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      DEN RAŠKOVIC    
                                                  27. 6. 2015 

Fotbalové h�išt� Raškovice 
                                        od 15:00 hodin 

                                                    VSTUP ZDARMA 
    PROGRAM: 
 

Celým dnem bude provázet moderátor Milan Miarka 
 

       15:00 – 15:30  vystoupení p�veckého sboru CARO ZŠ Raškovice 
       15:30 – 16:00  ukázka našich mladých JUDIST� 

 15:00 – 19:00  skákací hrad a trampolína pro d�ti 
       16:00 – 17:00  Hopsalín - Zvonek zvoní aneb škola kon�í! - show pro d�ti 
       16:00 – 17:20    Moderní magie + mikromagie – kouzelnické vystoupení 
       16:00 – 18:00    balónková víla a sk�ítek – tvarování kyti�ek, zví�átek z balónk� 
       16:00 – 19:00  facepainting - malování na tvá�i�ky 
       16:00 – 19:00    airsoftová st�elnice 
       17:30 – 18:30  kapela Trochu moc z F-M, kapelník Ros�a je rodák z Raškovic   
       17:30 – 18:30  sout�že pro d�ti 
       18:30 – 19:00    Š�astná �ísla  
       19:00 – 20:30  ABBA Chiquita Revival - jedine�ná show zkušených hudebník� 
                                reprezentativní skupiny z �R 

 20:30 – 21:15 The Beatles Girl – dív�í hudební skupina 

 21:15 –  02:00   kapela HEC a DJ Petr Soukup 
        22:30          úžasný OH�OSTROJ  

 
Pochoutky: placky, myslivecký guláš, steaky, klobásy, zákusky, kolá�e,  
             to�ená zmrzlina, to�ené pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje,…  
 

Zm�na programu vyhrazena po�adateli akce 
   

Závěrečný účet 2014

Informace na prázdniny

Historie, zprávy našich spolků

Den Raškovic - sobota 27. 6. 2015



Fotografie z akce „UKLIĎME ČESKO“Úžasné výsledky mladých hasičů!
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Vážení spoluobčané, 
roz louči l i  jsme se 

s jedním z nejhezčích 
měsíců v roce. Jarní práce 
na zahrádkách pomalu 
končí a my můžeme čekat 
na výsledky naší snahy. 
Také pomalu končí školní 
rok a blíží se čas vysvěd-
čení. Ti, kteří potřebují 
vylepšit to, co se zatím 
nepodařilo, mají poslední 
šance. Pro některé žáky, 
studenty končí studium jak na naší škole, 
tak odborné, střední či vysoké škole. 
Vám žáci, kteří jste ukončili povinnou 
školní docházku na raškovické škole, 
chci popřát, ať přechod do učňovských 
oborů nebo na střední školy, máte lehký, 
ať znalosti, které jste načerpali za dobu 
docházky do naší školy, plně využijete 
pro další studium. Blahopřeji také všem 
studentům, kteří zdárně ukončili studium 
výučním listem, maturitní zkouškou nebo 
obhajobou diplomové práce. Na závěr 
vám všem přeji ať následující prázdniny, 
které prožijete, budou plné sluníčka, 
krásného počasí a nezapomenutelných 
zážitků. Pro vás občany, kteří už prázdniny 
nemáte a čerpáte řádnou dovolenou, 
nebo jste na zaslouženém odpočinku, 
přeji totéž - léto plné krásných slunných 
dní a úsměvů ve tváři.

Všechno je jinak. 
V předchozím čísle Rašky jsme psali, 

jak nám úspěšně pokračuje jednání se 
zástupci Slezanu. Zastupitelé odsouhlasili 

konečnou částku a obec 
by la  p řed  podp isem 
smlouvy  o  sm louvě 
b u d o u c í  n a  o d k u p 
nemovitostí. Po celou 
dobu jednání nás zástupci 
Slezanu upozorňovali, 
že při možném zájemci 
o koupi celého areálu, 
budou upřednostňovat 
tohoto zájemce, a to se 
stalo. Areál Slezanu bude 
odprodán jako celek. 

Obci Raškovice bylo nabídnuto jednání 
s novým majitelem o dalším možném 
odkupu nemovitostí, které nový majitel 
nebude potřebovat. 

Také dotace na chodníky, podaná 
v lednu na SFDI, nebyla přidělena. 
Problémem byl vysoký převis žádostí 
a dva úseky, které nesplňovaly bezba-
riérovost chodníku (proluka mezi chod-
níky nesmí být větší než 6m), proto se 
musí stavba rozdělit na 3 úseky a znovu 
podáme žádost o dotaci. 

Kulturní středisko dostalo nový kabát. 
Teď proběhnou venkovní úpravy chodníků 
a zpevněných ploch a pak v letním období 
vnitřní úpravy.

Nová rozšířená zpevněná plocha 
vznikla i u mateřské školy. Dokud nebude 
dopravní značení, prosíme uživatele, 
především rodiče o kolmé stání.

S maximálním nasazením se pracuje 
na přípravách na stavbu „Víceučelové 
sportovní haly Raškovice.“

 Jiří Blahuta, starosta

Úvodní slovo starosty
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                       Obecní úřad Dobratice
                       Dobratice č.p. 49 
                       739 51 Dobrá

1) Základní údaje o rozpočtovém hospodaření obce 

Účet Rozpočet Změna Výsledek
Daňové příjmy 1111-1511 17 277 470,00   21 397 322,41       21 397 322,41        
Nedaňové příjmy 2111-2329 2 830 570,00     2 847 715,45         2 847 715,45          
Kapitálové příjmy 3111, 3201 -                     25 945,00              25 945,00               
Přijaté transfery (dotace) 4111-4213 2 116 100,00     3 709 237,00         3 709 237,00          
Převody z rozpočtových účtů 4134 3 600 000,00     4 600 000,00         4 600 000,00          

25 824 140,00  32 580 219,86       32 580 219,86        
Pozemky 1012 4 090,00         -                       -                       

1014 8 000,00         3 415,00              3 415,00                
1019 44 500,00        9 500,00              9 500,00                
1037 100 000,00      100 000,00          100 000,00             
1070 5 000,00         5 000,00              5 000,00                
2141 657 800,00      9 759,26              9 759,26                

Silnice 2212 2 225 000,00   2 135 312,49       2 135 312,49          
2219 328 000,00      147 680,02          147 680,02             
2221 226 000,00      226 240,00          226 240,00             
2310 501 000,00      34 094,00            34 094,00               

Odvádění a čištění odpadních vod 2321 500 000,00      392 923,70          392 923,70             
3111 6 250,00         18 473,00            18 473,00               

Základní škola 3113 3 176 000,00   4 383 433,00       4 383 433,00          
Knihovna 3314 410 000,00      444 104,09          444 104,09             
Kultura 3319 200 000,00      206 635,00          206 635,00             

3326 25 000,00        26 397,00            26 397,00               
3392 67 600,00        77 585,86            77 585,86               
3399 281 300,00      354 876,00          354 876,00             
3419 770 000,00      770 000,00          770 000,00             
3421 40 000,00        40 000,00            40 000,00               
3429 126 450,00      126 450,00          126 450,00             
3511 310 200,00      172 135,51          172 135,51             
3612 747 020,00      659 408,60          659 408,60             
3631 433 000,00      368 458,10          368 458,10             

Pohřebnictví (hřbitov Pražmo) 3632 55 500,00        62 604,00            62 604,00               
3635 100 000,00      10 648,00            10 648,00               

Územní rozvoj (SOPM, SMO) 3639 38 900,00        82 552,20            82 552,20               
3721 33 000,00        29 937,00            29 937,00               
3722 1 097 030,00   792 833,00          792 833,00             
3723 544 000,00      594 756,64          594 756,64             
3725 -                 92 604,00            92 604,00               
3745 1 155 000,00   1 355 230,51       1 355 230,51          
4350 70 000,00        60 000,00            60 000,00               
4379 10 000,00        10 000,00            10 000,00               
5512 740 000,00      572 213,16          572 213,16             
6112 1 035 600,00   995 247,00          995 247,00             
6115 -                 43 320,00            43 320,00               
6117 -                 39 870,00            39 870,00               
6171 4 654 180,00   4 647 788,01       4 647 788,01          
6310 230 000,00      249 266,20          249 266,20             
6330 3 600 000,00   4 600 000,00       4 600 000,00          
6399 50 000,00        235 949,30          235 949,30             
6402 14 939,00        14 939,00            14 939,00               
6409 -                 8 085,00              8 085,00                

Výdaje celkem 24 620 359,00  25 209 723,65       25 209 723,65        
Saldo příjmů a výdajů 8115-8124 1 203 781,00 -  7 370 496,21 -       7 370 496,21 -         

Počáteční stav Konečný stav Změna
8 004 772,00   10 122 981,86     2 118 209,86          

Úplné údaje o plnění rozpočtu jsou přílohou k závěrečnému účtu.

Celospolečenské funkce lesů (myslivci)
Rybářství (rybáři)

Ostatní činnosti - sankce

Ostatní kult.záležitosti (SPOZ)

Mateřská škola

Vnitřní obchod (Obecník)

Dopravní obslužnost

Zdravotní středisko, lékárna

Pitná voda

Kulturní středisko

Ostatní tělovýchovná činnost (TJ,VK,JUDO)

Ostatní zájmová činnost - klub důchodců, aj.
Využití volného času dětí a mládeže

Bytové hospodářství

Územní plán

Ukazatel

Příjmy celkem

Veřejné osvětlení

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

Obnova památek 

Chodníky, čekárny

Nebezpečný odpad

Finanční operace

Ostatní finanční operace

Využ. a zneškodňování komun.odpadů

Domovy pro seniory (Komorní Lhotka, Brušperk)

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

Místní správa

Separovaný odpad
Komunální odpad

Péče o vzhled obcí

Stav na bankovním účtu

Finanční vypořádání min. let

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do zastupitelstev obcí
Volby do Evropského parlamentu

Převody vlastním fondům v rozpočtech

Financování

Závěrečný účet obce Raškovice  za rok
2014
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2) Dotační programy (v Kč)
Poskytovatel ÚZ Účel použití Položka Čerpáno Vratka

Min. financí 98187 volby do zastupitelstev obcí 4111 43 320,00 0,00
Min. financí 98348 volby do Evropského parlamentu 4111 39 870,00 9 250,00
Min. financí výkon státní správy 4112 1 716 100,00     0
Úřad práce 13234 aktivní politika zaměstnanosti 4116 614 629,00        0
Min.školství 33019 další vzdělávání občanů v obcích do 2000 obyv. 4116 1 124 068,00     0
Min.kultury 34053 vybavení knihovny Raškovice 4116 30 000,00          0
Obec Vyšní Lhoty příspěvek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 7 000,00            0
Obec Pražmo příspěvek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 5 300,00            0
Obec Morávka příspěvek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 1 200,00            0
Obec Dobratice příspěvek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 400,00               0
Obec Dobrá příspěvek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 300,00               0
Obec Nižní Lhoty příspěvek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 100,00               0
MS kraj 14004 jednotka SDH 4122 23 700,00          0
MS kraj 333 dotace ZŠ na projekt DI-RO-ŠKO 4122 74 000,00          0
MS kraj třídění odpadu Zlatá popelnice 4122 20 000,00          0
Obec Raškovice neinvestiční příspěvky nezisk.organizacím 5222-5339 1 168 949,50     0
Obec Raškovice ZŠ - dar za sběr papíru 5229 92 604,00          0

Dotace celkem 4 961 540,50     9 250,00

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

3) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí (v tis. Kč)
Základní škola a mateřská škola v Raškovicích

finanční příspěvek na činnost (od kraje)
finanční příspěvek na provoz (od obce)
dlouhodobý hmotný majetek
zásoby
krátkodobé pohledávky

výsledek hospodaření

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

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

018 DDNM software
019 DNM územní plán obce 
021 DHM stavby
022 DHM movité věci
028 DDHM drobný majetek
031 DHM pozemky
041, 042 nezařazený majetek
069 akcie ostatní finanční majetek
231 ZBÚ finanční prostředky k 31. 12. 
311 - 388 krátkodobé pohledávky
321 - 378 krátkodobé závazky

 451
 419 sociální fond k 31. 12. 
 493 výsledek hospodaření

Podrobný přehled viz inventarizační zpráva sestavená k 31.12.2014.

