
Mikulášská nadílka v základní škole
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Co se nám letos povedlo

Třídění odpadů - umístění v soutěži
„O keramickou popelnici 2013“

90. výročí Měšťanské školy v Raškovicích

Články našich spolků

Přebírání ocenění za 3. místo v soutěži „O keramickou popelnici 2013“



PF2014
„Až odbijí zvony poslední půlnoc starého roku, 
přijde rok nový. Dovolte mi, abych s Vámi 
pozvedl číši a popřál Vám všem šťastný a veselý 
rok 2014, ať je plný štěstí, zdraví, l ásky, pohody      
a porozumění.“

Zakoupení nové techniky

Rekonstrukce základní a mateřské školy

Mikulášská nadílka v základní škole

Mikulášská nadílka v mateřské školeSportovní den Sdružení obcí povodí Morávky

Ocenění sportovního dne SOPM

Hasičata Raškovic přejí šťastné
a veselé prožití vánočních svátků.



www.raskovice.cz 12 / 2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám všem jménem 
svým i jménem místostarosty a zaměst-
nanců Obce Raškovice popřál krásné 
prožití vánočních svátků plných pohody, 
lásky a porozumění a v novém roce hod-
ně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a rodinné 
pohody.  

Dále mi dovolte, abych poděkoval za 
celoroční práci členům obecního zastu-
pitelstva, zaměstnancům obce, členům 
výjezdové jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Raškovice a organizačním slož-
kám, které se podílejí na sportovním nebo 
kulturním životě obce. Mé díky patří též 

ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Haně Kachtíkové 
za pracovní nasazení při realizaci zateple-
ní budov, často i v době osobního volna. 
Chci poděkovat pedagogickým pracovní-
kům a zaměstnancům základní a mateř-
ské školy a především vám, občanům, za 
tolerantní přístup a porozumění při zvele-
bování obce.

Letošní rok byl bohatý na různá vý-
znamná výročí. Oslavili jsme sté výročí za-
ložení SDH Raškovice, devadesáté výročí 
založení měšťanské školy v Raškovicích 
a šedesáté výročí založení volejbalové-
ho klubu v Raškovicích. Všem těm, kteří 
k oslavám jakkoli přispěli, patří též mé po-
děkování.                         Jiří Blahuta, starosta

V době, kdy budete číst tuto vánoční Rašku, 
poslední v letošním roce, doufejme, že nebude 
zima jen kalendářní, ale bude skutečná se vším 
všudy a že pranostika o Kateřině se letos splete 
a Vánoce nebudou na blátě, ale na sněhu.

Rok s rokem se sešel. Je nejen čas bilanco-
vání, ale především čas Vánoc. Vánoce jsou jed-
ním z nejkrásnějších svátků celého roku i když 
je to období plné shonu, uklízení, shánění dáreč-
ků a obav, že jsme na něco zapomněli. Přesto 
se všichni na tuto dobu těšíme. Po celoročním 
shonu přijde čas vánočního klidu. Ten bychom 
měli prožit v rodinném kruhu, v kruhu známých 
a přátel.

A pak přijde dlouze očekávaný večer, kdy nás 
hodnotí jiní, ti nejbližší a kdy zjistíme, jak jsme 
celý rok pracovali, jak jsme byli hodní, jak nás mají rádi a jak si nás váží. Co více může 
být odměnou nám všem za vynaložené úsilí a práci? Jsou to rozzářené oči našich 
dětí, blízkých a přátel nad dárkem, který najdou pod vánočním stromečkem. Nemusí 
být drahý, je důležité, jestli je darovaný z lásky, vděčnosti a úcty. Vždyť ten největší 
a nejcennější dar má většina z nás po celý rok. Je to štěstí a zdraví. Starejme se 
o ně, šetřeme si je po celý rok, po celý život. Že je tomu tak, přijdeme většinou ve 
chvíli, kdy jedno či druhé ztratíme.

Úvodní slovo
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Také letos přistoupíme k hodnocení roku. O některých akcích jsme již informovali 
v loňském roce, kdy byly žádosti o dotace buďto podané, nebo fondem schválené.

Přidělené dotace:               Přidělená částka:

- dotace na zateplení školy     (z programu OPŽP) 11 062 179,--Kč
- dotace na zateplení školky   (z programu OPŽP) 2 687 218,--Kč
- dotace na zateplení lékárny (z programu OPŽP) 660 415,--Kč
- dotace kraje pro SDH  (zabezpečení akceschopnosti SDH) 25 500,--Kč
- dotace kraje pro SDH  (účast na povodních v Mělníku) 136 200,--Kč
- dotace Hyundai – „Dobrý soused“ (ke 100. výročí SDH Raškovice ) 45 000,--Kč
- dotace  na: „Separace bioodpadu v obci Raškovice“ (kompostéry) 600 311--Kč
- dotace na: „Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Raškovice“
  (malý traktor) 674 063,--Kč
- dotace na volbu Prezidenta ČR 54 040,--Kč
- dotace na volby do PS Parlamentu ČR 54 160,--Kč 
- dar za: „Soutěž obcí a měst ve výtěžnosti separovaného sběru
  odpadů…“ 20 000,--Kč

Realizované akce:   Skutečná částka s fi nanční účastí obce:

- zakoupení kompostérů pro občany 707 600,--Kč
- zakoupení malotraktoru 819 700,--Kč
- zpevněná plocha u bytového domu č.p. 391-392 60 000,--Kč
- cesta k bytovému domu č.p.393-394 80 000,--Kč
- zateplení ZŠ 18 959 500,--Kč
- zateplení MŠ 7 201 700,--Kč
- zateplení lékárny 2 538 300,--Kč

Požádané a připravované dotace:

-  připravovaná dotace na: „Bezpečný a bezbariérový chodník v obci Raškovice“
-  podaná dotace na: „ Zateplení a výměna oken kulturního střediska“

To by byl stručný průřez toho co jsme za letošní rok udělali.

Možná se někteří budete ptát, proč jsme dělali to a ne něco jiného. Dělá-
me to na co jsou vyhlášené dotační tituly, abychom obecní korunu, kterou mu-
síme dát z obecního rozpočtu, zhodnotili aspoň jednou tolik v konečném sou-
čtu. V letošním roce jsme na dotacích na jednotlivé projekty dostali z OPŽP
cca 15 684 200,--Kč. Spoluúčast obce 14 542 600,--Kč.  

Hodnocení roku 2013
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Důležité upozornění:

Již nyní upozorňujeme občany, že v období od 23. 12. – 1. 1. 2014 bude 
Obecní úřad Raškovice uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

V Obci Raškovice bylo zapsáno ve výpise ze stálého a zvláštního seznamu voličů 
celkem 1525 voličů. K volbám se dostavilo 979 voličů, což je 64,19 % z celkového 
počtu zapsaných voličů.

Počet vydaných obálek celkem                      979
Počet odevzdaných obálek celkem                978
Počet platných hlasů celkem                          969
Počet neplatných hlasů celkem                          9

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

Komunistická strana Čech a Moravy 258  hlasů
Česká strana sociálně demokratická 221  hlasů
ANO 2011 157  hlasů
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 84  hlasů
KDU – ČSL 59  hlasů
TOP 09 58  hlasů
Občanská demokratická strana 42  hlasů
Strana zelených 28  hlasů
Česká pirátská strana 20  hlasů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 17  hlasů
Strana svobodných občanů 13  hlasů
Hlavu vzhůru – volební blok 3  hlasy
Strana soukromníků České republiky 3  hlasy
politické hnutí Změna 2  hlasy
Dělnická strana sociální spravedlnosti 2  hlasy
Suverenita – Strana zdravého rozumu 1  hlas
Koruna Česká 1  hlas
LEV 21 – Národní socialisté 0   hlasů
CELKEM 969  hlasů

Víme, že je třeba ještě udělat v obci spoustu práce, zmiňované chodníky, opravy ko-
munikací, hasičárnu, tělocvičnu, autobusové stanoviště před Ondrášem a jiné. I na tyto 
investiční akce, pokud to bude možné, budeme chtít zajistit fi nanční prostředky z dotací.

  Jiří Blahuta, starosta

Výsledky voleb do PS PČR  25.-26.10.2013
– Obec Raškovice
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Dne 2.11.2013 se uskutečnilo v Kulturním středisku v Raškovicích Vítání občánků. 
Celkem bylo pozváno 15 dětí (12 dětí se narodilo v roce 2013, 3 děti se narodily kon-
cem roku 2012 a již nebyly přivítány do života).

Slavnostního přivítání do života a zápisu do pamětní knihy se zúčastnilo 14 dětí se 
svými rodiči, některé doprovodili také jejich sourozenci nebo prarodiče.

Krásnou atmosféru svátečního dopoledne navodily svým roztomilým vystoupením 
děti z Mateřské školy Raškovice. Předvedly svoje tanečky a básničky.

Starosta Obce Raškovice Jiří Blahuta přivítal všechny děti do života a jejich ro-
dičům popřál hodně štěstí a úspěchů při jejich výchově. Poté následoval zápis do 
pamětní knihy a předání malého dárku a fi nančního daru obce.

Na závěr se někteří rodiče se svými dětmi nechali vyfotografovat, aby měli vzpo-
mínku na tento den.            Jana Lepíková

Vítání občánků

A zase přišli ….
V pátek 6.12.2013  přišel mezi naše děti Mikuláš s čerty. Předškolákům, školá-

kům, hodným dětem, ale i těm raráškům rozdali celkem 417 balíčků.
Byla to celkem fuška, ale za pomoci starosty z Raškovic pana Jiřího Blahuty a sta-

rostky z Vyšních Lhot paní Dany Novákové to hravě zvládli.
Děti Mikuláši a čertům za nadílku poděkovali formou říkanek, básniček a písniček. 

Všechny určitě doufají, že příští rok opět přijdou.
Za to, že nadílka byla bohatá, patří dík nejen našemu starostovi panu Jiřímu Blahu-

tovi, ale i starostce Obce Vyšní Lhoty paní Daně Novákové a starostovi Obce Pražmo 
panu Marku Kaniokovi.

Děkujeme a těšíme se na další mikulášskou nadílku. 
Martina Taichmanová

Stejně jako v minulém roce, jsme se rozhodli na Vánoce pomoci prostřednictvím 
Skutečného dárku. Jedná se o projekt společnosti Člověk v tísni, která nabízí huma-
nitární a rozvojovou pomoc. Pomocí skutečného dárku jsme koupili 40 kuřat, které 
snad někomu v jihovýchodní Asii pomůžou ke štěstí. A mezi námi, těch 40 kuřat stálo 
jenom 500 Kč! (www.skutecnydarek.cz)

    1. chlapecký oddíl, skautské středisko Štít Pražmo

Mikulášská nadílka

Kuřata skutečně pomůžou!
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MUDr. Marie Mácová – dětský lékař, tel.: 733 685 195

27.12. Pátek 9,30 – 11,00 hod.
31.12. Úterý NEORDINUJE, akutní stavy ošetří MUDr. Kučerová Iva,
  Dětské středisko Dobrá, tel.: 558 641 266
  v ordinační době 7,30 – 10,00 hod. 

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař, tel.: 597 457 478
              776 202 709 
 18. 12. – 20.12. 2013 – NEORDINUJE, DOVOLENÁ

26.2.    – 28.2.   2014 – NEORDINUJE, DOVOLENÁ

Zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka – tel.: 558 691 066, 728 471 064 

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2014

Voda pitná (vodné)  33,08 Kč/m3 (bez DPH)    38,04 Kč (vč.15%DPH)

Voda odvedená (stočné)  30,48 Kč/m3 (bez DPH)    35,05 Kč (vč.15%DPH)

Severomoravské vodovody a kanalizace

             Ostrava a.s., 28, října 169, 709 45 Ostrava 1

        Ing. Albín Dobeš, PhD., ekonomický ředitel

Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří

Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vy-
bavení domácnosti, ale i způsob jejího 
osvětlení. Je třeba zajistit nejen potřebný 
světelný komfort, ale také musíme brát 
ohled na spotřebu elektrické energie. 

Podle informací společnosti EKO-
LAMP, která zajišťuje zpětný odběr a eko-
logickou recyklaci osvětlovacích z řízení, 
spotřebovávají úsporné světelné zdro-

je o 25–90 % méně elektrické energie 

v porovnání se standardní žárovkou. Kva-
lita světla, které poskytují, je navíc stejná.

Klasické wolframové žárovky pro-
to byly postupně nahrazeny úspornými 
světelnými zdroji: jde zejména o kom-
paktní a lineární zářivky a světelné zdroje 
na bázi LED technologie. Ty nabízejí po-
třebný světelný komfort a zároveň šetří 
elektrickou energii. S rapidním růstem 
počtu úsporných žárovek proto roste 

5
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O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena 
tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./
ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích 
zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbyt-
kových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz

také potřeba jejich recyklace v okamži-
ku, kdy doslouží: obsahují totiž malé 
množství toxické rtuti.

