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Akce pořádané v rámci
Sdružení obcí povodí Morávky 2015

datum akce místo konání bližší informace
11.4. Pohár starosty Raškovic judo Raškovice www.raskovice.cz

12.4. divadelní p edstavení amatérského souboru Dobrá www.dobra.cz

30.4. stav ní máje Nižní Lhoty d tské h išt SDH Nižní Lhoty

30.4. Stav ní máje Nošovice sportovní areál SDH Nošovice

11.4. pingpongový turnaj Dobratice ZŠ Dobratice

1.5. Okolo Raškovic nau ná procházka Raškovice www.raskovice.cz

9.5. 90. výro í SDH Vyšní Lhoty výstava techniky Vyšní Lhoty www.sdhvysnilhoty.cz

16.5. O pohár starosty obce sout ž hasi Nošovice sportovní areál SDH Nošovice

16.5. Koncert Št pána Raka Pražmo kostel www.moravka.info

17.5. Pou na Morávce Raškovice Pražmo weby obou obcí

17.5. Pou s jarmarkem Pražmo park pod kostelem www.prazmo.cz

30.5. Hasi ská sout ž o pohár starosty obce Pražmo www.sdhprazmo.cz

30.5. Pražmovské veselení (Petr Spálený) Pražmo, areál u sv. Floriána www.prazmo.cz

30.5. Den d tí + oslava 15 let meteoritu na Morávce Morávka www.moravka.info

30.5. kácení máje Nošovice sportovní areál SDH Nošovice

30.5. D tský den víceú elové h išt Dobrá www.dobra.cz

30.5. kácení máje Vyšní Lhoty u hasi árny www.sdhvysnilhoty.cz

5.6. radovánky Dobratice ZŠ Dobratice

5. 6.6. Open Fest hudební festival Vyšní Lhoty areál Kamenité www.mar tom.cz

6.6. Koní k v den Vojkovice pivovar Koní ek

13.6. Dobrfest cyklobar www.dobra.cz

13.6. 90 let SDH Nošovice Nošovice sportovní areál SDH Nošovice

14.6. Pou na Prašivé Vyšní Lhoty Prašivá www.vysnilhoty.cz

19.6. letní kino Vyšní Lhoty areál Kamenité www.vysnilhoty.cz

20.6. Forest Fest Vyšní Lhoty areál Kamenité restaurace Kohutka

20.6. Hasi ská sout ž o pohár starosty obce Nižní Lhoty fotbalové h išt SDH Nižní Lhoty

20.6. 2.ro ník plážový nohejbal Dobrá www.dobra.cz

20.6. Malá cena Beskyd žáci, ža ky volejbal Raškovice www.vkraskovice.cz

21.6. Malá cena Beskyd starší volejbal Raškovice www.vkraskovice.cz

27.6. Den Raškovic Raškovice fotbal.areál www.raskovice.cz

27.6. hasi ská sout ž Memoriál Josefa Špoka Morávka SDH Morávka

27.6. letní slavnost Dobratice sportovci z Dobratic

© Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek
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V souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6  a §25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického 
zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

Termín - dne: 15. 04. 2015, v době od 07:00 do 15:00 hod., vyznačeno červenou čárou

v obci: Raškovice, Vyšní Lhoty, část obce: Raškovice, Vyšní Lhoty – viz přiložená mapka

Letáky vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání v dané oblasti.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme 
Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření 
k zamezení případných škod na zařízení a majetku. 

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak 
přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Plánované vypínání elektrické energie Charita Frýdek-Místek 
Přehled výtěžků TS 2014/2015 

Obec 2015 2014 rozdíl 
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Baška 40 357,00 40 772,00 -415,00 
Bruzovice 17 671,00 16 222,00 1 449,00 
Dobrá 79 905,00 77 804,00 2 101,00 
Dobratice 43 990,00 48 927,00 -4 937,00 
Frýdek 225 423,00 210 306,00 15 117,00 
Janovice 47 800,00 47 180,00 620,00 
Kaňovice 10 865,00 12 953,00 -2 088,00 
Krásná 24 450,00 28 614,00 -4 164,00 
Lískovec 9 365,00  7 419,00  1 946,00 
Lučina 15 730,00 18 069,00 -2 339,00 
Morávka 34 534,00 33 790,00 744,00 
Nižní Lhoty 17 590,00 14 931,00 2 659,00 
Nošovice 21 672,00 22 020,00 -348,00 
Pazderná 0,00 8 903,00 -8 903,00 
Pražmo 27 877,00 30 974,00 -3 097,00 
Raškovice 34 521,00 35 775,00 -1 254,00 
Řepiště 32 833,00 22 331,00 10 502,00 
Sedliště 27 077,00 24 111,00 2 966,00 
Skalice 14 514,00 12 477,00 2 037,00 
Vojkovice 13 532,00 15 615,00 -2 083,00 
Vyšní Lhoty 15 796,00 18 264,00 -2 468,00 
Staré Město 18 737,00 22 083,00 -3 346,00 
Žermanice 7 204,00 5 821,00 1 383,00 
Celkem 781 443,00  775 361,00  6 082,00  
Bílá 9 262,00 7 160,00 2 102,00 
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Fryčovice 34 022,00 35 309,00 -1 287,00 
Frýdlant 154 277,00 131 970,00 22 307,00 
Hodoňovice 25 791,00 25 584,00 207,00 
Chlebovice 26 557,00 26 759,00 -202,00 
Kunčičky u Bašky 21 599,00 18 818,00 2 781,00 
Lhotka 41 433,00 28 903,00 12 530,00 
Lubno 14 226,00 13 228,00 998,00 
Malenovice 21 619,00 24 897,00 -3 278,00 
Metylovice 54 776,00 50 378,00 4 398,00 
Místek 134 992,00 155 646,00 -20 654,00 
Nová ves 16 566,00 15 249,00 1 317,00 
Ostravice 10 966,00 8 261,00 2 705,00 
Oprechtice 9 384,00 8 215,00 1 169,00 
Palkovice 106 000,00 97 471,00 8 529,00 
Paskov 71 488,00 69 919,00 1 569,00 
Pržno 20 465,00 18 898,00 1 567,00 
Pstruží 27 058,00 25 906,00 1 152,00 
Staré Hamry 9 649,00 9 749,00 -100,00 
Staříč 42 851,00 41 915,00 936,00 
Sviadnov 24 950,00 26 041,00 -1 091,00 
Zelinkovice 27 167,00 25 971,00 1 196,00 
Žabeň 13 768,00 13 129,00 639,00 
Celkem 918 866,00  879 376,00  39 490,00  

Celkový výtěžek sbírky 1 700 309,00  1 654 737,00  45 572,00 
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Vážení občané, dovolte mi, abych 

vám všem popřál do nového roku 

štěstí, zdraví, sílu a elán.

Před nedávnem jsme otevírali šam-
paňské a připíjeli na Nový rok. Ta doba je 
nenávratně za námi. Zima nám protekla 
mezi prsty jako voda a ty poslední kapič-
ky, co nám zůstaly na dlaních, se ještě 
projevují jako ranní mrazíky. Sluníčko uka-
zuje svou jarní sílu a odhodlání vytáhnout 
z přírody co nejvíce. Probudilo ptáky a zvěř 
ze zimního bdění, rozvilo rostliny a nalilo 
pupeny stromů. Doufejme, že probudí 
i nás a my se s chutí pustíme do jarních 
prací, do příprav prvního svátku tohoto 
roku, Velikonoc. Přeji vám, abyste svátek 
jara prožili v klidu a pohodě.

Několik zajímavostí

Slezan Raškovice:

Snad většina z vás ví, že areál Slezanu 
měl být zdemolován. Obec Raškovice 
projevila zájem o některé budovy, a to 
vrátnici, jídelnu a halu (čistírnu zboží) 
a k tomu přilehlé pozemky. Po dlouhých 
jednáních a dohadech je výsledná cena 
3 000 000,- Kč za požadované budovy 

i s pozemky. Následně bude provedeno 
zaměření a sepsána kupní smlouva.  

Kulturní středisko:

Určitě si řada z vás všimla, že se prová-
dí zateplení kulturního střediska. Na tuto 
akci byla poskytnuta dotace z OPŽP ve 
výši 627 618,- Kč, celkové náklady budou 
1 601 231,- Kč. Realizační fi rmou je fi rma 
KAVIS, spol. s r.o.

Chodníky:

Na přelomu roku 2014 – 2015 byla vy-
psána dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na výstavbu a rekonstrukci 
chodníků. V měsíci lednu Obec Raškovice 
podala žádost o tuto dotaci. Vyhodnocení 
úspěšnosti bude v měsíci květnu. Do té 
doby budeme vyčkávat, jestli bude naše 
žádost úspěšná.

Víceúčelová sportovní hala:

Na svém 4. zasedání zastupitelstvo 
obce rozhodlo o možné výstavbě nové 
víceúčelové sportovní haly. Ta by měla 
stát v areálu školy před spojovací chod-
bou. Probíhají přípravné práce.

 Jiří Blahuta, starosta

Úvodní slova starosty a místostarosty

Vážení občané,

jarní pozdrav vám všem, aby vás sluníčko zahřálo, dodalo radost a zdraví duši i tělu 
a aby vás spokojenost provázela celým životem.

Krásné prožití Velikonočních svátků vám přeje PaedDr. Václav Průcha
     místostarosta
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Počet obyvatel Obce Raškovice k  31.12.2014

rok 2014 muži ženy celkem

Narození 10 12 22
Přistěhování 17 16 33

27 28 55

Úmrtí 16 3   19
Odstěhování 19 16 35

35 19 54

Počet obyvatel

k 1.1.2014 ......... 1.839

Počet obyvatel

k 31.12.2014 ..... 1.840

Jana Lepíková

Obědy pro cizí strávníky od 1.července 2015

Obědy pro cizí strávníky, i stávající, budou od 1.července 2015 připravovány ve 
školní kuchyni základní školy. Rozvoz obědů zůstává beze změn. Vaří se po celé dva 
měsíce letních prázdnin. Na základě větší kapacity školní kuchyně se noví zájemci 
o obědy se mohou hlásit již nyní u vedoucí školní jídelny paní Jarmily Žižkové, osobně 
či telefonicky 558425566.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka  ZŠ a MŠ Raškovice

PŘÍJMY  

Položka Popis Kč

1111-1511 Daňové příjmy 18 814 000

2111-2324 Nedaňové příjmy 3 196 500

4112-4116 Přijaté transfery (dotace) 2 247 500

4134 Převody z rozpočtových účtů 4 000 000

Příjmy CELKEM 28 258 000

ROZPOČET NA ROK 2015

Český statistický úřad opět provádí šetření na celém území České republiky 
v 9 924 domácnostech, které byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru 
počítačem. Vlastní šetření probíhá v období od 21. února do 15. května 2015 pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření jsou zahrnuty všechny osoby, 
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Případné dotazy týkající se šetření prosím 
směrujte na Ing. Evu Kramolišovou, tel. 595 131 212, e-mail: eva.kramolisova@czso.cz.

Český statistický úřad – výběrové šetření v domácnostech
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VÝDAJE  

Paragraf Popis Kč

1014 Ozdravování hosp. zvířat (toulaví psi, útulky) 5 000

1019 Dotace nezisk.organizacím - zahrádkáři, včelaři 82 000

1037 Dotace nezisk.organizacím - myslivci 20 000

1070 Dotace nezisk.organizacím - rybáři 5 000

2141 Restaurace Obecník 660 000

2212 Silnice a místní komunikace 1 098 000

2219 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 1 653 300

2221 Dopravní obslužnost 196 000

2310 Pitná voda 601 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 430 000

3111 Mateřská škola 81 750

3113 Základní škola 3 812 600

3124 Dotace cizím příspěvkovým organizacím-Růžovka 10 000

3314 Knihovna 370 000

3319 Kultura - památník 183 000

3326 Místní památky 12 000

3392 Kulturní středisko 1 611 100

3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 439 000

3412 Tělocvična - výstavba 40 250 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost-neinv. přísp. TJ, VK, JUDO,FBC 795 000

3421 Neinv.transfery obč. sdružením-malí hasiči, SRPŠ, Caro,Military 86 000

3429 Ostatní zájmová činnost - klub důchodců,invalidé,farnost Skalice 137 000

3511 Zdravotní středisko, lékárna 211 000

3612 Bytové hospodářství 702 020

3631 Veřejné osvětlení 417 500

3632 Pohřebnictví - hrobová místa Pražmo 60 000

3635 Územní plán obce - nový 100 000

3639 Územní rozvoj 3 042 990
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Paragraf Popis Kč

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 33 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 783 000

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad) 840 430

3741 Ochrana druhů a stanovišť - dotace ZS Bartošovice 3 000

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - údržba, investice 1 368 000

4349 Ost.soc.péče a pomoc soc.rodinám-Modrý delfínek 20 000

4350 Domovy pro seniory-Komorní Lhotka,Brušperk,Palkovice 70 000

4379 Sociální prevence - charita 20 000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 770 740

6112 Zastupitelstvo obce 1 045 000

6171 Činnost místní správy 4 812 320

6171/5499 Sociální fond 188 000

6310 Finanční operace 76 000

6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 000 000

6399 Platby daní a poplatků 300 000

6402 Finanční vypořádání minulých let - vratky dotací 9 250

Výdaje CELKEM 71 410 000

FINANCOVÁNÍ

8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 40 000 000

8124 Splátka úvěru a půjčky 3 336 000

SALDO

8115 PŘÍJMY-VÝDAJE (Změna stavu prostředků na BÚ) -6 488 000

Rozpočet byl schválen na 5. zasedání dne 26. března 2015.  

Jiří Blahuta, starosta
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Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2015

Závazné ukazatele vůči cizím subjektům - na rok 2015

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění, se stanovují závazné ukazatele vůči cizím subjektům na rok 2015.

Příjemce Přiděleno Kč

Základní a mateřská škola Raškovice - neinvestiční příspěvek 3 426 100

Příspěvkové organizace celkem 3 426 100

Sbor dobrovolných hasičů Raškovice - jednotka 770 740

Sbor dobrovolných hasičů Raškovice - malí hasiči 36 000

VK Raškovice 350 000

TJ Pražmo-Raškovice 350 000

JUDO - Raškovice 80 000

FBC Pražmo 15 000

Klub důchodců Raškovice 80 000

Obec Pražmo - pohřebiště 60 000

Farnost Skalice 50 000

ISÚ Komorní Lhotka 50 000

Domov pro seniory Brušperk 10 000

Domov pro seniory Palkovice 10 000

Charita Frýdek-Místek 20 000

Modrý delfínek 20 000

Dětský pěvecký sbor CARO 20 000

Military klub SAS Raškovice 15 000

Statutární město Frýdek-Místek 25 000

Střední škola Růžovka 10 000

Sdružení obcí povodí Morávky 18 400

Svaz měst a obcí ČR 5 500

Sdružení rodičů ZŠ Raškovice 15 000

Svaz post.civil.chorobami Raškovice 7 000

Myslivci Raškovice 20 000

Zahrádkáři Raškovice 70 000

Český rybářský svaz Morávka 5 000

Včelaři Morávka 4 500

Včelaři Dobrá 5 000

Včelaři Lubno 2 500

Záchranná stanice Bartošovice 3 000

Organizace a spolky celkem 2 127 640
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MUDr. Marie Mácová s.r.o. – dětské středisko,  
        tel.: 733 685 195 pro obě ordinace
 

6. 5. 2015         ST       12,30 – 14,00 hod. Dětské středisko Raškovice

15. 5. 2015  –  Neordinuje – Kongres lékařů a sester v Olomouci. 

Pacienty ošetří dětská ambulance Dobrá v těchto ordinačních hodinách: 
7,30 – 11,00 hod.
 

Ordinace od 25. 5. 2015 v těchto ordinačních hodinách:

 25.5. PO 9,30 – 11,00 hod. Dětské středisko Raškovice

 26.5. ÚT 9,30 – 11,00 hod. Dětské středisko Morávka

 27.5. ST 12,30 – 14,00 hod. Dětské středisko Raškovice

 28.5. ČT 9,30 – 11,00 hod. Dětské středisko Morávka

 29.5. PÁ 9,30 – 11,00 hod. Dětské středisko Raškovice     

 8.6. PO 9,30 – 11,00 hod. Dětské středisko Raškovice

 9.6. ÚT 9,30 – 11,00 hod. Dětské středisko Morávka

 10.6. ST    12,30 – 14,00 hod. Dětské středisko Raškovice

 11.6. ČT 9,30 – 11,00 hod. Dětské středisko Morávka

 12.6. PÁ 9,30 – 11,00 hod. Dětské středisko Raškovice

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař v Raškovicích

15. 4 . 2015  –  Neordinuje – Sanitární den

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

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ

AKCE: „UKLIĎME ČESKO“

Obec Raškovice se letos přihlá-
sila jako organizátor akce „Ukliďme 

Česko“.

Akce se uskuteční v sobotu 18. 4. 2015.

Pokud chcete pomoci uklidit naši vesnici i vy, sejdeme se v 9,00 hod u základní 
školy, zde nafasujeme rukavice, pytle a vyrazíme. Pohoštění je zajištěno. Jestli víte 
o nějaké černé skládce, sdělte nám to na obecní úřad.   Těšíme se na vaši účast. 

Více informací naleznete na www.uklidmecesko.cz, www.raskovice.cz
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Odpady, odpady, odpady...

Přes letní sezónu od měsíce června do září 2015 budou popelnicové nádoby
vyváženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

• 06.06.2015 – sobota (23. týden) 18.06.2015 – čtvrtek (25. týden)
• 04.07.2015 – sobota (27. týden) 16.07.2015 – čtvrtek (29. týden)
• 01.08.2015 – sobota (31. týden) 13.08.2015 – čtvrtek (33. týden)
• 29.08.2015 – sobota (35. týden) 10.09.2015 – čtvrtek (37. týden)
• 26.09.2015 – sobota (39. týden) 08.10.2015 – čtvrtek (41.týden)

Od 8. 10. 2015 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý lichý týden
ve čtvrtek.

Sazba a splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Osoby s trvalým pobytem v obci

• sazba místního poplatku pro osobu s trvalým pobytem v obci pro letošní rok zůstá-
vá opět stejná, a to 500,- Kč/os./rok

• splatnost místního poplatku je do 31.10. 2015

Chataři a chalupáři

• sazba místního poplatku pro majitelé chat a chalup, které slouží k rekreaci je také 
stejná: 500,- Kč/chatu/rok

• splatnost je do 30.4.2015

Značení popelnic v roce 2015

Pro letošní rok má známka na popelnici žlutou barvu a je na ní napsaný rok 2015, 
vyzvednete si ji na obecním úřadě. 