5 064,15

6 814,91

1 168 949,50      

23 700,00           

2 274,78

3 654,52

10 122,98
1,00

8 406,95

2 351,46

34,60

Název

3 744,68

12 988,93
7 624,76
2 564,97

162 153,07

225,05

dlouhodobé závazky

Schváleno

43 320,00           

30 000,00           
7 000,00             

49 120,00           
1 716 100,00      

3 179,00
17 100,00

5 300,00             
1 200,00             

400,00                

74 000,00           

92 604,00           

120,20

614 629,00         

100,00                
300,00                

1 153,59

20 000,00           

1 124 068,00      

1 318,31

438,25

Částka 

4 970 790,50      

vlastní jmění
účelové fondy
krátkodobé závazky

488,95

2 583,70
270,16

krátkodobý finanční majetek
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6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

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

o přezkoumuní hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Moravskoslezským krajem.

Závěr předané zprávy ze dne 12.3.2015 zní:

C.1 Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona  č. 420/2004 Sb., za rok 2014

        *  nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a)  zjištěny chyby a nedostatky.

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 

        * při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 

           negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

     - podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil  2,71 %

     - podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 14,52 %

     - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 0,00 %

Přílohy:

1) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce. 
2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2014.

V Raškovicích dne 18.5.2015

Zpracovala:  Iva Šostá

Jiří Blahuta

starosta obce Raškovice 
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MUDr. Marie Mácová s.r.o. – dětské středisko,  
        tel.: 733 685 195 pro obě ordinace
 
Ordinace v období od 1. 7. 2015 – 31. 8. 2015:

PO    9.30 – 11.00 hod.  Dětské středisko Raškovice
ÚT    9.30 – 11.00 hod.  Dětské středisko Morávka
ST  12.30 – 14.00 hod.  Dětské středisko Raškovice
ČT    9.30 – 11.00 hod.   Dětské středisko Morávka
PÁ    9.30 – 11.00 hod.  Dětské středisko Raškovice
Dětská poradna dle telefonické objednávky.

MUDr. Lenka Polová  – gynekologická ambulance

1. 7. -  31. 8. ordinace v pondělky: 7.00 – 12.00 hod., středy: 12.00 – 16.00hod.

8.7.               NEORDINUJE

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař v Raškovicích

ČERVEN: 29. 6. 2015 dovolená
ČERVENEC: 20.-31. 7. 2015 dovolená
SRPEN:    24.-28. 8. 2015 dovolená

zástup vždy MUDr. Milan Crha Morávka ve svých ordinačních hodinách, 
tel.: 558 692 066

Ordinační změny lékařů O prázdninách

míSTní knihOVna, malá GalEriE
pamáTník raŠkOVic 

7. - 9. července a 28. 7. - 7. 8. 2015 DOVOLENÁ - ZAVŘENO
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Začala letní sezóna – popelnice budou vyváženy také v sobotu. 
Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

• 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.

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

Odpady uložené před sběrný dvůr – černé skládky!!!
Takhle by to nešlo ...

Kompostéry
Dotaci pro nákup kompostérů dostaneme, nyní připravujeme výběrové řízení na 

dodavatele kompostérů.
Kompostéry jsou určeny pro trvale bydlící domácnosti.
Zájemci, kteří jste nedostali kompostér v první etapě, to je v roce 2013, hlaste se 

u paní Taichmanové, tel. 558 692 220, e-mail: sekretariat@raskovice.cz.

Odpady, odpady, odpady...



www.raskovice.cz 6 / 2015

7

akce „UkliďmE čESkO“

V sobotu 18. 4. 2015 proběhla akce 
„Ukliďme Česko“ aneb „Ukliďme naši 
vesnici“.

Organizátorem této akce byla Obec 
Raškovice, Základní škola a mateřská 
škola Raškovice a Sbor dobrovolných 
hasičů Raškovice.

Akce se zúčastnilo asi 75 dobrovol-
níků, na startu všichni dostali rukavice 
a pytle, děti dostaly výstražné vesty 
a všichni si do baťůžků schovali malou 
sladkost. Děti, rodiče, babičky a dědeč-
ci se rozdělili do 7 skupin a rozešli se 
uklízet 7 naplánovaných tras. Odpadky 

sbírali do pytlů, které hasiči odváželi na 
sběrný dvůr. Nakonec se všichni sešli 
v kulturním středisku, kde se ohřáli nad 
šálkem čaje a posilnili párkem nebo 
klobáskou. Jak byla akce úspěšná a kolik 
se nasbíralo odpadů, vám ukáží naše 
fotografie (na obálce), sami si udělejte 
obrázek.

Moc děkujeme všem, kteří se akce 
zúčastnili a pomohli ji zorganizovat. Dou-
fáme, že příští rok se znovu sejdeme na 
této dobrovolnické akci.

Martina Taichmanová

Elektronovela zákona o odpadech
ulehčí život spotřebitelům

Takzvaná elektronovela zákona 
o odpadech, která zavádí v České repub-
lice do praxe nové požadavky evropské 
směrnice, začala platit od 1. října 2014. 
Některá její ustanovení nabyla účinnosti 
ihned, jiná během roku 2015. Poslední 
změny vstoupí v platnost až v roce 2018.

Novela vychází ze Směrnice 2012/19/
EU o odpadních elektrických a elektro-
nických zařízeních, která mimo jiné naři-
zuje členským státům, aby - na základě 
uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti 
výrobce - dosáhly stanovené minimální 
úrovně sběru vypočítané z průměrného 
množství elektrozařízení uvedených na 
trh za předcházející tři roky. V roce 2016 
to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %. 

Pro splnění tohoto cíle plánuje Minis-
terstvo životního prostředí, prostřednic-

tvím návrhu Plánu odpadového hospodář-
ství ČR pro roky 2015-2024, meziročně 
navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr 
o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje 
na úrovni 30 %. 

nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 

2014 uzákoněna například povinnost 
prodejců elektra s prodejní plochou větší 
než 400 m2 zdarma odebírat a předávat 
k recyklaci všechny malé spotřebiče bez 
nutnosti zakoupit nové zboží.

Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce 
nebo provozovatel sběrného dvora či 
jiného místo zpětného odběru, už také 
nesmí přijímat elektrozařízení a elektrood-
pady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, 
pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo 
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s provozovatelem kolektivního systému, 
tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím 
souvisí také ta část novely, podle které 
vyjma zpracovatele nesmí nikdo elek-
trozařízení nebo elektroodpad jakkoliv 
upravovat, využívat nebo odstraňovat.

I při prodeji elektra přes internet 
je nyní povinné informovat o způsobu 
zajištění jeho zpětného odběru, sběrná 
místa musejí být povinně zřízena ve všech 
obcích a městských částech s více než 
2000 obyvateli. 

Další ustanovení 
elektronovely se 
týkají nových povin-
ností výrobců a jimi 
zř ízených kolek-
tivních systémů. 
Od 1. ledna 2015 
musejí  například 
vést evidenci toku 
zpětně odebraných 
spotřebičů z míst 
zpětného odběru až 
po zpracovatele. 

S platností od 
1. června roku 2015 
má také vzniknout 
jednotný registr míst 
zpětného odběru za 
účelem sdílení infor-
mací pro spotřebi-
te le o možnost i 
odevzdat elektroza-
řízení. Údaje do něj 
budou poskytovat 
p ros t ředn ic tv ím 
dálkového přístupu 
vš i chn i  v ý robc i 
a provozovatelé míst 
zpětného odběru. 
Tento registr tak 

bude jediným a jednotným zdrojem pro 
občany, pokud budou hledat, kde mají 
odevzdat své spotřebiče a nemusejí infor-
mace vyhledávat na webových stránkách 
jednotlivých systémů (www.mzp.cz).

Novela mění také rozdělení jednot-
livých druhů spotřebičů do skupin. Ze 
stávajících 10 se stane pouze šest. 
Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 
2018 a bude mít dopady především na 
výrobce a zpracovatele. 

Prodejci jsou připraveni 
od vás odebírat malé elektrospotřebiče přímo 
na prodejnách bez nutnosti nákupu 
nových spotřebičů.

ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

U všech 
zodpovědných 
prodejců!
Platí zejména pro velké obchodní řetězce.
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nefunkční zářivky sbírá EkOlamp

Vysloužilé lineární a kompaktní 
úsporné zářivky ani výbojky rozhodně 
nepatří do běžné popelnice na směsný 
odpad. Nejen, že se dají opětovně 
využít a recyklovat, ale navíc obsahují 
i malé množství nebezpečné rtuti, 
a proto nesmějí skončit na skládce. 

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, 
ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve 
vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské 
zdraví i životní prostředí. 
Kromě rtuti je v úsporných 
zářivkách obsažena i řada 
druhotných surovin: hliník, 
mosaz a další kovy, které 
je možné znovu použít 
v kovovýrobě. Recyklované 
plasty jsou dobrou surovinou 
například pro zatravňovací 
dlaždice či různé plastové 
komponenty a vyčištěná rtuť 
je znovu využívána v průmy-
slové výrobě. Sklo se používá 
jako technický materiál, nebo 
dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu 
je tak možné pro další výrobu použít téměř 
100 % materiálu, ze kterého byla zářivka 
vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou 

úsporkou naložit a kde ji odevzdat 
k recyklaci, rádi vám poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat starou 
zářivku v elektro obchodě při nákupu 
nové. Úsporku můžete také odnést do 
malé sběrné nádoby, která je umístěna 
obecním úřadě.

Nebo můžete nefunkční zář ivku 
spolu s dalším elektroodpadem odvézt 
do sběrného dvora, každý pátek od 
14,30 – 18,00 hod. a sobotu od 8,00 
– 11,00 hod. Obsluha sběrného dvora ji 
zdarma převezme a vloží ji do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbila.  

EKOLAMP se postará o sběr, svoz 
i recyklaci

Zpětný odběr zářivek pro naši obec 
Raškovice zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který v České republice funguje 

již od roku 2005. Vytváří 
síť sběrných míst, přispívá 
n a  n ák l a d y  p rovozu 
sběrného místa, plně 
hradí přepravu sběrných 
kontejnerů do recyk-
lační firmy i samotnou 
recyk lac i .  D íky tomu 
ušetří Raškovice finanční 
prostředky, které bychom 
jinak museli vynaložit na 
recyklaci nebezpečných 
odpadů. 

P r o s t ř e d n i c t v í m 
systému EKOLAMP se během loňského 
roku podařilo recyklovat 6 milionů zářivek 
a výbojek. To představuje více než 30 
kg toxické rtuti, která by jinak mohla 
znečistit vodu o objemu 79 Brněnských 
či dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy 
chránit své zdraví a přírodu našeho města 
a nevyhazujte úsporky do koše.

Více se o proble-
m a t i c e  n a k l á d á n í 
s  n e f u n k č n í m i 
zářivkami dočtete na  
www.ekolamp.cz.
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

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

m
yslím

eekologicky

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

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Loni občané odevzdali k recyklaci 250 televizí,
86 monitorů a 1499 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotře-
biče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifikát vypovídající 
nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také 
o velkém významu sběru drobných 
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. 
Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vy-
cházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce 
vytřídili 250 televizí, 86 monitorů a 1499 
kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
87,54 MWh elektřiny, 3 564,14 litrů ropy, 
401,62 m3 vody a 4,00 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 20,41 tun CO2 ekv., a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 78,22 tun.

Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný 

pozitivní dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných 
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou 
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru CRT televizorů, počítačových mo-
nitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do 
okamžiku finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.

naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí
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návštěvy raškovických seniorů v komorní lhotce

den čarodějnic a čarodějů v raškovicích

Starosta spolu s místostarostou 
navštěvují pravidelně o vánocích občany 
z Raškovic v jednotlivých domovech 
seniorů, kde jsou umístěni, a předávají 
jim za obec hodnotné dárkové balíčky.

Integrovaný sociální ústav Komorní 
Lhotka zaslal na obec letos v květnu 
pozvánku na setkání při příležitosti 
Dne otevřených dveří dne 3. 6. 2015. 
Starosta, místostarosta, předsedkyně 
klubu seniorů p. Dybová a p. Nitrová 
se na setkání dostavili a předali našim 

občanům menší dárkové balíčky. Akce 
probíhala v zahradě domova, protože 
počasí přálo. Spolu s hudbou, tombolou 
a občerstvením senioři prožili i se svými 
rodinnými příslušníky, kteří se na akci 
také měli možnost dostavit, krásné 
odpoledne.

Naši senioři jsou rádi, že na ně obec 
Raškovice nezapomíná.