Úsporky se musí odborně recyklovat

Zatímco vysloužilé wolframové žá-
rovky bylo možné hodit do koše spo-
lečně se směsným odpadem, úsporné 
světelné zdroje je třeba odborně zlikvi-
dovat. Zásadním důvodem pro recyklaci 
je toxická rtuť, která je uvnitř světelného 
zdroje neškodná a pro svícení nutná. 

Zdraví a životní prostředí rtuť ohrožu-
je jen při neodborné likvidaci a pouze ve 
vysokém množství. V úsporných zářiv-
kách je rtuti jenom zanedbatelné množ-
ství (cca 2–5 mg), například v klasickém 
teploměru je rtuti 500krát více. Dalším 
důvodem k recyklaci je obsah cenných 
druhotných surovin. 

V Česku lze nefunkční úsporné svě-
telné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě 
s elektronikou, ve sběrných dvorech 
obcí či do malých sběrných nádob, které 
se nacházejí v obchodních centrech, úřa-
dech nebo v řadě fi rem. 

Více informací o rozmístění těchto ná-
dob a správné likvidaci osvětlovacích za-
řízení je k dispozici na www.ekolamp.cz. 

Bohužel, kvůli nevědomosti či lenosti 
spotřebitelů, končí každoročně na sklád-

kách až 60 procent doma použitých a vy-
řazených úsporných světelných zdrojů. 
To představuje značnou ekologickou zá-
těž více než tisíce tun směsi skla, plastů, 
kovů a zhruba 75 kilogramů toxické rtuti 
ročně. Pokud by se toto množství dosta-
lo do přírody, mohlo by znečistit vodu 
v objemu prakticky pěti vodních nádrží 
Lipno.

Rozbitá „úsporka“ není pohroma

Úsporné zářivky jsou velmi odolné 
a při běžné manipulaci únik rtuti ne-
hrozí. Nicméně při náhodném rozbití 
je vhodné místnost vyvětrat, střepy 
zamést například do zavařovací skleni-
ce a odvézt na sběrný dvůr. V každém 
případě vysloužilé zářivky, ať už rozbité 
nebo vcelku, do běžného odpadu ani na 
skládku nepatří.

„Při ukládání většího množství 
úsporných světelných zdrojů na sklád-
kách komunálního odpadu dochází 
k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy 
a vody,“ vysvětluje Matěj Man z orga-
nizace Arnika. Větší koncentrace rtuti 
mohou znečistit půdu i vodu, v níž se 
rtuť může transformovat do obzvláště 
nebezpečné organické formy, která je 
nebezpečná především pro nervovou 
soustavu.
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Odpady, odpady, odpady...

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výše místního poplatku na rok 2014 bude zveřejněna v lednu na našich internetových 
stránkách: www.raskovice.cz

Značení popelnic v roce 2014

Nové známky na popelnici budou poplatníkům předávány při platbě poplatku za 
odpady. Při bezhotovostní platbě si poplatník musí známku osobně převzít na obec-
ním úřadu.

Třídění odpadu

V soutěži o Keramickou popelnici (ve sběru plastu, papíru a skla) jsme se umístili 
na krásném 3. místě. Krajský úřad společně s fi rmou EKO-KOM nás za to odměnili, 
dostali jsme peněžní dar ve výši 20.000,- Kč. 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
28. 11. 2013

ODPADY NEJLÉPE TŘÍDÍ OBYVATELÉ HRADCE NAD MORAVICÍ, Z MENŠÍCH 

OBCÍ JE NA ŠPICI LHOTKA. MEZI REGIONY V ČR JE MORAVSKOSLEZSKÝ 

KRAJ SKOKANEM V TŘÍDĚNÍ.

Vítězem soutěže O keramickou popelnici 2013 za nejvyšší mno žství vytří-

děného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na osobu a rok v našem kraji 

je Hradec nad Moravicí, druhý je Třinec a třetí Opava. Jde o zástupce měst 

v kategorii nad čtyři tisíce obyvatel. Mezi menšími obcemi do čtyř tisíc obyva-

tel uspěly obce Lhotka, Trojanovice a Raškovice. Třinec přitom v předchozích 

letech soutěž několikrát vyhrál a také další obce a města z řad vítězů jsou na 

špici žebříčku už devět let – tedy po celou dobu konání soutěže, kterou spo-

lu s krajem pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Skokany 

v množství vytříděného odpadu jsou za minulý rok obec Petrovice u Karviné 

(nárůst o 34 %) a města Rýmařov (nárůst o 27 %) a Studénka (nárůst o 24 % 

oproti roku 2012). 
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„Dvě třetiny obyvatel kraje odpady třídí. Není to jen díky osvětovým kampaním, 
ale opravdu velký vliv má pravidelné navyšování počtu separačních nádob v obcích 
i městech. Leckde jde o dvojnásobek počtu oproti loňsku. Moravskoslezský kraj 
vynakládá na podporu třídění ročně statisícové částky. Obce a města s nejlepšími 
výsledky si výborně vedou dlouhodobě, ale těší mne, že si také kraj celkově polep-
šil. V roce 2010 jsme byli v porovnání mezi kraji poslední s necelými 31 kilogramy 
vytříděného odpadu na hlavu, vloni jsme poskočili už na desáté místo a v meziroč-
ním nárůstu patříme k nejlepším – ve srovnání let 2011 a 2012 je to nárůst o 7 %, 
o rok dříve to bylo dokonce 15 % oproti předchozímu roku 2010. Znamená to téměř 
38 kg vytříděného odpadu na občana kraje za rok 2012 – přitom třeba v roce 2004 
to bylo jen něco přes 19 kilo. Horší výsledky jsou stále především tam, kde je vyšší 
nezaměstnanost, a kde se častěji objevuje také problém s lokálními topeništi a špat-
ným ovzduším vlivem pálení odpadů“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Daniel Havlík. 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. v rámci dlouhodobé spolupráce 
s Moravskoslezským krajem na projektu Intenzifi kace odděleného sběru a využívá-
ní vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky podporuje rozvoj 
třídění odpadu v regionu a vynakládá přitom milionové částky. „V letošním roce bylo 
v rámci projektu poskytnuto zdarma městům a obcím Moravskoslezského kraje té-
měř 900 barevných kontejnerů na tříděný odpad“, sdělil regionální zástupce společ-
nosti EKO-KOM, a.s. Lubomír Janda.

„Velké díky patří především všem občanům našeho kraje, kterým není lhostej-
né věnovat separaci odpadů svůj čas“, dodal závěrem náměstek hejtmana Daniel 
Havlík.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici 2013:

Do 4 000 obyvatel Nad 4 000 obyvatel

Obec Lhotka Město Hradec nad Moravicí
Obec Trojanovice Město Třinec
Obec Raškovice Statutární město Opava
Obec Pustá Polom Město Kravaře
Obec Nová Pláň Město Bílovec

EKO-KOM, a.s.

Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
Šárka Nováková, tisková mluvčí
Sarka.Novakova@ekokom.cz 
tel.: 602 186 205
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Kompostéry

V listopadu bylo předáno občanům, 
kteří projevili v anketě v roce 2012 zá-
jem, celkem 190 ks kompostérů. Jed-
nalo se o 40 ks kompostérů o objemu 
740 lt a 150 ks kompostérů o objemu 
900 lt. Tyto byly dány občanům do vý-
půjčky na 5 let. 

Obec Raškovice na své pozemky 
umístí 30 ks kompostérů o objemu 900 lt 
a 5 ks kompostérů o objemu 2000 lt.

Celkové náklady na pořízení kompo-
stérů a štěpkovače činily 707.600,- Kč. 
V listopadu nám přišla na účet částka z Operačního programu životního prostředí ve 
výši 600.311,- Kč, to znamená, že Obec Raškovice investovala do pořízení kompo-
stérů a štěpkovače 107.289,- Kč.  

Na semináři o kompostování jste byli informování o doplňkových produktech ke 
kompostování. Seznam produktů včetně cen je uveřejněn na našich internetových 
stránkách www.raskovice.cz (obecní úřad/řešení životních situací/kompostování). 

V případě zájmu volejte na 558 692 220, paní Taichmanová.
 

Sběrný dvůr

provozní doba: každý pátek 14,30 – 18,00 hod.

   každou sobotu   8,00 – 11,00 hod.

zavřeno:  20.12.2013 - 31.12.2013  dovolená

Ještě k významnému výročí naší školy

Snahy rodičovské veřejnosti z Raš-
kovic, Morávky, Pražma, Vyšních Lhot 
a Krásné o založení vícetřídní nebo pří-
mo měšťanské školy se objevily už před 
první světovou válkou, kdy se zanedba-
ný kout Těšínska začal zásluhou neúnav-
ných vlastenců a osvětových pracovníků 
národnostně probouzet a uvědomovat.

Ale teprve nově vzniklá Republi-
ka československá dokázala touhu po Slavnostní otevření nové školy v roce 1961
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hlubším a kvalitnějším vzdělání mládeže 
v kraji pod Lysou horou vyslyšet a na-
plnit.

Velké zásluhy na zřízení měšťanky 
v Raškovicích měl tehdejší raškovický 
starosta Josef Adámek. Jednal s vlá-
dou a se zemskými úřady a dohodl se
se starosty čtyř okolních obcí, že společ-
nými silami a za přispění státu školu zří-
dí, po nezbytných stavebních úpravách,
ve Dvorku – v dřívější arcivévodské hos-
podě a skladu knížecího truňku.

19. září 1923, kdy adaptační prá-
ce ještě probíhaly, se konal zápis do 
1. třídy měšťanské školy, k němuž se 
podle podrobných dochovaných zázna-
mů ředitele Filipa Kovala dostavilo přes 
80 dětí. Přijatých bylo 63 (40 chlapců 
a 23 děvčat): z Raškovic 27, z Morávky 
15, z Pražma 9, z Vyšních Lhot 8, z Krásné 3 a ze Skalice 1.

Vyučování bylo zahájeno 1. října 1923. Před žáky předstoupili dva učitelé, Filip 
Koval – ředitel a jeho žena Bedřiška, kteří přišli do Raškovic z Vratimova. První ne-
úplný školní rok vyučovali v jedné třídě všech 63 žáků sami dva, a to s minimálními 
pomůckami.

Pro zajímavost uvádíme jména 27 raškovických žáků i s popisným číslem:
Dyba Jan (21)    Nytrová Ludmila (45)
Hrabec František (182)  Pastorek Jan (31)
Kaňok Jan (164)   Ručka Edvard (220)
Kohut Karel (42)   Ručka František (220)
Kopeček Rudolf (206)   Ručková Františka (220)
Kubala Bohuslav (63)   Rydzovská Marie (2)
Kubošová Marie (170)   Římanová Božena (60)
Mališová Marie (20)   Skotnica Jan (48)
Matera Josef (138)   Sládečková Anna (204)
Matulová Cecilie (66)   Šebesta František (112)
Meca Josef (4)   Šebesta Leopold (31)
Mecová Marta (148)   Švrčina Ludvík (143)
Muroňová Marie (127)   Trlíková Marie (125)
Nitra Josef (104)

Učitelský sbor Měšťanské školy v Raškovi-
cích (šk.rok 1947-48)
sedící zleva: Vlasta Muroňová, Marie Galiová, 
ředitel Filip Koval (končil ve funkci), Jarmila 
Šmírová, Marie Máchová
stojící zleva: Jan Valášek, katecheta Karel Ma-
jer, Rudolf Muroň, Eduard Mališ
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Za 90 let trvání školy v jejím čele stáli 
tito ředitelé:
Filip  Koval  1923 - 1941
Rudolf  Muroň  1941 - 1946
Filip  Koval  1946 - 1948 
Josef  Baron  1948 - 1949
Rudolf  Muroň  1949 - 1953
Josef Nikel  1953 - 1968
Jan Bujnoch  1968 - 1978
Alois  Řeha  1978 - 1990
Mgr.  Václav  Strakoš  1990 - 2008
Mgr.  Hana  Kachtíková 2008 – dosud

A ještě životní příběh jednoho absolventa Měšťanské školy v Raškovicích, na něhož 
může být naše obec právem pyšná a jehož otce najdeme mezi prvními žáky.

Významný rodák profesor RNDr. Richard Pastorek, CSc

Při vydání úspěšné publikace Památníku Raškovic
„Tradiční mluva v podhůří Beskyd“ fi gurovalo jméno pana 
profesora mezi jejími autory. Kdo pozorně sleduje obsah 
obecního čtvrtletníku Raška, nachází tam řadu článků, pod 
nimiž je  významný rodák podepsán. Těmito počiny se zvidi-
telnil a vešel ve známost většiny obyvatel obce. 