Popelnice se starou známkou budou naposledy vyvezeny 23.4.2015, 17. týden.

Od 7.5.2015, 19. týden se budou vyvážet jen popelnice s novým logem 2015.

Množství separovaného odpadu z obce Raškovic v létech 2013 – 2014

Odpad Rok 2013 Rok 2014

Sklo 17,128 t bílé       25,269 t barevné  14,7389 t bílé       26,08 t barevné

Plast 37,529 t  36,6292 t

Papír 26,5312 t  30,703  t
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V roce 2015 jsme měli k čerpání 502.449,00 Kč.

Z těchto peněz jsme zaplatili:

- svoz a dotřídění skla, papíru a plastů       246,1 tis. Kč
- koše na třídění pro ZŠ     2,6 tis Kč
- různé     1    tis Kč
- zpevněná plocha u Obecníku        29,5     tis Kč
- odměny žákům za sběr papírů    16     tis Kč
- fi nanční dar ZŠ na interaktivní tabuli 92,6     tis Kč

Celkem           387,8    tis Kč

Ještě chci připomenout, že v soutěži o keramickou popelnici jsme se umístili na 
3. místě a byla nám vyplacena odměna ve výši 20.000,- Kč. 

Děkujeme všem občanům, kteří odpad poctivě třídí.

Sběrný dvůr Raškovice - Pražmo

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

Může zde odevzdávat:

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

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

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

- separovaný odpad (plasty, sklo, papír), který se nevejde do příslušných kontejnerů 

Tyto odpady zde můžete odevzdávat bezplatně.

Jiný odpad od vás nepřevezmeme.

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.
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KOMPOSTÉRY

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní

Obec Raškovice v letošním roce 
opět podala žádost na dotaci ze SFŽP 
na pořízení kompostérů do domácností.

Pokud budeme úspěšní a dotaci 
dostaneme, tak podrobný program 
postupu realizace projektu je takový:
• zahájení výběrového řízení:

1. 6.2015
• zahájení realizace projektu:

20. 9. 2015
• ukončení realizace projektu:

21. 10. 2015

• zahájení provozu projektu:
2. 11. 2015

Zájemci o domácí kompostéry, hlaste 
se na OÚ Raškovice, paní Taichmanové, 
tel. 558 692 220 nebo e-mailem: 
sekretariat@raskovice.cz.

Upozorňujeme,  že  ne jdř íve 

dostanou kompostér ti, kteří ho ještě 

nemají. 

Martina Taichmanová

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Dovolujeme si upozornit, že splatnost místního poplatku ze psů byla 31.3.2015.
Ten, kdo to nestihl, ať v nejbližších dnech přijde poplatek zaplatit.

Sazba poplatku zůstala stejná:

• za prvního psa     100,- Kč
• za druhého a dalšího psa téhož držitele  300,- Kč. 

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezho-
tovostním převodem na účet u KB, č. účtu: 27223781/0100 a VS vám na požádání 
sdělíme telefonicky nebo e-mailem.

Dotazy můžete psát na sekretariat@raskovice.cz. 

Kompletnost spotřebičů předávaných 
ke zpětnému odběru a recyklaci je stále 
jedním z hlavních kritérií, které odlišují 
vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. 
Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje 
velkou pozornost.

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu 
chlazení. Zaměření na ně je logické, 

protože při neodborné demontáži dochází 
k úniku regulovaných látek s negativním 
dopadem na životní prostředí a zdraví 
a bezpečnost osob.

Proto ELEKTROWIN kontroluje 
každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto 
vzorkování bylo například v dodávce 
50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno 
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Ekolamp učí děti třídit odpad

devět nekompletních zařízení. Šesti 
lednicím někdo odstřihl kompresor, 
jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě 
vykazovaly různá další poškození.

Nekompletnost se musí snížit

Průměrná nekompletnost se ale 
dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 
25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je 
tento podíl neustále snižovat. Právě proto 
poskytuje obcím finanční prostředky 
napomáhající k lepšímu zabezpečení 
sběrných míst proti zlodějům. 

Zákon v tomto směru hovoří jasně: 
„Nekompletním elektrozařízením se 
rozumí elektrozařízení bez technolo-
gických částí, které jsou podstatné 
pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení 

ELEKTROWIN upřesnil schématem 
nekompletnosti dodaným na všechna 
smluvní místa, ze kterého je patrné, 
o které části se jedná. 

Na tento stav pamatuje novým ustano-
vením i elektronovela platná od 1. 10. 
2014. Podle něj „do předání zpracovateli 
nesmí být elektrozařízení nebo elektro-
odpad předmětem úpravy, využití nebo 
odstranění.“ 

Jen tak může fungovat zpětný odběr 
a recyklace hrazený výrobci spotřebičů 
prostřednictvím kolektivních systémů. 
Pokud se totiž ze spotřebiče stane 
neodborným rozebráním odpad, musí 
se s ním také jako s odpadem nakládat. 
Pro nás všechny to znamená, že za jeho 
likvidaci zaplatíme sami.

Prostřednictv ím ekologické 

a environmentální výchovy se děti 

ve školách učí odpovědnému chování 

vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je 

ochrana životního prostředí důležitá, 

pomáhá dětem pochopit i školní recyk-

lační program RECYKLOHRANÍ aneb 

Ukliďme si svět, který pořádají kolek-

tivní systémy EKOLAMP, ASEKOL, 

ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, 

do kterého se zapojilo již více než 

3200 škol po celé České republice, 

vysvětluje dětem důvody, proč je třeba 

třídit a recyklovat odpady – vysloužilé 

zářivky, malá i velká elektrozařízení, 

baterie i jiné druhy odpadu.

Výchově k ekologii a ochraně životní-
ho prostředí se učily děti ve školách již 

za první republiky, dnešní žáčci se navíc 
dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, 
jak pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dě-
tem se tak dostane nepřeberné množství 
nových informací a zajímavých poznatků. 
Je ale vůbec možné se v tom všem jed-
noduše vyznat? Vezměme si například 
odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, 
baterií, zátek až po lednice a bioodpad. 
Které z dětí a jejich rodičů například ví, 
jak správně naložit s nefunkční zářivkou? 

Na ekologii hravě

Zpětným odběrem a recyklací osvět-
lovacích zařízení se od roku 2005 zabývá 
kolektivní systém EKOLAMP, který také 
vytvořil naučně zábavný portál EKOLAM-
POV. Ve virtuálním ekoměstečku si mo-
hou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení 
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a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. 
Portál pomáhá nejen dětem pochopit, 
jaký vliv má naše chování na budoucnost 
planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, 
vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, dis-
kutují se svými sousedy a při tom všem 
se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich 
na návštěvu, nudit se nebudete. 

Cílem kolektivního systému EKOLAMP 
je začlenit problematiku zpětného odběru 
zářivek do komplexní mozaiky ekologické 
výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, 
ale jelikož obsahují rtuť, nesmějí končit 
v běžném směsném odpadu. Sbírají se 
odděleně do speciálních sběrných ná-

dob, které jsou umístěny 
ve sběrných dvorech, 
v obchodech s elektrem, 
na městských úřadech 
a institucích, ale i v řadě 
fi rem. Díky recyklaci se daří 
použít více než 95 % mate-
riálu z úsporných zářivek 
znovu ve výrobě. 

Více se o problematice 

nakládání s nefunkčními zářivkami 

dočtete na www.ekolamp.cz.

y 

ří 
-

Třídění papíru?
S novými kontejnery to bude hračka!

Řadu obcí v okrese Frýdek-Místek 

potěšila v nedávné době zpráva, že 

se dočkají nových nádob určených ke 

sběru tříděného odpadu. A protože do 

této doby chyběly hlavně kontejnery 

určené pro sběr papíru, autorizovaná 

obalová společnost EKO-KOM, a.s., 

která nádoby obcím zapůjčuje, se 

zaměřila právě na ně.

Morávka, Pražmo, Krásná. To jsou 
jen příklady obcí, které se mohou nyní 
těšit z nových modrých kontejnerů, díky 
kterým se zlepší komfort třídění a tím 
pádem i motivace obyvatel, aby na tuto 
záslužnou činnost nezapomínali. Vůbec 
největší počet sběrných nádob přibylo 
v Raškovicích. Malebné obci v podhůří 
Moravskoslezských Beskyd zapůjčila 
společnost EKO-KOM celkem 32 kontej-
nerů na papír. 

Ostatně Raškovice mají s tříděním své 
zkušenosti. V 10. ročníku krajské soutěže 
měst a obcí s názvem „O keramickou 
popelnici“, která se snaží odměňovat 
nejlépe třídící obce, dosáhly Raškovice 
ve své kategorii na třetí místo. „Věřím, 
že několik desítek nových nádob, které 
naše společnost obci zapůjčila, přispěje 
k ještě lepším výsledkům. Raškovice mají 
skvělou příležitost dostat se mezi nejlépe 
třídící obce nejen v kraji, ale i v celé zemi,“ 
uvedla regionální manažerka společnosti 
EKO-KOM Eva Drimlová.

Ačkoliv většina nově zapůjčených 
nádob je určená ke sběru papíru, najdou 
se i výjimky. Třeba v Paskově s necelými 
čtyřmi tisíci obyvateli mají nově i čtyři žlu-
té kontejnery na plasty. A že se EKO-KOM 
snaží pomoci všem městům a obcím bez 
ohledu na velikost dokládá třeba obec 
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Kaňovice. Necelých 300 obyvatel zde 
může nyní využívat dva nové kontejnery 
na papír a jeden na plast. 

Zvyšující se počet sběrných nádob 
v řadě obcí okresu Frýdek-Místek odpo-
vídá nárůstu v celém Moravskoslezském 
kraji, kde je  už dnes do systému třídění 
zapojeno skoro 300 obcí, na jejichž území 
najdeme téměř 21 tisíc kontejnerů pro 
tříděný sběr. 

Více informací o třídění v kraji nabízí 
web www.tridime.info, kde lze najít nejen 

důležité statistiky k třídění v regionu, ale 
také informace o aktivitách, které autorizo-
vaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., 
v kraji pořádá. Veškeré důležité informace 
o správném třídění a recyklaci odpadů pak 
nabízí www.jaktridit.cz. 

KONTAKT:
Šárka Nováková,
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.
novakova@ekokom.cz

+420 602 186 205

Kalendář Raškovjana

V prvním čísle Rašky vždy uvádíme 
kalendář významných výročí a událostí 
z dávné minulosti obce i z časů, které 
již mnozí z nás pamatují. Letošní rok je 
z tohoto hlediska zvláště bohatý, což je 
patrné z následujících řádků:

1305 - v soupisu desátků vratislavského 
biskupství fi guruje osada Rudgeri villa, 
některými historiky ztotožňována s Raš-
kovicemi, což by bylo možné považovat za 
první písemnou zmínku o naší obci

1580 - vznikl nejstarší dochovaný soupis 
obyvatel Raškovic, čítající 21 selských 
rodin

1590 - Bartoloměj Bruntálský z Vrbna, 
tehdejší majitel frýdeckého panství, jme-
noval prvního fojta Raškovic. Stal se jím 
Jan Hrbáč a úřad vykonával do roku 1619

1770 - obec měla 903 obyvatel, počet 
domů není uveden

Kresba Bohuslava Dyby – Bývalý dvorek od jihu
– letní sídlo majitelů frýdeckého panství i prvních fojtů.
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1800 - Josefi nský katastr registruje v Raš-
kovicích 144 domovních čísel

1850 - v obci byla zřízena první, tzv. po-
mocná škola, která fungovala v najatém 
domě č.46

1890 - obec měla již 1 246 obyvatel - l 
235 Čechů, 9 Němců a 2 Poláků a 192 
domů s 265 byty

1900 - počet obyvatel obce činil 1 253, 
počet domů 195

1905 - řídící učitel Leopold Kolář založil 
Spořitelní a záloženský svépomocný 
spolek s ručením omezeným - kampeličku

1905 - přes řeku Morávku byl postaven 
železný most kardinála Koppa

1910 - v Raškovicích je registrována 
první politická strana, a to sociálně de-
mokratická

1915 - ve dnech 2. až 6.srpna řádila velká 
povodeň, která ohrozila především dolní 
konec obce

1920 - 1. dubna Teodor Kostka, řidič ma-
jitele úpravny Rudolfa Kirchhofa, zahájil 
provoz první autobusové linky z Morávky 
přes Raškovice a Dobrou do Frýdku.

1920 - na počest 2. výročí vzniku samostat-
ného Československa byla v místní části 
Biňotky vysázena lípa svobody, později 
přesazená k měšťanské škole

1925 - 28. června se uskutečnil na Pražmě 
tábor lidu na podporu železničního spojení 
z Dobré přes Raškovice až na Slovensko, 
kterého se zúčastnilo 1 500 občanů

1930 - 14. září se konala slavnost na po-
čest založení Dělnické tělocvičné jednoty 
pro Raškovice a okolí

1940 - v prostorách bývalé mechanické 
tkalcovny byla zavedena výroba bezpeč-
nostního skla pro německou armádu pod 
značkou Sigla, o což se zasloužil Franz 
Kirchhof majitel raškovické úpravny a ini-
ciativní člen NSDAP

1945 - v noci ze 4. na 5. květen ustupující 
německá armáda zničila most kardinála 
Koppa

1945 - 5. května byla naše obec osvobo-
zena Rudou armádou

1945 - 8. května skončila kapitulací faši-
stického Německa druhá světová válka

1950 - v Raškovicích vzniklo jednotné 
zemědělské družstvo

1960 - začala stavba jezu na řece Morávce 
kvůli rozdělení jejího toku do stávajícího 
koryta a do přivaděče Žermanické pře-
hrady

1975 - na rozhraní Pražma a Raškovic 
byla zprovozněna nová benzínová čerpací 
stanice

1975 - došlo k otevření nové mateřské 
školy se třemi odděleními s celkovou 
kapacitou 120 dětí
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1980 - v bývalé zemědělské usedlosti 
Františka Dyby bylo vybudováno kulturní 
středisko obce

1980 - v blízkosti zdravotního střediska 
začala sloužit nově vybudovaná lékárna

1980 - došlo k integraci obcí Krásné, 
Morávky, Pražma, Raškovic a Vyšních Lhot

1990 - zanikla integrace výše uvedených 
pěti obcí

1995 - místní akumulátorka přešla 4. října 
do majetku francouzské fi rmy SAFT pod 
názvem SAFT-FERAK

Kronikáři obce Anežka a Jiří Nitrovi

P. Johann Esching (*1735, †1812)
kaplan a později farář ve farnosti Morávka

„Článek k připomenutí 230. výročí trvání farnosti Morávka“

P. Johann Esching se narodil léta Páně 
1735. Víme jen, že se narodil ve Frýdku, 
nemáme však dosud vypátráno, kdy 
a kde byl vysvěcen na kněze. Žel Bohu 
není nikde zmíněna ani jeho bližší charak-
teristika, přitom to byl člověk, který se 
významnou měrou zasloužil o vybudování 
farnosti, tedy náboženské obce i kostela.

Dle dochované listiny bylo kaplanství 
na Morávce založeno listinou ze 7. srpna 
1761, na této listině můžeme spatřit 
podpisy vratislavského biskupa Filipa 
Gottharda von Schaffgotsche a Jana 
hraběte Pražmy, patrona kostela a majitele 
frýdeckého panství. Kněžská služba 
P. Johanna Eschinga byla v nově zřízeném 
kaplanství započata roku 1762. Dřevěný 
kostel byl zřejmě dostavěn v roce 1764, 
stával naproti kostela současného, 
uprostřed bývalého hřbitova. Těžko si lze 
představit náboženský život na Morávce 

před zřízením kaplanství, jelikož nejbližší 
chrámy Páně byly ve Skalici, v Dobré 
a na Prašivé, přičemž v Dobré bylo 
sídlo tehdejší velmi rozsáhlé farnosti. 
Mnohé okolní kostely tehdy ještě nestály, 
například v Dobraticích, Horní Lomné, 
Janovicích či Komorní Lhotce.

Budeme-li se striktně držet farní 
kroniky, určíme 8. březen 1785 jako 
datum jmenování tehdejšího kaplana 
P. Johanna Eschinga za faráře, ovšem 
slavnostní mše s uvedením do úřadu 
proběhla až 19. května 1785. Je však 
ještě celá řada dat, která bychom mohli 
spojovat se vznikem naší farnosti, takže 
přesné určení není nikterak jednoznačné.

Farnost Morávka vznikla povýšením 
lokálního kaplanství, které spadalo pod 
doberskou farnost. Byť přesné datum nelze 
v současné době stanovit, můžeme směle 
prohlásit, že v roce 1785 byla založena na 
Morávce nová farnost. Význam tohoto 
letopočtu je veliký i pro okolní farnosti, ve 
zmíněném roce byly zřízeny farnosti také 
na Borové či ve Skalici.

V letech 1762 až 1785 byl J. Esching 
na Morávce kaplanem, farářem pak od 

Podpis P. Johanna Eschinga,
prvního faráře naší farnosti.
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Výroční zpráva Místní knihovny Raškovice
 za rok 2014

8. března 1785 až do své smrti 21. června 
1812.

Kaplanem byl plných 23 let, což je 
úctyhodné, když uvážíme, že pozdější 
p růměrná  dé lka  s lužby  kap lanů 
v morávecké farnosti dosahovala zhruba 
dvou až tří let. Samozřejmě lze namítat, 
že kněží ve funkci kaplanů obvykle 
nesetrvávali dlouho v jedné farnosti, 
kronika však uvádí, že naši kaplani 
snášeli špatně nehostinné horské 
podmínky a notnou rozlehlost. Výstižně 
situaci popsal následující úryvek z farní 
kroniky: „Im Winter geschieht es 
nicht selten, daß 2-5 Männer dem 
versehenden Geistlichen den Weg im 
Schnee voraustreten. Und so ist es 
kein Wunder, daß jeder Cooperator 
oder Caplan nach 2 oder 3 Jahren sener 
Gebirgsseelsorgssthätigkeit sich nach 
dem Flachlande sehnt.“ (Volný překlad: 
„V zimě nebylo vzácností, že cestu ve 
sněhu duchovnímu prošlapávalo 2 až 5 
mužů, a tak nebylo žádným divem, že se 
kooperátor nebo kaplan těšil na rovinu po 
dvou nebo třech letech služby v tomto 
kopcovitém terénu.“)

Na základě zmíněného musíme říci, že 
J. Esching byl mužem velmi houževnatým

a silným, když si představíme, že ve 
funkci kaplana strávil 23 let a jako farář 
pak dalších 28 let. Musel svou farnost 
velmi milovat, vykonával tady kněžskou 
službu o neuvěřitelné délce více než 
padesát roků.