Fotografie si prohlédněte ve fotoga-
lerii na konci obsahové části.
  Eva Raková

Před Hospůdkou U Bobra se sešli 
malí čarodějové a čarodějnice z raško-
vické školky se svými učitelkami, rodiči 
a kamarády, u hořící vatry nahlas zaklínali:
Hoř, ohníčku, víc a nejvíc 
o večeru čarodějnic! 
Spal je na popel a prach, 
ať z nás nikdo nemá strach. 

Potom na ohni za bouřlivého potlesku 
upálili strašlivou čarodějnici Apolenu, 
aby už na světě neškodila a dobří lidé 
se jí nebáli. 

Ale to jsme přeskočili. 
Den čarodějnic začal dětem v raško-

vické školce už ráno. Mateřská školka 
se jako mávnutím kouzelného proutku 
proměnila ve školku čarodějnickou, čer-
nočernou, plnou pavouků, netopýrů a jiné 
havěti. Ze stěn zmizely krásné barevné 
obrázky dětí a místo nich visely portréty 
slavných čarodějnic, po zdech lezli pavou-
ci a tvořili obrovské pavučiny. Schodiště 
lemovaly vyhořelé a zaprášené svíčky 

a nechyběl ani kotlík s právě dovařeným 
lektvarem z hadích ocásků, čarodějnické 
býlí či staré kouzelnické knihy… 

Malé čaroděje a čarodějnice u vstup-
ních dveří přivítaly dvě pětsetleté čaro-
dějnice a zkoušely jejich odvahu a stateč-
nost. Nechaly děti sáhnout do sklenic se 
zeleným a modrým slizem a vytáhnout 
z něj žábu či potkana. Podle toho, co 
vytáhly, pak byly rozděleny do jednot-
livých tříd. Čarodějnické školky, kde se 
učily čarovat, vařit kouzelnické lektvary 
i lítat na koštěti. Své umění pak předvedly 
na dopolední procházce k Adámkové vile.

Odpoledne se malí čarodějové a ča-
rodějnice spolu s rodiči, sourozenci, 
učitelkami a kamarády sešli znovu. Ten-
tokrát před Hospůdkou U Bobra. Zde na 
ně čekalo šest stanovišť, kde byli řádně 
přezkoušeni z čarodějnického umění. 
Museli předvést slalom na koštěti, pro-
lézt cestu pavučinou, hodit kamenem na 
pavouka, seřadit košťata od nejmenšího 
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po největší, najít tripexeso čarodějnických 
klobouků a uhádnout stínové pexeso. 
Na každém stanovišti získaly za splnění 
úkolu značku do kartičky, omalovánku 
s čarodějnickým námětem a sladkou 
tématickou odměnu. Po splnění všech 
úkolů je čekal čarodějný párek, který si 
opekly na ohni, a podivně zbarvený (nej-
spíš začarovaný) čaj. 

Kolem šesté hodiny večerní nastal čas 
na upálení čarodějnice Apoleny, kterému 
předcházelo krátké vystoupení dětí. 

S písničkou na rtech Čáry máry, basta-
fidli, košťátko nás ponese,poletíme jako 
vítr, bojte se nás, bojte se! děti naposle-

dy nastartovaly svá košťátka a doletěly 
do svých postýlek, kde se jim dozajisté 
musely zdát čarodějnické sny! 

 Děkujeme všem rodičům a celému 
kolektivu MŠ Raškovice, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci akce. 

Velké DÍK patří také týmu Hospůdky 
u Bobra v čele s paní Nikol Bahrovou, 
bez jejichž podpory by slet čarodějů 
a čarodějnic jistě nebyl tak zábavným 
a zajímavým.

Text napsala maminka Mgr. Lenka 
Ševčíková 

Fotografie si prohlédněte ve fotoga-
lerii na konci obsahové části.

Škola před prázdninami

Rok se s rokem sešel a máme opět 
před prázdninami a letními slunečnými 
dny plnými odpočinku. A že si je žáci 
i zaměstnanci školy zaslouží, svědčí řada 
aktivit a usilovnou prací naplněné týdny 
školního roku, který je téměř za námi.

Průběžně informujeme o dění na 
škole, tedy alespoň něco málo z toho 
posledního, či toho, co nás nesmírně 
potěšilo. 

Každoročně jsme rádi, že naši žáci 
školu reprezentují na různých soutě-
žích a přehlídkách. Během celého roku 
se s nimi těšíme a radujeme z dílčích 

úspěchů v kolech obvodních, okresních 
i krajských. Letos jsme zaznamenali 
výrazné úspěchy hned v několika soutě-
žích na úrovni krajské, ale také celore-
publikové.

Nic není zadarmo, kdo se dokáže 
vzepřít a zabojovat, mnohdy i na úkor 
volného času, bývá oceněn „ovocem“ 
úspěchu. 

Naši sedmáci se zúčastnili okresního 
kola Pythagoriády. Lucie Maslowská se 
umístila na krásném 4. místě v okrese. 
Výrazný úspěch zaznamenal pro naši 
školu i bratr Lucky Marek Maslowski, 
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který v Pythagoriádě 5. tříd obsadil 
1. místo a Anita Muroňová, která se 
umístila na 5. příčce.

Úspěch jsme zaznamenali i v okresním 
kole Fyzikální olympiády – Archimediády, 
která se konala 20. května. Radim Pavelek 
obsadil 9. místo a Lucie Maslowská 
5. místo v okrese Frýdek Místek.

Mezi řadou výtvarných soutěží, 
hudebních přehlídek, sportovních turnajů, 
z nichž žáci postupně dováželi ceny 
a poháry, výrazně ční účast žáků na 
festivalu školních sborů v Choleticích 
u Pardubic a postup do celostátních 
kol, soutěže „Ars poetica“- soutěže 
v mluveném projevu v ruském jazyce, 
kolektiv ve složení: Anežka Švrčková, 
Radim Pavelek, Tereza Havlíková, Tereza 
Šamajová, Vendula Mecová, Natálie 
Pelzlová, Daniel Stýskal, Kamila Jerglí-
ková, konané v Praze a celostátního kola 
ve vybíjené mladších žáků – v Peccce 
u Nové Paky. Tým: Michal Málek, Ondřej 
Pohludka, Jan Šulc, Karolína Popelková, 
Jan Luzar, Martin Michna, Marek Šulc, 
Martin Sonnek, Jiří Leštinský, Sabina 
Hopjaková, Matyáš Ochman, Leon 
Slováček. 

Národní kola probíhají právě v době 

uzávěrky Rašky, jak vše dopadne, záleží 
na souhře štěstí i pevných nervů, ale 
jen účast v tomto kole je obrovským 
úspěchem.

Zásluhou skvělé motivace pedagogů 
a podnětného prostředí můžeme být na 
naše žáky hrdi, zásluhu na jejich kvalitní 
přípravě mají pedagogové, PaedDr.Jana 
Halamová a Mgr. Anna Kajzarová v oblasti 
jazykových a uměleckých předmětů, 
Mgr. Marek Veselka v oblasti sportovních 
výkonů, Mgr. Jana Legerská, Mgr. Jana 
Jurošová v oblasti přírodních věd. Jsme 
vděčni i za podporu rodičů žáků a jejich 
vstřícnost a ochotu při náročné realizaci 
soutěží.

Aby se mohli realizovat všichni žáci 
školy, nejen ti soutěživí, připravujeme 
během školního roku spoustu akcí, 
které mohou žáky inspirovat, motivovat 
k dalším činnostem, zájmům, ale hlavně 
je naučit něčemu novému.

Ačkoli nás mrzí, že někteří žáci, ale 
i někteří rodiče chápou školní exkurze 
a aktivity mimo školní lavice za zbytečné, 
žáci jsou omluveni z vyučování a zůstá-
vají doma, pro nás je toto propojení 
odborně získaných teoretických zkuše-
ností právě ze školních lavic s praktickou 
ukázkou a reálným světem prostřednic-
tvím exkurze velmi důležité a pro žáky 
potřebné.

Kde jinde si žáci ověří, že to, co 
se naučili ve škole, zúročí i v běžném 
životě? Proto jsme velmi přivítali zapo-
jení do projektu NatTech, o němž jsme 
již průběžně psali. V měsících dubnu 
a květnu se uskutečnily v rámci tohoto 
projektu exkurze žáků 5.-9.ročníku, jež 
jsme pojali jako celodenní školní výlety 
nejen za ověřením učiva, ale také za vlas-
tivědným poznáním. Někteří navštívili IQ 
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park v Olomouci, kde bádali a zkoušeli své 
alchymistické schopnosti v laboratořích.  
Brně žáci navštívili Technické muzeum, 
expozici Technické herny, řemeslné uličky 
i stálou expozice světa techniky. V praxi si 

mohli vyzkoušet, co se naučili v hodinách 
fyziky, chemie, vlastivědy i zeměpisu.

Odpolední čas věnovali poznání 
historie a okolí města Brna a Olomouce, 
toku řeky Punkvy a krápníkových jeskyní, 
ZOO a hradu Špilberku.

Pro ty, kteří se celý rok účastnili tech-
nických kroužků (kovo i automobilového) 
v dílnách SOŠ Frýdek-Místek ve Frýdlantu 
nad Ostravicí, které budete mnozí znát 
jako bývalé dílny Ostroje, se v červnu 
uskutečnila celodenní exkurze v muzeu 
Zetoru v Brně a návštěva 3D planetária 
na Kraví hoře.

Záměrem celého dvouletého projektu 
bylo podpořit technické studijní obory 
a návrat žáků k tradičnímu řemeslu. 
Zúčastnili se návštěv nejen v místních 

závodech, byli se podívat na vybavení 
středních škol i učilišť. Mnozí byli překva-
peni, že se dnešní provoz odehrává 
v čistém a zcela bezpečném prostředí, 
mnohdy za pomocí počítačů a páček, 
kterými je celý provoz řízen, aniž by 
zaměstnanci museli sáhnout na materiál 
nebo komponenty výroby.

Řadě žáků se líbilo v ostravském 
Světě techniky, které si určitě se svými 
dětmi zajeďte vyzkoušet v letních měsí-
cích. 

Zda se snaha zúročí, si ověříme až 
v budoucnu, ale je jisté, že jen letos se 
téměř 65% vycházejících žáků přihlásilo 
k dalšímu typu studia na technicky zamě-
řených školách.

Stále pracujeme na projektu, který 
jsme zahájili v polovině roku 2014 pod regis-
tračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01637 
„Modernizace výuky na Základní 
škole Raškovice“

Cílem projektu, podporovaného 
z operačního programu ROP NUTS II 
Moravskoslezsko, je zlepšení podmínek 
pro výuku odborných předmětů přírodo-
pisu a jazykové učebny. Realizací projektu 
dojde k modernizaci technologického 
vybavení školy, a tím k zefektivnění 
organizace výuky, výraznému zkvalitnění 
edukačního procesu, zlepšení odborných 
znalostí a dovedností absolventů s cílem 
výrazně zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu 
práce. Kromě nově vybavených učeben 
přírodních věd a jazykové učebny, byly 
zakoupeny pomůcky ke zkvalitnění výuky, 
např. elektronové mikroskopy, anato-
mické modely, např. i model k výuce 



www.raskovice.cz 6 / 2015

18

umělého dýchání, nové interaktivní 
mapy České republiky i světa, měřící 
systém Pasco, který využívají i odborné 
laboratoře k měření teploty, vlhkosti, Ph, 
kapacity atd. Učebny byly také vybaveny 
novou technikou, interaktivními tabulemi, 
počítači, zejména jazyková učebna, v níž 
bylo zabudováno nové ozvučení, napojen 
nový komunikační systém jednotlivých 
pracovišť na lavicích.

Projekt by měl být zcela dokončen 
během měsíce srpna, kdy bude škola 
opět připravena k zahájení nového škol-
ního roku.

Aby technika, která dnes hýbe světem, 
měla i ve výuce žáků své místo, je 
potřeba v souvislosti s budováním kvalitní 
sítě pomůcek a vybavení školy, kvalitně 
přizpůsobit i další požadavky, např. novou 
elektroinstalaci v budově školy, neboť bez 
ní bychom nemohli technické vymože-
nosti dnešního světa ani používat. Proto 
děkujeme všem rodičům za pochopení, 
že školní rok 2014/15 končíme o dva dny 
dříve, jak byli informováni na třídních 
schůzkách. I tyto dva dny budou plně 
využity k rychlé rekonstrukci elektroinsta-
lace v budově školy, je potřeba vyměnit 
a posílit rozvody, osvětlovací tělesa odpo-
vídající současným technickým normám 
a požadavkům, ve třídách, kabinetech, na 
chodbách školy, což bude práce nelehká, 
neboť se vše musí zvládnout v době 
letních prázdnin, které se nedají nata-
hovat. Věříme, že vše stihneme i vyma-
lovat, uklidit a začneme nový školní rok 
včas. Jsme rádi za podporu zřizovatele 
v oblasti finanční, kterou nám poskytl na 
tuto akci v rozpočtu.

V červnu bude ukončen projekt 
DI -ROŠ-KO, spolufinancován MSK 
v rámci dotace v oblasti Prevence rizi-

kového chování 
u dětí a mládeže, 
byl rozdělen do 

3 hlavních bloků, které se obsahově speci-
alizovaly na konkrétní problémové oblasti. 
Každý blok měl tři úrovně -  jednu pro žáky, 
druhou pro pedagogy a třetí pro rodiče. 

Během školního roku probíhaly 
výukové bloky pro žáky, ať už formou 
přednášek, besed, nebo interaktivní 
formou, adaptačně pobytové aktivity 
s třídními kolektivy, přednášky pro rodiče 
i vzdělávací aktivity pro pedagogy školy, 
nejen raškovické. Žáci se průběžně 
seznamovali s komunikací v kolektivu, 
vzájemnými vztahy, snažili se pochopit 
jeden druhého, rodičům bylo ukázáno, jak 
je důležitá jejich přítomnost v komunikaci 
s vlastními dětmi i školou.

Pedagogové se zúčastnili řady školení 
a kurzů, ať už v odpoledních hodinách 
nebo na víkendových výjezdech. Cílem 
bylo využití nabídky seminářů o etické 
výchově pro pedagogický sbor zamě-
řený na výchovný styl s podtitulem 
Výchovný styl etické výchovy jako 
vhodný prostředek v rámci inkluze žáků 
a nástroj k utváření jejich morálního 
postoje. Kromě 4 hodinových workshopů 
se větší polovina pedagogů zdokonalo-
vala ve 40 hodinovém kurzu s tématy: 
zlepšení klimatu školy vnímáním žáka 
jako osobnosti, vhodné působení na 
chování a postoje žáků, individuální 
přístup k žákům se SVP, prevence nega-
tivních jevů chování žáků a vhodná moti-
vace k vzájemné toleranci a úctě, cesty 
ke zlepšení komunikace školy s veřej-
ností, fungující příklady spolupráce školy 
s rodičovskou veřejností, cesty a metody 
výchovy žáků k prosociálnosti, nástroje 
vedoucí k rozvoji kvality školy, atd.
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Je potešující, že rodiče mají o práci 
učitelů, vychovatelů i asistentů pedagoga 
na škole zájem, jsou nejen nároční k jejich 
práci a ochotni komunikovat o potřebách 
svých dětí, ale dokáží i ocenit náročnou 
práci učitele, za což jim děkuji.

Vždyť proč by jinak raškovickou školu 
volili jako tu, do které své děti zapisují.

Škola se již druhým rokem pyšní 
oceněním Etická škola právě za přístup 
školy, klima i vzájemné vztahy na půdě 
školy.

Správné chování, mravní zásady 
i prosociální myšlení jsou žákům vštěpo-
vány během celého roku. 

Pedagog by měl být příkladem v život-
ních postojích svým žákům. To samé se 
požaduje také po rodičích. 

Nápomocni při jakýchkoli důležitých 
rozhodnutích, ochotni podat pomocnou 
ruku, vyslechnout a nabídnout možnosti 

řešení jsou pedagogové školy a mnozí 
rodiče této nabídky využívají.

Úzce spolupracujeme s odbornými 
poradenskými pracovišti a daří se nám 
podporovat žáky v jejich individuálních 
potřebách.

Kvalitní spolupráce s rodičovskou 
veřejností, zájem o žáky a podpora 
jejich osobních potřeb vytváří na škole 
bezproblémové prostředí a přívětivou 
atmosféru. Během posledního roku jsme 
nemuseli řešit žádné závažné kázeňské 
problémy, neudělujeme tresty, nemu-
síme zahajovat správní řízení z důvodu 
závažných problémů.

Žáci jsou k sobě ohleduplní, taktní, 
dovedou si pomoci, v případě svých 
problémů se nebojí obrátit na učitele. 
V diskuzi se pokračuje s rodiči a hledá 
se potřebné řešení. Tak by měla vypadat 
kvalitní komunikace na škole.

Za kvalitní spoluprací školy a veřej-
nosti stojí ochota a zájem výchovné 
poradkyně Mgr. Sylvy Mertové, meto-
dika prevence PaedDr. Jany Halamové, 
pedagožek prvních tříd, Mgr. Ivany Koval-
číkové a Mgr. Radmily Kohutové, které 
žáky a rodiče v 1.ročníku provázejí úska-
lími školního vzdělávání, Mgr. Markéty 
Muroňové a Mgr. Venduly Chodurové, 
které rodičům nabízejí aklimatizaci při 
zápisech, podnětné nápady pro rozvoj 
žáků i předškoláků, rady a odborné 
informace při práci s žáky vyžadujícími 
podpůrná opatření.

Snaží se, aby si každý žák uměl prožít 
nějaký svůj školní úspěch.

Výrazné ocenění si zaslouží rodiče, 
prarodiče a další zájemci z řad dospělých, 
kteří se ochotně zapojili do celoživotního 
vzdělávání v kurzech nabízených naší 
školou v rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁ-
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VÁNÍ V OBCÍCH/MĚSTECH 
DO 2000 OBYVATEL, REG. 
Č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0138.

Není jednoduché přiběh-
nout z práce, obstarat domác-
nost a pak se ještě jít učit 
něčemu, co někdy může být 
pro člověka náročné a těžké, 
pokud se seznamuje s něčím 
zcela novým.

Bylo po nás velkým překva-
pením, že o kurzy byl enormní 
zájem ve všech modulech.
Obsahy vzdělávacích modulů:
1. FINANČNÍ GRAMOT-

NOST – 40 HODIN
2. Z ÁKL ADNÍ POČÍTA-

ČOVÉ DOVEDNOSTI A 
ROZVOJ OSTATNÍCH 
DIGITÁLNÍCH KOMPE-
TENCÍ – 40 HODIN 

3. S P O T Ř E B I T E L S K Á 
GRAMOTNOST  – 40 
HODIN

4. ZÁKLADY PODNIKÁNÍ – 56 HODIN
Největší zájem byl o kurzy počítačové, 

celkem se všech kurzů v našem okolí 
zúčastnilo přes 120 osob. Poslední kurzy 
dobíhají nyní v červnu.

Co je hlavní, že rodiče svým dětem 
ukázali, že učení nekončí po 9. třídě 
předáním vysvědčení, že se budou 
muset vlivem trhu učit i dále, mnohdy 
i v pozdním věku, aby se udrželi na úrovni 
trendu doby.

Vedení kurzů ochotně přijali peda-
gogové školy Mgr. Marie Fluksová 
a Mgr. Ivo Šafář.

V závěru školního roku se sluší 
poděkovat všem zaměstnancům za 
zdárný průběh školního roku, ostatním 
pedagogům, zaměstnancům hospo-

dářského úseku, školních 
kuchyní a všem zbývajícím 
provozním zaměstnancům, 
protože bez nich by škola 
fungovat nemohla, jejich 
pravý čas nastává nyní, po 
dobu prázdnin, kdy bude 
potřeba školu připravit na 
dalších 10 měsíců.

Děkujeme panu staros-
tovi Blahutovi, že akceptuje 
potřeby a požadavky školy a je 
ochoten školu podpořit nejen 
finančně.

Poděkování zaslouží také 
zastupitelé obce, pan Mikoláš, 
který ochotně pomáhá škole 
při organizaci akcí, přepravou 
žáků např. na soutěže, pan 
Václavík, který připravuje pro 
žáky besedy a akce s tema-
tikou obrany. Je vstřícný při 
uspořádání branného dne, 
besedy k výročí válečných 

událostí. A nemalý dík si zaslouží za spolu-
práci paní knihovnice Marie Zemanová.

Mgr. Hana Kachtíková

Ředitelka školy
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dEn zEmě

Ve středu 22. 4. 2015 proběhl na naší 
škole Den Země s praktickým programem 
EKODOMÁCNOST. Zúčastnila se jej 
téměř celá škola. Žáci si připravili pro své 
spolužáky, rodiče a veřejnost stanoviště, 
kde se věnovali tématům, která je oslovila 
a chtěli se o ně podělit s ostatními.

Na úvod promluvily dívky z devátého 
a sedmého ročníku, poté nás všechny 
pozdravila a přivítala paní ředitelka. Žáci 
z každé třídy si připravili přání ke Dni 
Země a přednesly je. 

Pak jsme se rozešli na svá stanoviště 
v areálu školy. Ostatní žáci obcházeli podle 
stanoveného rozpisu jednotlivá stano-
viště, kde plnili různé úkoly, ochutnávali 
dobroty a dozvídali se spoustu zajíma-
vých věcí. Na každém stanovišti nakonec 
dostali kontrolní otázky a za něj body.

Měli jsme celkem 18 stanovišť 
s různými tématy:

První třídy ve spolupráci s dívkami 
ze 6. B se zabývaly správným tříděním 
odpadů a pro účastníky nachystaly „ 
Odpady, se kterými si nevíme rady“. 
Naučili jsme se každý něco zajímavého, 
některé překvapilo, např. že se papírový 
obal od vajíček nevhazuje do papírového 
kontejneru, ale může se dát na kompost, 
kousky polystyrénu patří do plastu 
a novodurová trubka do plastu nepatří, 
rozbité zrcátko dáme do nebezpečného 
odpadu na sběrný dvůr, apod.

Druháci se samostatně věnovali 
bylinkám a jejich využití pro zdraví. Ochut-
nali bylinkové čaje a naučili se mnoho 
bylinek poznávat. Když jsme se jich ptali, 
který čaj jim chutnal nejvíce, řekli, že 
všechny.

Obě stanoviště tříd 3. A a 3. B na 
téma biofarmy  -  šetrný způsob pěsto-
vání rostlin a chovu zvířat -  nám nabídla 
možnost ochutnat pravé domácí kysané 
zelí, raškovickou pomazánku z domá-
cích vajíček, porovnali jsme vajíčka od 
křepelky, slepic a od zvláštního plemene 
– arakauna-  které snáší modrá vajíčka. 
Výborné byly domácí mléko a tvaroh, 
ochucený sýr a pomazánka z tvarohu 
z blízké místní farmy.

Třída 4. A zodpovědně recyklovala 
novinový papír – vyráběla z ruliček 
pletené košíky, a přestože je to velmi na 
šikovnost náročné dílo, vytvořila hezké 
výrobky, oceňujeme, že se velmi snažili 
i chlapci. Žáci 4. B si připravili ukázky 
zdravých a nezdravých potravin. Zde jsme 
se dozvěděli, co bychom jíst měli a čeho 
bychom se měli radši vyvarovat. Navíc 
nás děti pohostily ochutnávkou zdravé 
svačinky. Děti měli připravené slazené 
nápoje a před nimi kostky cukru obsa-
žené ve 100 ml nápoje. Až si budeme 
chtít koupit nápoj, vzpomeneme si, jaká 
hromada cukru je v něm rozpuštěna.

5. A si pro nás připravila téma – 
EKOOBALY- šetrný spotřebitel. Měli jsme 
správně roztřídit jednotlivé obaly, kam 
bychom je vyhodily – plast, papír,…. Bylo 
to pro nás opět dobré zopakování potřeb-
ných dovedností ekoškoláka. Žáci 5. B si 
vybrali těžké téma, ale velmi důležité pro 
šetření energií v domácnosti. Měli jsme 
porovnat dva typy spotřebiče (pračky, 
ledničky, myčky) – vypočítat pomocí kalku-
lačky, speciálních kartiček a pracovního 
listu, který typ je úspornější a levnější. 
Určitě tyto znalosti v životě použijeme.
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6.A se zabývala palmovým olejem – 
co se z něj vyrábí, kde se pěstuje, proč 
je ekologickou zátěží jeho pěstování 
i používání. Byli jsme překvapeni, v jakých 
potravinách se vyskytuje, např. v bram-
bůrkách, v tatrance, v mýdle, kosme-
tice, v mnoha čokoládových výrobcích. 
Žáci 6.B nám zase odtajnili, co to jsou 
ekoznačky, proč jsou tak důležité a jak 
je najdeme na jednotlivých produktech. 
Prozradili nám, proč se na jednotlivých 
výrobcích uvádějí. 

