178 
zemanjiri@centrum.cz
www.branyzeman.cz
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100 let Sboru dobrovolných hasičů Raškovice

Setkání pro seniory – areál Kamenité – sobota 17.8. 2013

Brzy oslaví SDH v Raškovicích 100 – let trvání svého vzniku. Vznikl na jaře 1913, ale 
myšlenka založit v naší obci SDH byla starší, asi v r. 1887. Dne 15. srpna 1913 se ko-
nala ustavující valná hromada, které se zúčastnilo 48 občanů a předsedal jí p. Leopold 
Kolář, který byl zvolen starostou a vykonával tuto funkci 39 let. Jednatelem byl zvolen 
p. A. Matula. U kolébky vzniku stál také dlouholetý starosta obce p. J. Adámek

Oslavy 100 let SDH proběhnou v sobotu 10.8. 2013 s ukázkou techniky – bližší 
informace o této akci budou zveřejněny na obecních vývěskách a internetových strán-
kách obce www.raskovice.cz

Sdružení obcí povodí Morávky pořádá setkání pro seniory s bohatým kulturním pro-
gramem a vstupem zdarma v sobotu 17. 8. 2013 v areálu Kamenité v obci Vyšní Lhoty.

Bližší informace o této akci bude zveřejněna opět na obecních vývěskách a strán-
kách obce Raškovice - www.raskovice.cz.                       Srdečně zvou pořadatelé



Rekonstrukce č.p.17  Zateplení lékárny

Cvičení jógy v oáze Zahrada školy jógy Karakal v Raškovicích

Kapitální úlovky našich rybářů

Návštěva dětí z MŠ v základní škole

Výlet na zámek Kunín Vycházka dětí k řece Morávce Pohádka o statečném Jankovi

Příjezdová cesta k bytovým domům

Jubilant p. Juraj Kopera 94 let, nejstarší občan obce – Gratulujeme
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DEN
RAŠKOVIC 
KDY: 29. 6. 2013 
KDE: Fotbalové hřiště Raškovice
V KOLIK: od 15:00 hod.
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PROGRAM:
15:00 – 16:00 Vystoupení současných i bývalých žáků Základní školy
 Raškovice – tanec, zpěv a možná přijde i kouzelník
16:00 – 16:30 Přehlídka našich mladých judistů
16:30 – 17:50 Soutěže pro děti i dospělé
17:50 – 18:00 ELECTRIC BOOGIE – profesionální a ojedinělé vystoupení 
 ve stylu electric boogie – dokonale vytvoření iluze tančícího robota
18:00 – 18:45 FREDDIE MERCURY SHOW LIFE – vás přesune do dob, kdy Freddie
 Mercury ještě ovládal velké davy na vyprodaném stadionu. 
 Charismatický vzhled se stejnými pohyby a gesty a podobnost 
 barvy hlasu k rockovému králi – to vše vám nabídne tato show. 
18:45 – 19:30 Šťastná čísla 
19:30 – 20:20 SHOW LIFE MICHAEL JACKSON S HOSTY – Slash, Freddie Mercury,
 Janet Jackson – jedinečná taneční show, při které budete mít pocit, 
 jako by to ani nebyl imitátor, ale opravdový Michael Jackson
20:20 – 20:30 BRAZILSKÝ TANEC – úžasná taneční show, která slavila úspěchy
 na tanečních soutěžích a představeních u nás i v zahraničí
20:30 – 02:00 K tanci Vám bude hrát kapela HEC a diskžokej ROMAN PASTOREK
Až bude pořádná tma, tak se nad Raškovicemi rozzáří OHŇOSTROJ.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
15:00 – 18:00 Facepainting – malování tvářiček vašich dětiček
15:00 – 19:00 Skákací hrad SLON a trampolína pro děti
V průběhu dne budete mít možnost si zastřílet v aersoftové střelnici.

VÝBĚR POCHOUTEK BUDE OPĚT ROZMANITÝ:
placky, myslivecké dobroty, klobásy, zákusky,
koláče, točené pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje,… VSTUP

ZDARMA

Změna programu vyhrazena pořadateli.
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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Den Raškovic 29. 6. 2013

100 let Sboru dobrovolných hasičů 10. 8. 2013

Setkání pro seniory SOPM areál Kamenité
17. 8. 2013
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