Zemřel 21. června 1812 ve věku 
76 let. Z dnešního pohledu je smutné, 
že se nedožil dostavby zděného kostela. 
Nesmazatelně se zapsal do dějin naší 
horské farnosti,  proto bychom na něj 
neměli zapomínat. Snad se nám podaří 
o této osobnosti vypátrat více informací.

Poznámka na okraj: Samozřejmě by si 
farnost Morávka zasloužila o své historii 
vydat publikaci, kde by vše bylo napsáno 
podrobněji, zatím však usilovně bádáme, 
třeba by se k nám někdo rád připojil. Za 
zmínku stojí nedávno vydaná publikace 
Z dějin farnosti Dobratice od PhDr. Davida 
Pindura, Ph.D., se zmíněným autorem 
mnohé konzultujeme.

Napsáno na svátek sv. Romana, 
opata, léta Páně 2015.

Jakub a Tomáš Foldynovi

Místní knihovna Raškovice nabízela 
k 31. 12. 2014 ve svém volném výběru 
8 669  knih a 17 titulů časopisů, z nichž 11 
tvoří aktuální nabídku. V celkovém výběru 
jsou také zvukové a audiovizuální nosi-
če – magnetofonové kazety, DVD, CD, 
s hudebními nahrávkami klasických děl, 
nahrávkami mluveného slova klasických 
literárních děl v podání českých umělců 

či speciální nabídka CD s relaxačními 
technikami k zlepšení psychického i fy-
zického zdraví.

Knihovní fond byl v roce 2014 oboha-
cen 287 novými přírůstky z fi nančního 
rozpočtu obce, z Regionálního oddělení 
Městské knihovny ve Frýdku-Místku 
7 výměnnými soubory knih, což činí 
+350 svazků. Tyto soubory jsou cirku-
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lační, v knihovně zůstávají 2 roky a pak 
jsou vráceny zpět. Knihy cirkulačních 
souborů byly fi nancovány z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Rovněž ve 
spolupráci s pracovnicemi regionálního 
oddělení byla uskutečněna revize celého 
knižního fondu knihovny. Pro opotřebo-
vanost a dlouhodobou nepůjčovanost 
(10 a více let) bylo vyřazeno z knihovní-
ho fondu místní knihovny v roce 2014 
celkem 3 982 knih. Tyto vyřazené knihy 
v symbolické ceně za 1,- Kč byly nabíd-
nuty na knižním bazaru, který se usku-
tečnil v prostorách kulturního střediska 
Raškovice a setkal se s velkým zájmem 
široké veřejnosti. 

V rámci projektu Česká knihovna 2014 
jsme obdrželi z nabídky titulů uměleckých 
děl české literatury, děl literární vědy a kri-
tiky zdarma 34 knih v hodnotě 8 359,- Kč.

V roce 2014 navštěvovalo místní 
knihovnu 265 registrovaných čtenářů, 
z toho 71 dětí do 15 let. Byla zaznamená-
na větší návštěvnost knihovny díky kul-
turní a vzdělávací činnosti- celkový počet 
návštěvníků byl 4 724.  V tomto nárůstu 
se projevilo pravidelné konání hudebně 
literárních podvečerů každý měsíc mimo 
prázdninovou dobu, kulturně vzdělávací 
pořady Mandaly zaměřené na artetera-
pii, návštěvy vernisáží, výstav v Malé 
galerii a Památníku Raškovic, zájezdy do 
Národního divadla Moravskoslezského 
v Ostravě a soutěž s historickou temati-
kou pro Základní školu a mateřskou školu 
Raškovice, besedy pro veřejnost a školní 
mládež. Celkový počet výpůjček knih 
a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře 
byl 6 431. Počet čtenářů byl oproti roku 
2013 menší o 26, ale počet výpůjček byl 

větší o 202 knih a také návštěvnost byla 
o 603 návštěvníků větší.

V rámci MVS – meziknihovní výpůjční 
služby byly kladně vyřízeny 3 požadavky 
pro naše čtenáře, počet zaslaných knih 
jiným knihovnám z raškovického knihov-
ního fondu činil 7 vyřízených požadavků, 
což svědčí o specifi čnosti naší nabídky 
knih, kterou využívají i jiné knihovny z celé 
republiky v rámci této služby čtenářům.

Pro čtenáře, ale i ostatní návštěv-
níky z široké veřejnosti, je možnost 
použití 3 počítačů k využití služeb in-
ternetu, psaní, tisku a také kopírování. 
Občanská veřejnost má také možnost 
vyhledávání literatury v Místní knihov-
ně Raškovice přes internetové stránky 
obce, kde je k dispozici on-line katalog 
celého knihovního fondu nepřetržitě, 
tedy časově nezávisle na provozní době 
knihovny a také na webových strán-
kách obce Raškovice/knihovna a také 
www.knihovna.info. 

Vzhledem k tomu, že počítač, který 
byl v knihovně veřejnosti k dispozici, už 
nesplňoval požadavky z technichého hle-
diska pro svou zastaralost, požádali jsme 
v prosinci 2013 o dotaci  Ministerstva kul-
tury v rámci programu Veřejné informační 
služby knihoven - VISK3 pro rok 2014 
o příspěvek na nákup 2 nových počítačů 
pro čtenářskou a občanskou veřejnost. 
Součástí projektu s pořízením nových 
počítačů je také cyklus vzdělávacích lekcí 
„Celoživotní vzdělávání seniorů a dalších 
sociálních skupin obce Raškovice,“ jehož 
cílem je pořádat akce na výuku počí-
tačové gramotnosti pro zájemce z řad 
občanské veřejnosti. V rámci technického 
zabezpečení, což představovalo nákup 
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2 nových počítačů s programovým pří-
slušenstvím a tiskárnami, byl celý projekt 
podpořen dotací z Ministerstva kultury 
ČR 30 000,- Kč. Obec Raškovice se ze 
svého  celkového fi nančního rozpočtu na 
tomto projektu rovněž podílela.

První série výukových lekcí proběhla 
pro seniory, kteří se sešli celkem 8x při 
dvouhodinových výukových lekcích, kde 
získávali dovednosti při práci s počíta-
čem, tiskárnami, vyhledáváním informací 
na webových stránkách, práci s interne-
tem, práci s fotkami- ukládání, zálohování 
na přenosná média aj. dle individuálních 
témat a potřeb účastníků kurzu.

Od počátku roku 2014 byla v Místní 
knihovně Raškovice rozšířená výpůjční 
doba pro veřejnost z 12 na 16 hodin týd-
ně. Půjčuje se v úterý od 9.00 do 12.00 
a od 12.30 do 17.00 hodin ve čtvrtek od 
8.30 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin.

Pro žáky Základní školy a mateřské 
školy Raškovice a širokou veřejnost 
bylo uskutečněno celkem 42 kulturních 
a vzdělávacích akcí, tedy o 9 více než 
v minulém roce. Přednášky a besedy 
byly zaměřeny na literaturu dané věkové 
skupiny, rozvíjely téma výstavy v Malé 
galerii a národopisné expozici Památník 
Raškovic.

Přednáška s besedou „Nepál – cesta 
za Poznáním“ Lenky Kalábové – Kučerové 
rozvíjela jak cestovatelské, tak také fi lo-
zofi cko-psychologické téma a setkala se 
s velkým zájmem veřejnosti.

Přednáška s besedou „Co nám odká-
zali Keltové a jejich předchůdci ve Stone-
henge“ RNDr. Pavla Kalendy, CSc se rov-
něž setkala s velkým zájmem veřejnosti. 
Byla velmi přístupně a zajímavě odborně 

zpracována dle vlastních badatelských 
postřehů a poznatků, včetně obrazového 
promítání snímků z této oblasti.

Cyklus vzdělávacích akcí z oblasti 
arteterapie a psychologie „Mandaly“ za 
vedení Ing. Zuzany Bužkové se uskuteč-
nil v tomto roce celkem 4x. Tato série 
jednotlivých lekcí se těší rovněž velkému 
zájmu veřejnosti, kdy se účastní i matky 
s malými dětmi, což je velmi zajímavé 
a také dochází k propojení a společnému 
tvoření, které je právě z psychologického 
hlediska velmi cenné a významné.

Tematická soutěž s historickou tema-
tikou „Na úpatí Trávného stojí trosky, byly 
pevností?  se  uskutečnila za účasti  žáků 
3. – 7. tříd Základní školy a mateřské školy 
v Raškovicích. Díky vynikající spolupráci 
ředitelky Mgr. Hany Kachtíkové s místní 
knihovnou a obecní samosprávou v čele 
se starostou Jiřím Blahutou a členem 
obecního zastupitelstva Romanem Vác-
lavíkem jsme připravili a organizačně za-
jistili jak vědomostní, tak praktickou část 
soutěže, kdy družstvo nejaktivnějších tří 
tříd se účastnilo hledání „pokladu“ přímo 
v lokalitě na úpatí Trávného. Neobvyklé 
kamenné valy a další indicie přímo na-
povídaly o zajímavé minulosti, která je 
ovšem dosud zahalena rouškou tajemství 
a není z hlediska archeologických bada-
telů objasněna. Cílem této soutěže bylo 
podnítit zájem žáků o místní historické 
zajímavosti, a to přímo v terénu.

Pro děti z Mateřské školy Pražmo byl 
v roce 2014 připravován knihovnicí Marii 
Zemanovou program pro čtenářský krou-
žek, který navštěvuje 13 dětí. Schůzky se 
konají jednou za 14 dní přímo v MŠ Pražmo
a náplň setkání tvoří četba pohádkových 
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příběhů s vyprávěním a výtvarnou reakcí 
dětí přímo na téma příběhu. Vzniká tam 
originální dětská výtvarná tvorba propoje-
ná s obsahem literárního příběhu.

V  rámci kulturně vzdělávacích a pro-
žitkových programů pořádá knihovna již 
třetím rokem, od roku 2012, Hudebně 
literární podvečery. V letošním roce se 
jich uskutečnilo celkem 8 a byly věno-
vány písničkám a textům z filmů, na 
lidovou notu, v pořadu S kytarou kolem 
světa písním z různých kontinentů a au-
torskému čtení Josefa Nitry z jeho knihy 
Dobrý večer, poledne. Pořad Poděkování 
knihám dotvořil rámec dubnového bazaru 
knih, Písně a příběhy táborových ohňů 
aneb fakta a mýty o Divokém západu 
zase červnové setkání. Na podzim jsme 
zavzpomínali na časy společného státu 
písničkami a literárními ukázkami v Hodi-
ně slovenčiny s pokračováním. V prosinci 
to byly tradičně Pohádkové Vánoce, a to 
vše za hudebního provedení při hře na 
kytaru a zpěvu Aleše Nitry, jež dává těmto 
setkáním ojedinělou, příjemnou atmo-
sféru a prožitek při společném zpívání. 
Literární ukázky čte knihovnice Marie 
Zemanová a tematicky bezprostředně 
navazují na zvolené téma hudebně-lite-
rárního podvečera.

Malá galerie a stálá národopisná
expozice historie obce a okolí Památ-
ník Raškovic jsou součástí místní knihov-
ny nejen prostorově, ale také významně 
a výrazně obohacují její kulturní a vzdě-
lávací činnost:

V rámci ediční činnosti byl v roce 2014 
dokončen audiovizuální snímek na DVD 
z cyklu Prameny k vlastivědě Pobeskydí 

IV. Abychom nezapomněli, věnovaný tra-
dičnímu způsobu obživy, zemědělským 
pracím a činnosti národopisné expozice 
Památníku Raškovic. 

Slavnostní uvedení proběhlo 14. 11. 
2014 v Místní knihovně za účasti zástup-
ců obecní samosprávy, společenských 
organizací v obci, členů Sdružení Památ-
níku Raškovic a všech, kteří se na snímku 
podíleli. Film byl pro své autentické a kva-
litní zpracování PhDr. Eduarda Mocka na 
námět Marie Dybové a Marie Zemanové, 
knihovnice a za odborné spolupráce Mgr. 
Jiřiny Veselské, oceněn také na soutěžích 
neprofesionálních fi lmů. Původní záměr 
byl vytvořit čistě autentický dokument, 
jako doklad tradičního způsobu života 
našich předků, přesto je uvedení do po-
vědomí široké veřejnosti v rámci soutěží 
neprofesionálních fi lmů, kde byl tento 
snímek oceněn, velmi potěšující:  

- 1. místo a Cena města Frýdku-Místku 
v soutěži Beskydský Ještěr

- Hlavní cena „Benátecký Oskar“ na 
soutěži neprofesionálních fi lmů v Be-
nátkách/Jizerou

- 2. místo v anketě Cena diváka na 
Televizi NOE

- Cena hejtmana Zlínského kraje na 
festivalu o životním prostředí „ Týká 
se to taky Tebe“ v Uherském Hradišti

V mezinárodním projektu „POTULKY“ 
– toulky po stopách osobností a zají-
mavostí regionů Frýdecko-Místecka 
a Horného Považia Žilinského kraje na 
Slovensku byl mezi 10 osobností za Frý-
decko-Místecko vybrán Jaroslav Ludvík 
Mikoláš, raškovický rodák. V roce 2014 
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jsme vzpomínali také jeho 125. výročí na-
rození a jeho reprezentace v rámci našeho 
regionu je velkou poctou i pro Památník 
Raškovic, který vznikl v roce 2002 jako na-
plnění jeho myšlenky o založení místního 
muzea. Podkladové materiály pro přípravu 
medailonu o něm jsme poskytli z archivu 
Památníku Raškovic. Rovněž jsme se 
s Martinem Mikolášem, pravnukem J. L. 
Mikoláše, zúčastnili slavnostní prezenta-
ce v Městské knihovně ve Frýdku-Místku.

K jubileu místní knihovny, jejímu 
105. výročí, byl zpracován článek prof. 
Richardem Pastorkem, členem Sdružení 
Památníku Raškovic, který byl uveden 
v obecním čtvrtletníku Raška. K celko-
vému průřezu historie knihovny přiřadil 
přehled knihovníků, kteří v raškovické 
knihovně působili, umístění knihovny 
v obci v celkové působnosti této instituce 
a statistické údaje z let 1911- 2013. 

Prof. Richard Pastorek spolu s An-
tonínem Zemanem zpracovali v rámci 
historie obce sborník HISTORIE FOT-
BALU V RAŠKOVICÍCH. Publikace vyšla 
v nákladu 400 kusů za fi nanční podpory 
fi rmy HYUNDAI. Obsahuje nejen obec-
nou část o nejstarší dochované historii 
a vzniku oddílu kopané v Raškovicích, ale 
také výsledkovou část, která podrobně 
uvádí výsledky v jednotlivých hracích se-
zónách od roku 1949 včetně sestav hráčů 
a střelců gólů. Publikace je také doplněna 
dobovými fotografi emi s popisy. 

Tato jubilejní publikace obohatila od-
dělení Literatury regionu, které máme 
v Místní knihovně Raškovice speciálně, 
kromě standardně vydávaných publikací, 
zaměřené na historii obce, v souboru 
„Historie Raškovic v písemných materi-

álech“, kde jsou dosud vydané či pro jiný 
účel zpracované místní materiály. Tyto 
písemnosti a další jsou inspirací i zdrojem 
informací pro badatele či studijní účely 
z oblasti historie obce a okolí.

V roce 2014 se uskutečnily 4 samo-
statné výstavy a 2 vernisáže. 

První vernisáž zahájila výstavu Hany 
Chrapkové „Má pařížská zastavení“ 
a druhá byla součástí slavnostního zahá-
jení výstavy obrazů Tomáše Provazníka. 

Výstavy tvoří originální součást kul-
turně výchovné činnosti, jejímž cílem je 
zprostředkování kulturního prožitku nejen 
estetického, ale i poznávacího. Samostat-
ná stálá expozice dobových předmětů, 
dokumentů a fotografií s autentickou 
ukázkou bydlení a způsobu života z ob-
dobí konce 19. a 20. století je nejen živou 
učebnicí, ale poskytuje také možnost 
hlubšího prožitku vnímání historie.

Samostatné výstavy v Malé galerii 
v roce 2014:

- „Tajemství v názvech ukrytá“/ Výsta-
va o příbězích, které nám vyprávějí 
názvy chalup, kopců, potoků a údolí 
obcí Raškovice, Morávka, Krásná, 
Pražmo, Vyšní Lhoty z projektu Místní 
a pomístní názvy jako kulturní dědictví 
a faktor lokální identity. 

listopad 2013- únor 2014
- „Má pařížská zastavení“ /Anna Chrap-

ková/ fotografi e, plakáty Francouzské 
národní knihovny z let 2007-2012/ ver-
nisáž 28. 2. 2014/ únor – červen 2014

- Obrazy/ Tomáš Provazník/ vernisáž 7. 
6. 2014/ červen- září 2014
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MÍSTNÍ KNIHOVNA

MALÁ GALERIE - PAMÁTNÍK

RAŠKOVICE 

VÝSTAVA

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ 
TVORBA

PRÁCE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V RAŠKOVICÍCH

DUBEN – ZÁŘÍ 2015

Otevřeno

Úterý:    9.00 – 12.00 /  12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek: 8.30 – 12.00 /  13.00 – 18.00 hod.

Kontakt – 558 692 420

 
Srdečně zveme k návštěvě

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC

STÁLÁ 

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE 

HISTORIE OBCE

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ 
ATMOSFÉRA

 
Úterý: 9.00-12.00 / 12.30-17.00 hod.

Čtvrtek: 8.30-12.00 / 13.00-18.00 hod.

SRDEČNĚ ZVEME

- „Abychom nezapomněli“ národopis-
ná výstava k 100. výročí Bezkydských 
Besed, 125. výročí narození J. L. 
Mikoláše/ říjen 2014- březen 2015/ 
doprovodná akce 16. 11. - setkání ve 
výstavě se členy sdružení „Království 
lašské“ a společná výprava na hřbitov 
do Skalice s položením kytice J. L. Mi-
kolášovi na hrob k jeho jubileu a dále 
cestou do Sedlišť, kterou chodíval 
J. L. M. do svých pozdních let za ná-
rodopisným kolegou Jožou Vochalou.