Ve Vlastivědném sdružení Památníku Raškovic nezištně 
přispívá svými rozsáhlými znalostmi a schopnostmi ke zdárné 
činnosti tohoto spolku.

Vzhledem k popisovaným aktivitám považujeme za nutné 
přiblížit osobnost pana profesora následujícími údaji z jeho životopisu. Narodil se
11. listopadu 1940 v Raškovicích rodičům Anežce a Janu Pastorkovi (č. 31). Raško-
vickou měšťanku ukončil v roce 1954.

Po maturitě na místeckém gymnáziu ( tehdy jedenáctileté střední škole ) na-
stoupil na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde studoval 
učitelskou aprobaci chemie-fyzika. Po úspěšném ukončení vysokoškolského studia 
v roce 1961 nastoupil dvouletou vojenskou službu. Po návratu do civilu se vrací na 
přírodovědeckou fakultu jako asistent katedry anorganické chemie. Jeho služební 
postup byl vzhledem k pracovním výsledkům a vědecké činnosti velice rychlý. Po 
třech letech se stává odborným asistentem. Následuje získání titulu RNDr. i pro
anorganickou chemii (1969). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena po obhájení 
kandidátské dizertační práce na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze, to se 

12

Dětské radovánky před bývalou měšťankou 
v pozadí část „Dvorku“ (60. léta 20. stol.)
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psal rok 1977. Po jedenácti letech byl díky úspěšnému habilitačnímu řízení jmenován 
docentem pro obor anorganické chemie (habilitace – právo přednášet na vysoké ško-
le). V roce 1998 byl prezidentem republiky jmenován vysokoškolským profesorem. 
Tato vynikající odborná kvalifi kace mu otevřela cestu k dalšímu postupu na pracovi-
šti Palackého univerzity. V letech 1972-1990 vykonával funkci tajemníka katedry, od 
roku 1990 až do roku 2006 byl vedoucím katedry anorganické a fyzikální chemie. Byl 
také členem vědecké rady Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity a Karlovy 
univerzity v Praze a členem Akademické rady. Za dlouholetou záslužnou práci je drži-
telem stříbrné a zlaté medaile Univerzity Palackého.

Pan profesor Pastorek je autorem nebo spoluautorem 64 vědeckých prací v za-
hraničí a 87 v tuzemsku. Jako autor nebo spoluautor vydal 15 vysokoškolských skript 
a jednu monografi i. Podílel se na řadě projektů jak na vlastní univerzitě, tak i mimo 
ni. Rozsáhlá byla i jeho pedagogická činnost mimo Palackého univerzitu. Je členem 
a dlouhá léta byl i funkcionářem České společnosti chemické, za což mu byla uděle-
na Hanušova medaile.

Po výčtu pracovních aktivit se ještě stručně zaměříme na některé údaje z osob-
ního života. V roce 1963 se oženil s PHDr. Libuší Smékalovou, středoškolskou profe-
sorkou. Rodina má své pracovní působení i domov v Olomouci.

Pan profesor na své rodiště samozřejmě nezapomíná, často navštěvoval rodiče, 
příbuzné i bývalé spolužáky. K jeho největším zálibám patří kopaná. Pozorně sleduje 
dění v raškovickém fotbale, v současné době zpracovává jeho historii. Je také čle-
nem oddílu Sigmy Olomouc.

Po smrti maminky Anežky Pastorkové, které chybělo ke stým narozeninám jen 
půl roku, se spolu s bratrem Radoslavem starají o rodný domek a zahradu.

      Kronikáři Anežka a Jiří Nitrovi 

Co se děje na raškovické škole…

Letošní rok je pro školu hodně vý-
znamný, plný změn a novinek.

1.října si škola připomněla své již 
90. narozeniny, což by jí nikdo nehádal, 
neboť mládne společně s dětmi, které 
školu navštěvují.

Narozeninový den si škola užila. Dopo-
ledne ji navštívili žáci nejen současní, ale 
také bývalí a rovněž návštěvníci, kteří se 

do školy chtěli přijít podívat ze zvědavosti. 
Jak se změnily třídy, učebny, chodby, žáci 
i zaměstnanci. Kromě prostor a usměva-
vých tváří se mohli hosté seznámit s his-
torií školy, prolistovat si staré kroniky, ob-
divovat dochované staré tiskopisy i práce 
žáků a srovnávat, jak se učilo kdysi a dnes.

Odpolední oslavy byly věnovány všem 
pedagogům školy, kteří za dlouhou historii 

Základní škola informuje
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Škola i školka teď působí úplně jiným 
dojmem, je vizitkou obce a září novotou.

Významné úspěchy školy

Co nás velmi 
potěšilo a motivo-
valo k dalším čin-
nostem, jsou dvě 
významná oceně-
ní pro školu, kte-
rá jsme obdrželi 
v měsíci říjnu.

Jsou získána 
zásluhou žáků 
i pedagogů školy.

Výrazná akti-
vita žáků v environmentální oblasti spo-
lečně s dalšími ekologickými činnostmi 
školy byla oceněna referenčním listem 

v rámci hodnocení Ekologických škol 

Moravskoslezského kraje za mimo-

řádné aktivity v oblasti environmen-

tálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

ve školním roce 2012/2013.

školu měnili a tvořili, významným hostům. 
Žáci předvedli ukázky svého talentu v ob-
lasti hudby, dramatiky i tance.

Hosté přinesli krásné narozeninové 
dárky už jen tím, že školu navštívili a oce-
nili pochvalnými slovy.

Za obrovský „narozeninový dar“ je tře-
ba poděkovat zřizovateli školy, Obci Raš-
kovice, který dospěl k názoru, že aby ško-
la mohla kvalitně dál sloužit žákům a tvořit 
zdravé jádro obce, bude zapotřebí ji pod-
pořit „zdravotně“, a to v podobě výrazné 
plastické operace. Nyní už můžete všichni 
posoudit, zda se akce zdařila. Nový kabát, 
nová okna, oprava střech, zcela nový sys-
tém vytápění má přinést úspory fi nanční, 
tepelné, ale hlavně pro žáky má vytvořit 
nové a esteticky přívětivé prostředí. Ra-
zantní teplotní změna je patrná již nyní na 
začátku zimy a barevná škola určitě rozzá-
ří dětské oči již při vstupu do areálu ško-
ly. Pracovní soboty i neděle se vyplatily. 
Rozsáhlá rekonstrukce byla zvládnuta pod 
bedlivým dohledem zejména pana staros-
ty Blahuty, ale také ostatních zastupitelů, 
kteří akci průběžně úpěnlivě sledovali.

Velké poděkování za vstřícnost a tr-
pělivost při čtyřměsíčním budování patří 
také zaměstnancům školy a především 
provozním zaměstnancům, kteří museli 
průběžně zvládat provoz školy za chodu 
staveniště.
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Škola rovněž převzala ocenění za 
aktivity v oblasti práce s žáky v rámci 

minimální prevence a byla vyhodno-
cena jako nejlepší škola v okrese Frý-

dek-Místek a jedna z 5 škola Morav-

skoslezského kraje ve školním roce 

2012/2013.

„Podpora přírodovědného a tech-
nického vzdělávání v Moravsko-

slezském kraji“

Moravskoslezskému kraji se podařilo 
získat přes 216 milionů korun na realiza-
ci projektu „Podpora  přírodovědného 
a technického vzdělávání v Moravsko-
slezském kraji“ (NatTech MSK), regis-
trační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008“), 
který je fi nancován z Evropského soci-
álního fondu a ze státního rozpočtu ČR 
prostřednictvím Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cíl tohoto projektu: investiční a me-
todická podpora přírodovědného a technic-
kého vzdělávání na středních a základních 
školách.

Doba realizace: 1.8.2013 – 30.6.2015, 
udržitelnost ještě tři roky po ukončení fi -
nancování projektu, týká se investičního 
majetku.

15

V rámci této aktivity jsou podpořeny 
aktivity zaměřené na:

rozvoj a podporu spolupráce 

středních a základních škol a spolu-

práce se zaměstnavateli nebo jejich 

zástupci v oblasti přírodovědného 

a technického vzdělávání. Cílem pod-

porované aktivity je podnítit zájem 

žáků SŠ a ZŠ o technické a přírodo-

vědné obory cestou intenzivní dlou-

hodobé spolupráce mezi ZŠ a SŠ v re-

gionu.

Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity:
• Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro 

povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou 
na přírodovědné a technické vzdělává-
ní. 

• celoroční, pravidelně se opakující vol-
nočasové aktivity zaměřené na pří-
rodovědné a technické vzdělávání 
pro žáky základních škol (jejich obsa-
hová náplň musí navazovat na ŠVP 
příslušné ZŠ) s využitím moderních 
učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně 
podle možností v kombinaci s využitím 
dílen zaměstnavatelů. 

• programy vzájemného učení, kde žáci 
SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ 
vzdělávací aktivity/projekty zaměřené 
na přírodovědné a technické vzdělávání. 

• SŠ nabídnou základním školám svá 
odborná pracoviště a laboratoře pro 
realizaci výuky. Vzniknou tzv. otevřené 
dílny, které umožní pracovní vyučování 
pro žáky ZŠ. Žáci ZŠ tak získají kon-
krétní představu o technickém/příro-
dovědném oboru (kvalifi kaci) formou 
osobní zkušenosti. 

Jak se zapojení žáků naší školy do 
projektu daří, můžete posoudit v násle-
dujících článcích.
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„Dne 21.11.2013 se naše třída 8.A 
zúčastnila technického workshopu na 
SOŠ Lískovec. Poté co jsme se rozdělili 
na dvě skupiny, kluky a holky, šly holky 
s p.učitelem Luskem do jedné z tříd vy-
zkoušet různé technické vymoženosti. 
Kluci byli s p.učitelkou Rozinkovou a vy-
počítávali kmity matematického kyvadla. 
Pak se skupiny přehodily, a když splnily 
program(práci), odebraly se k odchodu 
na oběd v jídelně. Odjeli jsme zpět ke 
škole, kde jsme zhodnotili dnešní den 
a všichni byli spokojení.“

Biolková Verča, Bezkidová Romča 8.A

„19. 11. 2013 k nám zavítali učitelé 
ze SŠ elektrotechnické v Ostravě, aby 
nám předvedli, co se učí u nich ve škole 
a jak pracují jejich studenti a učni v ho-
dinách. Předvedli nám robotické staveb-
nice, ze kterých jejich studenti postavili 
a naprogramovali robota Boloida, který 
běhal, cvičil a dělal kliky. Ještě více se 
nám líbil robotický pejsek, kterého jsme 
ovládali tleskáním. Uměl panáčkovat, vá-
let sudy, prosit o pamlsek. Učitelé nám 
zároveň ukazovali na počítači, jak se ta-
kové stavebnice programují. 

Roboty jsme si mohli půjčit a pohrát 
si s nimi. Bylo to senzační.

Z robotů jsme byli nadšeni a myslím, 
že někteří z nás už si vybrali své vysněné 
školy.“   Žáci 7., 8. a 9. tříd

Odborné výuky na SOŠ ve Frýdku –
Místku, školy na ul.Lískovecké i na Hrázi, 
se zúčastní žáci 7.-9.tříd. Pro ně je také 
připraven kroužek zabývající se údržbou 
a opravami automobilů, který se bude 
konat na dílnách ve Frýdlantě n. O. Pro-
tože celý projekt včetně přepravy žáků 
a stravování je hrazen z projektu, mohou 
se jej účastnit všichni žáci, i ti, kterým by 
fi nanční záležitosti mohly činit problémy.

Žáci se již nyní mohou seznamovat 
s obory a pracovišti, které by se jim v bu-
doucnu mohly stát důležitým mezníkem 
při výběru povolání.

Zápis žáků k povinné školní 
docházce ve školním roce 

2014/2015

se koná v úterý 11.února 2014

od 13:00 – 18:00 hod.

a ve středu 12.února 2014
od 9:00 – 13:00 hod. v hlavní budově školy.

S sebou prosím vezměte rodný list 
dítěte, žádost a evidenční list, který si 

můžete vyzvednout předem ve své ma-
teřské škole, na sekretariátu školy nebo 

stáhnout z webu.
Těšíme se na všechny budoucí prvňáč-

ky a jejich rodiče!
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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turistických značek i hledání v mapě. Aby-
chom si mohli dát lahodný špekáček, mu-
sel každý z nás cestou přibrat trochu dře-
va na oheň. Kalorický oběd jsme rychle 
vyběhali v lanovém centru a cestou zpět 
na Sluňákov jsme ještě stihli pár her na 
zahřátí.  Ani večer jsme neměli čerstvé-
ho vzduchu dost a tak se děti rozdělily do 
družstev a vyrazily na stezku odvahy, kte-
rá pocuchala nervy nejednomu odvážlivci. 