Děvčata 7.A využila zkušeností 
dědečka, který se věnuje včelaření, 
a krásně nám povykládala o včele, 
jejím přínosu, udělala podařený model 
včely a pomocí kvízu vyzkoušela naše 
znalosti. Lesní učebna se proměnila 
v kosmetický salón a dívky 7.A a 7.B 
nám prozradily, jak si pomocí přírodních 
nechemických surovin vyrobit přípravek 
na vlasy, pleťovou masku, ukázaly nám 
značky přírodní kosmetiky a daly nám 
vzorky a návody vyrobených přírodních 
pleťových masek.

Několik dalších stanovišť si pro 
nás připravili žáci 7.B. Poblíž školního 
kompostu měli téma Biozahrada aneb 
živá zahrada. Zde nám představili výrobky, 
které si vyrobili v dílnách – ježkovník, 
čmelákovník, ptačí budky, hmyzí domek 

a ukázali, jak vypěstovat vlastní sazeničky 
a také je nám i nabídli. Dozvěděli jsme se, 
k čemu všechny domečky pro živočichy 
slouží, jak jsou důležité a jak je správně 
používat. Další skupina - kluci si připravili 
srovnání úsporných a normálních žárovek. 
Měli udělaný přehledný plakát, navíc 
ukázky jednotlivých typů žárovek. Téma 
energie je naším dvouletým tématem, na 
které se v programu Ekoškola zaměřu-
jeme. Děvčata 7.B si promyslela způsoby, 
jak ušetřit energii v kuchyni a na jejich 
stanovišti jsme se naučili, co znamenají 
jednotlivé energetické štítky a jak si 
správně vybrat šetrný elektrospotřebič.

Další dívky ze 7. B nám představily 
ekovýrobky – s pomocí naší paní sekre-
tářky Simony Mecové, která je naučila 
vše potřebné, nám ukázaly, jak se dělají 
košíčky z novinového papíru a mohli 
jsme si to i vyzkoušet. Také jsme se 
dozvěděli, jak se vyrábí papír a co je FSC 
dřevo a FSC výrobky. Seznámily nás 
se stromem roku 2015 – olší lepkavou 
a šedou, připomněly, že ptákem roku je 
nenápadný vodní pták potápka černokrká. 

Dívky 8. A s paní učitelkou třídní pekly 
a pozvaly nás na ochutnávku domácího 
chleba. Už z dálky se k nám vinula vůně 
mnoha druhů chleba, někteří z nás až 
nyní mohli poznat rozdíly mezi pečivem 
připraveným z polotovaru a koupeným 
v supermarketu a chlebem z celozrné 
mouky, kvásku, vody a soli. Chléb od 
8.A byl moc dobrý a chutnal nám. Dostali 
jsme i recept na křupavé rohlíčky. Kluci 
z 8. A nám představili zdravé a nezdravé 
potraviny, upozornili nás na přídatné látky 
- ÉČKA.  Ukázali nám, co v jednotlivých 
potravinách najdeme, kterých potravin 
je lepší se vyvarovat a které jsou naopak 
zdraví prospěšné a proč. Víme, jak se 
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vyznat ve složení např. bonbónů, dáme si 
pozor na látky, které dokonce mají škod-
livý účinek na naše zdraví, dokonce i na 
činnost našeho mozku. Překvapilo nás, že 
výrobci takové látky do bonbónů dávají.

Kluci z 9. B nám přiblížili další témata 
energie. Protože je naše škola od 
loňského roku vytápěna pomocí tepel-
ných čerpadel, vysvětlili nám jejich princip 
a jejich význam pro životní prostředí. 
Protože Max z 9. B se kromě výkladu 
věnoval také natáčení Dne Země, zastou-
pili jej na část programu velmi dobře 
3 žáci ze 7. A. Na dalším stanovišti se 
deváťáci zaměřili na výběr vhodného 
rodinného dopravního prostředku, srov-
nali výhody a nevýhody elektromobilu 
a předali informace o novinkách v jejich 
výrobě.

Účastníci si mohli také prohlédnout 
výstavku o našem letošním Dni vody, kdy 
jsme čistili okolí vodních toků, s odbor-
níky připravili besedy a exkurze s cílem 
dozvědět se o vodě mnoho potřebných 
informací a navštívili zajímavé vodní 
lokality.

S přípravou Dne Země nám pomohly 
také členky místní organizace zahrád-
kářů a Klubu seniorů 
Raškovic paní Nitrová 
a  p a n í  K oz l o v á , 
které nám poskytly 
výpěstky ze svých 
zahrádek a skalek. 
Mnohokrát jim děku-
jeme a přejeme, aby 
se jim v zahrádkaření 
stále dařilo.

ZHODNOCENÍ: 
D e n  Z e m ě  n á m 
přinesl mnoho infor-
mací, nových doved-

ností a radosti ze společné práce. Přes-
tože některá stanoviště hodnotili žáci jako 
zdařilá a některá méně zdařilá, někomu 
bylo bližší to nebo ono téma, víme, že si 
žáci dali s jejich přípravou záležet a podle 
svých schopností a možností svá témata 
přednesli návštěvníkům. Vymysleli 
mnoho nových nápadů a způsobů, jak 
informace předat. Také jsme mohli vidět, 
jak se třídní týmy dokážou na společné 
akci domluvit, rozdělit si práci, připravit 
ji v různých vyučovacích předmětech 
a dokonce i ve volném čase a uskutečnit 
ji. V příštím tematickém dnu přidáme 
více času na prezentace témat a na 
aktivity na stanovištích a snížíme počet 
stanovišť. Den Země 2016 věnujeme 
celý tématu ENERGIE, doufáme, že jej 
navštíví větší počet rodičů a návštěvníků 
z řad veřejnosti.

 Děkujeme všem žákům, kteří si stano-
viště připravili, a učitelům a dalším pracov-
níkům školy, kteří je podpořili a všemožně 
jim pomáhali, a hlavně sluníčku, že nám 
připravilo tak krásný den. 

Ekotým ZŠ a MŠ Raškovice
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EkOpOByT zlatník 

Ve čtvrtek 21. 5. jsme se s ekotýmem 
a s paními učitelkami Juřicovou, Kuripla-
chovou, Muroňovou, Koperovou a panem 
učitelem Polomíkem vydali na chatu na 
Zlatník. 

V 8:00 ráno jsme jeli autobusem 
na Zlatník, po příjezdu jsme si vybalili 
a projednávali jsme denní plán, hráli jsme 
hry, opakovali jsme si ekokodex a 7 kroků 
ekoškoly. 

Na oběd jsme si uvařili špagety. Po 
obědě byl odpolední klid, při kterém jsme 
sepisovali zprávy o akcích ekotýmu (Den 
Země, Den vody apod.). Odpoledne jsme 
šli ven hrát jednu super hru. Museli jsme 
zdolat se zavázanýma očima takovou 
stezku, po které nás vedl náš kamarád. 
Museli jsme obejít kužel, překročit přes 
lano apod. Byla to legrace. Dokonce 
i p. uč. Polomík si to vyzkoušel na vlastní 
kůži. 

Večer jsme opékali výborné buřty, 
papriku a marshmallow. Po opékání jsme 

se v chatě domlouvali a připravovali se 
na ekokonferenci, která bude 4.6. Potom 
jsme si zahráli ještě nějaké drobné hry 
a šli jsme spát.

Ráno po rozcvičce jsme se nasnídali 
chutných buchet, které nám upekly naše 
maminky a paní učitelky a vzorně se vrátili 
na vyučování do školy 

Moc se nám naše setkání líbilo a rádi 
bychom jeli brzy znovu.

Ekotým
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70 lET Od kOncE drUhé SVěTOVé Války

Na počátku května si celý svět 
připomínal 70 let od ukončení dosud 
největšího a nejstrašnějšího válečného 
konfliktu v historii lidstva. Vzpomeňme 
alespoň krátce na onu pohnutou dobu: 

Naše obec byla osvobozena 5. května 
1945 vojáky 4. ukrajinského frontu v rámci 
závěrečné fáze ostravské operace. Naci-
stická vojska, ustupující přes Dobrou, 
Raškovice a Pražmo na Frýdlant, stačila 
ještě nad ránem vyhodit do povětří 
železný most kardinála Koppa z roku 
1905, aby zpomalila postup rudoarmějců.

Svoboda naší vlasti byla po šestileté 
fašistické porobě vykoupena nejen životy 
statečných vojáků spojeneckých armád, 
ale i životy československých vlastenců, 
ať už bojovali v armádách protihitlerovské 
koalice nebo se zapojili do domácího proti-
fašistického odboje. Nelze však zapome-
nout ani na oběti rasové nenávisti nacistů.

Připomeňme si, že i v Raškovicích 
žili stateční lidé, kteří se stali přímými 
aktéry tragické epizody světových dějin 
a za svobodu rodné země obětovali své 
životy. Jejich jména jsou uvedena na 
společném žulovém pomníku u kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Pražmě. 
Byl odhalen 5. dubna 1946 na věčnou 
památku obětem fašistické zvůle ze 
všech okolních obcí. Byli to:

Hugo David (1896-1942)
Raškovický  poštmistr byl aktivním 

členem Sokola, pracoval jako místosta-
rosta. Jeho zatčení v roce 1941 a uvěz-
nění v koncentračním táboře Osvětim 
souviselo s tímto faktem, protože před-
stavitelé této organizace patřili mezi 

první, kteří byli po 
okupaci a vyhlášení 
protektorátu  zatý-
káni a odvlékáni 
do vyhlazovacích 
věznic. Hugo David 
útrapám věznění 
a namáhavé práce 
podlehl 27. února 
1942.

Davidovi bydleli u Adámka, přímo 
proti poštovní uřadovně. Měli dva syny - 
Dušana (nar. 1929, zahynul po válce při 
leteckém neštěstí) a Zbyňka (nar. 1931, 
pravděpodobně žije v Čechách).

Josef Mohyla (1912-1944)
Pocházel s ice 

z  M o r áv k y,  a l e 
v  R a š k o v i c í c h 
v  továrním bytě 
svého zaměstnava-
tele - byl ř idičem 
firmy Kirchhof - léta 
žil s manželkou Marií 
a dcerkou Liduškou.

František Nitra (1896-1944)
Pracoval  také 

v  K i r c h h o f o v ě 
továrně, a to jako 
mistr. S manželkou 
Alžbětou vychoval 
dva syny - Bohu-
slava (1922-1996) 
a Ladislava (1925-
2009).

Životní osudy obou mužů se tragicky 
propojily 22. dubna 1943, kdy si pro 
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ně přijelo ostravské gestapo přímo do 
továrny. Byli obviněni z podpory komu-
nistického odbojáře Ludvíka Korbáše 
a po četných výsleších a konfrontacích 
převezeni do Breslaw ( nyní Wroclaw ). 
Po téměř ročním věznění soud vynesl 
hrdelní trest a oba byli sťati gilotinou 30. 
března 1944.

Ve stejné době, kdy byli zatčeni Fran-
tišek Nitra a Josef Mohyla, uvěznilo 
gestapo také Josefa Saláta z Raškovic, 
úředníka firmy Kirchhof a činovníka raško-
vického Sokola a Oldřicha Chrostka, 
úředníka Sigly v Raškovicích, rovněž funk-
cionáře místního Sokola. Ti byli soudem 
v Breslaw odsouzení k dlouholetému žaláři, 
jehož útrapy sice přežili a v roce 1945 se 
šťastně vrátili do osvobozené vlasti, avšak 
se značně podlomeným zdravím.

Musíme ještě uvést, že na nacis-
tickou rasovou zvůli doplatila židovská 
rodina Kettnerových. Arnošt Kettner (nar. 
1905) od roku 1929 do roku 1942 vedl 
v Raškovicích firmu LILION- VASZON 
VALLALAT z Vídně, zabývající se výrobou 
a prodejem střížného lněného a bavlně-
ného zboží. Žil s manželkou a dospělým 
synem v bytovém domě mechanické 
tkalcovny. V rámci konečného řešení 
židovské otázky byli oba manželé odvle-
čeni do koncentračního tábora a syn, 
podle pamětníků, s nimi šel dobrovolně. 
Protože podle domovského práva byli 
příslušni do Brna, jejich jména na praž-
movském pomníku nenajdeme.