V rámci kulturních aktivit byly uskuteč-
něny 4 zájezdy do Moravskoslezského ná-
rodního divadla v Ostravě na představení:

- Fantom Londýna
– muzikál     1. 2. 2014

- Labutí jezero – balet  15. 3. 2014

- Edith a Marlene
– muzikál   30. 5. 2014

- Quo vadis – muzikál 17. 11. 2014

Marie Zemanová

vedoucí Místní knihovny Raškovice,

Malé galerie a Památníku Raškovic
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Připravujeme výstavu k 70. výročí ukončení
2. světové války a žádáme Vás o přispění

Sdružení Památníku Raškovic-stálé 
národopisné expozice historie obce 
připravuje národopisnou výstavu věno-
vanou událostem druhé světové války 
v Raškovicích a okolí. Pokud byste měli 
k tomuto tématu předměty např. ze Sigly, 
závodu v Raškovicích, který byl původně 
textilní továrnou, ale v době 2. světové 
války vyráběl skla do válečných letadel 
a po válce užitkové sklo, např. různá 
těžítka, tácky a podobně, rádi bychom 
těmito předměty, v kontextu s obsahem, 

výstavu doplnili. Také dopisy, pohlednice 
či fotografi e, které zasílali vojáci domů či 
jiné písemnosti nebo zajímavosti - velmi 
bychom tyto materiály přivítali k dotvoření 
rámce výstavy, která bude instalována 
v Malé galerii knihovny a Památníku Raš-
kovic od konce srpna do listopadu 2015. 
Samozřejmě se jedná pouze o zapůjčení 
a po ukončení výstavy navrácení zpět. 
Předem za podporu této výstavy i Váš 
zájem děkujeme

Marie Zemanová

Mateřská škola

DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE

POJĎTE DÁL, POJĎTE DÁL, ZAČÍNÁ NÁM KARNEVAL... 

Přesně takto lákal veselý plakát všech-
ny děti MŠ Raškovice a jejich rodiče ve 
čtvrtek 12. března v odpoledních hodinách 
do sálu při restauraci Maryčka ve Vyšních 
Lhotách.

Pokud jste tedy náhodou jeli v tuto 
dobu okolo a viděli jste piráty, princezny, 
prince, víly, Karkulky, tanečnice, mucho-
můrky, hasiče, policisty, spidermany, 
batmany, upíry, kašpárky, šmouly, pejsky, 
žabky, včelky a jiná podivná stvoření možná 
jste si říkali, co se to děje? Tak nyní už znáte 
důvod a chcete-li vědět víc, pozorně čtěte 
dál , představte si balónky, řetězy a girlan-
dy všech barev, prostě vyzdobený sál...

Všechny přítomné, v maskách i bez, 
uvítal hned u vstupu do sálu princ a šlech-

tickým gestem je pozval dál k zábavnému 
dovádění, které po celou dobu akce svými 
legračními kousky podporovali klauni Pe-
pina a Olina. 

Děti své kostýmy nejprve představily 
při klasické promenádě masek, rozcvičily 
celé tělo pro pořádné taneční rejdění 
v rytmu veselých hitů, dováděly s rodiči, 
zúčastnily se taneční soutěže, hlasovaly 
pro nejlepší dospěláckou masku a oku-
kovaly připravenou bohatou tombolu. 
Než však došlo právě na očekávanou 
tombolu, stihly díky klaunům absolvo-
vat nevšední konkurz do cirkusu. Ten 
spočíval ve splnění tří nelehkých úkolů: 
nakrmení opic, vyklízení kozích bobků 
a sklízení sena na zimu. Všechny úkoly 



www.raskovice.cz 4 / 2015

23

„Jupí! Paráda! Je tu zase Broučkiáda!,“ 

zvaly plakáty děti z raškovické školky, 
jejich kamarády, sourozence i náhodné 
kolemjdoucí na tradiční procházku s lam-
piónky. Uskutečnila se 13. listopadu 
2014. Rodiče a přátelé MŠ ve spolupráci 
s učitelkami pro děti připravili dobrodružné 
putování po světýlkách, na kterém se děti 
setkaly s broučky všeho druhu. Jako první 
děti uvítala včelí maminka, která jim rozda-
la nádherně zdobené perníčky napečené 
paní Olgou Stuchlíkovou. Poté na děti če-
kali Brumda, Čmelda, Kvapník, Ferda mra-
venec a také Beruška. Každý z přítomých 

broučků si pro děti vymyslel nelehký úkol. 
Ale ať už šlo o básničku či písničku, hledání 
ztracených světlušek v trávě a jejich sbírá-
ní, kličkování mezi světýlky s kaštanem na 
lžíci nebo o poznávání přírodnin, naše děti 
si se vším hravě poradily.

Odměnou jim byly oříšky, sušená jablíč-
ka a nebo banánové chipsy. Největší radost 
jim však zajisté udělal puzzle svatojánský 
brouček, kterého si v cíli  děti složily z jed-
notlivých dílků získaných při plnění úkolů. 
Usměvavá Beruška je pak navíc odměnila 
zdravým lízátkem s příchutí rakytníku, bo-

děti společnými silami zvládly, a tak si 
každý mohl domů odnést na vycvičení 
jedno (balónkové) cirkusové zvířátko. 
Kromě tohoto věcného překvapení sa-
mozřejmě nebyla nouze také o odměny 
mlsací... Napětí v sále však rapidně 
vzrostlo v momentě, kdy se začala vydá-
vat očekávaná tombola. Cenu si odnesl 
každý, ať už dle výherního losu nebo jen 
sladkou cenu útěchy. 

Rádi bychom proto poděkovali všem, 
kteří darovali dárek do tomboly a nebo ji 
podpořili fi nančně. 

Nesmírný dík patří VMT Ecopack s.r.o., 
Jiří Čerňák – pracovní oděvy, Petr Velčov-
ský – střechy, Hospůdka u Bobra, Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Dále děkujeme obci Vyšní Lhoty za promi-
nutí nájmu za sál Maryčka.

Rovněž velký dík patří těm, kteří se 
postarali o to, aby ani naše chuťové po-
hárky nebyly ošizené. Ať už tím, že doma 
napekli buchty, dorty a zákusky rozmani-
tých druhů nebo tím, že je na karnevale 
spolu s výbornými “bobrovskými“ párky 
v rohlíku a nápoji prodávali.

Největší dík však patří Sdružení rodičů 
a přátel MŠ Raškovice a učitelkám MŠ. 
Díky jejich spolupráci, nadšení a odhodlání 
celá akce vznikla a úspěšně proběhla. Však 
posuďte sami a my se už dnes těšíme, 
jakou masku si přichystáte na další rok!

Lenka Ševčíková, Ivona Galušková 
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růvky, brusinky nebo arónie, která pro tuto 
akci věnovala obec Raškovice.

Světýlka všechny zúčastněné vedla 
k Hospůdce u Bobra, odkud se už z dálky 
ozývaly písničky z Příběhů včelích medvíd-
ků a odkud vždy v nestřežený okamžik do 
vzduchu vzlétl balónek přání. Hospůdka 
u Bobra v zastoupení brouka Pučmelouda 
– Jakuba Datla Šrubaře a jeho pomocníka 
pro děti připravila občerstvení, včetně tep-
lého čaje. Veselá včelička zase dětem v cíli 
nabídla sladké medovníky, které věnovala 
MARLENKA.

Akci také fi nančními dary podpořily 
fi rmy Jiří Čerňák – pracovní oděvy, Petr 
Velčovský – střechy a VMT Ecopack s.r.o.

Nad bezpečností akce bděli dobrovol-
níci z řad raškovického hasičského sboru.

Všem zúčastněným proto patří veliké 
DÍKY, neboť organizátoři Broučkiády tak 
mohli vše uskutečnit a čas strávený nad 
její přípravou stál za to! Potvrdí to ostatně 
všichni, kteří si procházku v ten nádherný 
podvečer se svými ratolestmi plně užili.

Za Sdružení rodičů 
Lenka Ševčíková a Ivona Galušková

Základní škola

Škola letem světem…

Ve stručném přehledu uvádíme, co se 
událo během půl roku na základní škole. 
Podzim se nesl v duchu tradičních aktivit. 
Navázali jsme na exkurze a workshopy 

v rámci projektu NatTech, který nás 
provázel již celý minulý školní rok. Účast-
nili jsme se velmi zajímavých workshopů 
na SOŠ Frýdek-Místek. Měli jsme tak 
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možnost vyzkoušet si praktickou činnost 
s nejrůznějšími stavebnicemi, měření 
v elektro dílnách, jízdu v traktoru, výrobu 
ikeban ze sušeného kvítí, programování 
v AutoCADu, sestavování modelů z Lega 
i Merkuru a další činnosti. Projekt NatTech 
nám umožnil přiblížit se skutečné praxi 
a také si uvědomit, co nás v životě baví, 
co bychom chtěli dělat po základní škole.

V rámci tohoto projektu probíhají 
pro naše žáky také technické kroužky: 
Konstrukce a opravy vozidel a Základní 

práce s kovem, na které dojíždějí žáci do 
dílen SOŠ Lískovecká FM ve Frýdlantě 
n.O., (bývalé dílny závodu Ostroj). Žáci 
si během kroužku pod vedením mistrů 
odborného výcviku vyzkoušejí, jaké to je 
pracovat s nářadím a na strojích, které 
doma má málokdo, lisy, svářečky, ohý-
bačky. Pod rukama žáků vznikají hotová 
umělecká díla, sloužící nejen k výzdobě, 
ale také praktická – lžíce na boty, tác popř. 
stojan či svícen. Zájemci o kroužek kon-
strukce a opravy vozidel zhlédli nitro vozu, 
rozebrali některé části na součástky, aby 
je pak mohli zase skládat dohromady, na-
učili se měnit gumy, vyvažovat, seřizovat 
brzdy na zbrusu novém digitálním zaříze-
ní, vyklepat kapotu, vyměnit žárovku atd.

Žáci vyjeli např. do Dolní oblasti Vítko-
vic na nový výukový program Tajemství 
vesmíru. Velmi se těšili, protože výuka 
ve Světě techniky je vždy velmi zábavná. 

Poté začala výuka na téma vznik vesmíru, 
galaxie a Galaxie, Sluneční soustava. Vi-
děli mlhoviny, temnou hmotu, a aby mohli 
vymodelovat Sluneční soustavu, pomocí 
tabletu hledali informace o vzdálenostech 
ve vesmíru, přepočítávali vzdálenosti 
mezi planetami a Sluncem a zjistili, že 
v porovnání se Sluncem a ostatními 
hvězdami jsme ve vesmíru opravdovými 
mini trpaslíky. Viděli spoustu krásných 
prezentací a animací a po dobré svačině 
dostali bonus. Mohli se podívat zadarmo 
do Velkého světa techniky, do prostoru 
vymodelovaného vesmíru, ale stihli projít 
také další interaktivní, velmi zábavné a po-
učné fyzikální, přírodovědné a chemické 
ostrůvky vědy

Z dalších akcí navštívili i Svět techni-

ky – Science and Technology Centrum 

v Ostravě. Během dopoledního progra-
mu se žáci  seznámili s různými divy, taji 
a zajímavostmi ze světa vědy, objevů, 
civilizace a přírody.  Učili se porozumět 
tomu, jak svět kolem nás funguje pro-
střednictvím exponátů,  kterých se mohli 
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dle libosti  dotýkat a manipulovat s nimi. 
Navštívili všechny „Světy – přírody, ci-
vilizace, vědy a objevů“, kde se hravou 
formou  seznamovali s matematickými 
a fyzikálními důkazy, systémy a jevy. Ve 
Světě přírody šplhali na obrovský strom, 
lovili ryby pomocí sonaru, zjišťovali, odkud 
pochází energie, kterou používají každý 
den.  Ve světě civilizace  se přesunuli  do 
zemí třetího světa, kde i pitná voda je 
vzácností, nahlédli pod pokličku světo-
vých kuchyní, seznámili se s tím, jaké 
pomůcky používají děti ve školách jinde 
ve světě a proč je celoživotní vzdělávání 
tolik důležité.

Žáci 9. tříd v rámci výběru budoucí 
profese navštívili závod Hyundai Motor 
Manufacturing Czech v Nošovicích. 
Po uvítání v konferenčním sále firmy 
a bezpečnostním školení shlédli film 
o výrobě vozů značky Hyundai. Žáci si tak 
připomněli a zopakovali učivo o tepelných 

spalovacích motorech, které probírali 
v osmé třídě. Potom se vydali přímo do 
provozu a měli tak možnost to, co se učili, 
vidět přímo v praxi. Ve speciálním vláčku 
projeli nejdříve halu lisovny. O lisech se 
učili v sedmé třídě, ale teď viděli, jak se 
z role plechu lisují karosářské díly. Ve sva-
řovně viděli, jak fungují robotické systémy 
v pásové výrobě. Pochopili tak význam 
počítačových systémů, se kterými ve 
škole stále pracují.

Úspěchy žáků nás těší…

Jsme rádi, že máme na škole žáky, 
kteří nejen školu reprezentují v rozmani-
tých soutěžích a kláních. Za první pololetí 
školního roku byli žáci úspěšní v soutěžích 
okresního rozsahu – matematice, recitaci, 
výtvarných a sportovních aktivitách. Velmi 
nás těší zájem o školní sbor, malí i velcí 
zpěváci získávají ocenění jako kolektiv, ale 
také na poli sólovém.

Ani sportovní aktivity nezaostávaly za ostatními…

Podzimní počasí připravilo účastníkům 
Raškovické pohorky mnohem ztíženější 
podmínky než při minulém ročníku. Ale 
nakonec se i přes vytrvalý déšť v devět 
hodin na startu dvou tras vedoucích přes 
horu Prašivou zahalenou hustými mraky 
sešlo 30 neohrožených turistů, z toho 
14 žáků i předškoláků. Někteří se rozhodli 
počkat na alespoň trošku příznivější po-
časí a vyrazit následujícího dne, ale velká 
část cestovatelů se pustila s odhodláním 
na cestu.

Na začátku školního roku u nás opět 
proběhly Hry bez hranic. Soutěž, ve které 
jde více o zábavu, než výsledky. I přes 
nepřízeň počasí se na akci nakonec 
dostavily tři školy z okolí a dvě družstva 

z Raškovic. Z okolních škol dorazila ZŠ 
a MŠ Nošovice, ZŠ a MŠ Morávka a ZŠ 
a MŠ Staré Město. Tým tvořilo vždy deset 
dětí od 3. do 5. třídy. Některé disciplíny 
byly pro všechny děti z družstva, jiné pro 
vybrané jedince. Soutěžilo se v netradič-
ních disciplínách, např. Raškovický Messi, 
Lov tropických, Moderní rytíři či Vodní 
štafetě a dalších.

Hodiny tělesné výchovy a nejen ty 
si žáci během zimy zpestřovali rozmani-
tými sportovními aktivitami inspirováni 
sportovními výkony našich sportovců, 
amatérsky jsme se věnovali běžkování, 
bruslení, nejoblíbenější byl asi biatlon. 
Každý ze zapojených  žáků oběhl dvě kola 
po travnatém hřišti se dvěma zastávka-
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Akce školy nejen pro žáky

Světový den ekoškol jsme oslavili 
spolu s mnoha dalšími školami zapo-
jenými do celosvětového programu 
ECO–SCHOOLS. Od 5. listopadu nás 
obyvatelé Raškovic mohli potkat poblíž 
řeky Morávky, v remízkách, v okolí cest 
a chodníčků, kde jsme přírodu uklízeli od 
odpadků. Ve škole jsme si při pečlivém 
vypínání světel, správném provádění 
větrání a šetřením vody a papíru připo-

mněli jeden z cílů ekoškoly – mít ve škole 
provoz šetrný k životnímu prostředí a co 
nejméně spotřebovávat neobnovitelné 
zdroje energie. Snažíme se správně 
třídit odpady a snižovat jejich množství. 
Předcházet vzniku odpadů nám pomáhá 
také pořádání burzy ještě použitelných 
věcí, kterou mohli navštívit rodiče a žáci 
6. a 7. listopadu. Burzu připravila děvčata 
ze třídy 7. B. Kromě prodeje nebo výměny 
věcí si rodiče také mohli vyslechnout in-
formace, které jsou potřebné pro správný 
nákup elektrospotřebičů, např. jak se 
vyznat v údajích na energetických štítcích.

V  listopadu se naši „páťáci“ účastnili 
Eko pobytu na Sluňákově v Horce nad 
Moravou u Olomouce. Celý týden byl 
pro ně připraven program na záchranu 
Zeleného ostrova. Celý týdenní program 
byl perfektně připraven. Děti se pomocí 

mi na střelbu. Jedna byla vleže a druhá 
vestoje. Za každý minutý cíl v podobě 
panáčka následovalo trestné kolo po 
malém antukovém hřišti.

S běžkami jsme se vydali na výlet na 
běžkách podél řeky Morávky, mohli jsme 
se kochat slunečným počasím a krásnou 
sněhovou pokrývkou kolem řeky, kolem 
které jsme nakonec najeli 7 kilometrů.

První zkušenosti s pohybem na brus-
lích si někteří žáci vyzkoušeli na ledě 
sportovní haly Polárka ve Frýdku. Zkušení 
i začínající bruslaři ale rychle našli společ-

nou řeč a za doprovodu rytmické hudby 
zvládali lední kreace na jedničku.

Za turistikou vyšláply také děti ze škol-
ní družiny. Letos v rámci zdolávání pěších 
kilometrů vyrazili na několik sobotních 
výletů, třeba na Prašivou či Bílou.
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zábavných her, rébusů, vlastnících pro-
žitků a zážitků dozvěděly mnoho zajíma-
vého, vyzkoušely si v praxi věci, které ve 
škole nelze zorganizovat. Když k tomu 
přidáme i chutnou, nápadnou a zdravou 

stravu, příjemné ubytování, klid, pohodu 
a nádherné počasí, musíme konstatovat, 
že tato akce se nadmíru povedla a žáci si 
ji snad beze zbytku užili.

V rámci projektu Státního fondu 

životního prostředí ČR, Programu pod-

pory ozdravných pobytů dětí z oblastí 

se zhoršenou kvalitou ovzduší, proběhl 
také v listopadu ozdravně environmen-
tální pobyt žáků 3.-4. ročníků na hotelu 
Neptun v Jeseníkách, Malé Morávce s ná-
zvem Za čistou přírodou – Živá planeta.

Z ekodeníku pobytu:

„Při cestě na pobyt jsme navštívili 
přehradu Slezskou Hartu, viděli jsme 
turbíny vodní elektrárny a dostali jsme se 
do prostor pod hráz zdoláním 800 schodů. 
Druhý den přijel na hotel Mgr. Petr Šaj 
z CHKO Jeseníky a zajímavě nám vyprávěl 
o přírodě zdejší krajiny. 4. den pobytu jsme 
navštívili zdejší školu, do které chodí pouze 
18 žáků, což děti velmi překvapilo.