Čtvrtek se nesl opět v duchu adrena-
linové zábavy. Nejprve jsme šli lovit do 
blízkého rybníka vodní živočichy a učili 
se je poznávat. Posléze nás voda opět 
neminula a prověřili jsme si vzájemnou 
toleranci a schopnost spolupráce při plav-
bě na raftech. Děti byly nadšené a ještě 
netušily, že je čeká úkol nejtěžší. Byli roz-
děleni do několika družstev a museli sami 
postavit stan dle návodu, rozdělat oheň 
a připravit těsto na sladké hady, které si 
každý po skončení programu opekl na 
ohni. Večerní diskotéka jen završila náš 
pobyt a páteční zhodnocení programu 
bylo už jen klidným zakončením celotý-
denního shonu.

Chtěla bych poděkovat všem pracov-
níkům Sluňákova za připravený program 
a panu učiteli Veselkovi za přípravu her 
i večerních akcí. 

 Mgr. Vendula Chodurová  

17

Sluňákov s páťáky

V týdnu od 11.11.-15.11.2013 absol-
vovalo 32 dětí z 5.A a 5.B krásný pobyt 
v Horce nad Moravou. Celý týden byl ve 
znamení ekologie a rozvíjení pozitivního 
vztahu k přírodě i dětí navzájem. Pozná-
vali zákonitosti přírody, experimentovali, 
pozorovali rostliny i vodní živočichy, učili 
se spolupracovat. 

Program s názvem „Zelený ostrov“ 
dětem pomocí jednoduchého příběhu 
a pokusů pomohl objevovat návrat života 
na místa zničená výbuchem sopky. Kaž-
dý z dnů se nesl v jiném duchu a všichni 
žáci prožili naplno celý týden. Během prv-
ního dne, kdy se seznámili s ekodomem 
a jeho fungováním, se vrhli všichni na 
experimenty se sopkou.  Ve skupinkách 
si vymodelovali své dílo a následně pak 
venku probíhaly pokusy výbuchů. Akč-
ní zábava všechny nadchla a těšili se na 
následující den, který seznámili s význa-
mem rostlin v přírodě. Skoro celý den 
strávili pobíháním venku a hledáním růz-
ných druhů semínek. Vše třídili, přiřazova-
li jednotlivým rostlinám a učili se chápat 
důležitost rostlin v naší potravě. 

Ve středu jsme absolvovali celodenní 
výlet a viděli na něm stopy bobrů a jejich 
příbytky. Pomocí her si osvěžili znalosti 

Tradiční akce na škole
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Strašidelná škola

Dne 7. 11. 2013 proběhla na naší 
škole v rámci prevence užívání drog a ri-
zikového chování akce s názvem Straši-
delná škola.

Již ráno se ve škole objevily děti 
s maskami strašidel, příšer a jiných za-
jímavých bytostí a o velké přestávce se 
přišly ukázat do tělocvičny školy, kde 
se konala promenáda v kruhu a focení 
všech strašidel. Celkem se tak v jed-
nu chvíli sešlo v tělocvičně školy velké 
množství strašidel a vypadala velmi ne-
bezpečně, nechyběly ježibaby, zombie, 
bílé paní, čarodějnice a další.

Před večerní návštěvou školy se 
soutěžilo ještě ve výzdobě tříd. Poro-
tu tentokrát tvořili žáci školy, kteří jsou 
členy žákovského parlamentu a učitelé, 
kteří nakonec rozhodli takto: třetí místo 
získala třída 6. B, druhé místo vybojova-
la třída 5. B a zvítězila zaslouženě třída
7. B. Velký dík ovšem patří všem žákům 
školy, protože bez jejich výzdoby třídy 
a pomoci, by strašidelná škola býti ne-
mohla. Všichni žáci za svou snahu dosta-
li sladkou odměnu.

Od pěti večer již začala ta pravá mela. 
Pomocníci z řad žáků, kteří představovali 
strašidla, se připravili na davy lidí, které 
se očekávaly a které se i dostavily. Nej-
prve všichni účastníci měli za úkol vybrat 
nejlepší strašidlo vyrobené žáky. K hla-
sování sloužila víčka od PET lahví, které 
každý z žáků i rodičů obdržel na začátku 
trasy. A jak to dopadlo?  První místo ob-
sadil David Čarvaš z první třídy za svůj 
perníkový hřbitov, druhé místo získala 
Barbora Stuchlíková z 1. B třídy a na tře-
tím místě se umístily sestry Babulíkovy 
z 1. A. Zkrátka ale nepřišli ani ostatní. 

Všichni, kteří vyráběli strašidla, dostali 
sladkou odměnu za svou snahu. Poté se 
již všichni účastníci vydali na trasu. Ná-
vštěvníci si mohli prohlédnout nádherně 
vyzdobené třídy, projít se školou, která 
byla nasvícena jen svíčkami, a nechat se 
vystrašit žáky druhého stupně. Jestliže 
prošli celou trasu, mohli se za odměnu 
podepsat na desku odvahy.

Chtěl bych moc poděkovat všem 
žákům druhého stupně, kteří strašili 
po celé trase, všem třídám za výzdobu 
školy, všem zaměstnancům školy, kte-
ří se na akci podíleli, paním učitelkám 
a učitelům, kteří se dobrovolně přihlásili 
k dozoru nad žáky, paní ředitelce, která 
nám tuto akci povolila, a sdružení rodičů, 
které nám zaplatilo pomůcky a ceny do 
všech soutěží. Rodičům, kteří se akce 
zúčastnili a přispěli na dobrovolném 
vstupném. Tyto peníze budou použity 
pro děti ze školy.

Za organizaci a přípravu Marek Veselka

Den stromů

22. října slaví stromy  „svůj svátek“ 
– Den stromů.  Letos se do oslav zapoji-
la opět celá raškovická škola. Protože si 
uvědomujeme důležitost zdravých stro-
mů pro celou planetu a život lidí, rozhodli 
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jsme se věnovat tomuto tématu delší 
čas – tedy celý týden až do pátku 25. 10.  

Zaměřili jsme se na stromy ovocné.  
Prvňáčci pracovali s jablíčky a zkoumali 
život jabloní,  druháci  hrušní, třeťáci si 
všímali švestek, čtvrťáci třešní a páťáci 
ořešáků. Téma daného stromu si žáci 
zpracovávali v různých vyučovacích 
předmětech – výtvarné, pracovní, hu-

dební výchově, v prvouce a přírodovědě, 
ve slohu a literární výchově.  Výsledky 
svého snažení pak jednotlivé třídy vy-
stavily na dveřích učeben a výstavkách 
ve třídách a na chodbách. Do projektu 
se zapojily vařením ovocných kompotů 
a čajů a pečením jablečného štrúdlu také 
děti ve školní družině.

Starší žáci vyrazili do přírody. Podaři-
lo se jim zasadit celkem 
1100 stromů ve Vyšních 
Lhotách na Kršlích, 
v Nižních Lhotách, na 
Pražmě, na Mohelnici 
a na Krásné. Ve výuce se 
věnovali tématům škůd-
ci a ochránci stromů, 
zahradníkův rok a jeho 
péče o stromy, vitamí-
ny z ovoce, stromy pro 
zdraví, zajímavé a málo 
známé ovocné stromy.

„Broučkiáda“

Mateřská školka v Raškovicích ve 
spolupráci se sdružením přátel MŠ a ro-
dičů uspořádala akci pro děti s názvem 
„Broučkiáda“. 

Zahájení proběhlo v podvečer dne 
31. 10. 2013 u mateřské školky. 

Děti se zapsaly do soutěže a za do-
provodu svých rodičů, příbuzných nebo 
známých splnily první úkol v podobě 
písničky či básničky. Účast byla vysoká 
a pořadatelé krátili čas čekání na postup 
podáváním drobných sladkostí. Před 
postupem na další stanoviště si děti za-
pálily svíčky nebo rozsvítily žárovičky ve 
svých lampiónech.  Potom všichni vyra-

zili na okružní trasu plnit 
další disciplíny. 

Stezka vedla ko-
lem agitačního stře-
diska, kolem toku řeky 
Morávky a pokračovala 
směrem k hospůdce 
u Bobra, kde byl také 
cíl Broučkiády. Na různých stanovištích 
děti plnily zadané úkoly, a po jejich ab-
solvování obdržely odměněnu ve formě 
laskominek 

Poslední stanoviště bylo připravené 
u restaurace „U Bobra“. Tam paní uči-
telka namalovala dětem obličeje, aby 
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Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky

Dne 21.9.2013 proběhl čtvrtý ročník 
sportovního odpoledne SOPM. Letos se 
konal v obci Krásná na Haťoku. Začátek 
byl ve 14 hod., kdy dorazilo k nástupu 
všech deset obcí plus soubor Ostravič-
ka jako hosté, a jedna družební obec ze 
Slovenska. Každá pořádající obec si při-
praví pro soutěžící své sportovní discipli-
ny, jenom dvě jsou povinné a to pro děti 
štafetový skok v pytli a pro dospělé hod 
vajíčkem. Sportovní den je zkouškou jak 
máme šikovné děti, či dospělé. 

Za naší obec reprezentovali: 
přenos vody - Petr Hrabec, Eda Muroň, 

Bára Kotasková. 
střelba - Adám Skotnica, Karolína Kvasni-

cová, Bára Nitrová
hod frisbii - Honza Hrabec, Michaela

Dolechová, Aneta Muroňová
překážkový běh - Jaroslav Dolech,

Anežka Švrčková, Kristýna Kvasnicová
a za dospěle Eduard a Lucie Muro-

ňovi a David Rusňák se Simonou Carbo-
lovou.

20

se z nich stali broučci. Potom děti na 
oplátku pomalovaly také obličeje svých 
rodičů. Závěrem všechny děti dostaly 
vzpomínkovou medailí, jako památku na 
krásný podvečer plný zážitků. 

Sdružení přátel mateřské školy Raš-
kovice zajistilo pro účastníky posezení 
v restauraci a také malé občerstvení. Po-
hodu pěkného večera doplňovalo plápo-
lání ohně v krbu. Čajíček zahřál a sladký 
zákusek, který je specialitou této restau-
race, všem velmi chutnal. Poté se všichni 
s úsměvem na tváři odebrali do svých do-
movů. Myslím, že se nám celá akce vy-
dařila a proto věřím, že nebyla poslední. 

Bc. Barbora Pánková
vedoucí učitelka
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O tom že naši borci byli připravení 
a že měli řádně natrenované nebylo po-
chyb. S přehledem zvítězili s 16,5 body 
nad druhými Nošovicemi s 31 body. Tím-
to chci poděkovat reprezentantům naší 
obce za tak výborný výsledek. Poděko-
vání patří i pořádající obci Krásná přede-
vším Antonínu Tulachovi ml. a jeho ko-
lektivu, kteří celý sportovní den bez jedi-

Obec
Přenos 

vody

Střelba 

ze vzdu-

chovky

Hod 

frisbee

Překáž-

kový běh

Skok v 

pytli

Děti 

celkem

Co se 

robí na 

Krásné

Hod 

vejcem

Dospělí 

celkem

Obce 

celkem

Dobrá 7 8 1 12 9 7 10 10,5 11 10

Dobratice 10 2 11 8 8 8 4 4,5 5 6-7

Krásná 2 7 6 2 7 2-3 2 6 3-4 3

Morávka 5 10 5 3 5 4 11 8,5 10 6-7

Nižní Lhoty 12 5 9 9 6 9-11 8 10,5 9 11

Nošovice 9 6 2 4 3 2-3 6 1 1 2

SLPT

Ostravica
11 4 7 10 1 6 7 2 6 4

Pražmo 6 11 3 5 4 5 9 7 8 5

Raškovice 1 1 4 1 2 1 3 4,5 2 1

Svederník 4 12 10 6 12 12 5 3 3-4 9

Vyšní Lhoty 8 3 12 7 11 9-11 12 12 12 12

Zábiedovo 3 9 8 11 10 9-11 1 8,5 7 8

ného problému připravili a provázeli jim. 
Po tak krásném výsledku, což je první 

místo, máme tu milou povinnost uspořá-
dat příští ročník sportovního odpoledne 
SOPM u nás v Raškovicích. Ještě jed-
nou patři poděkování za reprezentaci 
obce a první místo všem, kteří se o něho 
zasloužili.

Jiří Blahuta, starosta

21
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Základní organizace Svazu postižených
civilizačními chorobami v Raškovicích

přeje všem spoluobčanům příjemné 
prožití Svátků vánočních. Ať je všichni 
prožijeme v klidu a radosti u zářícího vá-
nočního stromku a bohatého stolu v kru-
hu rodiny.