V Raškovicích také žili stateční lidé, 
kteří se v období od 15. března do 1. září 
1939 s nasazením vlastního života 
i životů svých blízkých zapojili do velmi 

nebezpečného převádění do Polska. 
Převáděli československé vojáky, důstoj-
níky, letce nebo ty, jimž v protektorátě 
hrozilo zatčení. Po Mnichově 1938 vedla 
totiž státní hranice s Polskem úbočím 
Prašivé. Odbojáři brzy po okupaci a vyhlá-
šení Protektorátu Čechy a Morava našli 
způsob, jak i přes Raškovice dostat 
do polského Krakowa a dál ty, kteří se 
v cizině chtěli zapojit do ozbrojeného boje 
s německými okupanty o znovunabytí 
národní svobody. Byli to:

Anna Klimánková (1896-1982), z dolního 
konce Raškovic, která prostřednictvím 
Obrany národa převáděla "zájemce" 
přes řeku Morávku k řezníku Stáňovi 
na lhotské straně a ten pak k sedláku 
Janu Rybnerovi, jehož polnosti se z části 
nacházely v Polsku a mohl tak emigrující 
dostat přes novou státní hranici.

Alois Lukaštík (1898-1978) - jako bývalý 
československý kontrarozvědčík se záhy 
po okupaci zapojil do ilegální sítě Obrany 
národa, získal místo zahradníka u Franze 
Kirchhofa, uvědomělého nacisty, a díky 
výrobě pohřebních věnců měl i volný 
přístup do pohraničního pásma na úbočí 
Prašivé a mohl tak jednotlivce převádět 
na polské území.

Břetislav Morys (1914-1989) - zapojil 
se významně do této formy odbojového 
hnutí. Ve svém hostinci ubytovával 
" turisty" z nejrůznějších míst Čech 
a Moravy, aby je ve vhodném okamžiku 
zavedl k Foldynově pile, blízko níž byla 
lávka přes řeku Morávku. Pak už jen 
stačilo přejít les, dostat se na vrchol 
Prašivé a do Polska. Úzce s ním spolu-
pracoval topič pily Řezníček.
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Jediný občan Raškovic, který aktivně, 
jako příslušník britského letectva, bojoval 
za druhé světové války proti fašistickému 
Německu byl:

Josef Těšínský (1916-1975)
Absolvent Vojenské akademie v Hrani-

cích už v dubnu 1939 opustil okupo-
vanou vlast. Zásluhou Jana Rybnera 
z Vyšních Lhot se dostal přes hranici 
a po nezbytném pobytu v Krakowě 
zamířil do Francie, po její kapitulaci pak 
do Velké Británie. Jako pilot - stíhač 310. 
a 312. československé perutě RAF se 
zúčastnil letecké bitvy o Anglii a dalších 
urputných vzdušných soubojů nad Atlan-

tikem a Evropou. Po válce byl v rodných 
Raškovicích vítán jako hrdina. 

Nutno dodat, že i k Josefu Těšínskému 
se osvobozená vlast zachovala macešsky. 
Byl, jako mnoho jeho spolubojovníků 
ze západního odboje, zbaven vojenské 
hodnosti (do roku 1949 vykonával funkci 
velitele leteckého pluku v Českých Budě-
jovicích) a propuštěn z letectva. Svůj 
civilní život prožil v Českých Budějovicích, 
kde v Jihokovu pracoval jako mistr.

Po roce 1989 byl plně rehabilitován 
a in memoriam povýšen do hodnosti 
plukovníka.

Kronikáři obce: Anežka a Jiří Nitrovi
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  zO Spcch raškovice po krátké odmlce opět na scéně

Život naší organizace neustává.
V měsíci březnu proběhla hodnotící 

schůze, které se zúčastnily dvě pracov-
nice Všeobecné zdravotní pojišťovny 
Ing. Uhrinová a zdravuška p. Svobodová.

Ing. Uhrinová obeznámila přítmné 
s „balíčky“, které připravila VZP pro své 
klienty na rok 2015, a také zodpově-
děla dotazy přítomných, co mnohé tíží. 
Její spolupracovnice zdravotní sestra 
p. Svobodová změřila přítomným krevní 
tlak. Byla to úspěšná a užitečná akce.
Charitativní činnost:
- Obdrželi jsme poděkování od příspěv-

kové organizace „Náš svět“ v Pržně 
za zásilku ponožek pro jejich lienty 
(děkujeme p. M. Blahutové).

- Jako už několikátým rokem, tak 
i letos naše členky prodávaly kytičky 
měsíčku lékařského v rámci „Liga proti 
rakovině“. Děkujeme všem dárcům, 
kteří rádi a ochotně přispěli a stále 
přispívají (v rozmezí 20 – 200, Kč). 
Výtěžek zveřejníme v příštím čísle. 
V přiloženém letáčku byly veškeré 
informace. Prodávajícím členkám 
patří vřelé poděkování za obětavou 
a lidumilnou činnost. Sami jsme posti-
ženi chorobami a tím více soucítíme 
s jinými, kteří pomoc potřebují, proto 
skupinka žen pletla a pletla čtve-
rečky na dečky pro africké dětičky. 
Iniciátorkou je p. Shönvická a orga-
nizátorkou p. M. Kohutová z Vyšních 
Lhot. Je to naše charitativní činnost 
i se zasláním do Afriky. Odezvu zveřej-
níme v příštím čísle.

- V rámci kulturního vyžití plánujeme 

dva zájezdy – materiální a kulturní 
a to „Pekařská sobota“ v Rožnově 
a „Gorolské slavnosti“ v Jablunkově.

 Zájezd do Rožnova - dne 18. 7. 2015 
v 8,00 hod. U Stříže a další autobu-
sové zastávky směr na Pržno. Návrat 
cca v 18,00 hod., cena 100,-Kč, 
přihlášky u členek výboru: M. Hrůz-
ková, M. Foldynová, R. Muchová 
– tel.: 603 229 746 a M. Kohutová 
– tel. č. 605 765 843. Program: 
dopoledne ochutnávka a hodno-
cení pekařských výrobků, nebudou 
chybět i uzeniny a hlavně pohanka 
v různých podobách. Dále možnost 
návštěvy muzea v budově a v přírodě. 
Odpolední program: vyhodnocení 
pekařů a folklórní vystoupení několika 
souborů a zpěváků moderní hudby.

 Zájezd na „Gorolské slavnosti“ 
v Jablunkově – 1. srpna 2015 ještě 
bude upřesněn, potřebujeme zjistit 
počet zájemců. 
A nyní se chceme podělit o naše 

starosti. Po tříletých peripetiích máme 
konečně registr, konto a razítka v pořádku, 
ale chybí nám další ochotní a obětaví 
členové výboru. Proto uvítáme každého 
zájemce, nemusí mít zdravotní potíže, ale 
musí mít lásku k lidem a ochotu pomáhat.

Díky, díky, díky!!!

V závěru díky Obecnímu úřadu za 
materiální pomoc a paní E. Rakové za 
velmi obětavý přístup vůči naší organi-
zaci.

Růžena Muchová, předsedkyně SPCCH
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z činnosti zO českého zahrádkářského svazu raškovice

Na výroční členské schůzi v únoru 
letošního roku jsme nejen hodnotili 
činnost za minulý rok, ale hlavně připra-
vovali akce na rok letošní. Z důvodu ukon-
čení práce čtyř členů ve výboru a v revizní 
komisi byli zvoleni tři noví členové do 
revizní komise a jeden do výboru. Na 
této schůzi bylo předáno sedm členských 
průkazů novým členům, čímž se nám 
rozrostla členská základna na 39 členů. 

Zástupcem ÚS ČZS FM p. Fabíkem 
bylo čtyřem našim členům, kteří se 
aktivně podílejí na chodu naší ZO, 
předáno čestné uznání Územního sdru-
žení ČZS.

Výbor naší organizace nezapomíná 
na jubilanty, které při jejich narozeninách 
navštíví a obdaří malými dárky. V letošním 
roce se kulatin dožívá 6 našich členů. 

První větší akcí letošního roku byl 
zájezd do solných dolů ve Wěličce 
v Polsku. Zájem o tento zájezd byl 
nejen z řad zahrádkářů, ale i ostatních 
občanů. Autobus byl obsazen v krátké 
době.  Solný důl Welička se nachází 
poblíž Krakova. O návštěvu této unikátní 
památky je obrovský zájem, což po 
příjezdu je vidět na dlouhých frontách 
u pokladen. Naší výhodou bylo, že jsme 
byli objednáni jako skupina a nemuseli 
jsme stát dlouhou frontu. Požadovali jsme 
českého průvodce, takže byl celý výklad 
v češtině.

V samotném dole se již netěží. Důl 
sahá do hloubky 327 m a celková délka 
chodeb je okolo 300 km. Přístupno je 
3,5 km. Chodby jsou vykopány v šedé 

kamenné soli. Velká část dolu je věnována 
historii těžby soli, ale další části slouží 
i jako koncertní sály, restaurace a konají 
se tam i svatební obřady. Návštěva této 
historické památky se všem účastníkům 
zájezdu líbila.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili 
v zahradnictví na nákup květin.

Zájezd byl zakončen objednanou 
večeří ve frýdecké restauraci. Velkou 
zásluhu na zajištění tohoto zájezdu má 
místopředsedkyně ZO p. Delinčáková.

Další letošní akcí bylo společné pose-
zení se smažením vaječiny. I když se řada 
členů z různých důvodů omluvila, nálada 
byla dobrá, a účastníci se pobavili.

Jedním z bodu naší činnosti je zabez-
pečovat pro občany moštování jejich 
výpěstků (jablka, hrušky a.p.) Jelikož zaří-
zení naší moštárny je zastaralé a doslu-
huje, přikročili jsme k jeho obnově, což 
se nám zatím daří. Je naší snahou, aby 
zákaznici byli s naší činnosti spokojeni 
a nemuseli dlouho čekat. Vždyť k nám 
jezdí moštovat občané i z jiných obcí.

Na konec září, tj. 26.-29. 9. 2015 
připravujeme opět výstavu ovoce, zele-
niny a květin, která se uskuteční stejně, 
jako v minulých létech, v prostorách 
Kulturního střediska v Raškovicích. 
Věříme, že i letos občané obohatí výstavu 
svými výpěstky a ZŠ a MŠ přispějí 
svojí výzdobou. Už nyní zveme občany 
k návštěvě této naší výstavy.   

Za ZO ČZS Raškovice

Sysala Ladislav - tajemník
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kaya - kalpa – starodávná věda
o omlazování, tantrické techniky v praxi.

Škola jógy Karakal připravila na letní 
měsíce týdenní seminář omlazovacích 
a regeneračních technik Kaya kalpa, který 
se koná  4. - 11. července a 1. - 8. srpna 
2015 v Oáze zdravého a šťastného života 
v Raškovicích.

Již tradičně konaný seminář přináší 
životem prověřené metody, jejichž účinnost 
poznáte sami pod vedením Zdeňka Šebesty 
(87 let, nejstarší veřejně působící učitel jógy 
v ČR) a dalších. Seznámíte se s pohledy 
tantrické jógy na zpomalování stárnutí 
a zachování zdraví. Provádění těchto technik 
umožní být co nejdéle mladým, vychutnávat 
si život a udělat jej smysluplným. Významná 
je i vegetariánská strava (první dva dny dle 
vlastní volby očistná hladovka nebo ovocný 

půst), dále pak tělesná jógová cvičení, 
očistné techniky krije, koncentrace, medi-
tace, výuka jógy jednoduché i náročnější 
ÁSANY, RIŠIKÉŠSKÁ sestava, TIBETSKÉ 
RITY, VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ PRÁNÁJÁMA, 
JÓGA NIDRA, meditace, BANDHY, dyna-
mické meditace, harmonizace čaker, 
reflexní terapie, masáže obličeje, arte-
terapie, muzikoterapie, koupání, aerobní 
program, sauna atd.   

Bohatý program je sestaven na základě 
starodávné vědy o omlazování ověřené více 
než padesátiletými osobními zkušenostmi 
jógové praxe. Více informací včetně přihlášky:  
www.jogakarakal.cz

Těšíme se na Vás!

     Wellness poradna 
               úterý 15-17 hod. 
                       na obecním úřadě v Raškovicích 
 

                    Osobní poradenství pro Váš zdravý život 
          Přijďte se poradit, jaké možnosti a změny můžete udělat ve svém životě,  
 aby u Vás došlo k pozitivním změnám tak, abyste dosáhli i na své vytoužené cíle 
                    a nenechávali sami sebe až na posledním místě v životě. 
                                  
                                    Co získáte? 
 měření na speciální váze TANITA s údaji, jak si na tom  

stojíte -  podkožním tuk, viscerální tuk, svalová 
     hmota, kostní tkáně, o rychlosti metabolismu, na kolik let se 
     cítí vaše tělo – 200,- Kč za 1 hodinu prvního vstupního vážení  
     s ochutnávkou produktů 
 info o vnitřní výživě - hubnutí, přibírání i udržení váhy 
 info o speciální sportovní výživě pro amatérské i profesionální 

sportovce 
 info o cílené výživě – srdce, klouby, dýchání, imunitní systém 
 info o osobní péči pro skvělý vzhled s novou kosmetikou 
 dále zdarma osobní poradenství pro klienty, přístup na katalog  

produktů, kontrolní měření, slevy na produkty, slevové členství atd. 
 

                            736  436  538  
                            konzultace.zurkova@seznam.cz 
 www.novyzivotnistyl.webgarden.cz 
                
             „Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe“ 

 

                                                                                         Jana Žůrková 

Firma VODOTOP FM s. r. o.

přijme ihned zaměstnance 
na dohodu o provedení práce 

– dělníky na výrobu polystyrénu
v místě Polystyrenka 

Skalice Záhoří. 

Více informací:
polystyrenka@vodotop.cz

nebo mobil
pan Macek – 606 770 273.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUdO raškovice

Výsledky našich judistů po první 
polovině letošní sezóny.

Jako klub jsme za půl roku 2015 
absolvovali více než 50 akcí, vybojovali 
jsme více než 600 medailí a více než 
1 500 vítězných utkání, zúčastnili jsme 
se 15. soustředění a nadstandardních 
tréninků u nás i v zahraničí. Nejlepší 
členové odtrénovali 170 hodin, v průměru 
naši borci odtrénovali 80 hodin. V roce 
2015 se připravovalo na 4. základnách 
celkem 230 dětí a mládeže. 

TRENÉRKA RAŠKOVICKÝCH 
JUDISTŮ VYBOJOVALA BRONZ 
NA MISTROVSTVÍ EVROPY 
POLICIE V DRÁŽĎANECH.

Trenérka Pavla Prőllová dosáhla 
dalšího významného úspěchu, když 
vybojovala bronzovou medaili ve váze 
do 78kg. Dlouhodobě patří k úspěšným 
oporám státní policejní reprezentace, za 
což se jí dostalo poděkování od ministra 
vnitra, policejního prezidenta, hejtmana 
kraje a dalších významných činitelů.

Pavla Prőllová první zprava. BLAHOPŘEJEME
A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI KLUBU.

Úspěšné judistky, zleva Karolína Kubíčková, Nikola Šimková, 
Pavla Prőllová, Natálie Filipcová a Simona Gregušová.

Absolvovali jsme tři soutěže mist-
rovství republiky a v různých kate-
goriích jsme vybojovali 6 mistrov-
ských medailí, z toho 3 tituly

V Chomutově vybojoval 5. místo Vít 
Jerglík a 7. místo Nikol Mikolášová v kate-
gorii juniorů. Na mistrovství republiky 
družstev v Jablonci hostovali naši borci 
hned v několika favorizovaných týmech. 
Celou polovinu družstva starších žáků 
Baníku Ostrava tvořili naši Filip Koloušek, 
Šimon Filipec, Luděk Kubíček, Kamil Kisza 
a Daniel Šimek. Svým výkonem výrazně 
přispěli k 1. místu a zisku republikového 
titulu. Na titul dosáhly také starší žákyně 
Simona Gregušová a Karolína Kubíčková, 
které startovaly v družstvu Olomouce. 
Obě získaly titul také jako členky družstva 
dorostenek. Třetí místo vybojovaly Nikola 
Šimková a Natálie Filipcová, které bojo-
valy za tým dorostenek Baníku Ostrava. 
Trenérka Pavla Prőllová byla pro mistrov-
ství družstev žen oslovena hned třemi 
kluby. Vybrala si Hradec Králové, se kterým 
po bezchybném výkonu vybojovala stříbro. 
Na MČR družstev krajů staršího žactva, 
vybojovali v týmu Moravskoslezského 
kraje stříbrné medaile Karolína Kubíčková, 
Luděk Kubíček a Daniel Šimek.
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Zkoušky na rozhodčí III. třídy 
úspěšně složili: 

Vít Jerglík, Lukáš Janulek, Marek 
Měchura a Nikol Mikolášová.

Máme za sebou čtyři kola oddílo-
vého mistrovství.

Po 1. kole vedla základna Frýdek-Místek. 
Ve druhém kole zvítězila neskutečným 
nasazením a touhou po vítězství domácí 
základna z Raškovic. Ve třetím a čtvrtém 
kole ve velmi vyrovnaném stavu vítězí 
opět základna Frýdku Místku. Další dvě 
kola soutěže můžou přinést hodně změn 
a napínavých zážitků. Zatím se soutěže 
zúčastnilo celkem 120 borců, nejvyšší počet 
12 bodů tj. 4x zlato získala jediná bojovnice 
z Raškovic: Tánia Silvestrová.

Mistrovství klubu se uskutečnilo pod širým nebem. 

Úspěšně jsme bojovali také 
na turnajích Českého poháru 
a významných mezinárodních 
soutěžích

v Polsku (Bytom, Myslowice, Sosno-
viec), Na Slovensku v Bardějově, v Maďarsku 
- Budapešť, v Německu - Drážďany a Erfurt.

V Raškovicích jsme uspořádali 
dvě tréninková soustředění,

kterých se účastnil výběr nejlepších 
judistů kraje. Trénovali jsme s JAPONCEM 
GENEM a MISTREM SVĚTA Lukášem 
Krpálkem.

Do prázdnin nás ještě čeká

Český pohár v Chomutově a meziná-
rodní soutěž v Rakousku. V červenci si 
judisté a jejich přátelé užijí letní tábor „Cesta 
Kolem světa“ v Čeladné. Závěr prázdnin 
bude patřit tvrdé přípravě závodního týmu 
na Skalici.

JUDISTÉ PŘEJÍ

VŠEM RAŠKOVICKÝM

KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY.

Vk raŠkOVicE (volejbal, aSpV)

záVěr SEzÓny 2014/2015

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

Turnaje barevného minivolejbalu jsou 
otevřenou soutěží, do které se mohou 
přihlásit všechny děti od 1.-7. třídy, které 
umí chytat a házet (1.-2. třída) nebo již 
zvládají základy jednotlivých herních 

činností volejbalu (odbití horem „prsty“, 
odbití spodem „bagr“, podání vrchní 
nebo spodní) hřišti s rozměry 9,0 x 3,0 m, 
rozdělené sítí. Hráči a hráčky jsou podle 
výkonnosti a věku rozděleny do přísluš-

BarEVný miniVOlEJBal
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ných barevných kategorií. Hraje se ve 
dvojicích nebo ve trojicích na čas ve 
skupinách dle počtu přihlášených dětí 
v dané kategorii.  Na každém turnaji jsou 
jednotlivá družstva bodována samostatně 
bez závislosti na účasti v předcházejícím 
turnaji. 

V soutěžích barevného minivolejbalu 
jsme 2 sezóny pravidelnými účastníky 
všech turnajů pořádaných Moravsko-
slezským krajem. Veškeré výsledky dětí 
VK Raškovice byly uveřejněny v předchá-
zejících číslech Rašky nebo je najdete na 
www.vkraskovice.cz.

Poslední turnaj sezóny 2014/2015 – 25. 4. 2015 – 6. ZŠ Frýdek-Místek

Nejlepší umístění družstev VK Raškovice:

Pořadatel: ŠSK Beskydy Frýdek-Místek 
pod záštitou Moravskoslezského volej-
balového svazu
Počet dětí: 240
Počet klubů: 9 (ŠSK Beskydy, ŠSK 
Ostrava, VK Frýdlant, VK Raškovice, 
VK Valašské Meziříčí, ŠSK Bílovec, 
TJ Hlučín, TJ Ostrava, VK Karviná)
Počet družstev:

BARVA TÝMŮ
ŽLUTÁ (1.-2. třída) 14

ORANŽOVÁ (2.-3. třída) 25
ORANŽOVO-ČERVENÁ (3.-4. třída) 19

ČERVENÁ (4. třída) 21
ZELENÁ (5. třída) 7

MODRÁ - dívky (6.-7. třída) 6
MODRÁ - chlapci (6.-7. třída 10

CELKEM TÝMŮ 102

žlutá kat.: Sára Javorová a Matěj Kohut 
(3. místo)
zelená kat.: Martin Sonnek, Martin 
Michna, Bára Macková, Adéla Blahutová 
(2. místo)
modrá kat.: Anna Gucká, Jana Kres-
tová, Pavla Kováčová, Martin Šebesta 
(1. místo)

Všechny tyto děti automaticky postou-
pily na OBLASTNÍ KOLO – VÝCHOD, 

který se letos koná 6. 6. v Hradci Králové, 
pořadatelem je SK Slávia Hradec Králové 
a Český volejbalový svaz. Bohužel se 
však turnaje v Hradci naše děti nezú-
častní, z důvodů kolize s jinými akcemi 
jak dětí, rodičů, tak trenérek p. Sonnkové, 
p. Blahutové a p. Muroňové.

Snad budeme úspěšní také v následu-
jící sezóně a budeme se moci takovéto 
velké akce pořádané Českým volejba-
lovým svazem účastnit. 

Tuto soutěž organizuje okresní volej-
balový svaz pro kluky i holky s rokem 
narození 2001 a mladší. Družstva mohou 
být smíšená – holky + kluci nebo jen holky 
nebo jen kluci.

Díky oddílu VK Frýdlant n/O a přede-
vším Nikoly Němcové, proběhlo všech 
8 turnajů bez jakýchkoliv organizačních 
problémů. Turnaje probíhaly v prostorné 

hale školy ZŠ Komenského vždy první 
středu v měsíci od 16.30-18.30 hodin. Druž-
stva byla rozdělena do skupin dle umístění 
v předcházejícím turnaji a podle toho taky 
získávala příslušný počet bodů za umístění. 
Jednotlivá utkání se hrála na čas, cca 7-10 
min., dva nebo jeden set s každým druž-
stvem dané skupiny. Systém hry byl určen 
dle počtu přihlášených družstev.

OkrESní přEBOr TrOJic mladŠíhO žacTVa
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Tuto soutěž organizuje okresní volej-
balový svaz pro kluky i holky s rokem 
narození 1999 a mladší. Soutěž tedy byla 
určena především pro hráčky a hráče 
z 8. a 9. třídy. Hrát mohly jak družstva 
smíšená, tak družstva složená jen z holek 
nebo jen z kluků. V soutěžích krajského 
přeboru již však tato možnost není. 

VK Raškovice odehrály tuto soutěž 
bohužel pouze s mladšími hráči a hráč-

kami, z 8. třídy se turnajů účastnila pouze 
Valérie Šebestová. Ostatní starší hráčky 
se v průběhu prázdnin nebo začátku škol-
ního roku z volejbalu odhlásily, některé 
doplnily družstvo juniorek hrající krajský 
přebor. Poslední místo tedy odpovídá 
složení našeho družstva, které tvořili 
hráči a hráčky, jejichž hlavním cílem byly 
úspěchy v minivolejbalu trojic. Trenérkou 
smíšeného družstva byla p. Sonnková.

OkrESní přEBOr ŠESTkOVéhO VOlEJBalU

Náš klub měl do soutěže přihlášena 
3 družstva, která absolvovala všechny 
turnaje: 

VK Raškovice A – Tomáš Muroň, 
Martin Sonnek, Sára Mecová, Kamila 
Kašíková

VK Raškovice B – Jana Krestová, Pavla 
Kováčová, Stela Hušková, Anna Gucká, 
Alena Garbová 

VK Raškovice C – Martin Michna, 
Karolína Popelková, Adélka Blahutová, 
Bára Macková, Nikol Rusňáková

Trenérkami družstev byly p. Sonnková 
a p. Blahutová.
Konečná tabulka:

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

Konečná tabulka 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj 4. turnaj 5. turnaj 6. turnaj Celkem
1. ŠSK Beskydy 6 9 1 7 9 5 37
2. VK Frýdlant n.O. 8 3 5 9 1 9 35
3. VK Beskydy FnO 0 5 9 5 7 7 33
4. TJ Sokol Kozlovice 4 7 7 3 3 2 26
5. TJ Sokol Palkovice 1 1 3 2 5 3 15
6. VK Raškovice 2 2 2 1 2 1 10

Pozn. Body v tabulce představují body za umístění na jednotlivých turnajích.

NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SVÉ DÍTĚ DO VOLEJBALOVÉHO KLUBU 
VOLEJBAL JE TU I PRO TY NEJMLADŠÍ KLUKY A HOLKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 
AVŠAK TAKÉ PRO ŠESŤÁKY, SEDMÁKY A OSMÁKY, DĚVČATA I CHLAPCE 

Volejbal je pestrá hra, ve které se uplatní rychlost, síla, dynamika, obratnost, postřeh, 
ale hlavně volejbalové myšlení, chytrost, vtip a předvídavost. Říká se, že volejbal se hraje 

hlavně hlavou, pak nohama a nakonec přijdou ruce. Při učení hře volejbalu je důležitá 
trpělivost, vytrvalost a důslednost, protože nikdo učený ještě z nebe nespadl.

Bližší informace k přihlášení: Šárka Sonnková, www.vkraskovice.cz
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Soutěž je organizována krajským 
volejbalovým svazem pro hráčky narozené 
po 1. 7. 1995. Jedná se již o opravdový 
volejbal, kde již nerozhoduje, zda hráčky 
umí jednotlivé herní činnosti, ale rozhoduje 
především kombinace hry. Jednotlivé 
hráčky již mají přidělené své úkoly nahrá-

vačky, blokařky a smečařky. V této kategorii 
jsme zaznamenávali v předcházejících 
letech velké úspěchy na předních příčkách 
tabulky. V letošní sezóně se naše druž-
stvo, které bylo z části doplněno hráčkami 
z kategorie žactva, umístilo pod vedením 
p. Biolka v druhé polovině tabulky.

Konečná tabulka:
p. družstvo utk. V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. VK Karviná 40 36 2 0 2 115:15 3152:2102 112
2. TJ Slavoj Český Těšín 40 31 1 1 7 103:31 3175:2483 96
3. DTJ Polanka nad Odrou 40 26 3 4 7 99:50 3402:2920 88
4. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 40 26 1 2 11 88:46 3017:2472 82
5. TJ TŽ Třinec 40 15 5 4 16 74:75 3088:3100 59
6. TJ Sokol Frýdek - Místek B 40 17 2 2 19 66:76 2884:3012 57
7. VK Raškovice 40 13 5 4 18 64:83 2955:3202 53
8. TJ Sokol Stará Bělá 40 10 5 3 22 56:90 2869:3185 43
9. SK ANAJ Metylovice 40 11 3 0 26 50:87 2620:3032 39

10. TJ Sokol Poruba 40 4 1 5 30 38:110 2700:3436 19
11. TJ Sokol Palkovice 40 3 0 3 34 23:113 2344:3262 12

Konečná tabulka:
1. TJ Sokol Hnojník A 24 20 4 0 0  72:15 2086:1656 68
2. TJ Sokol Kozlovice 24 15 3 3 3  62:29 2072:1866 54
3. TJ TŽ Třinec 24 14 2 2 6  54:31 1950:1714 48
4. SK ANAJ Metylovice 24 7 3 2 12  38:49 1814:1848 29
5. VK Raškovice 24 5 4 4 11  39:56 1923:2057 27
6. TJ Frenštát pod Radhoštěm 24 3 2 4 14 -1 29:62 1809:2075 16
7. TJ Sokol Palkovice B 24 1 1 4 18  16:68 1464:1902 9

kraJSký přEBOr JUniOrEk

kraJSký přEBOr 2. Třídy žEn

OkrESní přEBOr mUžů

Po letech, kdy ženy bojovaly o postup 
do krajského přeboru 1.třídy a umísťovaly 
se na předních místech celkového pořadí, 
prochází družstvo žen v současnosti krizí. 
Jedná se o období výměny generací 
v družstvu, hledání trenéra, odchody na 
mateřskou dovolenou, změny zaměstnání, 

změny bydliště, apod. Všechny tyto vlivy 
mají dopad na celkové výsledky družstva. 
Toto období tu bylo a vždy bude, protože 
náš klub hraje pouze s vlastními odcho-
vanými hráčkami nebo s hráčkami, které 
se do Raškovic nebo do sousedních obcí 
přistěhují. 

Také muži jsou po výborném podzimním 
kole ovlivněni některými změnami v životě 
některých hráčů a začátek jarního kola 

se jim dvěma prohrami příliš nevydařil. 
Před sebou ještě však mají 4 utkání a tak 
věříme, že 1. místo z podzimu obhájí.
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Tabulka k 1. 6. 2015:
p. družstvo utk. V3 V2 P1 P0  sety míče body
1. TJ Sokol Hnojník A 24 20 4 0 0  72:15 2086:1656 68
2. TJ Sokol Kozlovice 24 15 3 3 3  62:29 2072:1866 54
3. TJ TŽ Třinec 24 14 2 2 6  54:31 1950:1714 48
4. SK ANAJ Metylovice 24 7 3 2 12  38:49 1814:1848 29
5. VK Raškovice 24 5 4 4 11  39:56 1923:2057 27
6. TJ Frenštát pod Radhoštěm 24 3 2 4 14 -1 29:62 1809:2075 16
7. TJ Sokol Palkovice B 24 1 1 4 18  16:68 1464:1902 9

kraJSký p rBVl – „rEGiOn BESkydy“ VOlEJBalOVá liGa
SOUTěž SmíŠEných drUžSTEV

V soutěži smíšených družstev, kterou hrají registrovaní i neregistrovaní hráči, se naše 
družstvo umístilo na celkovém 3. místě z celkového počtu 36 družstev. Soutěž hraje 
družstvo VK Raškovice díky p. Vrublové Aleny a Jirky Biolka, kteří jsou hlavní „tahouni“ 
po celou dobu soutěže.

Konečná tabulka finále
1. SKOKANI   9. ŠENOW
2. WADOVICE 10. RADEGAST
3. RAŠKOVICE 11. HUKVALDY
4. VK OBNOVA 12. RINTINTIN
5. BVC ČADCA 13. S.T.O.H
6. VETERÁNI A SPOL. 14. TJ Sokol Frenštát p. R.
7. ANTIFÉRTÝM 15. Sokol Vsetín
8. NOVÁČCI 16. STS Chvojkovice BROD

pOzVánka VOlEJBalOVéhO klUBU raŠkOVicE

Srdečně Vás, všechny příznivce volejbalu, 
zveme na tradiční 

VOLEJBALOVÉ TURNAJE

pořádané VK Raškovice v areálu antukových kurtů TJ Sokol Pražmo-Raškovice 
Turnaje probíhají po celý den VŽDY OD 9.00 do cca 17.00-19.00 hodin. 

V areálu je v prostorách VK Raškovice (klubovny, šaten a okolí kolem volejbalových 
kurtů) k dispozici občerstvení, možnost hry stolního tenisu, beachvolejbalu, badmin-

tonu, 
děti mohou využít trampolínu, skluzavku, lezeckou stěnu, houpačky, pískoviště.
Přijďte mezi nás, přijďte povzbudit v turnajích domácí týmy a přijďte shlédnout 
kvalitní volejbalová utkání, kterých se účastní nejen týmy krajských přeborů, 

ale také družstva hrající nejvyšší volejbalové soutěže.
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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. 2 ŽENY 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.

Za VK Raškovice Šárka Sonnková

Právní záležitosti
pro občany

a podnikatele

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

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15 – 16,30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv
telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA 
 
 

NABÍZÍ VÝUKU 
NA 

 HUDEBNÍ NÁSTROJE 
    : klavír 
    : akordeon 
    : zobcové flétny – sopránová 
                                - altová 
                                - tenorová 
                                - basová 
     : příčná flétna 
     : kytara 
     : trubka, baskřídlovka 
     : pozoun, baryton 
 
Přihlaste se : dne: 2. září 2015 
                     : kde: v ZŠ Raškovice 
                     : v kolik: 12.00 – 16.00 hodin 
 

Schůzku si můžeme individuálně domluvit 
/ mobil. číslo: 604 821 849 /. 

Těší se na Vás  - Miriam Dýrrová dipl. um. 

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

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

Nabízíme: 

• Černé uhlí kostka (40-80 mm) – Polsko, Jankowice 

• Koks ořech 2 (20-40 mm) – ČR, Metalimex 

• Hnědé uhlí kostka (40-100 mm) – ČR, Most 

• Hnědé uhlí ořech 2 (10-25 mm) – ČR, Bílina  

 vhodné do automatických kotlů!! 

• Brikety Rekord 6“ (15 cm) – Německo 

Uvedená paliva máme skladem volně ložená i balená! 

Nově nabízíme černý hrášek (10-30 mm) Janina PL 

- vhodný do automatických kotlů 

- nespéká se!   

- pouze balený v pytlích po 25kg 

…………………………………………………...………………………………… 

Paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

Dopravu zajistíme vlastními vozy nebo jinými smluvními dopravci dle přání zákazníka. 

A navíc: Jen u nás máte jedinečnou možnost využít služby skládání paliva 
pásovým dopravníkem až do sklepa! (informace + video na našem webu) 

 

Uhelné sklady Raškovice, areál býv. JZD u Stříže, Raškovice Kamenec 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 

IČ: 28659198 

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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   Obec: Raškovice, Pražmo, Vyšní Lhoty
Plánované vypínání elektrické energie

Termín:16.června 2015, Čas:7:00-15:00 hod., Vymezeno modrá čára

Zakresleno orientačně

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 
ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu: 

Termín - dne: 16. června 2015  •  Čas: od 07:00 do 15:00 hod.
Vyznačeno černou čárou.

v obci:  Vyšní Lhoty, Raškovice, Pražmo 
část obce: Vyšní Lhoty, Raškovice, Pražmo viz přiložený soubor
Letáky:  vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování   
  vypínání elektrické energie v dotčené 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. 

Ing. Zdeněk FIŠÁREK, Hlavní technik přípravy - operátor 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčin 4 

Tel.: +420 591 176 400, Fax: +420 591 114 285, GSM: +420 606 777 889
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Senioři v Komorní Lhotce
Vánoční setkání a Den otevřených dveří 3. 6. 2015
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Mateřská škola - Den čarodějnic a čarodějů



Fotografie z akce „UKLIĎME ČESKO“Úžasné výsledky mladých hasičů!



Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice
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© KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek

      DEN RAŠKOVIC    
                                                  27. 6. 2015 

Fotbalové h�išt� Raškovice 
                                        od 15:00 hodin 

                                                    VSTUP ZDARMA 
    PROGRAM: 
 

Celým dnem bude provázet moderátor Milan Miarka 
 

       15:00 – 15:30  vystoupení p�veckého sboru CARO ZŠ Raškovice 
       15:30 – 16:00  ukázka našich mladých JUDIST� 

 15:00 – 19:00  skákací hrad a trampolína pro d�ti 
       16:00 – 17:00  Hopsalín - Zvonek zvoní aneb škola kon�í! - show pro d�ti 
       16:00 – 17:20    Moderní magie + mikromagie – kouzelnické vystoupení 
       16:00 – 18:00    balónková víla a sk�ítek – tvarování kyti�ek, zví�átek z balónk� 
       16:00 – 19:00  facepainting - malování na tvá�i�ky 
       16:00 – 19:00    airsoftová st�elnice 
       17:30 – 18:30  kapela Trochu moc z F-M, kapelník Ros�a je rodák z Raškovic   
       17:30 – 18:30  sout�že pro d�ti 
       18:30 – 19:00    Š�astná �ísla  
       19:00 – 20:30  ABBA Chiquita Revival - jedine�ná show zkušených hudebník� 
                                reprezentativní skupiny z �R 

 20:30 – 21:15 The Beatles Girl – dív�í hudební skupina 

 21:15 –  02:00   kapela HEC a DJ Petr Soukup 
        22:30          úžasný OH�OSTROJ  

 
Pochoutky: placky, myslivecký guláš, steaky, klobásy, zákusky, kolá�e,  
             to�ená zmrzlina, to�ené pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje,…  
 

Zm�na programu vyhrazena po�adateli akce 
   

Závěrečný účet 2014

Informace na prázdniny

Historie, zprávy našich spolků

Den Raškovic - sobota 27. 6. 2015