5. den přijela paní Ing. Dana Pánková 
z Lesů ČR a připravila si poutavý program 
,,Po proudu řeky“. 

Pracovali jsme ve skupinách, tvořili 
jsme proud řeky pomocí provázků, naučili 
jsme se vodní pásma a pokusem nám 
dokázala, jakou má voda sílu.

V sobotu jsme zdolávali naučnou 
stezku Bílé Opavy, nejkrásnější horskou 
bystřinu Jeseníků, náročným až nebez-
pečným terénem. Další pondělí patřilo 
šelmám, o kterých nám přišli vyprávět 
ekologové z hnutí DUHA. Nejprve nám 
zajímavě vyprávěl o vlkovi, medvědovi 
a rysovi pan Michal Bojda, pak jsme tvořili 
v terénu u potoka sádrový otisk tlapy rysa 
s panem Lukášem Nytrou.

V úterý přijeli ekologové z Prahy, z or-
ganizace RECYKLOHRANÍ. Dopoledne 
jsme zkoumali u potoka teplotu vody, 
kyselost vody, lovili jsme vodní živočichy 
a zkoušeli jsme ropnou havárii. Odpoled-
ne jsme zhlédli fi lm „Kapka vody“ a tvořili 
jsme plakáty.

Ráno ve středu po snídani nás autobus 
vyvezl na Ovčárnu.  Cestou na Praděd 
jsme si užili spoustu legrace, klouzali 
jsme na ledu, foukal svěží ledový vítr 
a byl krásný rozhled. Odpoledne jsme 
navštívili lázně Karlova Studánka, kde 
jsme se osvěžili zdravou minerální vodou 
a při procházce kolonádou si nakoupili 
lázeňské oplatky a suvenýry.

Předposlední den nás pan Ing. Igor 
Hornišer provedl Shindlerovou stodolou, 
která je vyhlášená kulturní památkou 
a v ní jsme mohli zhlédnout expozici ze-
mědělských strojů, archeologie a zdejší 
školy.  Po prohlídce jsme se vydali na 
Kapličkový vrch, kde je postavena kap-
lička, kterou nám pan Hornišer otevřel 
a povyprávěl o její historii.

Cestou zpátky domů jsme se ještě 
stavili v Hrabyni, v památníku 2. světové 
války. 

V nově otevřené expozici jsme se se-
známili i s životem civilního obyvatelstva 
v době války a zblízka jsme si prohlédli 
vojenskou techniku.

Náš ozdravný pobyt se nám moc líbil, 
většinu času jsme trávili v přírodě, kde jsme 
se dozvěděli mnoho nového a zajímavého 
a užili jsme si spoustu legrace. 
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Po celou dobu nás provázel deník, do 
kterého jsme si zapisovali vše, co jsme 
prožili, a tímto náš deník nekončí, budeme 
v něm i nadále pokračovat.“

(Žáci 3.-4. ročníku)

V lednových dnech proběhla na škole 
v každé třídě lekce školení ústní hygieny. 
Školící hodina zahrnovala prezentaci (po-
učení žáků o základní etiologii plaku a zub-
ního kazu, významu výživy a správného 
čištění zubů), praktický nácvik Bassovy 
techniky čištění (včetně možnosti nabar-
vení zubního plaku speciálními tabletami 
pro zvýraznění opomíjených míst) a dis-
kusi. Náplň prezentací byla samozřejmě 
upravována dle věku dětí. Toto školení 
bylo pro školy zdarma, veškeré výdaje hra-
dí společnost Curaprox. V České republice 
je prevence zubního kazu na velmi špatné 
úrovni a ve stomatologických ordinacích 
se stále řeší spíše důsledky špatné ústní 
hygieny než jejich předcházení. Žáci si 
sebou přinesli svůj vlastní zubní kartáček 
do školy v den konání lekce, aby nácvik 
probíhal přesně podle potřeby.

Edison 2015

Letošní akce se velmi vydařila, 
přivítali jsme empatické, vstřícné a milé 
studenty, kteří byli ochotni se s naší 
školou sžít, užít si svůj pobyt a současně 
se plně zapojit do dění školy, aktivit, ať už 
to bylo bruslení, běžky či jiné sportovní 
aktivity, kulturní program, volnočasové 
aktivity, výuka nejen anglického jazyka, 
byli připraveni nás seznámit se svou 
zemí, kulturou, odlišnostmi i společnými 
rysy národů, obeznámili nás se svými 
tradicemi, zvyky i kuchyní, snažili se 

vřele a mile vystupovat v jednání ke 
všem žákům školy bez rozdílu věků, ať 
už to bylo v mateřské škole či na druhém 
stupni.

Poděkování patří všem, kdo akci 
zajišťoval, organizoval a ochotně se jí 
účastnil. Obrovský dík patří rodinám, 
které studentům poskytly týdenní zázemí 
a pohostinnost, proto moc děkujeme 
i touto cestou rodině Máchových, Tatar-
kových, Poláchových, Slováčkových, Hlisni-
kovských, Čajkových a Maslowských.
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Pomoc, kterou nečekáme, dostáváme dvakrát…

Děkujeme všem, kdo přispěli darem 
do Potravinové banky v Ostravě, ve 
spolupráci s krajským úřadem Morav-
skoslezského kraje a naší školou v rámci 
akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení 
chudoby Současně dodatečně děkujeme 
i za přinesené oděvy, hračky, boty, ložní 
prádlo pro klienty Adry Frýdek-Místek. 
DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM A POMOC!

Žáci čtvrtých až osmého ročníků se 
účastnili výukových lekcí – S kyberšika-
nou pod kůži, realizovaných ve spolupráci 
s organizací  Nebuď 
oběť o. s. Žáci v tomto 
věku jsou nejriziko-
vější skupinou, a to 
z hlediska masivního 
nárůstu využívání mo-
derních technologií bez 
relevantního poučení 
a kontroly, snadno zne-
užitelné naivity, vzdoru 
proti autoritě a hledání 
vlastní identity, která pokud není v reál-
ném světě uspokojivá, utíká do světa vir-
tuálního. Proto byla výuková lekce  rozdě-
lená na 2 části. Nejprve  se žáci seznámili 
se základními nebezpečími (kyberšikana, 
kyberstalking, kybergrooming,),  poté 
v druhé hodině prokazovali své znalosti 
a kompetence k řešení daných problémů 
a simulovaných situací. Výstupem akce 
bylo vytvoření papírové plachty s desate-
rem bezpečného internetu, která zůstává 
ve třídách po celý rok a neustále připomíná 
rizika spojená s internetem. Děkujeme 
lektorovi p. L. Látalovi za spolupráci, za 
profesionální přístup a zajímavý program.

Dále proběhly výukové bloky s ná-
zvem „S internetem v (ne)bezpečí“, 
celodenní preventivní bloky pro žáky 4. , 
5. a 6.ročníků.  Cílem bylo upozornit žáky 
na rizika internetu a komunikačních tech-
nologií, na nebezpečí virtuálního světa 
s akcentem na kyberšikanu. S podporou 
neziskové organizace Nebuď oběť, se 
kterou již dlouhodobě spolupracujeme, 
jsme pro žáky připravili dvouhodinové 
interaktivní  bloky. Pod vedením zkuše-
ného lektora Mgr. Lukáše Látala  si  děti 
vyzkoušely simulaci některých situací, ke 

kterým by mohlo vést 
benevolentní zveřejňo-
vání osobních údajů či 
fotografi í a snažily se 
nalézt jejich řešení. 
Starší žáci se seznámili 
s případem Amandy 
Tood, s nebezpečný-
mi fenomény kyber-
prostoru, jakými jsou 
například sexting, stal-

king, hoax, kyberšikana.  V závěru lekce 
každá třída vypracovala společné Desa-
tero bezpečného chování na internetu. 
Pevně věříme, že tyto preventivní lekce 
pomohou dětem se správně rozhodovat 
v kritických situacích a zodpovědně zvážit 
možné nebezpečí číhající na internetu.

Žáci 5. tříd účastnili dopoledního vý-
ukového programu  – Opravdový svět – 

Potravinová bezpečnost, v rámci  Týdne 
globálního vzdělávání, který každoročně 
vyhlašuje Evropská rada. Cílem projek-
tu jsou informační a vzdělávací aktivity  
upozorňující na problémy spojené s chu-
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dobou a sociálním vyloučením. Aktivity, 
které mají objasnit, jak my sami svým 
chováním a postoji ovlivňujeme život lidí 
či stav životního prostředí na celé Zemi. 
Program pro žáky připravila nezisková 
organizace ADRA.

Zkušené lektorky velmi zajímavým 
způsobem, přiměřeným věku žáků, 
předkládaly dětem informace, vedly je 
k pochopení důležitých jevů ve společ-
nosti i ve světě. Žáci se zabývali otázkami 
týkajícími se nakládání s potravinami, pěs-
tování zeleniny a chovu zvířat u nás i v ci-
zině, o dovozu i vývozu potravin. Dotýkali 
se i závažných témat, jako je hladomor 
v zemích třetího světa, dověděli se, jak 

funguje tržní hospodářství a jak vydělávají 
a také plýtvají potravinami obchodní řetěz-
ce. Shlédli také videa přibližující plýtvání  
potravinami a fungování potravinových 
bank. Celý program byl koncipovaný tak, 
aby děti samy hledaly odpovědi na otázky 
a interaktivní formou získaly vědomosti.

V závěru programu žáci vytvořili pre-
zentace  na téma – Kampaň proti plýtvání 
potravinami a následně své výtvory pre-
zentovali před třídou. Z lekce odcházeli 
s přesvědčením, že se na jídlo budou dívat 
jinak, než dosud a že celý dnešní oběd 
ve školní jídelně sní. Doufejme, že jim to 
předsevzetí dlouho zůstane a budou si 
potraviny opravdu vážit.

Projekty školy běžící…

V rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBCÍCH / MĚS-

TECH DO 2000 OBYVATEL, REG. Č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0138 

jsme nabídli veřejnosti bezplatné kurzy pořádané od podzimu 
2014 a stále běžící.
Obsahy vzdělávacích modulů:
1. FINANČNÍ GRAMOTNOST – 40 HODIN

2. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ 

OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ – 40 HODIN 

3. SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST – 40 HODIN

4. ZÁKLADY PODNIKÁNÍ – 56 HODIN

V polovině roku 2014 zahájila 
Základní škola a mateřská škola 
v Raškovicích pod registračním 
číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01637 
projekt:

„Modernizace výuky

na Základní škole Raškovice“

Cílem projektu, podporovaného 
z operačního programu ROP 

NUTS II Moravskoslezsko, je 
zlepšení podmínek pro výuku 
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odborných předmětů přírodopisu a ja-
zykové učebny. Realizací projektu dojde 
k modernizaci technologického vybavení 
školy, a tím k zefektivnění organizace 
výuky, výraznému zkvalitnění edukační-
ho procesu, zlepšení odborných znalostí 
a dovedností absolventů s cílem výrazně 
zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

V lednu došlo k potřebnému zajištění 
dodávky nábytku a IC techniky v celkové 
hodnotě 522.711,60 Kč. Do konce škol-
ního roku plánujeme nákup výukových 
pomůcek pro přírodovědné a jazykové 
předměty v hodnotě cca 391.000,- Kč. 
Datum ukončení projektu se předpo-
kládá v srpnu 2015. Tento projekt je 

spolufinancován darem 
Obce Pražmo v hodnotě 

156.000,-Kč.

Projekt „Diroško“ spolupfi nancován 
MSK v rámci dotace v oblasti Prevence 
rizikového chování u dětí a mládeže je 
rozdělen do 3 hlavních bloků, které se 
obsahově specializují na konkrétní pro-
blémové oblasti. Každý blok má tři úrovně 
-  jednu pro žáky, druhou pro pedagogy 
a třetí pro rodiče. 

Vzdělávání dětí a žáků probíhá for-
mou „preventivních hodin a dnů“, cíleně 
vsazených do rozvrhu. Formy a metody 
jsou přizpůsobeny věku dětí a tématu 
bloku (využíváme hlavně prožitkové učení, 
dramatické, sociální hry, práce s příbě-
hem, biblioterapeutické léčivé pohádky, 
artefi letické relaxační cvičení, refl ektivní 
rozhovor…) Vzdělávání pedagogů a rodičů 

probíhá formou 
sborovny, od-
borných semi-
nářů, netradič-
ních třídních schůzek.

Podle časového harmonogramu pro-
jektu jsme v září 2014 zakomponovali 
projekt do minimální prevence školy. Po 
domluvě s kolegy na nižším stupni ZŠ 
a kolegyněmi z MŠ jsme rozdělili úkoly, 
určili kompetence, začlenili jednotlivé 
aktivity projektových bloků do časového 
plánu školy, připravili vstupní i výstupní 
evaluační dotazníky, domluvili se  se 
všemi  spolupracujícími organizacemi. 

Během září se uskutečnil speciální 
adaptační program -  „Co dělat když se mi 
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nedaří a mám vztek, Jak se prosadit a ne-
ubližovat“ pro problémové třídní kolektivy 
na  TZ- Višňovka ve  Vyšních Lhotách ve 
spolupráci s neziskovou organizací  AVE - 
o.s. Karviná (lektorka -  Bc. J. Svobodová)

V říjnu blok – „ Respektovat a být re-
spektován“. V rámci tohoto bloku si děti 
MŠ při ranních a denních „rituálech“ tré-
nují a fi xují asertivní způsoby komunikace. 
Pomocí vhodných pohádek a příběhů 
se učí vhodným způsobem vyjádřit své 
nálady, potřeby, požádat o něco, poprosit 
a poděkovat. Toto „fi xování vhodného 
chování“ bude probíhat i po skončení 
bloku, do doby plného zvládání asertivní 
komunikace. 

Žáci 1. – 3. tříd ZŠ se v pravidelných in-
tervalech (minimálně 1x měsíčně) setká-
vají na hodině – Komunikace, (může být 
součásti jazyka českého, prvouky) kde si 
prakticky procvičují asertivní komunikační 
techniky, formou hravé dramatiky získá-
vají zkušenosti a dovednosti společensky 
přijatelně komunikovat.

Ve spolupráci s neziskovou organizaci 
AVE,o.s.Karviná byly,v průběhu října až 
prosince, realizovány selektivní  preven-
tivní bloky a dny - Škola do života pro žáky 
4.B a 7.B třídy.

V listopadu byl realizován workshop 
a seminář pro pedagogy ZŠ, MŠ (for-
mou sborovny) na téma – „Komunikace 
pedagogů s dítětem, rodičem“. Semi-
náře se účastnili i zástupci na projektu 
participujících MŠ – Pražmo, Nošovice, 
Morávka. Lektorka Mgr. Kachtíková 
Hana (Etická výchova o.p.s.) přiblížila 
učitelům základní poznatky o způsobech 
komunikace s různými typy rodičů, 
v komplikovaných a vypjatých situacích, 
nabídla vhodné techniky umožňující 
zvládnout problematickou komunikaci 
ve škole. Kolegům byly nabídnuty další 
způsoby sebevzdělávání formou DVPP 
(dle nabídky akreditovaných institucí 
a časových možností školy se kolegové 
budou účastnit seminářů s touto tema-
tikou v průběhu školního roku).

V únoru proběhl 2 denní pobyt na 
hotelu KAM na Malenovicích pro zá-
jemce z řad pedagogů, rodičů a dětí 
za přítomnosti odborníka psychologa 
Dr. Jedlovce, který pomohl nastínit řeše-
ní problémů, jež se při výchově vyskytují, 
ať už se jedná o inkluzivní potřeby dětí se 
zdravotním postižením, či jiné vývojové 
vady, popř. jiné jevy, které brání kvalitní 
rodinné výchově.

Důležité informace pro rodiče i veřejnost…
Zveme Vás i Vaše děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání

v naší mateřské škole, a to ve dvou termínech,
v neděli 3. května 2015 od 9 – 12.00 hod., 

kdy si můžete mateřskou školu také prohlédnout, 
a v pondělí 4.května 2015 v době od 8 – 14.00 hod.

K zápisu je třeba vyplnit a přinést formuláře – žádost o přijetí a evidenční list,
jež jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy:

www.zsraskovice.cz/materska-skola/dokumenty-a-zadosti/
na sekretariátu školy základní či přímo ve škole mateřské.

Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potvrzení lékaře
o povinném očkování, součást evidenčního listu.
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Co chystáme do konce školního roku

Český zahrádkářský svaz, organizace Morávka,
zve občany naších obcí na tyto zájezdy v roce 2015 

Zveme Vás na výstavu žákovských 
prací do Památníku Raškovic. 

Dne 22. dubna proběhnou na škole 
akce v rámci oslav Dne Země.

V rámci projektu NatTech vyjedou žáci 
5.-9. ročníku na poznávací exkurze do IQ 
parku v Olomouci, Technického muzea 
v Brně a do Moravského krasu. Exkurze 
je z 99% pro žáky hrazena z projektu 
(doprava, vstupné, strava).

Letos si připomínáme 70. výročí od 
ukončení II.světové války. Tyto události 

chceme žákům přiblížit besedou s ještě 
očitými pamětníky, akcemi na poznání 
okolí Raškovic v souvislostech s těmito 
dějinnými událostmi a sportovně turistic-
kým programem ve spolupráci s místní 
knihovnou, paní knihovnicí Zemanovou 
a panem Romanem Václavíkem.

O dalších akcích se dovíte na webo-
vých stránkách školy.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

9. 5. Kroměříž

Odjezd z Velkého Lipového v 7,00 hod. 
a zastávky po trase směr Frýdek. Navštíví-
me 39. ročník výstavy Gloria. Prodejní sor-
timent od skalniček po vzrostlé stromy. 
Pak město Kroměříž s kulturní památkou 
UNESCO – arcibiskupský zámek, Květ-
nou a Podzámeckou zahradu a volnou 
prohlídkou města. Cestou zpět vyjedeme 
na Hostýn s chrámem, klášterem, kapli se 
zázračně uzdravující vodou, hřbitůvkem 
mnichů, pomníkem umučených skautů 
a pomníkem skautského vůdce Plajnera. 
Máme povolen výjezd až na horní parko-
viště. Cena za autobus 300 Kč, členové 
ČZS Morávka 250 Kč. Ostatní vstupy dle 
uvážení samostatně.

6. 6. Orava.