Zároveň vyjadřujeme poděkování 
všem, kteří podporují naši činnost při pro-
deji kytiček i svou účastí na pořádaném 
zájezdu do rožnovského skanzenu.

Letos se v areálu Dřevěného měs-
tečka konal jubilejní 20.ročník „Pekařské 
soboty“. Zajímavostí byla rekordní účast 
26 – ti pekařských fi rem. Hlavním bodem 
programu byla odborná i laická soutěž 
o nejlepší chleba a rohlík i nejpěknější pe-
kařský stánek.

Pro návštěvníky byly zajímavé ochut-
návky na stáncích a hodnocení pečiva 
prostřednictvím lístků. Odborná porota je 
sečetla a vyhlásila vítěze.

V průběhu dne hrála dechovka Kotá-
ranka z Lužné, vystoupil folklórní soubor 
Javorina ze Strání a Láďa Kerndl s orches-
trem. 

Všichni účastníci kromě nádherných 
zážitků si domů přivezli pro zdravou výži-
vu i pohanku v různé úpravě. Sobota se 

vydařila, počasí bylo nádherné a účastní-
ci byli spokojeni.

Další poděkování patří naší obvodní 
lékařce MUDr. Lence Carbolové, která 
se účastnila v měsíci říjnu naší členské 
schůze a pohovořila o civilizačních cho-
robách, jak je zvládat, a také jak jim před-
cházet. Mimo jiné jsme se dověděli, že 
z luštěnin je jedničkou hrách.

Byla to opravdu zajímavá erudovaná 
a pro nás velmi prospěšná přednáška. 
Díky!

Celoroční činnost zhodnotíme příště.
V závěru nemohu opomenout tragic-

kou rodinnou událost, kterou potkala naši 
vskutku velmi aktivní členku V.S.

Velmi nám chybí. Přejeme jí vyzdra-
vění, a aby se co nejdříve vrátila do nor-
málního života. Je nám velmi líto, co ji 
potkalo.

V konečném závěru příspěvku ZO 
SPCCH přejeme všem spoluobčanům 
radostné a poklidné vánoce a do roku 
2014 pevné zdraví, hodně štěstí a dobré 
pohody.

Předsedkyně ZO SPCCH Růžena Muchová

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat za duševní podporu všem obyvatelům obce.

Také velký dík panu starostovi Jiřímu Blahutovi a dobrovolným hasičům místního 
sboru za pomoc v naší těžké životní situaci.

Manželé Vašků
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Myslivecký spolek Raškovice informuje...

Vážení spoluobčané,

v minulém vydání Rašky jsem zmínil 
některé aspekty mysliveckého chovu 
a lovu srnčí zvěře v honitbě Raškovice. 
Nyní bych rád navázal a přiblížil Vám 
tuto problematiku také u zvěře drobné. 
V podmínkách naší honitby rozumíme 
drobnou zvěří především zajíce polního 
a bažanta obecného, okrajově kachnu 
divokou.   

Populace zajíce polního žily ještě do-
nedávna v hojných počtech v celé střed-
ní Evropě. Stavy zaječí zvěře se však 
postupně začaly rapidně snižovat. Jako 
příčiny poklesu výskytu zajíce se uvádí 
zejména zhoršení ekologické struktury 
krajiny, intenzivní obhospodařování půdy, 
rozšířený výskyt predátorů, civilizační tlak 
spojený s vysokým stupněm mechaniza-
ce zemědělských prací, rostoucí silniční 
provoz, plošné používání chemických 
ochranných prostředků a průmyslových 
hnojiv v zemědělské výrobě i úbytek 
vhodného životního prostoru.  

V raškovické honitbě byl v minulých 
desetiletích výskyt zajíce, jak uvádí zá-
znamy myslivecké kroniky, poměrně 
hojný. Od devadesátých let do součas-
nosti zaječí populace pozvolna ubývala, 
až stagnovala na velmi nízkých počtech. 
Prostředí naší honitby poskytuje této 
zvěři dostatečnou rozmanitost a množ-
ství stravy, avšak zvýšený silniční pro-
voz, tlak predátorů, úbytek životního 
prostoru a nedostatek klidových zón 
způsobují své.

Nárůst motorismu za několik posled-
ních let netřeba více komentovat. K to-
muto námětu jsem se vyjádřil už v Raš-

ce 6/2013. Zmíním však alespoň naši 
snahu, která vyústila k pořízení a aplikaci 
pachových ohradníků do některých nej-
frekventovanějších úseků honitby. Dou-
fejme, že čas prokáže deklarované pozi-
tivní účinky této prevence. 

K dravcům a škůdcům, kteří mají 
v naší honitbě výrazný vliv na snižová-
ní početních stavů zajíců i bažantů patří 
káně, jestřáb, krkavec, havran, vrána, 
straka a sojka. Z volně žijících šelem je to 
liška, kuna a jezevec. Bohužel, můžeme 
do seznamu „raškovických šelem“ zařa-
dit také psa domácího a především kočku 
domácí, kteří se významnou měrou podílí 
na systematické likvidaci volně žijící drob-
né zvěře. Kočku známe jako domácího 
mazlíčka, kterého však není snadné uhlí-
dat. Bez obtíží přelézá ploty i jiné překáž-
ky a s oblibou se věnuje potulce po blíz-
kém i vzdálenějším okolí. Pudy k volnému 
toulání má zakódovány v genech. 

A čím se kočka na svých výletech 
baví? Pro kratochvíli (výjimečně z hladu) 
loví malé hlodavce (což ji šlechtí), ale 
i zpěvné ptactvo a v jarních a letních mě-
sících jí neuniknou ani mladí zajíčci a ba-
žanti, kteří ve svém raném věku nemo-
hou tomuto predátorovi nijak vzdorovat. 

Milovníci koček, mazlete a hýčkejte 
své čtyřnohé kamarády, ale také se o ně 
řádně starejte. Připomínám, že za napá-
chané škody těmito šelmami nesou pl-
nou zodpovědnost jejich majitelé. Uváž-
livým přístupem k chovu koček a jejich 
přiměřenou reprodukcí můžete pomoci  
zachránit mnoho volně žijící drobné zvě-
ře a předejít i zbytečným konfl iktům se 
zákonem. 
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V naší obci stále probíhá nová zástav-
ba, která s sebou přináší úbytek životní-
ho prostoru a nedostatek klidových zón 
pro drobnou zvěř. S přibývajícím obyva-
telstvem vzrůstá také pohyb osob po 
ploše honitby – mnohdy na čtyřkolkách, 
motorkách, kolech nebo koních, často 
za doprovodu neukázněných a neovla-
datelných psů. Před takovými „vetřel-
ci“ nezbývá volně žijící zvěři, než úprk 
(pokud jej stihne uskutečnit). Výjimkou 
nejsou případy přejetí, či pošlapání zvěře 
nebo jejího nedobrovolného účinkování 
v hlavní roli obětí rozmařilých psů. Čas-
to se opakující stres, který zvěř prožívá 
při rušení a vyhánění, přináší celou řadu 
negativních vlivů na její fyziologické aj. 
funkce, jež mají za následek mimo jiné 
také snížení reprodukčních schopností.   

V nedávných letech jsme několikrát 
vypouštěli zakoupenou bažantí zvěř za 
účelem zvýšení jejích stavů, avšak silný 
predační tlak a úbytek vhodných život-
ních podmínek (krytina) zapříčinily na-
prostý nezdar našeho snažení. Z cca sto 
dvaceti vypuštěných bažantů postupně 
zůstalo jen několik jedinců, přičemž je-
jich další přirozená reprodukce zůstává 
bezúspěšnou.  

V roce 2005 jsme se z důvodu ge-
netické regenerace krve zajíců v naší 
honitbě zúčastnili odchytu zajíců na Pře-
rovsku. Podařilo se odchytit asi devade-
sát zajíců. Za cenu 2000,- Kč/kus nám 
byl umožněn odkup šesti jedinců. Po 
převozu byli ušáci slavnostně vypuštěni 
do naší honitby. Pozitivní výsledek této 
akce se dostavil. V následujících letech 
jsme zaznamenali větší přírůstek zaječí 
zvěře. Netrvalo však dlouho a počty zají-
ců začaly opět klesat.  

Náš myslivecký spolek pořádá pouze 
jeden zaječí hon v roce. Pro zachování 
alespoň současné úrovně populace za-
jíců v honitbě stanovujeme počty mož-
ného odlovu na minimum (v posledních 
letech 3-6 ks). Hon probíhá především 
v okrajových úsecích honitby při zacho-
vání tzv. komor – částí honiteb, kde je 
předpoklad nejvyšší koncentrace výsky-
tu této zvěře. Ulovit zajíce na honu není 
zdaleka jednoduchý počin. Zajíci umí do-
konale splynout s povrchem země, proto 
v leči (prostor, kde probíhá část honu) zů-
stávají mnozí skryti bez povšimnutí pro-
cházejících lovců.  Dovedou také rychle 
utíkat a přitom kličkovat, čímž úspěšně 
snižují pravděpodobnost zásahu. 

Zajíci se rozmnožují při tzv. období 
honcování, které trvá v periodách od 
konce zimy do podzimu. Zaječka může 
mít během roku několik vrhů po jednom 
až čtyřech zajíčcích. V průměru odcho-
vá 6-12 zajíčat, což dokazuje, že zajíci 
disponují velmi dobrými reprodukčními 
schopnostmi. Kam tedy tato zvěř bě-
hem roku mizí? Odpovědi na tuto otázku 
jsou stále stejné. Projevují se důsledky 
úbytku životního prostoru, nedostatku 
klidových zón, a zejména predačního tla-
ku. Empirické poznatky dokazují nepopí-
ratelný zákon existence nepřímé úměry 
v poměru škodné a drobné užitkové zvě-
ře – čím více predátorů, tím méně zajíců 
a bažantů.

Dosažení stabilizace, event. zvýšení 
stavu zaječí populace do příštích obdo-
bí, bude pro nás myslivce představovat 
vynaložení nemalého úsilí. Kromě inten-
zívního tlumení škodné je zapotřebí (po 
domluvě s majiteli půdy) zvýšit snahy 
v oblastech výsadby vhodných porostů, 
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rekultivačních činností, zakládání zvěř-
ních políček, aj., s akcentem na vzbu-
zení zájmu, sounáležitosti a účasti širší 
veřejnosti. V případě získání potřebných 
fi nančních prostředků lze výhledově plá-
novat také vypuštění dovezených zajíců.

A co můžeme pro drobnou zvěř udě-
lat my všichni? Odpověď není složitá. 
Stačí projevit více ukázněnosti a solida-
rity ke zvěři, která obývá přírodu kolem 
našich obydlí. Všímat si živého světa, 
který nás obklopuje a projevit snahu 
o jeho ochranu. Nebýt netečnými vůči 
nepravostem lidí, kteří jednáním vlast-
ním nebo svých čtyřnohých svěřenců 
poškozují, ničí nebo představují jinou 
hrozbu pro živoucí okolí. 

Mnohdy stačí jen hlubší zamyšlení 
a ztotožnění se se skutečností, že zajíci, 
bažanti, ale i další divoká zvířena jsou, 

stejně jako my, součástí krajiny a neza-
měnitelného ekosystému naší „zatím“ 
půvabné, vitální a jedinečným prostře-
dím charakteristické podhorské vesnice. 
Z hlediska výhledu do budoucnosti je 
také důležité uvědomění, že etický pří-
stup k přírodě a pozitivní vzorce chová-
ní k živým tvorům vnímají a přejímají od 
nás dospělých také naše děti.

Závěrem bych Vás rád pozval na tra-
diční myslivecký ples, který se bude ko-
nat 18. 1. 2014 v hotelu Ondráš. Jako 
každým rokem slibujeme skvělou zába-
vu s oblíbenou hudbou, výbornou veče-
ři, zvěřinový guláš a bohatou tombolu 
s množstvím zvěřiny i jiných hodnotných 
cen. Vstupenky si budete moci zakoupit 
v hotelu Ondráš od 2. 1. 2014. 

     
PhDr. Tomáš Černohorský, PhD.

Klub seniorů Raškovice informuje...

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás seznámit s celoroční 
činností Klubu seniorů v Raškovicích, 
která byla tak jako v minulých letech bo-
hatá a různorodá. Pravidelných schůzek, 
které byly vždy první úterý v měsíci, se 
zúčastňovalo okolo 60ti členů. Schůzky 
byly obohaceny  přednáškami z oblasti 
cestování, zdravotnictví,historie apod.

Ke Dni matek jsme uspořádali kul-
turní odpoledne s krásným programem 
dětského souboru Ostravička.

Při příležitosti 19.MFF ve Frýdku-
-Místku jsme měli možnost přivítat a po-
hostit soubor Warna Indonesia z Jakarty 
,který jsme seznámili s naší obcí a oko-

lím. Odpoledne v hotelu Ondráš nám 
předvedli část svého působivého progra-
mu. Zúčastnili jsme se literárních večerů 
v místní knihovně, zájezdů na divadelní 
představení v Ostravě, která zajišťovala 
paní Zemanová M. Členové měli mož-
nost navštěvovat fi lmová představení 
hraná pro seniory v kině Vlast . Tradicí 
klubu je i smažení vaječiny a grilování 
klobás ve sportovních areálech oddílu 
volejbalu a fotbalu.

V dubnu jsme pořádali zájezd na zá-
mek Kunštát, do jeskyně blanických rytí-
řů v Rudce a na exkurzi výroby modrotis-
ku .Další zájezd byl na zámek Bučovice, 
spojený s exkurzí do výrobny bylinkových 
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Bohoslužby o Vánocích

Římskokatolická farnost Morávka

24.12            22.00 hod.
25.12.   7.00 a 8.40 hod.
26.12.   7.00 a 8.40 hod.
31.12.             17.00 hod. 

Římskokatolická farnost Dobrá

24.12.           15.00 a 22.00 hod.
25.12.            8.00 a 10.30 hod.                                                
26.12.            8.00 a 10.30 hod.
31.12.2013       10.30 a Prašivá 15.00 hod.
1.1.2014         10.30 a 15.00 hod.

čajů Sonnentor a Templářských sklepů 
v Čejkovicích. Na podzim jsme navštívili 
muzeum klobouků v Novém Jičíně a vy-
stoupali na zříceninu hradu Starý Jičín. 
V prosinci to bude ještě přes cestovní 
kancelář zájezd na adventní Krakov.

Zorganizovali jsme pro Charitu Brou-
mov sběr šatstva, pomáhali jsme při 
Dni Raškovic ,zúčastnili jsme se oslav 
90let hasičského sboru a 60let volejbalu 
v Raškovicích .

Pro sportovní vyžití členů byl zajištěn 
plavecký bazén ve Frýdlantě n.O. a na 
Morávce, jednou měsíčně turnaj v bow-
lingu ve Frýdku-Místku a pravidelné turi-
stické vycházky do okolí.

Závěrečnou kulturní akcí seniorů je 
v prosinci tradiční Mikulášský večírek 
s programem.

Při této příležitosti chci připomenout 
a zároveň pozvat co nejvíce seniorů na 
předsilvestrovskou vycházku ze Zlatní-
ku na Visalaje dne 30.prosince(odjezd 
v 10.20) a na schůzku v novém roce 
2014, která bude v úterý 7.ledna v 15ho-
din v Kulturním středisku Raškovice

Závěrem chci poděkovat všem, kte-
ří mi pomáhali s organizací a přípravou 
všech akcí.Děkuji také jménem seniorů 
starostovi obce panu J.Blahutovi a zastu-
pitelstvu obce za fi nanční podporu, díky 
které můžeme tyto akce uskutečňovat.

Do nového roku přeji všem hodně 
zdraví,rodinné pohody ,hodně radosti 
a příjemně strávené chvíle při schůzkách 
a akcích Klubu seniorů.

Dybová Marie, 
předsedkyně Klubu seniorů Raškovice

Drazí přátelé! 

Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu 

po celý rok 2014 Vám všem přejí a vyprošují

Mgr. Miroslav Jesel CSsR, farář na Morávce 
 a P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

25.12. je pásmo Živý betlém v 17.00 hod. v kostele sv. Jiří v Dobré.

Výstava betlémků je do 2.2.2014 v boční kapli našeho kostela svatého Jiří. 

Je možno ji shlédnout vždy půl hodiny před každou mší svatou.
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http://www.trikralovasbirka.cz/o-

-sbirce/spot-a-origami/

Každý rok začátkem 
ledna vyráží do ulic sku-
pinky koledníků a chodí od 
domu k domu s koledou 
a přáním všeho dobré-
ho do Nového roku. Díky 

dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka 
mezi lidmi známá a většinou se koledníci 
setkávají s vlídným přijetím.

Skupinky koledníků, doprovodné 
akce i distribuci pokladniček v našem re-
gionu organizuje Charita Frýdek-Místek 
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a růz-
nými mládežnickými organizacemi.  

Další ročník sbírky bude probíhat 

od 1. do 14. ledna 2014.

Ve vaší obci Lučina se během Tříkrá-
lové sbírky vybralo 17 255,-Kč. Úspěch 
celé akce závisí na aktivitě těch, kteří 

se dobrovolně zapojují do 
sbírky. Pokud byste měli 
zájem přidat se ke kolední-
kům, ozvěte se místnímu 
koordinátorovi panu Pavlu 
Weissmannovi na tel. čísle 725 028 645.

Výtěžek z letošní sbírky byl použit 
na tato charitní střediska: Charitní pe-
čovatelská služba, ošetřovatelská služ-
ba, Dům pokojného stáří, Centrum od-
lehčovacích služeb a týdenní stacionář, 
Oáza pokoje pro psychicky nemocné, 
Poradenské centrum ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub 
Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní 
služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybra-
né peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2014 
budou použity na stejná střediska.

Více informací o sbírce najdete na 
http://www.trikralovasbirka.cz/

Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 

Tříkrálová sbírka 2014

Vážení a milí, vážíme si toho, že 
k nám nacházíte cestu a máte zájem 
o techniky směřující k upevnění a zlep-
šení  fyzického, psychického a duševní-
ho zdraví, ke zkvalitňování života.

V roce 2014 budou dle aktuální-
ho rozpisu pokračovat  PRAVIDELNÉ 

KURZY - začínáme v týdnu od 13. 

ledna 2014. Opět se budeme setkávat 
s fi losofi í a praxí jógy, od začátečníků až 
po náročné – tělesná cvičení, relaxace, 
koncentrační techniky, meditace, PSY-
CHOHYGIENA a mnoho dalšího.     

14.2.–16.2. – PROTANČETE SE DO 

NEBE – pro velký zájem opět zařazu-

OÁZA ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA
V RAŠKOVICÍCH v roce 2014
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jeme seminář dynamických meditací 
vhodný pro začátečníky i pokročilé. Na 
základě bohatých praktických zkuše-
ností provádíme techniky dynamických 
meditací podle tantrika OSHO Rajnee-
she. Techniky působí na harmonizaci 
léčebné energie v těle tanečníka.

7.3.–9.3. – TEORIE A PRAXE MEDI-

TACE - Meditace prováděná za pomoci 
správných technik navozuje klid, dušev-
ní rovnováhu, vnitřní harmonii, zpoma-
lování stárnutí a nalezení vnitřního Já. 
Seminář nabízí celou plejádu technik: 
koncentrace, trátak, meditace v chůzi, 
dynamické meditace a v neposlední 
řadě meditace statická a její různé for-
my (zenová meditace),atd.

4.4.-6.4. – PŮST JAKO JEDEN ZE 

ZPŮSOBŮ OMLAZOVÁNÍ – Přednáš-
ky o stravování, půstu a hladovce, ná-
zory vědců na půst ve vztahu ke kvalitě 
psychické rovnováhy a fyzického zdraví. 
Jógová tělesná cvičení, relaxační a me-

ditační techniky, beseda o stravování 

a receptech zdravých jídel.

12.4.-13.4. – HOLOTROPNÍ DÝ-

CHÁNÍ – BRÁNA K TRANSCENDEN-

TÁLNÍM ZÁŽITKŮM - Výrazná technika 
přesahující hranice vědomí a poznání. 
Bod obratu v psychologii a lidské his-
torii. Seminář, podle světově známého 
psychologa – českého lékaře žijícího 
trvale v Americe - Stanislava Grofa, 
povede osobnost jógového světa, vy-
sokoškolský profesor Gejza Timčák (Ko-
šice, SR). Předpokladem a podmínkou 

účasti na semináři HOLOTROPNÍHO 

DÝCHÁNÍ je účast na  jednodenním 

PŘÍPRAVNÉM SEMINÁŘI, který se 
bude konat 22.3.2014 ve Frýdku. 

28.6.-5.7. – KAYA-KALPA – rege-
nerační a omlazovací seminář  pro PO-

KROČILÉ,

2.8.-9.8. – KAYA-KALPA – regene-
rační a omlazovací seminář  pro ZAČÁ-

TEČNÍKY. - Pohledy tantrické jógy na 
zpomalování stárnutí a zachování zdra-
ví. Techniky, jak být co nejdéle mladým, 
vychutnávat si život a udělat jej smyslu-
plným. (Speciální strava, tělesná jógová 
cvičení, očistné techniky - krije, koncen-
trace - meditace, sauna a další.)

Od září bude probíhat akreditova-

né školení pro učitele/lektory jógy 

s možností získat osvědčení pro kva-

lifi kaci II.třídy. 

Tolik alespoň ochutnávka našeho 
připravovaného programu. Více infor-
mací najdete aktuálně na www.joga-

-karakal.cz .Vaše dotazy rádi odpoví-
me: odborné - Zdeněk Šebesta, tel. 
558 633 340, Lenka Kovalová, tel.
607 720  251, Organizační - Lenka Cha-

mrádová, tel. 737 617 841, email joga-

-karakal@seznam.cz. 

Věříme, že si z nabízeného pestrého 
programu vyberete ten svůj. 

Jste srdečně zváni, těšíme se na 

Vás. 

Pevné Zdraví, hodně Štěstí,

Radosti a Lásky 

Vám z celého srdce přejí učitelé 

a přátelé Školy jógy KARAKAL. 
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PAMÁTNÍK RAŠKOVIC
stálá národopisná expozice historie obce a okolí

 UKÁZKA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY 
dobové historické fotografi e a pohlednice z počátku 20. století předměty denní po-

třeby zdejších obyvatel, lidové zvyky, tradiční jídla, zpracování mléka – dojení, výroba 
másla a tvarohu i na videozáznamu  Uchováváme lidové tradice, který je součástí 

prohlídky místního muzea Způsob života se mění překotným tempem, 

zavzpomínejme, ukažme dětem a přátelům, kde mluví duch našich předků… 

SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ

OTEVŘENO

ÚTERÝ 12.30 – 17.00,  ČTVRTEK  8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

KONTAKT

RAŠKOVICE 58, 739 04  POŠTA PRAŽMO 

TELEFON 558 692 420

e-mail knihovna@raskovice.cz

www.raskovice.cz
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MÍSTNÍ KNIHOVNA   •   MALÁ GALERIE   •   PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

V Ý S T A V A

TAJEMSTVÍ V NÁZVECH UKRYTÁ

Raškovice, Morávka, Krásná, Pražmo, Vyšní Lhoty

Výstava o příbězích, které nám vyprávějí názvy chalup, kopců,

potoků a údolí

KVĚTEN – ŘÍJEN 2013

OTEVŘENO  •  ÚTERÝ 12.30 – 17.00  •  ČTVRTEK 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Kontakt:  558 692 420

MÍSTNÍ KNIHOVNA   •   MALÁ GALERIE   •   PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

ROZŠÍŘENÍ OTEVÍRACÍ DOBY OD 2. 1. 2014

ÚTERÝ           9.00 - 12.00       12.30 - 17.00

ČTVRTEK      8.30 - 12.00       13.00 - 18.00
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

NOVINKY

Judisté mohou bilancovat 
úspěšnou sezónu.

Šampionátem Moravy mláďat skončila 
poslední sobotu v listopadu sezóna mis-
trovských soutěží. Nejmladší judisté spor-
tovního klubu policie dosáhli v letošním 
roce mimořádné úspěchy. Patnáct chlap-
ců a děvčat dovezlo čtyři tituly šampióna 
a dalších devět medailových umístění. 
Raškovická Vendula Mecová vybojovala 
titul ve velkém stylu, když svoje soupeř-
ky výrazně převyšovala v technice i síle. 
Venda nedala soupeřkám prakticky žádný 
prostor. Všechny porážela v úvodních vte-
řinách utkání. Jestli nám ta holka vydrží, 
tak z ní bude výborná lehká váha a ote-
vřou se jí dveře do státní reprezentace. 
Titul šampióna vybojovali ještě Eliška Ku-
bíčková, Adéla Rožková a Ondřej Sláma. 

Rok 2013 byl pro judisty z Raškovic 

mimořádně úspěšný. V práci s mláde-

ží patřili k předním 

klubům českého 

svazu juda. Podíleli 

se na zisku 10 me-

dailových umístění 

z nejvyšších repub-

likových soutěží. Ze 
soutěží Českého poháru dovezli členové 
klubu 23 medailí, z toho 4 zlaté. Vybojo-
vali 14 titulů krajského přeborníka a čty-
ři tituly šampióna Moravy. Dorostenci 
hostovali v předních moravskoslezských 
týmech a podíleli se na zisku medailo-
vých umístění z MČR družstev. V roce 
2013 vybojovala naše mládež 1268 ví-
tězných utkání doma i v zahraničí. Zís-
kala 515 medailí, z toho 201 zlatých. 
Klub uspořádal tři mezinárodní turnaje, 
tři pobytová soustředění, letní dětskou 
rekreaci, 10 vystoupení a ukázek na spo-
lečenských a sportovních akcích v okre-
se. Členové klubu se zúčastnili 84 akcí 
a soutěží doma i v zahraničí.

Natálie FilipcováSimona GregušováVendula Mecová
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Nejvýraznějších výsledků z řad 

raškovických dosáhli zejména Simo-

na Gregušová a Natálie Filipcová, 

které ve svých kategoriích vybojova-

ly bronzové medaile na mistrovství 

republiky. Vendula Mecová, šampi-

ónka Moravy. Mimořádného úspě-

chu dosáhli ziskem titulu krajské-

ho přeborníka také Šimon Filipec 

a Matěj Silvestr. Bodovaná umístění 

na celostátních soutěžích si připsa-

li také Tereza Mecová, Patrik Kučák 

a David Skotnica. 

V průběhu roku 2013 eviduje oddíl 
judo Raškovice 61 aktivních členů. Čás-
tečný úbytek členů z prvního pololetí byl 
nahrazen mimořádně úspěšným nábo-
rem, který naznačuje další dobrou per-
spektivu. Důležité je že klub neopustil 
žádný z úspěšných sportovců, kteří tvoří 
jádro kolektivu. Díky výborné spoluprá-
ci se mohou členové klubu připravovat 
také na základnách v Dobré, Raškovicích 
a Skalici, což přináší možnost až pěti 
tréninkových jednotek v týdnu. Základ-

na v Raškovicích je pilířem seskupe-

ní regionálních oddílů juda o počtu 

240 členů, pracuje s dětmi a mládeží, 

z valné části s žáky prvního stupně 

a předškoláky. Zásadním přínosem 

pro klub je především možnost pořá-

dat v Raškovicích tréninková soustře-

dění a semináře. Na základně školního 
kroužku Raškovice pracují dva trené-
ři. Výborná je spolupráce s ředitelkou 
školy Mgr. Kachtíkovou. Poděkování za 
významnou podporu patří také vedení 

obce, a velké skupině rodičů, kteří spo-
lupracují velmi obětavě.

Cílem vedení klubu nadále zůstává 
především rozšíření nabídky sportovního 
vyžití pro co největší počet dětí z široké-
ho okolí. Nabízí se jim účast na přípravě 
v  individuálním olympijském sportu pod 
kvalitním trenérským vedením. Možnost 
dostávají všichni zájemci bez ohledu na 
fyzickou zdatnost, pohyblivost, váhu atd. 
Každé další dítě je pro trenéry výzvou ke 
kvalitní práci, které ve většině případů 
vede k zlepšení jeho celkové kondice, ať 
po stránce fyzické, tak psychické a mo-
rální. Dalším významným cílem je zisk 
bodovaných umístění a titulů v mistrov-
ských soutěžích a výchova sportovců, 
kteří se mohou ucházet o státní repre-
zentaci. 

Pro rok 2014 si vedení oddílu určilo 
cíl výrazně zvýšit tlak na správné chová-
ní svých svěřenců v kolektivu ostatních 
dětí a na veřejnosti. Po členech oddílu 
se bude vyžadovat odpovědný přístup 
k plnění školních povinností a dodržo-
vání správné životosprávy. Nebude se 
tolerovat nevhodné chování k mladším 
spolužákům. Poctivá práce, slušnost 
a chápání fi losofi e juda povede k dalším 
významným úspěchům. 

Judisté přejí všem občanům Raš-

kovic krásné prožití vánočních svátků 

a šťastný a úspěšný rok 2014. Jsme 
rádi, že můžeme svojí prací přispět 
k úspěchům raškovického sportu. Držte 
nám palce.

Luděk Kubíček
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17.-18.8. jsme oslavili 60.let volejbalu. Oslavy se vydařily za účasti bývalých 
a současných členů VK, starostů spřízněných obcí i zástupců sponzorů. K vidění byl 
extraligový ženský i mužský volejbal, skvělá kapela SAGAR, rytmičtí afričtí bubeníci 
(AFRIKANA), spousta doplňkového sportu, dobré jídlo a pití. Součástí akce byla vý-
stava historie sportu v Raškovicích, která je nyní uvedena v přízemí Základní školy 
v Raškovicích. 

Oslavy byly medializovány v deníku DNES a tří minutovou reportáž natočila i Čes-

ká Televize (byla vysílána 29.8. v ČT 4 Sport v regionech od 15.25h).

Pohár Jaromíra Vybírala 17.8.2013
Konečné pořadí:
1.Ostrava B (extraliga juniorky)
2.Nový Jičín (2. liga ženy)
3.Ostrava A (extraliga juniorky)
4.Šumperk (2. liga ženy)

Memoriál Josefa Saláta 18.8.2013
Konečné pořadí:
1. VK Ostrava C (extraliga muži)
2. Palkovice A  (2. liga muži)
3. VK Ostrava A (extraliga muži)
4. Lignum Morávka (KP 1.třídy muži)

VK RAŠKOVICE (volejbal + ASPV)

OSLAVY 60 let volejbalu 

www.vkraskovice.cz
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V této sezóně máme do soutěží přihlášeno celkem 7 družstev, z toho 2 družstva 
dospělých a 5 družstev mládeže. Družstva trénují se svými trenéry především v tělo-
cvičně v Raškovicích, ženy, muži a někdy juniorky v tělocvičně na Morávce.

Hlavní trenéři a vedoucí družstev: 
Jiří Biolek – muži, juniorky
Šárka Sonnková, Eva Blahutová – červená kategorie 4.třída, starší žačky 7.-9.třída
Eliška Vaňková, Eva Blahutová – žlutá a oranžová kategorie, 1.-3.třída
Markéta Muroňová, Šárka Sonnková – zelená kategorie + mladší žačky 5.-7. třída

Pokud by měl někdo zájem o trenérskou činnost mládeže nebo dospělých 

bude v našich řadách velice uvítán. V případě zájmu kontaktujte organizačního 

pracovníka nebo předsedu VK Raškovice.

PŘÍPRAVKA

SEZÓNA 2013/2014

V letošním roce máme přihlášeno do přípravky celkem 31 dětí z 1. – 5. třídy. Děti 
jsou rozděleny do tří skupin podle věkové kategorie a se svými trenéry se scházejí 
a trénují 1x týdně. 

V září se děti zúčastnily turnaje v barevném minivolejbale v Palkovicích, který or-
ganizoval Beskyďáček z Frýdku-Místku ve spolupráci s TJ Palkovice. Tohoto turnaje 
se zúčastnilo celkem 15 dětí.

V listopadu jsme se zúčastnili v počtu 23 dětí oblastního kola barevného mini-
volejbalu organizovaném Moravskoslezským volejbalovým svazem. Zde jsme měli 
zastoupení ve všech 4 kategoriích.

ŽLUTÁ KATEGORIE  - celkem 6 družstev

„A“  - 2. místo v celkovém pořadí
1.         Garba              Tomáš       
2.         Blahutová       Simona        
3.         Kotásková      Barbora       

„B“ - 5. místo v celkovém pořadí
4.         Burian             Tomáš       
5.         Opatrný          Václav        
6.         Hrubiš             Vít          

ORANŽOVÁ KATEGORIE - 16 družstev

8. místo v celkovém pořadí
7.         Foldynová      Kamila          
8.       Luxová           Martina        
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ČERVENÁ KATEGORIE - 8 družstev

„A“   3.místo v celkovém pořadí
9.       Sonnek            Martin          
10.     Michna            Martin            
11.     Koloničný        Filip               

„B“ - 6. místo v celkovém pořadí
12.       Garbová          Alena             
13.       Popelková       Karolína         
14.       Rusňáková      Nikol             

„C“ - 8. místo v celkovém pořadí
15.       Blahutová       Adéla             
16.       Macková         Barbora          
17.       Hrubišová       Rozálie           

ZELENÁ KATEGORIE - 8 družstev

 - 4. místo v celkovém pořadí

Výsledky po dvou turnajích:

Pořadí     Družstvo  Body

 1. ŠSK Beskydy B     19            
2. ŠSK Beskydy A     17            
3. SK Metylovice     15            
4. VK Beskydy Frýdlant n.O.  14            
5. ŠSK Frýdlant n.O. A     13            
6. ŠSK Frýdlant n.O B     12            
7. VK Raškovice-kluci     11            
8. ŠSK Beskydy D    10            
9. Sokol Palkovice A     9            
10. ŠSK Beskydy E     8            
11. ŠSK Beskydy C     7           
12. ŠSK Frýdlant n.O. C     6            
13. VK Raškovice-holky     5

18.       Muroň             Jakub             
19.       Muroň             Tomáš            
20.       Polách              Vít                 
21.       Gucká              Anna             
22.       Kováčová        Pavla              
23.       Lhoťanová       Petra

MLADŠÍ ŽAČKY A MLADŠÍ ŽÁCI

V letošním roce hrají děti z 5.-6. třídy kromě zelené kategorie barevného minivo-
lejbale také soutěž okresního přeboru v minivolejbale trojic, kde je přihlášeno celkem 
17 družstev. Soutěž hraje družstvo žáků a družstvo žaček. K 30.11. jsou odehrány 2 tur-
naje. Turnaje probíhají každý první čtvrtek v měsíci od 16.15 v tělocvičně SPŠ v Místku. 
Družstva jsou rozděleny do 4 skupin, hraje se na 2 hrané sety, každý set 6 minut.

14. ŠSK Beskydy F     4
15. ŠSK Frýdlant n.O. D     3
16. Sokol Palkovice B     2
17. Volley team 6.ZŠ     1 
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V letošním roce hrají děvčata pod vedením 
p. Biolka prvním rokem krajský přebor junio-
rek, ikdyž polovina hráček může hrát ještě ka-
detskou kategorii a některé jsou svým věkem 
dokonce žačky (Michela Dvorníková, Michaela 
Hadáčková, Barbora Vlochová). Družstvo však 
doplňují také hráčky (M. Valošková, D.Kobylko-
vá), které již 2 roky stabilně hrají za ženy a před 
2 roky hrály v družstvu, které se dostalo do 
fi nálové skupiny krajského přeboru juniorek. 
Markéta Olšáková odešla na hostování do Slezanu Frýdek-Místek.

Výsledky po dvou turnajích:

Pořadí  Družstvo  1.turnaj 2.turnaj celkem

1.  SK Metylovice  6   9    15 
2.  Hnojník B  4   7    11 
3.-4.  Hnojník A  1   5    6 
3.-4.  VK Raškovice  2   4    6 

5.  ŠSK Frýdlant B     3    3 
6.  Hnojník C     2    2 
7.  ŠSK Frýdlant A         1 

STARŠÍ ŽAČKY

JUNIORKY

V letošním roce některé starší žačky, které vloni trénovaly a hrály pod vedením 
Pavly Kohutové a Veroniky Jerglíkové, doplnily družstvo juniorek. Děvčata, která za-
čala s volejbalem v loňském nebo letošním roce trénují s p.Sonnkovou a hrají soutěž 
okresního přeboru trojic starších žaček. Tato soutěž se hraje turnajovým způsobem 

každý druhý čtvrtek v měsíci od 
16.30, místo je upřesněno v týd-
nu, kdy turnaj probíhá. K 30.11. 
jsou odehrány 2 turnaje. V sou-
těži je přihlášeno doposud 
8 družstev, která jsou rozdělena 
do dvou skupin. Zde se hraje na 
3 hrané sety do 15 bodů.

Výsledky k 30.11.2013:

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. VK Kylešovice 14 14 0 0 42:0 1050:601 42
2. TJ Slavoj Český Těšín 14 13 1 0 39:8 1114:760 38
3. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 14 10 4 0 33:12 1016:780 31
4. TJ Krnov 14 9 5 0 31:17 1099:922 28
5. TJ Jäkl Karviná 14 7 7 0 24:25 997:1054 22
6. TJ Sokol Poruba 14 7 7 0 24:25 1006:990 20
7. VK Raškovice 14 6 8 0 23:29 1028:1081 18

8. DTJ Polanka nad Odrou 14 2 12 0 11:40 960:1180 5
9. TJ TŽ Třinec 14 1 13 0 5:39 712:1083 3
10.TJ Sokol Stará Bělá 14 1 13 0 3:40 539:1070 3
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ŽENY

MUŽI

V letošním roce ženy opět hrají krajskou soutěž 2.třídy. Ženy trénují bez trenéra 
1x týdně. Základ družstva dnes tvoří mladé hráčky, které ještě před 2-3 roky hrály 
juniorskou kategorii. Některé hráčky ze základní sestavy z loňského roku odešly na 
mateřskou dovolenou, jiné se věnují především trenérské činnosti. Často je pro ženy 
v této uspěchané době velmi náročné skloubit volejbal s rodinou a s prací. Převážná 
většina družstva dojíždí z Frýdku-Místku nebo z Dobré. To vše jsou příčiny umístění 
družstva ve spodní části tabulky po letech, kdy bojovaly o postup do vyšší soutěže.

V letošním roce muži hrají okres-
ní přebor a to ve velice výborné formě. 
Chlapi hrají a trénují především zásluhou
p. Biolka, který dává neustále dobrou par-
tu dohromady navzdory věkovým rozdí-
lům. Někteří mladí hráči zároveň hostují 
a hrají krajskou soutěž v Lignum Morávka. 
Do budoucna, až mladí hráči dostudují, 
určitě je v Raškovicích perspektiva hrát 
opět po letech krajskou mužskou soutěž.

Výsledky k 30.11.2013:

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. TJ Sokol Kozlovice 12 10 2 0 30:9 928:704 29
2. TJ TŽ Třinec 12 9 3 0 32:13 1021:917 28
3. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 12 7 5 0 23:19 913:860 20
4. TJ Sokol Hnojník 12 6 6 0 24:22 994:926 19
5. SK Metylovice 12 6 6 0 21:22 920:907 18
6. VK Raškovice 12 4 8 0 15:25 842:908 12

7. TJ Sokol Palkovice 12 0 12 0 1:36 522:918 0
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ASPV

Kdy si s námi můžete zacvičit?

Výsledky k 30.11.2013:

p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. VK Raškovice 10 8 2 0 28:11 926:787 26
2. TJ Sokol Nýdek  10 8 2 0 26:9 830:695 23
3. TJ Sokol Mosty u Jablunkova  9 7 2 0 23:8 729:564 21
4. VK Baška  9 6 3 0 21:16 806:708 17
5. TJ Sokol Frýdek - Místek B 10 5 5 0 23:20 901:916 17
6. TJ Jäkl Karviná B 10 5 5 0 18:20 822:804 15
7. TJ Sokol Hnojník A 10 5 5 0 16:20 752:810 13
8. Tělocvičná jednota Sokol Staříč  10 4 6 0 19:22 868:906 12
9. SK Třanovice  10 3 7 0 12:24 730:815 9
10. TJ Sokol Frýdek - Místek A 10 2 7 1 11:24 657:815 6
11. TJ Sokol Hnojník B 10 1 8 1 6:29 640:841 1

VEŠKERÉ INFORMACE O ČINNOSTI VK RAŠKOVICE MŮŽETE SLEDOVAT NA
www.vkraskovice.cz

Pozvání na vánoční turnaj v pátek 27.12.2013 od 15.00
Tradiční turnaj na závěr roku pro členy a dobré duše VK. Cukroví je vítáno, 

dobrá nálada rovněž. Pamatujte na štíhlou vánoční línii, odpoutejte se od pohá-
dek, PC a TV a přijďte rozkmitat své tělo do tělocvičny v Raškovicích :-)

Sportovním příznivcům, fandům volejbalu a všem občanům Raškovic pře-
jeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2014.

Šárka Sonnková

Hana Felcmanová
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V průběhu letošní podzimní sezóny došlo u družstva nejmenších fotbalových na-
dějí k výměně trenéra. Malí fotbalisté nyní trénují pod vedením p. Foldyny. Ve fotba-
lovém ročníku 2013-2014 jsou do družstva přípravky zařazení hráči ročníku narození 
2003 a mladší. Družstvo trénuje dvakrát týdně na fotbalovém hřišti v Raškovicích 
a zimní příprava probíhá v tělocvičně ZŠ Raškovice. Hráči během podzimní části sou-
těže nastoupli k mistrovským zápasům pro oblast Frýdek-Místek v kategorii Starší 
přípravka a to i přes to, že mnoho našich malých nadějí svým věkem (roč. 2005, 
2006) patří do kategorie Mladší přípravka. Tento stav byl znát v některých zápasech, 
zejména s týmy s velkou početní základnou, kdy tato mužstva měla v naší kategorii 
jen hráče ročníku 2003. Přesto přípravka dosáhla i několika vítězství, kdy porazili 
Janovice 3:1, Nošovice 4:2, Staré Město „B“ 7:1, remizovali s týmem FK Frýdek-
-Místek „B“ 2:2 a prohráli s týmy FK Frýdek-Místek „A“ 1:9, Staré Město „A“ 2:14, 
Ostravice 2:16, Frýdlant nad Ostravicí 2:17 a Dobrá 2:8. 

Za tým Raškovické přípravky nastupovali hráči, kteří v družstvu již delší dobu tré-
nují, zejména Jan a Marek Šulcovi, Matyáš Ochman, Tadeáš Chodura, Václav Kolo-
ničný, Ondřej Pohludka, Viliam Horečka, Jiří Leštinský, Filip Čapčuch, Jáchym Fol-
dyna, Petr Hrabec, Vojtěch Pavelek a několik dalších hráčů, kteří se k týmu připojili 
během započaté sezóny.

Během zimního období se družstvo přípravky mimo běžné tréninky, zúčastní ha-
lových turnajů Krajské zimní ligy.

Roman Foldyna, trenér

Tým se musel na začátku sezóny vyrovnat hned se dvěma změnami. První z nich 
byla změna trenéra, další změnou byl jiný herní počet hráčů na 6+1,což se nakonec 
ukázalo jako dobra změna, kluci mají více kontaktů s balonem a na malém prostoru 
je to nutí hrát více fotbalově. V zimní přestávce nebudeme zahálet a zúčastníme se 
několika halových turnajů plus doplníme více fyzické zdatnosti, která nám chybí.

Sestava: Stibor Zbyšek,Guziur Ondřej,Šulc Denis,Adámek Artur,Csapaiova Mi-
chaela,Pěchovič Radim,Havlik Adam,Dolech Jaroslav,Horečka Filip,Novák Jiří.

Michna Martin a Novák Jiří, trenéři

Během podzimní sezony došlo k výměně trenérů mládežnických družstev, Bývalý 
„šéf“ trenér mládeže p. Martin Platoš po dlouholetém trénování mládeže se rozhodl 
svou úspěšnou činnost ukončit a za práci s mládeži mu patří mnoho díků!! 

Přípravku převzal p. Roman Foldyna, bývalý raškovický fotbalista, družstvo star-
ších žáků také bývalý fotbalista p. Martin Michna, dorost trénuje hráč Richard Feike 
spolu s Janem Ruskem.

Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice

Družstvo přípravky  v sezoně  2013 - 2014 

Družstvo starších  žáků  v sezoně  2013-2014
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Po jarní sezoně 2013 opustilo kolektiv dorostu pět hráčů, kterým končil doroste-
necký věk a byli přesunuti do družstva dospělých, což se zákonitě projevilo na kvalitě 
družstva. Hráči, kteří přešli ze žáků nemohli kvůli svému věku a fotbalové kvalitě 
tyto odchozí hráče nahradit. Věříme, že postupem času bude všechno lepší. Podzim-
ní část odehráli vzhledem k absencím docela dobře, chybělo dost zraněných hráčů 
a hlavně byl zraněný brankář. Z 12 celků skončili 10. se skórem 22 : 53 a 6 body.

Družstvo tvoří: Měkký Richard, Guziur Jiří, Maťaťa Viktor, Staněk Vojtěch, Gucký 
Libor, Rozehnal Ladislav, Vlček Daniel, Kučák David, Blahota Dominik, Muroň Vlasti-
mil, Tarantino Sirio, Mach Marek, Csapai Matěj.

Feike Richard a Jan Rusek, trenéři

S podzimní části nemůžeme být spokojeni ,dali jsme si určitý cíl a ten nám ne-
vyšel. Snažili jsme se proto udělat maximum, bohužel v některých zápasech jsme 
selhali a to se pak odrazilo na výsledku. Pozitivní na této podzimní části je, že se 
nám podařilo do týmu zabudovat mladé hráče, kteří dodali týmu energii a doufáme 
že budou přínosem i v jarní části soutěže. Negativní stránkou je přístup k tréninkům. 
V utkáních pak schází výbušnost a důraz a z toho důvodu místy chaos ve hře. Na tuto 
stránku se musíme v zimní přestávce zaměřit a nedostatky odstranit, aby se kolek-
tivní hráčský potenciál lépe zúročil.

Kádr raškovických fotbalistů: Platoš Roman, Šuplík Petr, Kacíř Ondřej, Šalata Pa-
vel, Klímek Tomáš, Koláček Robin, Farský Lukáš, Vojkovský Michal, Škapa Radek, 
Juřica Radek, bratři Vochtrovi, bratři Školovi, Musálek Jiří, Drozd Petr, Špadt Martin, 
Feike Richard a Kučák David.         Jiří Škola, trenér

Nejen sportovní činností žije fotbalový klub. Pod vedením předsedy p. Břetisla-
va Jančálka a brigádnickou činností bývalých fotbalistů a příznivců raškovického 
klubu byla vyměněná střecha na rozhlasové kabině, provedeny terénní úpravy za 
tribunou, upravena plocha okolo bufetu. Aktuálně se provádí úpravy obou koupelen 
včetně výměny plynového ohřevu vody. Všem, kteří se na těchto pracích podílejí 
patří mnoho díků, stejně jako p. Platošovi a p.Ruskovi za vzornou údržbu hrací plo-
chy a okolí.                 Mohyla Jiří

Bez sponzorů se fotbal hrát nedá. Proto děkujeme hlavně Obecnímu úřadu Raš-
kovice, panu starostovi a celému zastupitelstvu obce za fi nanční podporu, kterou 
obec vůči Tělovýchovné jednotě Pražmo-Raškovice realizovala. 

Velice si vážíme sponzorských darů Fa. Brantal, Stavebniny Nováková, EURO 
BROKER COMPANY s.r.o. Penzion Pod Žorem a Hospůdka u Bobra. 

Finanční prostředky nám velice pomohly ve snaze udržovat náš areál, kde i díky 
této podpoře mohou občané obce Raškovice shlédnout sportovní snažení žáků, do-
rostu a mužů, případně pořádat sportovně-společenské akce. Naší snahou bude na-
dále co nejlépe reprezentovat obec Raškovice v krajském měřítku a plnit svou úlohu 

Družstvo dorostenců v sezoně  2013 - 2014

Muži v sezoně 2013-2014
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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

Nový životní styl
www.novyzivotnistyl.webgarden.cz

Chcete zhubnout jednou a navždy?         
www.hubnete.cz/novyzivotnistyl

Jak správně nastartovat den.          
www.snidejzdrave.cz/novyzivotnistyl

Sportovní výkon ovlivňuje zásadně 
kvalitní výživa.

vyzivaprosport.cz/novyzivotnistyl

Nezávislá příležitost přivýdělku.          
www.podnikejzdomova.cz/zurkova

www.internetjob.cz/zurkova

Kontakt:  Jana Žůrková  
Tel.  736 436 538

 konzultace.zurkova@seznam.cz

v rámci sportovního vyžití občanů obce a zejména pak mládeže. Rádi bychom nabídli 
své prostory k různým společenským akcím. Tímto vás zveme do našeho areálu, ať 
už ke shlédnutí sportovního klání či uspořádání vlastních akcí.

Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a konci roku 2013 bych chtěl všem 
hráčům, realizačním členům a příznivcům kopané poděkovat za jejich úsilí a pomoc, 
a popřát jim hodně zdraví a sportovního ducha do následujícího roku 2014.

Břetislav Jančálek, předseda 
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zahradní technika 
servis
náhradní díly
p íslušenství
ná adí

AKCE
již od 2.390 Kč

Palkovická 2393
738 01 FRÝDEK – MÍSTEK

WWW.POLAGRO.CZ
tel:  737 154 838 - Bronislav Šev ík
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PF2014
„Až odbijí zvony poslední půlnoc starého roku, 
přijde rok nový. Dovolte mi, abych s Vámi 
pozvedl číši a popřál Vám všem šťastný a veselý 
rok 2014, ať je plný štěstí, zdraví, l ásky, pohody      
a porozumění.“

Zakoupení nové techniky

Rekonstrukce základní a mateřské školy

Mikulášská nadílka v základní škole

Mikulášská nadílka v mateřské školeSportovní den Sdružení obcí povodí Morávky

Ocenění sportovního dne SOPM

Hasičata Raškovic přejí šťastné
a veselé prožití vánočních svátků.



Mikulášská nadílka v základní škole
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Co se nám letos povedlo

Třídění odpadů - umístění v soutěži
„O keramickou popelnici 2013“

90. výročí Měšťanské školy v Raškovicích

Články našich spolků

Přebírání ocenění za 3. místo v soutěži „O keramickou popelnici 2013“