Odjezd z Velkého Lipového v 7,00 hod 
a zastávky po trase na Těšín. Navštívíme 
Slovenský orloj ve Staré Bystrici. Byl po-

staven za 3,5 milionů Kč, představuje nej-
větší sochu na Slovensku, je nejpřesněj-
ším orlojem na světě /řízen počítačem/. 
Oravskou lesní železnici vyjedeme na 
sedlo Beskyd, kde je nádherný výhled na 
Malou Fatru, Oravské Beskydy, Západní, 
Vysoké a Belanské Tatry. Lodi zajedeme 
na Ostrov umění s uměleckou expozici. 
Zastavíme se u jednoho z nejkrásnějších 
hradů na Slovensku v Oravském Podzám-
ku. Cena zájezdu včetně jízdy vláčkem, 
lodí a vstupného do muzea 550 Kč, 

senioři nad 70 let 450 Kč, členové ČZS   
450/380 Kč.

 

5. a 6. září 2denní zájezd Č. Krumlov, 

Orlická přehrada, Tábor.

O d j e z d  z  Ve l k é h o  L i p o v é h o 
v 6,00 hod.. Zastávky po trase do Frýdku.  
Český Krumlov patří mezi nejkrásnější 
světová historická města. Je to jedno 
z nejnavštěvovanějších měst. Kulturní 
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Roste zájem o životní fi losofi i a poznání sebe sama

památka UNESKA. Ubytování s polo-
penzí v rekreačním středisku u Orlické 
přehrady. Město Tábor je chráněnou 
památkovou rezervací se spoustou zají-
mavostí. Cena zájezdu včetně ubytování, 
polopenze a průvodců 1.500 Kč, členové 
ČZS Morávka 1.300 Kč.

Přihlášky a podrobnější informace u:
p. Slováčka Jana      Morávka 185
- mobil 721 066 304
pí. Nitrové Evy      Raškovice 14
- mobil 728 335 115
Ing. Pěchuvky M.     Pražmo 202
- mobil 732 414 941

Škola jógy KARAKAL pořádá tradičně 
tak zvané ČAJE O PÁTÉ. Několikrát za rok 
pozve své přátele i zájemce z široké veřej-
nosti, všechny, kteří se chtějí dozvědět 
více, než co se vejde do pravidelných čtvrt-
letních kurzů, kdo se chtějí zastavit na pár 
okamžiků v každodenním ruchu dní, nechat 
se nad šálkem čaje inspirovat moudrostí 
starých mistrů a fi losofů, posedět v kruhu 
přátel, vnímat pozitivní energii.

Lednový a únorový ČAJ O PÁTÉ 
jsme „uvařili“ na témata „SÍLA A MOC 
PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU“ (ten se 
konal v Oáze zdravého a šťastného 

života v Raškovicích) a „OBJEVTE 
SMYSL SVÉHO ŽIVOTA“ (který se sice 
konal ve Frýdku, ale i sem dorazila celá 
spousta zájemců a přátel z Raškovic...).  

Sami jsme byli překvapeni nebývalým 
zájmem: tato témata si přišlo poslechnout 
dohromady 176 lidí. Víme to docela 
přesně, protože každý dostal šálek čaje 
a mnozí dostali čaj v misce, protože 
hrníčky zkrátka došly… 

Zaznamenali jsme již zvýšený zájem 
o jógu jako takovou, vyplývá to z toho, že 
mnoho lidí se rozhodlo vzít odpovědnost 
za své fyzické a psychické zdraví do 
svých rukou. Také mnozí lékaři na základě 
dobrých zkušeností doporučují jógu pro 

zlepšení stavu páteře i celého pohybového 
aparátu, zklidnění psychiky, relaxaci. To je 
samozřejmě jen zlomek z toho, co v sobě 
jóga zahrnuje. Péče o tělo je pouhou 
jednou osminou Radža jógy. Jóga jako 
taková je především životní FILOSOFIE.

Filosofi e jógy dříve bývala na pozadí 
zájmu a lidi přiváděla do kurzů potřeba 
zlepšit funkci svého těla, zklidnit mysl, 
popřípadě naučit se relaxovat. Současný 
životní styl „západu“ vypadá tak, že 
většina z nás je pod neustálým tlakem, 
ať už v zaměstnání či odpovědnosti 
v každodenním životě. Zaznamenáváme 
stav určité krize v celé společnosti, mezi 
národy, v mezilidských vztazích, v rodině 
a v neposlední řadě krizi na individuální 
úrovni. V této situaci snad nikdo není 
schopen říci: „Jsem sám se sebou 
spokojen, žiji ve spokojeném prostředí“. 
Každý hledá „něco dalšího“, aby se mu 
urovnaly vnější a vnitřní potíže. A i když 
čas od času utečeme od monotónního 
života na dovolenou, nejsme schopni 
zbavit se vnitřní krize. Začínáme chápat, 
že odpovědi na naše otázky musíme začít 
hledat někde jinde než doposud.

Doslova lavinu zájmu z celé republiky 
strhl několikaminutový vstup Zdeňka 

Šebesty  – osobnosti Školy jógy 
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KARAKAL, kdy ho Česká televize Ostrava 
pozvala jako hosta do pořadu Dobré ráno 
s českou televizí. I přes velice omezený 
časový prostor dokázal oslovit mnoho 
diváků, kteří zcela přirozeně tuší, že 
právě to, co se snažil alespoň „letecky“ 
představit, je jedna ze smysluplných Cest. 

Vážení čtenáři těchto řádků. Přejeme 
Vám, abyste hledali a nalézali odpovědi 
na své otázky a abyste život, který žijete, 
považovali za smysluplný a šťastný. 

Za kolektiv KARAKALU, Lenka Chamrádová

Co si včelky povídaly

Začíná se oteplovat, dny se prodlužují 
a sluníčko se na nás častěji usmívá. Zdá 
se, že jaro se blíží a to je pro nás včelky 
dobrá zpráva a také chuť do pracovního 
probuzení.

Ale nejdříve Vám chceme povědět, 
jak jsme prožily ten minulý rok. Bohužel 
pro nás včelky nebyl rokem příznivým. 
V době poslední snůšky, kdy les a hlavně 
lípy nabízejí hodně aromatického nektaru, 
nastala situace, s kterou jsme my ani náš 
pán nepočítali.

Na konci snůškového období jsme tak-
řka hladověly. Na to naše královna matka 
zareaguje tak, že přestane klást vajíčka 
a tak se stalo, že v měsíci červenci a srp-
nu, kdy se líhnou naše zimní sestřičky, se 
jich vylíhlo málo nebo žádné. 

Připočteme-li k tomu loňskou mírnou 
zimu, která silně pomohla roztoči varoa 
v jeho množení, tj. takové klíště, které 
z nás vysává krev a ničí naše mladé 
sestřičky a pohroma byla na světě. Náš 
pán nás každý rok po posledním vytočení 
medu léčí i krmí, ale to už jsme byly tak 
postižené, že se mnoha včelstva úlu 
z části nebo zcela vytratila. Takový ně-
kdy až 50% úbytek si my včelky několik 
desítek let nepamatujeme a to ještě není 
konec zimy, kdy některá počtem slabá 
včelstva se jarního rozvoje nedočkají. 

Raději dost těch špatných zpráv, i když 
s medem to bude letos o hodně slabší. 
My však věříme, že náš pán nám pomů-
že, bude dělat oddělky, tj. nová mladá 
včelstva tak abychom stačily opylovat 
všechny stromy, kvítečka vaší zahrádky, 
abyste měli dost vlastního, českého, 
zdravého ovoce. 

Až dosud jsme hovořily o medu, který 
je nejen sladký, ale i zdravý. Samozřejmě 
i naše další „výrobky“ jako je propolis, pyl, 
mateří kašička i jed, jsou vám lidem zdraví 
prospěšné. Naše hlavní činnost spočívá 
v opylení celé přírody, léčivých bylin a to 
zdravé z jejich květů pak zahustíme do 
medu. S ním pak všechny ty neduhy 
a choroby zaženete dříve, než k vám do-
razí. A to jsme vám ještě neřekly o našem 
zvláštním druhu záření, kdy třeba u vody 
dojde k takovému uspořádání molekul, že 
je dlouhodobě použitelná bez chemického 
ošetření.

O léčebných účincích těchto přírod-
ních produktů věděl již ve 4. století před 
naším letopočtem jistý lékař, nějaký 
pan Hippokratés a to byl člověk velice 
moudrý. 

Dost bylo samochvály, zkuste tu naši 
medicínu sami a uvidíte. Nicméně aby-
chom to všechno o čem jsme povídaly, 
mohly splnit, potřebujeme vaši pomoc. 
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Bohužel už jen z vyprávění dědečka 
se děti dozvídají, jak krásně kvetoucí byly 
kdysi louky, plné květů kopretin, pomně-
nek, prostě tisíce květů, plné vůně a barev. 
Dnešní zelené pláně bez jediné pampelišky 
jsou důkazem toho, jak špatně se o příro-
du staráme. Ubývá tím včelí pastvy, ale 
i samotný pohled oku nelahodí. Víte, čím 
byste nám včelkám udělali radost? Je to 
jednoduché, dělejte tak, aby louky byly 
zase pestré, barevné a příjemně voňavé. 

My včelky neumíme lhát, proto nemů-
žeme do politiky. Ale i přesto jsme slyšely, 
že i politici se nad tím zamysleli a připravili 
plán rozvoje venkova. V jehož rámci 
mají být vytvořeny nektarodárné biopásy 
až do 5% obhospodařované půdy. Zde se 
obracíme s velkou prosbou na starosty 
obcí, zastupitele, družstevníky a farmáře. 
Pokusme se alespoň zlepšit současný 
stav, ať naše louky znovu rozkvetou. 

Aleje lip kolem cest byly pokáceny z dů-
vodu hrozícího nebezpečí, vysaďme nové 
mladé lípy, vždyť aroma lipového medu 
je tak neodolatelná. Skauti, sokolíci, děti 
ve školách udělejte pro nás včelky dobrý 

skutek. Vysaďte na zahradě, poblíž lesa, na 
rumovišti nějaký nektarodárný strom, keř, 
či vysejte levanduli nebo svázenku. Máte 
u svých domů pěkně upravené zahrádky, 
ale i na nich může být třeba malý záhon, 
plný pestrobarevných a vonících květů, 
které nám nabídnou trochu pylu či nektaru. 
K tomu, abychom udrželi naši přírodu zdra-
vou a pěknou, nepotřebujeme ani dotace 
z EU, stačí, když se každý z vás zamyslí, 
jak nás včelky potěšit. 

To všechno můžeme udělat teď v jar-
ním období. Abyste na to nezapomněli, 
dejte si lžičku medu, on totiž podporuje 
i vaše myšlení. Chtěly bychom toho po-
vědět více, ale to zase příště. 

My včeličky vám všem chceme dopře-
du poděkovat, že nám v tom nelehkém 
životě pomůžete, a za to slibujeme, že 
budeme moc pilné při sbírání medu. Na 
důkaz toho vám pouze zabzučíme a ne-
píchneme. 

Za organizaci včelařů v Dobré, jejichž 
členy jsou i včelaři vašich obcí, se včel-
kami rozmlouval 

JUDr. Miroslav Dobeš

VK RAŠKOVICE (volejbal, ASPV)

SEZÓNA 2014/2015

www.vkraskovice.cz  •  www.vkraskovice.rajce.idnes.czw

V sezóně 2014/2015 volejbalový klub 
pokračuje v práci s dětmi v rámci barev-
ného minivolejbalu a okresního přeboru 
trojic mladšího žactva. Nejmenší děti 
z 1.-2. třídy trénují 1x týdně pod vedením 
Markéty Muroňové. Děti ze 3.-8. třídy 
trénují 1- 2x týdně pod vedením Evy Bla-
hutové a Šárky Sonnkové. Žáci a žačky ze 

6.-8. třídy hrají v této sezóně také okresní 
přebor v šestkovém volejbalu. Juniorky 
a ženy trénují 1x týdně pod vedením Jirky 
Biolka a hrají soutěže krajského přeboru. 
Muži hrají okresní přebor. 

Cvičení ASPV pro ženy i muže pro-
bíhá 3x týdně pod vedením zkušených 
cvičitelek. 
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Úterý 18:30-19:30 Pilátes s Dájou

Středa 16:30-17:30
Cvičení rodičů 
s dětmi

Čtvrtek 18:00-19:00
Cvičení na velkém 
míči s Janou

Za vynikající spolupráci při organizová-
ní volejbalových tréninků všech kategorií 
děkujeme vedení ZŠ Raškovice.

Za podpory okolních obcí, ale pře-
devším díky fi nanční pomoci obce Raš-
kovice se podařilo volejbalovému klubu 
v čele s předsedou Zbyňkem Sonnkem 
opět zkvalitnit zázemí areálu volejba-

lových antukových kurtů. V roce 2014 
byly zcela zrekonstruovány šatny. Byla 
provedena výměna oken a dveří, nová 
elektroinstalace- osvětlení, vytápění, 
nové podlahy a podhledy, nové vybave-
ní - věšáky, police, skříňky, nová fasáda. 
Dále byla provedena úprava podhledů 
technického zázemí, instalace elektronic-
kého zabezpečovacího systému klubov-
ny a technického zázemí, nátěry dveří, 
dětského hřiště a postavili jsme nové 
pískoviště pro děti. Díky sponzorům byly 
zakoupeny další tréninkové pomůcky 
pro děti-balóny, sítě, žebříky, švihadla, 
medicinbaly, apod.

VÝSLEDKY K 15. 3. 2015

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL

Od září do 15. března proběhly celkem 
4 volejbalové turnaje, kterých se účastní 
okolo 200 dětí z celého Moravskoslez-
ského kraje. Z našeho oddílu se turnajů 
účastní cca 15-20 dětí. Turnaje se konaly 
ve Frýdku-Místku nebo v Ostravě, pořa-
datelem turnajů je ŠSK Beskydy Frýdek-
-Místek nebo ŠSK Ostrava pod záštitou 
Moravskoslezského volejbalového svazu. 
Naše děti se účastnily všech turnajů v růz-
ných barvách (kategoriích). Pro každou 
kategorii platí jiné pravidla. Všechny ka-
tegorie hrají na čas, zpravidla 7-10 minut. 
Děti jsou rozděleny do skupin dle počtu 
přihlášených družstev:

Největších úspěchů dosáhli:

ve žluté kategori (1.-2. třída)
Ondřej Skotnica, Matěj Kohut – 1. místo 
(1. 2. 2015 hala SPŠ Místek, 7 družstev)
Matěj Kohut, Sára Javorová – 2. místo 

(23. 11. 2014 hala 6. ZŠ Místek, 16 druž-
stev)
- 3. místo (26. 10. 2014 hala SPŠ Místek, 
12 družstev
v oranžové kategorii (2.-4. třída)
Kamila Foldynová, Barbora Kotásková – 
2. místo (28. 9. 2014 hřiště SPŠ Místek, 
12 družstev)
v červené kategorii (4.-5. třída)
Martin Sonnek, Martin Michna, Karolína 
Popelková – 2.místo (28. 9. 2014 hřiště 
SPŠ Místek, 6 družstev) 
Martin Michna, Nikol Rusňáková – 
1.místo (26. 10. 2014 hala SPŠ Místek, 
12 družstev)
v zelené kategorii (5. - 6. třída)
Pavla Kováčová, Stela Húsková, Alena 
Garbová – 1. místo (1. 2. 2015 hala SPŠ 
Místek, 6 družstev)
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OKRESNÍ PŘEBOR TROJIC MLADŠÍHO ŽACTVA

OKRESNÍ PŘEBOR ŠESTKOVÉHO VOLEJBALU

Soutěž zahrnuje celkem 8 turnajů, kte-
ré jsou pořádány 1x měsíčně každou první 
středu v měsíci. Turnaj organizuje pod 
záštitou okresního volejbalového svazu 
VK Frýdlant n. O. v hale ZŠ Komenského 

ve Frýdlantě n. O. Soutěže se účastní 
3 družstva VK Raškovice.

Hraje se na čas (cca 7min) v pětičlen-
ných skupinách dle umístění v jednotlivých 
turnajích.

Celkové pořadí družstev po 5 turnajích: 

1. VKF B 84
2. VKF A 68
3. ŠSK A 70
4. RAŠKOVICE A 61

5. PALKOVICE A 55
6. RAŠKOVICE B 54

7. VKB FnO 49
8. ŠSK D 44
9. ŠSK B 33
10. PALKOVICE B 31
11. RAŠKOVICE C 29

12. Sedliště B 28
13. VKF C 27
14. ŠSK C 19
15. Sedliště A 10
16. VKF D 8
17. TJ Sokol FM A 8
18. TJ Sokol FM B 6
19. TJ Sokol FM C 1
20. TJ Sokol FM D 4
21. TJ Sokol FM E 2

Turnajů se účastní žáci a žačky pře-
vážně ze 7.-9. třídy. Naše družstvo tvoří 
především hráči a hráčky ze 6. a 7. třídy. 
Celkem je v soutěži 6 turnajů, přičemž 
pořadatelem je vždy jedno z účastněných 
družstev. Hraje se na 2 vítězné sety nebo 
na 2 hrané sety do 25 bodů.

Celková tabulka po 4. turnajích.

1.  VK Frýdlant n/O (žáci)  25
2.  ŠSK Beskydy (žáci)  23
3. TJ Sokol Kozlovice (žačky) 21
4.  VK Beskydy Frýdlant n/O (žačky) 19
5.  TJ Sokol Palkovice (žačky) 7
6.  VK Raškovice (žačky+žáci) 7
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KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽEN

Soutěž se hraje v neděli od října do dubna dvoukolově. Hráčky v jeden den odehrají 
s jedním družstvem 2 utkání hraná na 3 vítězné sety. První 4 družstva vytvoří skupinu, 
která hraje o postup do 1. ligy juniorek. 

1. VK Karviná 38 34 2 0 2  109:15 3002:2002 106

2. TJ Slavoj Český Těšín 38 29 1 1 7  97:31 3025:2385 90

3. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 36 26 1 2 7  87:34 2789:2154 82

4. DTJ Polanka nad Odrou 36 22 3 4 7  87:50 3102:2755 76

5. VK Raškovice 38 13 5 4 16  64:77 2841:3052 53

6. TJ Sokol Frýdek - Místek B 38 15 2 2 19  60:76 2734:2898 51

7 . TJ TŽ Třinec 36 11 5 4 16  62:74 2770:2901 47

8. TJ Sokol Stará Bělá 38 10 5 3 20  56:84 2771:3035 43

9. SK ANAJ Metylovice 36 9 3 0 24  44:81 2388:2773 33

10. TJ Sokol Poruba 38 4 1 5 28  38:104 2591:3286 19

11. TJ Sokol Palkovice 36 3 0 3 30  23:101 2190:2962 12

Soutěž se hraje v sobotu od října do dubna dvoukolově. Hráčky v jeden den odehrají 
s jedním družstvem 2 utkání hraná na 3 vítězné sety. Družstva jsou v soutěži rozdělena 
do dvou sedmičlenných skupin.

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0  sety míče body

1. TJ Sokol Hnojník A 16 14 2 0 0  48:9 1378:1097 46

2. TJ Sokol Kozlovice 16 10 2 2 2  42:21 1434:1293 36

3. TJ TŽ Třinec 16 9 1 2 4  35:22 1310:1122 31

4. VK Raškovice 14 5 2 1 6  26:28 1124:1154 20

5. TJ Frenštát pod Radhoštěm 16 2 2 3 8 -1 23:41 1241:1435 12

6. SK ANAJ Metylovice 16 1 3 1 11  18:43 1198:1366 10

7. TJ Sokol Palkovice B 14 1 0 3 10  11:39 880:1098 6
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OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ

RBVL – „REGION BESKYDY“ VOLEJBALOVÁ LIGA
SOUTĚŽ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

Soutěž se hraje dvoukolově – jaro a podzim. Hraje se v pátek nebo v úterý 1 utkání 
na 3 vítězné sety.

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body

1. VK Raškovice 9 6 2 1 0 26:9 811:701 23

2. VK Karviná 9 6 0 1 2 21:11 737:657 19
3. TJ Sokol Nýdek 9 5 1 1 2 20:11 703:619 18
4. TJ Sokol Palkovice B 9 5 1 1 2 21:14 775:702 18
5. TJ Sokol Frýdek - Místek A 9 5 0 0 4 18:15 733:710 15
6. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 9 5 0 0 4 17:15 710:685 15
7. TJ Sokol Hnojník A 9 2 1 2 4 14:21 707:778 10
8. TJ Sokol Staříč 9 3 0 1 5 12:20 635:725 10
9. TJ Sokol Frýdek - Místek B 9 1 2 0 6 11:22 690:739 7
10. TJ Sokol Hnojník B 9 0 0 0 9 5:27 600:785 0

Soutěže se účastní celkem 36 družstev ve 2 skupinách. 

p. družstvo c v vt pt p pk sety míče body

1. Wadowice 15 9 4 0 2 0 26:8 (3.25) 780:659 (1.184) 35
2. VETERÁNI a spol. 15 9 3 1 2 0 25:9 (2.778) 755:640 (1.18) 34
3. VK OB-NOVA 15 7 3 3 2 0 23:13 (1.769) 772:705 (1.095) 30
4. Raškovice 15 7 3 1 4 0 21:13 (1.615) 723:696 (1.039) 28

5. ANTIFÉRTÝM 15 5 4 3 3 0 21:16 (1.313) 781:742 (1.053) 26
6. Nováčci 15 6 2 4 3 0 20:16 (1.25) 761:742 (1.026) 26
7. Skokani 15 4 5 3 3 0 21:17 (1.235) 804:715 (1.125) 25
8. BVC ČADCA 15 6 2 3 4 0 19:16 (1.188) 727:695 (1.046) 25
9. Rintintin 15 7 1 1 6 0 17:15 (1.133) 715:669 (1.069) 24
10. RADEGAST 15 6 1 4 4 0 18:17 (1.059) 738:718 (1.028) 24
11. HUKVALDY 15 2 5 3 5 0 17:21 (0.81) 755:784 (0.963) 19
12. Šenow 15 3 3 4 5 0 16:21 (0.762) 740:775 (0.955) 19
13. S.T.O.H. 15 2 2 5 6 0 13:24 (0.542) 741:820 (0.904) 15
14. Sokol Vsetín 15 4 0 2 9 0 10:22 (0.455) 667:735 (0.908) 14
15. TJ Sokol Frenštát p. R. 15 2 2 1 10 0 9:24 (0.375) 604:770 (0.784) 11
16. STS CHVOJKOVICE BROD 15 0 1 3 11 0 5:29 (0.172) 597:795 (0.751) 5
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AKCE 2015

VOLEJBALOVÉ TURNAJE 2015

MALÁ CENA BESKYD

SOBOTA 20.6.2015 ŽAČKY+žáci
NEDĚLE 21.6.2015 KADETKY+JUNIORKY, JUNIOŘI A KADETI

TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

SOBOTA 18.7.2015 ŽENY, MUŽI (MIN.2ŽENY V DRUŽSTVU)

POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA

SOBOTA 15.8.2015 ŽENY, JUNIORKY

MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA

NEDĚLE 16.8.2015 MUŽI, JUNIOŘI

Veškeré informace o činnosti VK Raškovice
můžete sledovat na www.vkraskovice.cz.
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Přípravu jsme zahájili v tělocvičně, 
pár tréninků se nám podařilo udělat na 
Morávce, ale většinu jsme odtrénovali 
v Raškovicích.

Letos jsme se opět přihlásili na Kraj-
skou zimní ligu, přihlásili jsme tři mládež-
nická družstva.

Mladší žáky - v ty jsem vkládal vel-
ké naděje na úspěch, bohužel se jim 
nepovedlo postoupit ani se skupiny, což 
mě dost mrzí a kluci by se měli trochu 
zamyslet na přístupu k tréninku? 

Starší Přípravka - tady to bylo přesně 
naopak, kluci tvoří dobrý tým rozumí si 
a hlavně chtějí hrát fotbal. Letos se jim 
podařilo získat mnohem více bodů než 
v jiných létech a doufám, že jim to vydrží.

Před Přípravka-tohle je asi největší 
překvapení zimního turnaje kluci v sesta-
vě jaké hrají se sešli letos vůbec poprvé 
a díky pilnému tréninku rostli výkonem 
nahoru. Výsledkem je že se dostali do 
fi nále,přeji jim co nejlepší umístění a rad 
bych je jmenovitě představil.

Michna Marek, Gavel Lukáš, Kutěj 
Václav, Namysl Patrik, Ručka Michal, 
Mach Viktor, Ručka Matěj

Trenér Martin Michna

Po celkem vydařeném podzimu, kde 
jsme s třinácti zápasů uhráli devatenáct 
bodů a v tabulce pravdy s plus jedním bo-
dem nakonec skončili na devátém místě 
s jednobodovou ztrátou na třetího, dostali 
hráči fotbalovou dovolenou. Na přípravu 

do jarních odvet jsme se sešli skoro po 
dvou měsících 22. ledna 2015.

Zimní příprava byla stejně jako loni 
rozdělená na kondiční a herní část. Ta 
první byla ukončena soustředěním na 
Morávce, kde jsme v okolí Penzionu nad 

ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2015  1.A TŘÍDA, SK. B

ZIMNÍ PŘÍPRAVA MLÁDEŽE

Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice
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Tabulka po podzimní části

1. Frenštát p. R. 13 8 3 2 27: 15 27 ( 9)
2. Veřovice 13 8 0 5 23: 13 24 ( 3)
3. Dolní Datyně 13 6 2 5 26: 14 20 ( 5)
4. Vratimov 13 6 2 5 32: 28 20 ( -1)
5. Brušperk 13 6 2 5 18: 15 20 ( -1)
6. Petřvald n. M. 13 6 1 6 23: 24 19 ( -2)
7. Dobratice 13 6 1 6 22: 24 19 ( 1)
8. Stonava 13 5 4 4 32: 35 19 ( -2)
9. Raškovice 13 6 1 6 18: 24 19 ( 1)

10. Bystřice 13 5 2 6 21: 32 17 ( -4)
11. Sedliště 13 5 1 7 26: 26 16 ( -5)
12. B. Albrechtice 13 4 3 6 31: 28 15 ( -6)
13. Dolní Lutyně 13 3 3 7 18: 27 12 ( -6)
14. Čeladná 13 3 3 7 21: 33 12 ( -6)

přehradou měli ideální podmínky k nabírá-
ní fyzické kondice. Po této, pro hráče ne 
moc oblíbené části  přípravy, jsme začali 
s tréninkem a zápasy na uměle trávě ve 
Frýdku - Místku. Tam jsme také odehráli tři 
přípravná utkání se soupeři z nižších tříd. 

S přístupem hráčů v přípravě jak na 
tréninku, tak v zápasech jsme spokojeni 
a věříme, že ti kteří z větší části přípravu 
absolvovali budou dobře připravení na 
mistrovské zápasy. Ostatní budou muset 
tréninkovou ztrátu dohánět průběžně 
během sezony.

Co se týče kádru a jeho doplnění 
musíme konstatovat, že po podzimu do-
šlo spíše k jeho oslabení.  Během zimní 
přestávky se nám nepodařilo mužstvo do-
plnit, naopak za práci odchází do zahraničí 
Tomáš Vochta.

Zápasy v zimní přípravavě, výsledky 
a střelci branek:
Staré Město  3:1 - Špadt, Klímek a Boráň
Fryčovice  3:0 - Maťaťa, Kacíř a Špadt
Staříč  6:3 - Boráň 3, Kacíř 2 a Rozehnal

Zimní přípravu absolvovalo a na jarní od-
vety je připraveno těchto 18 hráčů:
brankáři - Kopecký Martin a Platoš Roman
obránci - Šalata Pavel, Špadt Martin, Škola 
Jiří, Farský Lukáš, Staněk Vojtěch a Kacíř 
Ondřej
záložníci – Koláček Robin, Klímek Tomáš, 
Škapa Jiří, Zeman Vojtěch, Juřica Radek 
a Musálek Jiří
útočníci - Škapa Radek, Kučák David, 
Musil David a Boráň Tomáš

Trenér: Onufer Miroslav

Hráči a trenéři všech kategorií se 
věnovali zimní přípravě dle aktuálních 
možností. Poděkování si zaslouží p. Ros-
tislav Buček za jeho vstřícnost a ochotu 
při proběhlém soustředění na Morávce. 
Do jarní části přeji všem co nejlepší 
výsledky a umístění v soutěžích 2014-
2015 a zároveň zvu  všechny příznivce 
sportu a fotbalu zvlášť na sportovní 
utkání dle následujícího rozlosování do 
našeho areálu.
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Předseda TJ Jančálek Břetislav                                                                                      
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

NOVINKY

Mistrovství Euroregionu

Beskydy na výbornou.

Poslední únorový víkend v Dobré, se 
uskutečnil pátý ročník mistrovství Euro-
regionu Beskydy v judu, které úspěšně 
navázalo na předchozích dvanáct ročníků 
prestižního poháru euroregionu. Letošní 
ročník se opět setkal s velkým zájmem jak 
domácích, tak zahraničních klubů. Sešlo 
se jich 26 s třemi stovkami soutěžících 
v žákovských kategoriích. Zúčastnili se 
Slováci ze Žiliny, Dubnice, B. Bystrice 
a Martina. Poláci z Těšína, Katovic, Mys-
lowic a dalších míst. Česko reprezentovali 
přední moravské a Moravsko - slezské 
kluby. Raškovičtí byli u toho. Nominováno 
bylo 6 závodníků, kteří předvedli výbornou 
práci. Simona Gregušová a Vendula Me-
cová vybojovaly zlaté medaile a přispěly 
tak celkovému vítězství v soutěži klubů.  

Při neúčasti dalších raškovických opor 
výborná práce. Poprvé po delší době ne-

byl turnaj obsazen naší 
přípravkou a nováčky. 
Těm jsme po vyhodno-
cení dosavadní praxe 
vytvořili vlastní moti-
vační soutěž, kterou 
je 6. dílné mistrovství 
klubu. V soutěži družstev Euroregionu 
došlo k významné změně, která dala vyšší 
šance na vítězství také klubům s menším 
počtem závodníků. Místo klasického 
olympijského bodování se vyhodnotilo 
deset předem určených zástupců klubu 
bez rozdílu kategorie a váhy. O to větší 
byla radost borců z Raškovic, když jejich 
klub SKP při závěrečném účtování vyhrál 
s velkým náskokem před Hranicemi a Ba-
níkem Ostrava. Našich deset nahlášených 
zástupců vybojovalo neskutečných devět 
zlatých a jedno stříbro. Vyhodnoceno bylo 
celkem sedm nejúspěšnějších kolektivů. 
V soutěži jednotlivců bylo co sledovat. 
Nasazení, odhodlání nebojácných benja-
mínků, vedle zkušenosti a kvalitní práce 

starších žáků. V jednotlivých 
kategoriích se předvedli talen-
tovaní judisté, ale zejména vět-
šina dětí, kterým judo přináší 
smysluplné naplnění volného 
času spojené s utužováním 
zdraví, fyzické i psychické kon-
dice. Přítomní diváci nejednou 
odměnili předvedené výkony 
bouřlivým potleskem. Spoko-
jenost vyjádřil také komisař 
ČSJu, který provedl kontrolu 
regulérnosti soutěže. Mist-
rovství Euroregionu Beskydy 
se již defi nitivně zařadilo mezi 
prestižní soutěže v regionu. 

Vendula Mecová brala zlato.
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Simona Gregušová 

trénovala s mistrem světa 

Lukášem Krpálkem. 

Více než 200 vybraných judistů z řad 
dětí a mládeže dostalo možnost trénovat 
v Ostravě s mistrem světa Lukášem Kr-
pálkem. Mezi nimi i Simona Gregušová 
z Raškovic. Nikdo z judistů, kteří chtějí 
něco dokázat, si nechtěl nechat tuto 
šanci ujít. Hala byla narvaná k prasknutí. 
Přihlížející trenéři a pyšní rodiče fotili 
a točili.  Lukáš byl neskutečně trpělivý, 
více než hodinu se podepisoval, fotil se 
ve skupinkách i jednotlivě, stále měl na 
tváři úsměv. Po dvouhodinovém velmi 
náročném tréninku, kdy ukázal zúčast-
něným všechny své perly se opět vrátil 
k podpisům a focení. Přes to všechno, co 
Lukáš Krpálek dokázal, nezpychl a zůstává 
neskutečně vstřícný především k dětem. 
Uděláme vše pro to, aby měl svoje ná-
sledníky. Velké díky pořádajícímu oddílu, 
velké díky Lukášovi za jeho obdivuhodnou 
povahu a za jeho touhu ukázat světu jak 
jsou Češi nejlepší. Lukášovi přejeme hod-
ně zdraví a další velké medaile.

Soustředění judistů 

v Raškovicích se zúčastnil 

japonský student juda 

z univerzity v Tokiu. 

Po téměř čerstvém, obrovském zá-
žitku s naším mistrem světa Lukášem 
Krpálkem přichází další nezapomenutelná 
událost. Zúčastnění - nezapomenou. Ve 
dnech od 6. Až 8. března 2015 jsme uspo-
řádali v areálu ZŠ Raškovice se judo camp 
pro výběr krajů a naše členy. Mimořádně 
náročné soustředění v kategorii žáků a do-
rostenců, doplněné benjamínky z Morav-
skoslezských oddílů. Všechny tréninkové 
prostory byly naplněny na maximum, 16 
skvělých trenérů a asistentů se podílelo 
na zdokonalení všech přítomných. Ještě 
před začátkem soustředění, v dopoled-
ních hodinách dělali fyzické testy členo-
vé širšího výběru Moravsko-slezského 
a olomouckého kraje Poté se Raškovická  
tělocvična proměnila v Tokio KODOKAN. 
Na místo dorazil japonský student juda 
Tokio university  - GEN.  Všem přítomným 
spadla čelist. O toto nádherné a nezapo-
menutelné překvapení se postarali trenéři 
z Olomouce - profesorové juda. Díky nim, 
naši na vlastní oči viděli dokonalé japonské 
judo, měli se šanci poprat s japonským 
mistrem, poznali japonskou mentalitu.  
Neskutečná preciznost učení jednotlivých 
technik dostala úplně všechny. Nechápali, 
proč se u Japonců učí jedna technika 
několik hodin, pořád a pořád dokola. Tré-
ninkové jednotky byly i tříhodinové. Naši 
byli unavení a vyčerpaní, slabší postupně 
odstupovali. Ti, kteří pochopili - vydrželi. 
Starší zúčastnění se domlouvali plynule 
anglicky, při večerní besedě padala jedna 
otázka za druhou. Zájem dozvědět se 
a naučit se co nejvíce, byl obrovský. Hltali 
jsme informace.  Gen nás všechny velice 
obohatil, ukázal tu nejlepší cestu, jak jít 

47

Mistr Světa Lukáš Krpálek, trenérka Pavla 
Prőllová a Simona Gregušová v kolektivu 
dalších judistů
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vzhůru a proč je zbytečné dělat věci na-
půl. Díky Genovi šli ostatní velmi kvalitní, 
pozvaní trenéři do pozadí. V Raškovicích 
byli ti nejlepší z nejlepších a byli šťastní, 
že mohli být součástí takovéto akce.  Ten-
tokrát, kdo z našich chyběl, musí litovat.  
20 odtrénovaných hodin za tři dny v týmu 
„A“ tu ještě nebylo. Benjamínci, přípravka 
a miminka měli přizpůsoben program dle 
věku a technické vyspělosti. Byli nadšení 
a byli skvělí. Zase o krůček vpřed.

Děkujeme všem trenérům, kteří 
odvedli perfektní práci. Na tomto sou-
středění se podíleli nejlepší z nejlepších. 
Sportovcům děkujeme za skvělé výkony. 
Děkujeme paní Šimkové a Kolouškové za 
skvělou stravu. Gragušovým za pomoc, 
kdy při výpadku sporáku navařili doma. 
Děkujeme maminkám za výborné buchty, 
které zasytili všechny účastníky (14 ple-
chů). Mecovým za obětavou pomoc při 
závěrečném úklidu. Obrovské díky paní 
ředitelce Mgr. Haně Kachtíkové za to, že 
nám umožnila využít prostory školy. Jste 
skvělí, máme Vás rádi a těšíme se na další 
velkou akci právě s Vámi. 

Pohár starosty Raškovic 

– Mistrovství klubu NOVĚ

Po zkušenostech se zapojením nej-
mladších dětí a přípravky do turnajů se 
vedení klubu rozhodlo pro uspořádání 
celoroční série soutěží pouze pro členy 
našeho klubu. Důvodem je především 
snaha zapojit co nejvíce našich dětí s ohle-
dem na jejich zkušenosti a věk. Ofi ciální 
program ČSJu nedává možnost rozdělení 
do kategorií dle těchto parametrů. ČSJu 
stanoví věkové kategorie bez ohledu na 
zkušenosti. To přináší mnoha začáteč-
níkům, zejména v kategorii benjamínků 
zbytečný stres vedoucí ke ztrátě zájmu 
o další trénink a zapojení do soutěží. Naše 
početná členská základna nám dává mož-
nost uspořádání soutěže pouze pro vlastní 
závodníky. Pro začátečníky a benjamínky 
jde o příjemnou soutěž s vyrovnanými 
soupeři, pro pokročilé v oddělených kate-
goriích zpestření tréninku. Celý seriál sou-
těží bude mít 6 kol. V každém kole budou 
vítězové odměnění diplomem a medailí. 
Započteny budou body ze všech kol a cel-
kový vítěz získá titul mistra klubu. Vítězná 
základna obdrží pohár starosty Raškovic. 

Trenérka krajského výběru Pavla Prőllová 
a japonský mistr Gen.
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Vítězství ve druhém kole 

mistrovství klubu vybojovali 

borci z Raškovic.

Soutěž pořádaná pod patronací staros-
ty obce Jiřího Blahuty je zároveň mistrov-
stvím klubu.

Ve druhém kole se v tělocvičně ZŠ 
Raškovice sešlo 84 závodníků ze všech zá-
kladen, 31 dětí bylo omluveno pro nemoc, 
či jiné aktivity, někteří uvedli důvod  - že 
se jim nechce - díky za upřímnost, ale pro 
trenéry opravdu bolestivé. Dalších 36 dětí 
nebylo omluveno a jejich rodiče nepova-
žovali za slušnost je omluvit. Toto trenéry 
a vedení oddílu velice zaráží a zdá se nám 
to nepochopitelné. Když nemůžeme – 
omluvte se. Když nechcete, naše práce 
je zbytečná a nemá dlouhé trvání. Nej-
větší zastoupení měla tentokrát základna 
z Dobré a to 32 členů. I tentokrát samotné 
souboje probíhaly  po důkladném rozloso-
vání dle věku, váhy a technické vyspělosti. 
Malý prostor tělocvičny byl zcela zaplněn 
soutěžícími, rodiči a přihlížejícími diváky, 
kteří hlasitě povzbuzovali a fandili. Bylo se 
na co dívat. Naši se postupně učí nebrat 
prohru nijak tragicky. Začínají chápat, že 

boje jsou zatím jen hra a není se čeho obá-
vat. Pěkné a statečné souboje předváděli 
nejmladší mini benjamínci. Některé zápasy 
byly ostřejší, dramatické a plné očekávání, 
nechyběly ani kvalitní techniky. Trenéři 
všech základen sledovali, jak se jejich 
svěřenci lepší, jak technicky rostou a byli 
pyšní na svoji i jejich práci. Vítězové zažili 
pocit radosti, poražení zklamání z prohry. 
Oboje patří ke každému soutěžení a přispí-
vá to k formování zdravé osobnosti. Turnaj 
proběhl bez zranění, slziček bylo minimum, 
nikdo ze soutěže neodstoupil, z důvodu, že 
by neunesl prohru. Po ukončení všech bojů 
přišlo to nejdůležitější, ocenění nejlepších, 
což byli všichni zúčastnění. Medaile a di-
plomy právem patřily všem zúčastněným, 
byly totiž vybojované. 

Po 1. kole vede základna Frýdek-Mís-
tek. Ve druhém kole zvítězila neskuteč-

ným nasazením a touhou po vítězství 

domácí základna z Raškovic. Po páteční 
poradě, se raškovičtí spojili, zapomněli 
na jiné aktivity a dali vše do vítězství. 
Tito srdcoví hráči jsou v nevýhodě, jejich 
základna je početně nejmenší a když jich 
10 nenastoupí, již nemají šanci. Ti co se 
minule obávali prohry, pomohli týmu 

Zaplněná tělocvična v Raškovicích.
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a nastoupili, dokonce zvítězili. Nejlepších 
výsledků z raškovických dosáhli Tánia Sil-
vestrová, Václav Opatrný, Jakub Gargoš. 
Děkujeme našim starším členům oddílu, 
kteří se úspěšně zhostili pořadatelských 
aktivit.  Velmi si jejich zájmu vážíme. Vr-
choloví sportovci můžou být jen vyvolení, 
ale žít judem můžou všichni. Vedení klubu 
děkuje všem sportovcům za výborný výkon 
v maximálním nasazení. Významně hodno-
tíme odvahu nováčků, kteří překonali obavy 
a vlastní strach. Děkujeme organizátorům 
a asistentům za pomoc, která přispěla 
k hladkému průběhu turnaje. Děkujeme 
rodičům za zodpovědný přístup k účasti 
na námi pořádaných akcích. To bereme 
jako ocenění naší práce.  Nakonec chceme 
také poděkovat vedení obce a školy v Raš-
kovicích za podporu, kterou našemu klubu 
a školnímu kroužku poskytují. Všem patří 
velké díky. Jste skvělí, jsme tady pro vás. 

Velký úspěch na Českém poháru 

v Jablonci.

Zatímco převážná část našich judistů 
bojovala na klubovém mistrovství, někteří 
z nejlepších se zúčastnili nominačního 
turnaje na MČR v Jablonci. Za účasti 1100 
závodníků z 200 klubů a čtyř států repre-

zentovalo náš klub 10 borců. Obrovská 
konkurence a tvrdé boje jsou tou nejlepší 
školou pro mladé judisty. Naši nezklamali. 
Mladší žáci Eliška Kubíčková vybojovala 
s přehledem favoritky zlato a její kolega 
Ondřej Sláma po malém zaváhání bronz. 
V kategorii starších žáků se zaskvěla 
Karolína Kubíčková, která nenašla sou-
peřku a s přehledem uhájila již druhé zlato 
z letošní pohárové série. Výborně zabojo-
vala také v dorostenecké kategorii, kde 
vybojovala bronz, když podlehla pozdější 
vítězce soutěže. V dorostenkách se dařilo 
také talentované Natálii Filipcové, která se 
zlepšuje soutěž od soutěže. Tentokrát jí 
její dobrá připravenost a výrazná aktivita 
v soubojích přinesla bronzovou medaili. 
(Když Natálka začínala, tak jsme ji nemohli 
dostat na soutěž, dnes patří k nejlepším 
českým sportovcům.) Se střídavými 
úspěchy se na soutěži předvedli ještě 
Nikola Šimková, Matěj Silvestr, Luděk 
Kubíček, Ondřej Chlopčík a Filip Žídek. 
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci. 
Díky výborné práci našich reprezentantů 
se náš klub umístil v náročné konkurenci 
na 10. místě v olympijském bodování. 

RODIČE PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI

DO JUDA.  ČEKÁME NA VÁS.

Luděk Kubíček
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Ekologické odstranění nepohodlných pařezů.
Vše provádíme profesionální frézou bez poškození terénu.

606 751 517     www.odstraneni-parezu.cz

ODSTRANENI-PAREZU.CZ

ODSTRANENI-PAREZU.CZ
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» Pomůžeme při výběru krbové vložky

Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín

Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů

Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

»

»

»

»

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

POSTAVTE SI KRB
Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich hotových návodů na stavbu
krbu, ve kterých je stavba popsána podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách

.www.nejenkrby.cz

Po-Čt  8:30 - 17:00
Pá      8:30 - 15:00

NAVŠTIVTE NÁS

v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU

Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-731 352 674 obchod@nejenkrby.cz
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Komplexní právní služby pro ob any a podnikatele: 
 právo nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, advokátní úschova kupní ceny, z izování a zrušení 

v cných b emen a zástavních práv, zrušení a vypo ádání podílového spoluvlastnictví) 
 sepisování listin (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o p j ce, smlouvy o úv ru, sm nky, uznání dluhu, 

splátkové kalendá e atd.) 
 zastupování p ed soudy (ob anskoprávní i obchodní spory) a správními ú ady (stavební ízení, p estupkové 

ízení atd.) 
 rodinné právo (rozvody, výchova a výživa nezletilých d tí) 
 majetkové právo (zúžení a vypo ádání spole ného jm ní manžel , výživné manžela) 
 obchodní právo (zakládání spole ností, sepis a revize obchodních smluv atd.) 
 vymáhání pohledávek, zastupování v rozhod ím ízení, d dické právo, trestní právo, pracovní právo, 

insolven ní právo a oddlužení atd. 
___________________________ 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁ  
JUDr. Pavel Povolný 

Vyšní Lhoty 141, 739 51 Dobrá 
Sadová 553/8, 702 00 Ostrava 

tel.: 604 995 721  
 e-mail: advokat@povolny.info www.povolny.info 

 

 
ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 

550 K /hod. bez DPH 
        

 výkopy základ pro domy, výkopy pro
p ípojky a kanalizace, bazény, jímky,
žumpy

 svahovou lžící lze provád t r zné terénní
úpravy, skrývky pod chodníky a zámkové
dlažby

 bagr je vhodný k výkop m kolem dom
a budov (je bez p esahu zádi)

 
DOPRAVA – nosnost 9 t 

(26 K /km bez DPH, 
600 K /hod. bez DPH) ) 

 
 št rky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
 odvozy stavební suti na skládku, odvozy

výkopové zeminy…

 
Ji í Fluksa 
Tel: 608 877 165  

********************************************** 

********************************************** 
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

Nabízíme: 
• erné uhlí kostka (40-80 mm) – Polsko, Jankowice 
• Koks o ech 2 (20-40 mm) – R, Metalimex 
• Hn dé uhlí kostka (40-100 mm) – R, Most 
• Hn dé uhlí o ech 2 (10-25 mm) – R, Bílina  

 vhodné do automatických kotl !! 
• Brikety Rekord 6“ (15 cm) – N mecko 

Uvedená paliva máme skladem voln  ložená i balená! 

Nov  nabízíme erný hrášek (10-30 mm) Janina PL 
- vhodný do automatických kotl  
- nespéká se!   
- pouze balený v pytlích po 25kg 

…………………………………………………...………………………………… 
Paliva skladujeme pod krycími plachtami. 
Dopravu zajistíme vlastními vozy nebo jinými smluvními dopravci dle p ání zákazníka. 
A navíc: Jen u nás máte jedine nou možnost využít služby skládání paliva 
pásovým dopravníkem až do sklepa! (informace + video na našem webu) 

 

Uhelné sklady Raškovice, areál býv. JZD u St íže, Raškovice Kamenec 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 
I : 28659198 



Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE



www.raskovice.cz 4 / 2015

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Právní záležitosti
pro občany

a podnikatele

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

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15 – 16,30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv

telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

    WWellness poradna  
          úterý od 15-17 hod. 
  na obecním ú ad  v Raškovicích 
 
Osobní poradenství  pro zdravý životní styl 
P ij te se poradit, jaké zm ny m žete ud lat ve svém život  tak, 
aby u Vás došlo k pozitivním zm nám a Vy  jste dosáhli i na své 
 vytouženého cíle! 
Co získáte? 
 prom ení na speciální váze TANITA 
 údaje o podkožním tuku, vviscerálním tuku, svalové 

     hmot , kostní tkáni, o rychlosti metabolismu, o tom,  
     na kolik let se cítí vaše t lo – 200,- K  
 info o speciální sportovní výživ  pro ty, kte í jakkoliv sportují 
 info o výživ  pro posílení imunitního systému – bun ná výživa 
 poradenství pro klienty dále zdarma 

 

                7736  436  538  
          konzultace.zurkova@seznam.cz 
        www.novyzivotnistyl.webgarden.cz 
                „Nejmocn jší je ten, kdo p em že sám sebe“ 
               „Když n co chceš, zvol si vhodný nástroj“ 
 

                                                                             Jana Ž rková 
 
 
 

 
Jarní koncert 

s názvem  
POPLETENÁ  POHÁDKA 

 
co tam uslyšíte: skladby z pohádek, film , populární skladby  
                          a nebude chyb t také „vážná hudba“ 
kdo bude hrát: studenti Janá kovy konzervato e a Gymnázia v Ostrav  
                      : žáci ze Soukromé hudební výuky – sólisté 
                                                                               - d ti z MŠ 
                                                                               - flétnový soubor 
                       : žáci ze ZUŠ Haví ov  
 

T ŠTE SE NA P EKVAPENÍ 
Jarní koncert se koná 13. dubna 2015 v 18.00 hodin 

spole enském sále p i ZŠ Dobrá 
Dobrovolné vstupné 
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V souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6  a §25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického 
zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

Termín - dne: 15. 04. 2015, v době od 07:00 do 15:00 hod., vyznačeno červenou čárou

v obci: Raškovice, Vyšní Lhoty, část obce: Raškovice, Vyšní Lhoty – viz přiložená mapka

Letáky vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání v dané oblasti.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme 
Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření 
k zamezení případných škod na zařízení a majetku. 

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak 
přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Plánované vypínání elektrické energie Charita Frýdek-Místek 
Přehled výtěžků TS 2014/2015 

Obec 2015 2014 rozdíl 

Fr
ýd

ec
ký

 d
ěk

an
át

 

Baška 40 357,00 40 772,00 -415,00 
Bruzovice 17 671,00 16 222,00 1 449,00 
Dobrá 79 905,00 77 804,00 2 101,00 
Dobratice 43 990,00 48 927,00 -4 937,00 
Frýdek 225 423,00 210 306,00 15 117,00 
Janovice 47 800,00 47 180,00 620,00 
Kaňovice 10 865,00 12 953,00 -2 088,00 
Krásná 24 450,00 28 614,00 -4 164,00 
Lískovec 9 365,00  7 419,00  1 946,00 
Lučina 15 730,00 18 069,00 -2 339,00 
Morávka 34 534,00 33 790,00 744,00 
Nižní Lhoty 17 590,00 14 931,00 2 659,00 
Nošovice 21 672,00 22 020,00 -348,00 
Pazderná 0,00 8 903,00 -8 903,00 
Pražmo 27 877,00 30 974,00 -3 097,00 
Raškovice 34 521,00 35 775,00 -1 254,00 
Řepiště 32 833,00 22 331,00 10 502,00 
Sedliště 27 077,00 24 111,00 2 966,00 
Skalice 14 514,00 12 477,00 2 037,00 
Vojkovice 13 532,00 15 615,00 -2 083,00 
Vyšní Lhoty 15 796,00 18 264,00 -2 468,00 
Staré Město 18 737,00 22 083,00 -3 346,00 
Žermanice 7 204,00 5 821,00 1 383,00 
Celkem 781 443,00  775 361,00  6 082,00  
Bílá 9 262,00 7 160,00 2 102,00 

M
ís

te
ck

ý 
dě

ka
ná

t 

Fryčovice 34 022,00 35 309,00 -1 287,00 
Frýdlant 154 277,00 131 970,00 22 307,00 
Hodoňovice 25 791,00 25 584,00 207,00 
Chlebovice 26 557,00 26 759,00 -202,00 
Kunčičky u Bašky 21 599,00 18 818,00 2 781,00 
Lhotka 41 433,00 28 903,00 12 530,00 
Lubno 14 226,00 13 228,00 998,00 
Malenovice 21 619,00 24 897,00 -3 278,00 
Metylovice 54 776,00 50 378,00 4 398,00 
Místek 134 992,00 155 646,00 -20 654,00 
Nová ves 16 566,00 15 249,00 1 317,00 
Ostravice 10 966,00 8 261,00 2 705,00 
Oprechtice 9 384,00 8 215,00 1 169,00 
Palkovice 106 000,00 97 471,00 8 529,00 
Paskov 71 488,00 69 919,00 1 569,00 
Pržno 20 465,00 18 898,00 1 567,00 
Pstruží 27 058,00 25 906,00 1 152,00 
Staré Hamry 9 649,00 9 749,00 -100,00 
Staříč 42 851,00 41 915,00 936,00 
Sviadnov 24 950,00 26 041,00 -1 091,00 
Zelinkovice 27 167,00 25 971,00 1 196,00 
Žabeň 13 768,00 13 129,00 639,00 
Celkem 918 866,00  879 376,00  39 490,00  

Celkový výtěžek sbírky 1 700 309,00  1 654 737,00  45 572,00 



Informace o dění v obci

Rozpočet obce na rok 2015

Články MŠ a ZŠ Raškovice

Akce SOPM duben-červen 2015
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Akce pořádané v rámci
Sdružení obcí povodí Morávky 2015

datum akce místo konání bližší informace
11.4. Pohár starosty Raškovic judo Raškovice www.raskovice.cz

12.4. divadelní p edstavení amatérského souboru Dobrá www.dobra.cz

30.4. stav ní máje Nižní Lhoty d tské h išt SDH Nižní Lhoty

30.4. Stav ní máje Nošovice sportovní areál SDH Nošovice

11.4. pingpongový turnaj Dobratice ZŠ Dobratice

1.5. Okolo Raškovic nau ná procházka Raškovice www.raskovice.cz

9.5. 90. výro í SDH Vyšní Lhoty výstava techniky Vyšní Lhoty www.sdhvysnilhoty.cz

16.5. O pohár starosty obce sout ž hasi Nošovice sportovní areál SDH Nošovice

16.5. Koncert Št pána Raka Pražmo kostel www.moravka.info

17.5. Pou na Morávce Raškovice Pražmo weby obou obcí

17.5. Pou s jarmarkem Pražmo park pod kostelem www.prazmo.cz

30.5. Hasi ská sout ž o pohár starosty obce Pražmo www.sdhprazmo.cz

30.5. Pražmovské veselení (Petr Spálený) Pražmo, areál u sv. Floriána www.prazmo.cz

30.5. Den d tí + oslava 15 let meteoritu na Morávce Morávka www.moravka.info

30.5. kácení máje Nošovice sportovní areál SDH Nošovice

30.5. D tský den víceú elové h išt Dobrá www.dobra.cz

30.5. kácení máje Vyšní Lhoty u hasi árny www.sdhvysnilhoty.cz

5.6. radovánky Dobratice ZŠ Dobratice

5. 6.6. Open Fest hudební festival Vyšní Lhoty areál Kamenité www.mar tom.cz

6.6. Koní k v den Vojkovice pivovar Koní ek

13.6. Dobrfest cyklobar www.dobra.cz

13.6. 90 let SDH Nošovice Nošovice sportovní areál SDH Nošovice

14.6. Pou na Prašivé Vyšní Lhoty Prašivá www.vysnilhoty.cz

19.6. letní kino Vyšní Lhoty areál Kamenité www.vysnilhoty.cz

20.6. Forest Fest Vyšní Lhoty areál Kamenité restaurace Kohutka

20.6. Hasi ská sout ž o pohár starosty obce Nižní Lhoty fotbalové h išt SDH Nižní Lhoty

20.6. 2.ro ník plážový nohejbal Dobrá www.dobra.cz

20.6. Malá cena Beskyd žáci, ža ky volejbal Raškovice www.vkraskovice.cz

21.6. Malá cena Beskyd starší volejbal Raškovice www.vkraskovice.cz

27.6. Den Raškovic Raškovice fotbal.areál www.raskovice.cz

27.6. hasi ská sout ž Memoriál Josefa Špoka Morávka SDH Morávka

27.6. letní slavnost Dobratice sportovci z Dobratic

© Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek


