
Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Raška11 / 2015

w
w

w
.r

a
s
k
o
vi

c
e

.c
z

Dotace – chodník, kompostéry

Ocenění Etická škola stříbrný stupeň
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Vítání občánků

Dne 24.10.2015 se uskutečnilo v Kul-
turním středisku v Raškovicích Vítání 
občánků. Proběhlo ve dvou časových 
intervalech, protože jsme měli hodně 
narozených dětí a v obřadní místnosti 
jsme byli omezeni prostorem. Celkem 
bylo pozváno 20 dětí  (17 dětí se narodilo 
v roce 2015, 3 děti se narodily koncem 
roku 2014 a již nebyly přivítány do života).

Slavnostního přivítání do života a zápisu 
do pamětní knihy se zúčastnilo 17 dětí se 
svými rodiči, některé doprovodili také jejich 
sourozenci, prarodiče, tety a strejdové.

Krásnou atmosféru svátečního dopo-
ledne navodily svým roztomilým vystou-
pením děti z Mateřské školy Raškovice 
pod vedením paní učitelky Mgr. Marcely 
Zajícové.

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

 Jana Lepíková
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Vážení spoluobčané, 

po krásném létě plném sluníčka, 
takovém jak si ho pamatujeme z mládí, 
přichází čas podzimu, snad nejpěknější 
doba v roce. Čas, kdy příroda, ten největší 
a všemi uznávaný malíř vymaluje krajinu 
k dokonalosti. Spolu se sluníčkem nám 
snad dopřejí dodělat poslední nutné 
práce na našich zahrádkách, či nás budou 
provázet na zdravotních procházkách, než 
přijde čas sloty a nepohody.

Prožijme krásný podzim všichni ve 
zdraví a pohodě.

I my musíme ještě v co největší míře 
příznivého počasí využít na dokončení 
rozpracovaných věcí. Prioritou je dokon-
čení venkovních prací na  víceúčelové 
sportovní hale, tak abychom v době 
nepříznivého počasí mohli pracovat 
uvnitř. Druhou akcí je rekonstrukce toalet 
v kulturním středisku, tam už nebudeme 
počasím omezeni. Pro letošní rok by to 
bylo z velkých akcí všechno a budeme 
se připravovat na rok 2016. Jednou 
z prvních akci by měla být rekonstrukce 
chodníků. V lednové žádosti o dotaci 

jsme nebyli úspěšní, o tom jsme již psali. 
Využili jsme druhé výzvy ze SFDI - (Státní 
fond dopravní infrastruktury), kde úsek 
od Adámkové vily až na Pražmo jsme 
s projektantem rozdělili na čtyři části 
a to:  Adámkova vila - škola, škola - kaple, 
kaple – most, most – Pražmo. Z těchto 
4 části jsme byli úspěšní ve třech. 
Bodovým hodnocením neprošel úsek 
škola – kaple. O dotací na tento úsek, po 
úpravě projektantem, tak aby vyhovoval 
požadavkům fondu, znovu požádáme 
v následující výzvě. Dále zastupitelstvo 
rozhodlo o přípravě podkladu pro dotace 
na rekonstrukci a přístavbu hasičské 
zbrojnice, zateplení obecního úřadu, 
přístavbu mateřské a základní školy. 
To je stručný výčet toho, co se buduje 
a připravuje pro příští období.

Závěrem chceme poděkovat všem, 
kteří se zapojili do dotazníkové akce: 
„Strategický plán rozvoje obce Raško-
vice“. Tento bude nedílnou součástí při 
žádostech o dotace v novém dotačním 
období 2015-2020.

Jiří Blahuta, starosta
PaedDr. Václav Průcha, místostarosta

Úvodní slovo starosty

Úřadování o vánočních svátcích
– Obecní úřad Raškovice

Již nyní s předstihem Vám předkládáme změnu úřední doby o vánočních svátcích.

Poslední úřední den v roce 2015 – pondělí 21.12.

v době 7,30 – 11,30 12,00 – 16,30hod.

Obecní i stavební úřad Raškovice bude poté až do konce roku 2015 uzavřen z důvodu 
čerpání dovolené. Jiří Blahuta, starosta

Knihovna a Památník Raškovice 

zavřeno: 28. 12 – 31.12.2015  z důvodu čerpání dovolené.
Marie Zemanová
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Upozornění:

Žádáme všechny organizace, které obdržely od obce fi nanční dotaci, aby dodržely 
termín vyúčtování do 30.11.2015.

Žádosti o fi nanční dotace z rozpočtu pro rok 2016 bude obec přijímat do 7.12.2015.

Iva Šostá, účetní

Připomínáme

•  poslední sobotní svoz popelnic v letošním roce byl 26. 9. 2015

•  od 8. 10. 2015 jsou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý lichý týden 
ve čtvrtek

•  splatnost místního poplatku za odpady byl 31.10.2015

Shromažďovací místo

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

    každou sobotu   8,00 – 11,00 hod.

• zavřeno:  25. 12. 2015 - 3. 1. 2016  dovolená

Odpady, odpady, odpady...

Kompostéry

Kompostéry budou předány zájemcům v polovině listopadu 2015, přesnější infor-
mace o termínech předávání kompostérů se zájemci dozví dopisem. 

Zájemci, kteří jste nedostali kompostér v první etapě, to je v roce 2013 a nejste 
již napsáni do seznamu, hlaste se u paní Taichmanové, tel. 558 692 220, e-mail: 
sekretariat@raskovice.cz .

Vývoz popelnic v roce 2016

Jelikož poslední týden roku 2015 je lichý týden a následně i rok 2016 začíná lichým 
týdnem, dojde k tomu, že svoz popelnic, který u nás probíhal v lichých týdnech, bude 
v roce 2016 prováděn v týdnech sudých. 

První svoz popelnic v roce 2016 bude 14. 1. 2016 – 2. týden.
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NEBRAŇME SE EKOLOGII, VYPLATÍ SE NÁM TO

Mnozí z nás považují pojmy jako ekolo-
gie, společenská odpovědnost, nebo ochra-
na životního prostředí za něco moderního 
a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci 
v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody 
se lidé začali zabývat už v průběhu 19. sto-
letí, sice nepoužívali termíny „ekologie“ 
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy 
si uvědomovali, že se krajina v Česku v prů-
běhu staletí hodně změnila a v důsledku 
lidské činnosti na mnoha místech i značně 
poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých 
panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde 
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. 
Nejstarším chráněným územím v Česku 
a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Ev-
ropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen 
již roku 1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen 
s vyhlašováním chráněných území, je po-
třeba dělat víc. Firmy při svém provozu pře-
mýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu 
ekonomických, ale také proto, aby šetřily 
ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí 
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly 
zateplení, řada fi remních materiálů zůstává 
jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, 
co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města 
a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze 
svých rozpočtů přispívají na zachování 
linkových autobusů a vlaků, nahradily ve-
řejné osvětlení za úspornější světla, pod-
porují místní fi rmy, motivují spoluobčany 
k důslednému třídění odpadů. Recyklace 
může pro obce znamenat důležitou úsporu. 
Zatímco netříděný odpad musí obec předat 
specializované firmě, která si nechá za 

jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr 
elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy 
zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozaří-
zení a jejich následná recyklace se vyplá-
cejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně 
využít materiály a šetří přírodní zdroje. 
Druhotné suroviny získané z recyklace jsou 
levnější, než nová těžba. Navíc recyklace 
zamezí úniku škodlivých látek (například 
rtuti ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr zářivek pro naši obec  zajiš-
ťuje již 4 roky kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice vytváří hustou síť 
sběrných míst, přispívá na provoz sběrného 
místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do 
recyklační fi rmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetří Raškovice fi nanční prostředky, 
které bychom jinak museli utratit na likvidaci 
nebezpečných odpadů. 

Ročně se prostřednictvím kolektivního 
systému EKOLAMP podaří recyklovat 
kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To 
představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by 
jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř 
dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy 
chránit své zdraví a přírodu našeho města 
a nevyhazujte úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete na 
www.ekolamp.cz.



4

ZINEK

NIKL

OLOVO

OCEL

KOBALT

MANGAN

STŘÍBRO

KADMIUM

LITHIUM

MĚĎ

střešní okapy, kosmetika, popelnice

turbíny, příbory

autobaterie

kovové konstrukce

nástrojová ocel

barvení skla, keramiky a tkanin

šperky, mince, CD/DVD disky

akumulátory

dobíjecí baterie, sklokeramické varné desky

elektrické vodiče, chladiče

Zn

Ni

Pb

Fe

Co

Mn

Ag

Cd

Li

Cu

OSVĚDČENÍ
O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RNDr. Petr Kratochvíl

jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.

Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

   Společnost odevzdala v roce 2014 k recyklaci celkem 

 Z tohoto množství bylo recyklací získáno 
které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

pro společnost
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Z PÉRA KRONIKÁŘŮ

60 LET METEOROLOGICKÉ STANICE NA LYSÉ HOŘE

Dne 6.října 2014 si meteorologové 
připomínali 60 let od začátku pozoro-
vání profesionální stanice na nejvyšším 
vrcholu Beskyd. Budovu postavili na 
počátku padesátých let 20.století vojáci 
Československé lidové armády a předali 
ji do užívání Hydrometeorologickému 
ústavu Praha. Objekt slouží svému 
účelu dodnes. Prodělal řadu úprav: nová 
střešní krytina, výměna oken a dveří, 
zateplení, instalace vytápění tepelným 
čerpadlem.

Během existence stanice se výrazně 
změnilo i přístrojové vybavení. Klasická 
měřící zařízení byla do značné míry na-
hrazena elektronickými automatickými 
čidly. Mezi nejmodernější přístroje patří 
ultrasonický snímač směru a rychlosti 
větrů, laserový ceilometr (měřič ob-
lačnosti), senzor počasí (PWD) - měří 
dohlednost a výskyt jednotlivých jevů, 
a také váhový srážkoměr.

Zprávy ze stanice na Lysé hoře jsou 
předávány Českému hydrometeorolo-
gickému ústavu 
v Praze-Komořa-
nech. Postupně 
se tak dělo radio-
stanicí, dálnopi-
sem, telefonicky 
a v současné době 
prostřednictvím 
internetu.

Kromě pozo-
rování počasí se 
na stanici prová-
dí měření čistoty 

ovzduší, pomocí automatických kamer 
se snímají přelety bolitů aj.

Od roku 1954 pracovalo na stanici 20 
profesionálních pozorovatelů (nejdříve 
dva, v roce 1966 čtyři). Od ledna 1969 
byl zaveden nepřetržitý provoz, od ledna 
2011 tzv. kombinovaný provoz s nočním 
automatickým režimem.

K uvedenému výročí byla vydána 
brožura s názvem 60 let pozorování pro-
fesionální meteorologické stanice Lysá 
hora autorů Jaroslava Chalupy, Vladimí-
ra Ondrucha a Pavla Lipiny. Obsahuje 
popis meteorologické stanice, seznam 
zaměstnanců, popis výjimečných pově-
trnostních událostí, přístrojové vybavení, 
průměrné a extrémní charakteristiky 
Lysé hory. Vše je doplněno tabulkami, 
grafy a fotografickou dokumentací. 
Na straně 4 je mapka meteorologické 
staniční sítě ČHMÚ v okolí Lysé hory, 
na které nechybí ani manuální srážko-
měrná stanice 01 RASKO 1. Tu obsluhují 
u domku č.228 kronikáři obce.
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V letošním 
září by se doži-
la 65 let, kdy-
by do jejího 
života nezasá-
hl krutý osud 
v podobě těž-
ké nemoci.

J i ž  v  le -
tech povinné 
š k o l n í  d o -

cházky projevovala na řadě veřejných 
vystoupení v obci mimořádný talent 
a schopnosti. Velice ji v tom podporovala 
paní učitelka Marie Máchová, na jejíž 
doporučení Sylva navštěvovala Lidovou 
školu umění ve Frýdku-Místku. I zde 
vyučující vycítili její rodící se herecké 
podhoubí, takže ji po prvním ročníku 
gymnázia vřele doporučili přestup na 
Divadelní konzervatoř do Brna. V silné 
konkurenci přjímacího řízení uspěla 
a rázně vykročila za svým snem. Od 
prvních let studia vystupovala na prknech 
prestižního Večerního Brna a Mahenovy 
činohry (dnes Moravské národní divadlo).

Po ukončení konzervatoře pokračovala 
ve studiu na Janáčkově akademii múzic-
kých umění. Jejími spolužáky byli Tomáš 
Töpffer a Pavel Rimský. I během této ško-
ly stále účinkovala v Mahenově činohře, 
takže po absolvování JAMU se okamžitě 
stala členkou tohoto uměleckého kolek-
tivu. Ve špičkovém moravském divadle 
byla záhy stabilní herečkou, postupně 
nabývající bohaté herecké zkušenosti. 
Přišly veliké role, kterými se významně 
zapsala do paměti brněnského publika. 
Po boku takových hvězd, jako byla Vlasta 

Fialová, Josef Karlík, Ladislav Lakomý, 
Zdena Herfortová a také největší kama-
rád Zdeněk Junák, hrála v představeních 
Racek, Morálka paní Dulské, Rembrandt, 
Na skle malované, Jeptiška atd.

Její tvář se pravidelně objevovala v br-
něnském televizním studiu. Recitovala 
v tehdejším populárním nedělním pořa-
du Chvilka poezie, provázela brněnské 
Bakaláře, účinkovala v řadě televizních 
inscenací, v seriálech a pohádkách. Z fi l-
mů uveďme Třicet panen a Pythagoras 
nebo Postel. Vzpomínal na ni i Miroslav 
Donutil ve svých televizních show.

Kariéra Sylvy se rychle rozvíjela, diva-
dlem opravdu každičký den naplno žila. 
Přišel však rok 1982, kdy vše obratem 
změnil nález nádoru na mozku. Podrobila 
se náročné operaci ve Fakultní nemocnici 
v Hradci Králové. Z energické ženy, řešící 
s lehkostí všechny životní situace, se 
náhle stala úzkostlivá a starostlivá bytost. 
Navíc jí lékaři zakázali učit se rozsáhlej-
ší divadelní role. Působila sice nadále 

Ohlédnutí za životem herečky
Sylvy Nitrové-Kolářové

Domovská scéna Sylvy – Mahenovo divadlo
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v Mahenově činohře, ale pouze v ma-
lých rolích, které zdaleka nenaplňovaly 
její předchozí herecké uplatnění. Smířila 
se však se svým osudem. Rozptýlení 
a útěchu nacházela v častých návštěvách 
v Raškovicích v kruhu své rodiny. 

Následky těžké choroby se v životě  
člověka vždy ozvou v pozdějších letech. 
Stalo se tak i u Sylvy. Zdravotní stav se 
začal prudce horšit v roce 2006. Stále vět-
ším potížím podlehla v lednu následujícího 
roku, v 56 letech.

Kronikáři obce: Anežka a Jiří Nitrovi 

JOSEF TĚŠÍNSKÝ

V  m inu lém 
vydání čtvrtletní-
ku jsme v článku 
70 let od konce 
druhé světové 
války psali o letci 
RAF Josefu Tě-
šínském. Nebyla 
zveřejněna jeho 

fotografie. Činíme tak nyní. Zvlášť 
historicky cenné je tablo 312. Česko-
slovenské stíhací perutě RAF pořízené 
po jejím návratu do vlasti v roce 1945. 

Vážení čtenáři Rašky, dovolte mně, 
abych Vás informovala o událostech, které 
ovlivní školu v tomto školním roce.

Svět se mění a nikdo již dnes nemůže 
pochybovat o tom, že škola je úplně jiná 
instituce, než bývala kdysi. Mění se my-
šlení, názory, pohled na svět. Vývoj žene 
i školu mílovými kroky dopředu. Trend 
současnosti je využívat i na školách nové 
technologie, můžeme se domlouvat přes 
oceány, zkoumat nitro planety i bádat 

v širokém vesmíru on-line. Ale lidmi stále 
zůstáváme a to je potřeba vnímat přede-
vším. Sebelepší špičkové komunikační 
systémy nenahradí skutečné mezilidské 
schopnosti komunikovat tváří v tvář, s em-
patií a se zájmem naslouchat tomu, co 
druhý skutečně sděluje.

Je mi velkou ctí Vám sdělit, že dne 

24.9. 2015 jsme převzali na MŠMT v Pra-

ze z rukou paní ministryně ocenění Etická 

škola stříbrný stupeň, zatím jako jediná 
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škola v MSK kraji. Osobním zájmem peda-
gogů, jejich přístupem k žákům, zapojením 
etické výchovy do výuky se nám podařilo 
splnit podmínky pro získání tohoto oceně-
ní. Hodnocení žáků v otázce klimatu školy 
vychází velmi pozitivně, žáci škole důvěřují, 
nebojí se svěřit s problémy, nebojí se chodit 
do školy, cítí se ve škole dobře a škola se 
jim líbí. Kázeňské problémy na škole jsou 
minimální, sociopatologické jevy jsou ihned 
podchyceny, ba se téměř neobjevují. 

Škola umožňuje zažít úspěch i radost, 
mít dobrý pocit z vlastní práce, ale těšit se 
i ze společných prožitků. Učí dítě pomáhat 
druhým, vnímat svými smysly potřeby 
okolí. Budovat vztahy a prosazovat i své 
názory. Vytváří z dítěte skutečného „vní-
mavého člověka“.

Budeme rádi, když takoví žáci budou 
z naší školy vstupovat do života, a to i vli-
vem etické výchovy uplatňované napříč 
naší školou.

Jsme rádi, že jsme v této oblasti našli 
podporu a pochopení u místní fi rmy Saft 

Ferak, a.s., která spatřuje smysl v na-
šem počínání a je ochotna také fi nančně 
podpořit akce a aktivity v duchu etické 
výchovy cílené na žáky i pedagogy. Proto 
si naši školu tzv. adoptovala v programu 
ASET. Z iniciativy Elišky Coolidge Haškové 
vznikl projekt „Adoptujte školu“ („ADOPT 
A SCHOOL for Ethics“), jehož cílem je 
propojovat uvědomělé fi rmy, kterým záleží 
na rozvoji etického prostředí a školy, které 
mají zájem etickou výchovu vyučovat. 
Tento projekt zavádí CSR přímo k jejím ko-
řenům – na základní školy, kde je charakter 
jednotlivce i kolektivu formován.

Slova zástupců fi rmy Saft Ferak, a.s., 
našich adoptivních rodičů:

Vážená paní ředitelko,
s potěšením jsme obdrželi zprávu 

o ocenění, které obdrží Vaše škola.
Gratulujeme Vám k získání ocenění 

Etická škola - stříbrný stupeň a jsme vel-
mi rádi, že jsme měli možnost podpořit 
etickou výchovu ve vaší škole, a že etika 
znovu získává podporu v systému českého 
školství.

Rádi bychom i nadále pokračovali ve 
spolupráci s Vaší školou, a to nejen na tom-
to tématu, abychom podpořili vzájemnou 
symbiózu školy a praxe, která je v dnešní 
době tak potřebná.

Za společnost Saft Ferak a. s.
Ing. Petr Pavlásek – ředitel společnosti

a Ing. Žaneta Světlíková – vedoucí oddělení 
Personalistika

Díky spolupráci s fi rmou Saft Ferak,a.s. 
jsme mohli letos zorganizovat adaptační 
pobyt pro žáky 6.ročníků s dofi nancova-
ným výukovým programem. Žáci prošli 
stmelovacími, komunikačními, poznáva-
cími aktivitami, naučili se formou soutěží 

Etická výchova, o.p.s.
ud lila dne 24.9.2015 pod záštitou MŠMT ocen ní

ST ÍBRNÉHO STUPN

ZŠ a MŠ Raškovice
Etickou výchovu na této škole podporuje SAFT FERAK a.s.

www.etickaskola.cz
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novým technikám využitelným v reálném 
životě, posílili kolektiv, zapracovali na 
asertivním chování a morálních postojích 
pod vedením zkušených a osvědčených 
lektorů.

V letošním školním roce poběží pro-
jekt „Čteme, cestujeme, poznáváme“, 
číslo výzvy 56, Název oblasti podpory: 
Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je 
zaměřen na podporu kurikulární reformy 
a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve 
školách a školských zařízeních a podporu 
čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Žáci druhého stupně vyjedou na tý-
denní zahraniční jazykový kurz do Velké 
Británie, aby se procvičili v angličtině 
a seznámili se s reáliemi země. Během 
týdenního pobytu a účasti v jazykovém 
kurzu v dopoledních hodinách se během 
odpoledne podívají na zajímavosti Velké 
Británie, navštíví např. město BRIGHTON, 
historické zábavní molo Brighton Pier 
a podmořského akvárium Sea Life Centre. 
Poté se uskuteční výlet do PORTSMOU-
THU s prohlídkou National Museum of 
the Royal Navy: HMS Victory, žáci uvidí 
vlajkovou loď Horatia Nelsona, Muzeum 
námořní historie. Dále se podívají do 
ARUNDELU, překrásného městečka 
s katedrálou, malebnými zahradami a stře-
dověkým hradem, ve kterém přenocovala 
královna Viktorie. Projdou se také městeč-

kem WORTHING, navštíví HASTINGS, 
Pašerácké jeskyně, zastaví sena bílých 
útesech Seven Sisters.  Zpáteční cestu 
zahájí prohlídkou LONDÝNA. Nejprve je 
čeká návštěva Greenwich, kde se mohou 
vyfotografovat na nultém poledníku. Poté 
se budou plavit po Temži do Westmin-
steru a prohlédnou si politické centrum 
Londýna: Houses of Parliament a Big Ben, 
Buckinghamský palác. Projedou se taktéž 
stylovým autobusem Double Deckerem.

Jelikož je pobyt spojen s pobytem 
v hostitelských rodinách, kde mají žáci 
zabezpečen veškerý komfort, bude 
nezbytné, aby své znalosti jazyka využili 
a načerpali nové znalosti. Hodnota pobytu 
na jednoho žáka je 13.000,-.Kč.

Aby také učitelé osvěžili své komuni-
kační znalosti angličtiny, účastnili se v době 
letních prázdnin 
a své dovole-
né 14 denních 
j a z y k o v ý c h 
kurzů v městě 
Worthing ve 
Velké Británii. 
Náklady na jazy-
kový kurz a za-
jištění celého 
pobytu včetně 
cesty přesaho-
valy 45.000,-Kč 
na pedagoga.
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V rámci tohoto projektu budou žáci 
obou stupňů zapojeni do čtenářských 
dílen, smyslem je podpora čtenářství, po-
chopení textu, návrat ke knize. Do školní 
knihovny jsme zakoupili 300 nových kniž-
ních titulů pro všechny věkové kategorie, 
čtečky s nahranými 300 knihami. Žáci 
budou s knihami pracovat nejen ve výuce 
samotné, ale věříme, že si knihy zapůjčí 
i na doma a najdou si cestu k četbě i jiných 
textů než jsou SMS či titulky v televizi. Ale 
my víme, že naši žáci jsou velkými čtenáři, 
neboť učitele pravidelně informují o tom, 
co přečetli, navštěvují školní, ale také 
místní knihovnu, jsme také rádi, že jsou 
děti v četbě podporovány rodiči i prarodiči, 
tento projekt snad bude inspirativní i pro ty, 
co čtou méně a ostatním umožní přečíst 
i nejnovější tituly z nabídky trhu.

Na celý projekt jsme získali dotaci 

MŠMT v hodnotě téměř 1.000.000,-Kč

Od září spouštíme výuku ve dvou nově 
vybavených učebnách, jazykové a přírodo-
vědné, které byly zrealizovány z projektu 
ROP Moravskoslezsko, Modernizace 
učeben na ZŠ Raškovice, kromě nábytku 
v největší míře došlo k vybavení moderní 
technikou, IC tabulemi, poslechovým za-
řízením, PC stanovišti pro odbornou práci 
žáků, pomůckami, anatomickými modely, 
měřícími systémy, elektronovými mikro-
skopy atd. v celkové vysoutěžené hodnotě 
ve výběrových řízeních 1.600.000,-Kč.  
Děkujeme obci Pražmo, která se na tomto 
projektu podílela částkou 156.000,- ,což 
činila spoluúčast školy na dofi nancování 
projektu školou.

Jsme rádi, že nás jako svou školu 
podporuje zřizovatel v mnoha sférách, je 
ochoten podílet se na různých akčních 
plánech školy, měnit její ráz a vzhled, pod-

poruje potřeby moderní doby a je ochoten 
inovovat stávající podmínky. Je pro nás 
obrovskou výzvou stavba nové sportovní 
haly, neboť téměř 70% žáků se sportu 
věnuje i mimoškolně, těší nás úspěchy 
žáků na republikové i mezinárodní účasti.

Během léta však neprobíhala stavba 
jen vně školy. Uvnitř bylo rovněž dosti 
rušno, neboť celá dvě patra hlavní budo-
vy a budovy, kterou znáte pod názvem 
stará, prošly celkovou rekonstrukcí elek-
troinstalace. Staré rozvaděče a hlavně 
rozvody bylo potřeba nahradit novými 
nehliníkovými, aby vydržely nápor techniky 
využívané během výuky, zejména připojení 
interaktivních tabulí, přehrávačů, počítačů, 
nootebooků. Třídy i chodby byly vybaveny 
novými zářivkami, normou i počtem odpo-
vídajícími požadavkům hygieny. Na chod-
bách byla instalována kouřová čidla, přibyla 
také nouzová osvětlení. Škola byla nově 
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vymalována. A přestože nás tlačil čas, 
protože dětem prázdninový čas utíká jinak, 
nám se zdálo, že běží dvojnásob rychle,  
podařilo se vše stihnout do konce srpna. 
Ani prasklé vodovodní potrubí téměř na 
konci prázdnin nezabránilo defi nitivnímu 
úklidu. Pracovním tempem a vysokým 
nasazením provozních zaměstnanců bylo 
vše zvládnuto na jednič-
ku. Nyní už opět výzdoba 
dětskými pracemi živila 
chodby a nastal obvyklý 
školní ruch.

Dovolte mi touto ces-
tou poděkovat členům 
místních hasičů Raškovic 
za vstřícnost a ochotu 
spolupráce a nápomoc 
při akutním zásahu v li-
kvidaci prasklého vodo-
vodního potrubí v budově 
školy.

Zejména kvalitní tech-
nika se zasloužila o to, že škola mohla být 
po prázdninách znovu otevřena dětem. 
Zatopena byla celá chodba v přízemí, ne-
boť prasklá vodovodní trubka v mezipatře 
zanechala stopu nejen tam, kde k havárii 
došlo, ale i v dalších místnostech, včetně 
sklepních šaten. 

Díky nezištné pomoci hasičů a využití 
výkonných vodních vysavačů mohla být 
škola vyklizena a zprovozněna. 

U mateřské školy byla definitivně 
dokončena odstavná plocha pro rodiče 
dovážející děti auty do školky a také 
návštěvníky knihovny a zubní ordinace. 
Během září došlo posledním úpravám 
ploch a nátěru plotu.

Před létem jsme se Vám chlubili tím, 
že kromě probojování se do republikové-
ho kola ve vybíjené, naši žáci uspěli také 

v soutěži v ruském jazyce. A nyní se mů-
žeme pyšnit, že se stali vítězi republikové 
přehlídky v Praze pod vedením p. učitelky 
Kajzarové a Halamové. Těší nás úspěchy 
školního pěveckého sboru, úspěchy dílčí 
přírodovědné, výtvarné, sportovní i jazy-
kové. Což je výsledek práce žáků, učitelů, 
ale i podpora a zájem rodičů.

V rámci organizace chodu školy bych 
Vás velmi žádala, abyste byli nápomocni 
při zajištění bezpečnosti žáků a školy 
samotné. Po smutných tragických udá-
lostech v loňském roce na jiných školách 
v republice jsme byli nuceni zpřísnit režim 
vpouštění do budovy. Jsem velmi ráda, že 
zrovna na naší škole máme velmi otevřený 
a blízký vztah s rodiči, přesto je potřeba, 
abyste při příchodu do školy v jakékoli 
záležitosti využili zvonek jako ohlášení 
příchodu buďto na službu u dveří, kterou 
drží paní uklízečka touto službou pověřená 
až do 15. hodiny, nebo kontaktu na sekre-
tariát a poté se zapsali do sešitu návštěv.

V případě vyzvedávání dětí prosím 
vyčkejte před školou. Při počtu téměř 440 
žáků školy včetně dětí MŠ není možné 
znát každého rodiče osobně a volně kaž-
dého vpouštět do budovy.
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Jsou výročí, na která by
se nemělo zapomínat…

Letošní rok plný půlkulatých i kulatých vý-
ročí ne zrovna radostných válečných událostí 
si škola připomněla hned několika akcemi.

Na jaře jsme přivítali ve škole na 
besedě pro žáky II.stupně pamětnici 
válečných událostí paní Štefkovou. Zau-
jatě vyprávěla o svých osobních zážitcích 
z této hrůzné doby a vzpomínala na věci 
spojené s tímto obdobím.  Vyprávěla žá-
kům o partyzánském hnutí  v okolí obce, 
připomněla známá místa i jména lidí, 
jejichž rodiny byly postiženy válkou. Pro 
žáky to byla věci nové, hlavně zajímavé 
právě proto, že je slyšeli od někoho, 
kdo všecky ty hrůzy prožil a přežil. Očitý 
svědek má vždy v líčení situace daleko 
více co povědět, neboť své líčení prožívá 
i smysly a doplňuje emocemi. 

Poté si žáci vyzkoušeli branný závod 
směrem k partyzánskému bunkru. Ces-
tou plnili úkoly, seznamovali se s dalšími 
zajímavostmi o okolí i historii. Náročnost 
terénu, vyšplhat se až k bunkru, projít trasu 
nebylo vůbec snadné.

Na počátku října zamířili žáci 9.ročníku 
a někteří osmáci na exkurzi do Osvětimi 
a Březinky. 

Poté následovala návštěva výstavy 
“Raškovice 1938 – 1945“ v místním 
památníku, kterou je provedl s velmi 
zasvěceným odborným výkladem pan 
Roman Václavík a kterou doplňovala paní 
knihovnice Marie Zemanová. Poutavé vy-
právění a dochované artefakty byly přínos-
nou tečkou za všemi získanými poznatky. 
Důležité je, aby načerpané informace byly 
vhodně využity a propojeny v historickém 
celku tak, aby nikoho nenapadlo podobné 
historické události opakovat.

Poděkování všem, 
kdo přispěli do letošní sbírky 
šatstva pro ADRU.

I letos se sešlo nemálo pytlů a balíků 
s ošacením, dekami, botami, hračkami. 
Proto bych chtěla poděkovat všem, kteří 
nezůstávají nečinní a jsou ochotni pomoci 
těm nepotřebnějším.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka
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Mateřská škola informuje...

Pedagogové z raško-
vické mateřské školy měli 
skvělou možnost zapojit 
se do projektu Učitelé na 
zkušené, který realizovala 
fi rma Alvit - inovace a vzdě-
lávání s.r.o. za finanční 
pomoci EU a státního roz-
počtu ČR.

Projekt si kladl za cíl 
zorganizovat osm běhů 
týdenních odborných stáží 
vždy pro osm pedagogů 
v hostitelské zahraniční 
organizaci - mateřské ško-
le. Každá stáž probíhala v jedné zemi EU. 
Paní učitelka Daniela Pospěchová navští-
vila Dánsko, Barbora Pánková Estonsko, 
Zdeňka Hermanová Polsko a Marcela 
Zajícová Itálii. 

Na stážích došlo k předání zkušeností 
se vzděláváním v předškolních zařízeních 
mezi českými a zahraničními učiteli a ve-
doucími pracovníky. Jazykovou bariéru 
pomohl překonat překladatel, který byl po 
celou dobu stáže k dispozici.

Paní učitelky přijely s obrovskou baterií 
nových podnětů pro svou praxi. Posteskly 

si však také nad počty dětí 
na jednoho pedagoga, kte-
ré jsou v ČR nesrovnatelně 
(až 5x!) vyšší, než v ostat-
ních zemích EU. Také mate-
riální a prostorové vybavení 
navštívených předškolních 
zařízeních bylo vůči dětem 
a pedagogům vstřícnější. 
Nechyběly samostatné 
místnosti na pohybové, 
hudební či odpočinkové 
činnosti, výtvarné ateliéry, 
sauny a bazény přímo v bu-
dovách mateřských škol. 

Výhodou projektu bylo zajištění perso-
nální náhrady za chybějící učitelku a pro-
školení pedagogů v oblasti rizik internetu 
a rovných příležitostí.

V raškovické školce proběhl spo-
lečný workshop, na který byli pozvání 
pedagogové okolních mateřských škol. 
Náplní workshopu bylo předání zkuše-
ností z italského centra Opera Nazionale 
Montessori, které je centrem montessori 
pedagogiky v Římě a provozuje mateřskou 
školu pracující podle tohoto vzdělávacího 
systému. Tyto zkušenosti byly paní uči-
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Dvě zlatá umístění dovezla Hasičata z MČR v Praze! :-)

Hra Plamen je celoroční 
a celorepubliková postupová 
soutěž, založená již v roce 
1972. Je nejdůležitější, nej-
prestižnější, ale také nejná-
ročnější soutěží pro kolektivy 
mladých hasičů. Po dlouhých 
42.letech vyhrála Hasičata 
z Raškovic v nabité konku-
renci jak okresní, tak i krajské 
kolo a po dlouhé době se 
družstvo z okresu F-M probo-
jovalo do fi nále- na Mistrov-
ství České Republiky! 

Náš tým ve složení: Barča Nytrová, 
Bára Kotásková, Nicola Jančíková, Krista 
Kasincová, Lea Michnová, Anežka Švrč-
ková, Honza Hrabec, Jarek Dolech, Lukáš 

Samec a Michal Güth se mezi 16.nejlepší-
mi družstvy v zemi rozhodně neztratil! ;-)  
Od 8. do 10.července jsme na stadiónu 
v Edenu bojovali v 7.disciplínách o co 
nejlepší výsledky. Jako čerství nováčci 
v nejvyšší soutěži, jsme hlavně sbírali mno-
ho nových a cenných zkušeností. Přesto 
se nám podařilo vyhrát a stát se mistry 
v disciplíně- požární útok CTIF! Další zlato 
a mistryní ČR v běhu na 60m s překážka-
mi se stala Anežka Švrčková! Poslední 
třešničkou bylo vyhlášení Báry Kotáskové- 
nejmladší účastnicí mistrovství :-)

telkou Zajícovou prezentovány také na 
závěrečné konferenci projektu v Ostra-
vě, na které došlo k předání informací 
o vzdělávacích systémech všech osmi 
navštívených zemí (Holandsko, Velká 
Británie, Dánsko, Itálie, Švédsko, Es-
tonsko, Polsko, Island). 

Na závěr je potřeba dodat, že všech-
ny paní učitelky byly ze stáží nadšené 
a doufají, že budou mít možnost se 
podobných projektů účastnit i nadále.

Mgr. Marcela Zajícová
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Nový „Mezinárodní mistr“ 2015

Vážení spoluobčané, po roce Vás opět 
informujeme o úspěších našich dvou mla-
dých obyvatel Raškovic. Jedná se o dvojici 
reprezentantů, kteří v letošní sezóně po-
stoupili do vyšších kategorií, čímž se jim 
značně ztížily jejich výkonnostní podmínky 
-  Vítek Maťaťa (19 let, kategorie muži A) 
a Kristýnka Maťaťová (11 let, kategorie 
mladší žákyně) v turistických závodech – 
outdoorový sportovní závod v terénním 
běhu s úkoly na trati.

Oba reprezentanti se pravidelně po ce-
lou sezónu zúčastňovali, jako dlouhodobí 
členové turistického oddílu mládeže TOM 
1301 – Tuláci F-M, turistických závodů. 
Tyto závody mají 3 postupová kola v rám-
ci Moravskoslezského kraje, která jsou 
završena Moravskoslezským pohárem. 
Vítek i Kristýnka Český pohár vyhráli 

se zlatými medailemi, čímž si vybojovali 
postup do Českého poháru.

Český pohár má opět 3 postupová kola, 
konaná již v rámci celé České republiky. 
V Českém poháru Vítek obsadil vícemis-

trovské 2.místo a Kristýnka 5. Oba si tím 
vybojovali postup na Mistrovské závody.

Mistrovské závody měly v letošní 
sezóně dalších 5 závodů – smíšené dvo-
jice, štafety, super sprint, mistrovství ČR 
a mezinárodní mistrovství. Všechny byly 

náročné a podmínky nekompromisní. Nej-
hůře dopadl mistrovský závod ve sprintu, 
kde na medaile nebylo dosaženo. Ve všech 
ostatních závodech však již medaile byly. 
Na Mistrovství České republiky v Čes-

kém Brodě oba získali 3. místo. 
Největším úspěchem pak bylo získání 

titulu MEZINÁRODNÍ MISTR, který zís-

kala Kristýnka s 1. místem, a který se 
konal v Mikulášovicích. Tímto senzačním 
završením sezóny dala Kristýnka všem 
svým spoluzávodnicím v kategorii mladší 
žákyně jasně najevo, že s ní musí pro 
další závody vážně počítat, jako se silnou 
konkurentkou. Nikdo to nečekal a o to byl 
její úspěch překvapující. Vítek skončil na 

úžasném 5. místě, neboť ve své kategorii 
bojoval i s muži staršími až o 20 let, a ti už 
mají spoustu zkušeností. 

Celou soutěž absolvovala i nová nej-
mladší žákyně Emička Babulíková (8 let, 

Veliká gratulace a poděkování patří 
celému mistrovskému týmu v čele 
s trenérkou Veronikou Gluštíkovou za 
skvělý úspěch a vzornou reprezentaci!

Další veliké poděkování patří part-
nerům, sponzorům, pomocníkům, 
fandům a všem, kteří jakkoli pomáhají, 
podporují a fandí koletivu Hasičat! 
DĚKUJEME!!! :-)
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Oslava 15. výročí založení military klubu S.A.S. Raškovice

Vážení spoluobčané,
dne 25. 7. 2015 jsme v kulturním stře-

disku v Raškovicích oslavili 15 let od založe-
ní našeho military klubu S.A.S. Raškovice.

Jsme parta přátel různého věku, která 
se zajímá o vojenství a vojenskou historii. 
Pravidelně organizujeme společný výcvik 
zaměřený na spolupráci, skryté přesuny, 
slaňování, přežití v přírodě, ochranu osob, 
poskytnutí první pomoci, a další. Spolupra-
cujeme i s místní základní školou, ve které 
máme přednášky o historii, zdravovědě, 
zvládání krizových stavů, jako agresivní 
či teroristický útok, atd. mnozí nás znáte 
z akcí, jako jsou dětský den či den obce, 
kde vedeme airsoft střelnici a vystavujeme 
výzbroj jednotky.

Za 15 let naší existence prošlo jednot-
kou mnoho kluků i děvčat. Někteří pak 
v dospělosti vstoupili do Armády České 
Republiky či posílili jednotky PČR. Jedním 
z nich je i Lukáš Hirka, který v roce 2012, 
jako člen elitní vojenské jednotky Armády 
ČR, byl vážně raněn na misi v Afghánistánu. 
Od té doby prochází náročnou rehabilitací 
a snaží se vrátit zpět do normálního života. 
A právě Lukáš Hirka a jeho obětaví rodiče 
byli našími čestnými hosty a velice nás 
potěšili svou přítomností na akci oslav 
založení našeho klubu. Tímto bych chtěl 
Lukáši a jeho rodičům jménem celé jed-
notky poděkovat za účast. Velice si vážíme 
jeho služby vlasti a jsme hrdí, že je členem 
našeho klubu.

Rád bychom touto cestou poděkoval 
Obecnímu úřadu Raškovice a všem, kteří 
nás podporují, za spolupráci.

S přáním hezkého dne
Roman Václavík, velitel jednotky

kategorie nejmladší žačky), která se sice 
bez medailí, ale i tak, propracovala celou 
soutěží až na mistrovství ČR, kde se umísti-
la na 8.místě a na mezinárodní mistrovství, 
kde skončila na 9. místě. Protože to pro ni 

byla úplně první „rozkoukávací“ sezóna, 
tak úspěch to byl ohromný.
Srdečně blahopřejeme.
Fotografi e si prohlédněte na obálce Rašky.
Více informací na www.turisticky-zavod.cz
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Informace Úřadu práce ČR

Výměna průkazu osoby
se zdravotním postižením

K 31. 12. 2015 končí platnost všech 

průkazů mimořádných výhod I. až III. 
stupně, které vydávaly před 1. lednem 
2012 obce s rozšířenou působností a ještě 
předtím bývalé okresní úřady. Na konci 
roku 2015 zároveň skončí platnost prů-

kazů osoby se zdravotním postižením 
TP, ZTP a ZTP/P, které vystavoval v období 
let 2012 až 2014 (tzv. dočasné průkazy 
opatřené plastovou fólií) Úřad práce ČR. 

O výměnu stávajících průkazů za nový 
musí držitelé průkazů požádat na přísluš-
ném pracovišti Úřadu práce ČR nejpozději 
do konce tohoto roku 2015, v opačném 
případě nebudou moci využívat žádné 
benefi ty a nároky, které jim z držitelství 
průkazu vyplývají. 

Pro obec Baška, Brušperk, Bruzo-

vice, Dobrá, Dobratice, Dolní Doma-

slavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, 

Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, 

Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, 

Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lu-

čina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, 

Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, 

Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovi-

ce, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třa-

novice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, 

Žermanice, se jedná o pracoviště ÚP ČR, 
Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek. 
O výměnu průkazu mohou držitelé stávají-
cích průkazů požádat v úředních hodinách, 
v pondělí a středu od 8,00 hod. do 12,00 
hod a od 13,00 hod. do 17,00 hod., v úterý, 
čtvrtek a pátek od 8,00 hod. do 11,00 hod., 
v kanceláři č. 110a, v přízemí budovy. 

K výměně průkazu je nutno doložit 
stávající průkaz osoby se zdravotním posti-
žením (průkaz mimořádných výhod), platný 
občanský průkaz, současnou fotografii 
držitele průkazu o rozměru 

35 x 45 mm a vyplněný formulář „Žá-
dost o přechod nároku na průkaz osoby se 
zdravotním postižením“, který je k dispo-
zici také na webových stránkách https://
formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form 
nebo je k vyzvednutí přímo na příslušném 
pracovišti úřadu práce. Za nový průkaz je 
vybírán správní poplatek 30,-Kč. Hotovost 
klient uhradí přímo u zaměstnance, který 
bude nový průkaz vydávat. 

Držitelé průkazů mimořádných výhod 
vydávaných před 1. lednem 2012, pokud 
vlastní písemné rozhodnutí o přiznání mi-
mořádných výhod, doloží i toto rozhodnutí. 
Tímto rozhodnutím se prokazuje období, na 
které byly klientovi přiznány mimořádné 
výhody.  

Držitelé průkazů, kterým přiznán průkaz 
osoby se zdravotním postižením úřadem 
práce po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat 
formulář „Přechod nároku na průkaz oso-
by se zdravotním postižením“. K výměně 
průkazu držitelé doloží úřadu práce pouze 
stávající průkaz osoby se zdravotním posti-
žením, platný občanský průkaz, současnou 
fotografi i rozměru 35 x 45 mm, s tím, že na 
úřadu práce podepíší formulář k výměně 
průkazu. 

Pro bližší informace se můžete obrátit 
na telefonní čísla našeho pracoviště ve 
Frýdku-Místku: 
950 113 540, 950 113 480 a 950 113 482. 

Úřad práce ČR, 
Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
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Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy.

Tisková zpráva č.1 ze dne 25. 8. 2015

Hřbitov je místo piety, posledního odpočinku a místo, kam chodíme vzpomínat 

na naše zesnulé. Z různých důvodů chceme mít místo spočinutí našich blízkých 

pěkně upravené. Přejeme-li si, aby pomník či kamenná deska vydržela i po gene-

race, je potřeba k této investici v řádech desetitisíců přistupovat s rozmyslem a po 

předchozím důkladném výběru vhodné fi rmy.

Podvodní kameníci

V žádném případě nedoporučujeme 

smlouvu sepisovat při prvním setkání na 

hřbitově! Zejména starší lidé by měli být 
velmi obezřetní v okamžiku, kdy je kameník 
sám osloví z vlastní iniciativy přímo na hřbi-
tově. Jde o velmi rizikový způsob uzavření 
smlouvy. V poslední době se totiž setkává-
me také s osobami, kteří se za kameníky 
pouze vydávají a nedisponují přitom pat-
řičným živnostenským oprávněním. Svou 
zkušenost s podvodným „kameníkem“ 
učinilo několik desítek podvedených lidí na 
Vyškovsku a Šumpersku v loňském roce.

Ti, kteří podvodníkovi uvěřili, mu na 
zálohách vyplatili v součtu několik miliónů 
korun na práce, které však nikdy neprovedl. 
V posledních dnech se opět několik případů 
objevilo také na Vsetínsku.

Smlouvy uzavřené na hřbitově

Smlouva uzavřená na hřbitově je smlou-
vou uzavřenou tzv. mimo obchodní prostory, 
tedy smlouvou podobnou smlouvě uzavře-
né při podomním prodeji či na předváděcí 

akci. Zákony však spotřebitele v případě 
smlouvy o dodání věci, která je vyrobena 
dle individuálních požadavků spotřebitele, 
tady konkrétně pomníku s námi zvoleným 
textem – konkrétními jmény a daty zesnu-
lého, nechrání stejně silně jako při koupi 
jiného zboží. Od takovéto smlouvy totiž 
nelze odstoupit bez udání důvodu a bez 

sankce do 14 dnů.

Podnikateli ale zůstaly tzv. povinnosti 
informační, tedy povinnost předat spotře-
biteli před uzavřením smlouvy v textové 
podobě řadu informací např. o své totož-
nosti, o předmětu smlouvy, včetně popisu 
hlavních vlastností, ceně, způsob platby, 
informace o právech z vadného plnění, 
zárukách…. Samozřejmostí by mělo být 
i písemné potvrzení přijetí objednávky.

Z praxe poraden Sdružení obrany spo-
třebitelů Moravy a Slezska, z.s. však víme, 
že právě kameníci, kteří objíždějí hřbitovy 
a uzavírají smlouvy tímto způsobem, tato 
zákonná ustanovení nedodržují. Spotřebitelé 
pak často nejsou schopni ani identifi kovat 
podnikatele, se kterým smlouvu vlastně 
uzavřeli.

SOS MaS, z. s. – POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!
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Setkali jsme se i s případem, kdy spo-
třebitelka, podle jejích slov po nezávazném 
rozhovoru s kameníkem na hřbitově, oče-
kávala vypracování konkrétní nabídky ze 
strany kameníka, kterou by mohla přijmout 
či odmítnout.  Místo nabídky však přišlo ne-
milé překvapení. Kameník neváhal a ještě týž 
den bez jejího vědomí a bez vědomí správy 
hřbitova hrob rozboural.

Rada SOS MaS, z.s. zní, nedávejte se 

s pochybnými kameníky na hřbitovech 

vůbec do hovoru!

A jak si tedy vybrat

dobrého kameníka?

Rozhodně bychom se měli obracet 
pouze na zavedené a známé fi rmy. Nejlepší 
cestou je, poptat se ve svém okolí na refe-
rence. Zeptat se sousedů, nebo přátel na 
jejich zkušenosti s místními kameníky.

Požádat několik kamenictví o jejich 
nabídku, neváhat přitom navštívit jejich 
provozovnu nebo dílnu. Tato zkušenost mno-
hé napoví. Pozor, nabídky se zpravidla liší 
nejen cenou, ale také termínem zhotovení, 
výběrem a kvalitou kamene, nebo zpraco-
váním náhrobku, a poskytnutou zárukou! 

Nabídky je nutné pečlivě porovnávat z více 
hledisek a teprve potom oslovit vybrané 
kamenictví. Nerozhodovat se pouze na 

základě ceny!

Výroba nového pomníku není levnou 
záležitostí. Vždy je nutné trvat na po-

drobné písemné smlouvě, která bude 
obsahovat minimálně: místo stavby ná-
hrobku, vybraný druh a barvu kamene, 
nákres s rozměry náhrobku, nápis a jeho 
barva, velikost a druh písma, a samozřejmě 
objednaný text, termín dodání a celkovou 
cenu, s vyznačením poskytnuté záruky. 
Případnou zálohu doporučujeme předávat 
pouze osobně v provozovně zavedené fi rmy 
odpovědnému pracovníkovi a pouze oproti 
řádnému dokladu. 

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z.s.
Internetové stránky: www.sos-msk.cz
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, 
z.s. je nezávislý, neziskový spolekí, hájící zájmy 
spotřebitelů. Poskytuje základní informace 
o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě 
k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstou-
pení od kupní smlouvy nejen na internetovém 
serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: 
poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lin-
ce 608 722 582, ale také ve svých poradnách, 
které provozuje v městech Moravskoslezského, 
Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, 
Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Ji-
hočeského kraje. Kromě poradenství realizuje 
řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení 
postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou 
dalších neziskových organizací, které prosazují 
a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo : Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
 Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
 E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :
Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 - 17 hodin, 
Čt: 9 - 12 hodin, tel. 596 111 252
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první 
středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
 Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou 
čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
 
E-mail pro spotřebitelské dotazy
poradna@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů MaS z.s.
Spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku
dne 1.1.2014
sídlo: Střelniční 8, 702 00 Ostrava
sp.zn. L 8751 vedená u Krajského soudu 
v Ostravě
IČ : 22831738, DIČ: CZ 22831738
č.ú. 2200104372/2010 Fio banka a.s. 
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RAŠKOVICE 1938-1945

Když se na podzim 1938 staly Raškovi-
ce obcí na hranicí mezi Těšínskem anekto-
vaným Polskem a zbytkem republiky, měly 
na rozdíl od sousední Morávky a Vyšních 
Lhot „štěstí“. Domy jejich obyvatel se 
neocitly na území cizího státu, jako tomu 
bylo u více jak 100 obydlí z Morávky a více 
jak 40 domů z Vyšních Lhot.  Jaká nastala 
v obci situace po podpisu mnichovské 
dohody popisuje kronika: „Českosloven-
ská vláda přijala ultimativní  požadavek 
Polska o odstoupení Těšínska Polsku. 
Toto rozhodnutí zdejší lid jen těžce snášel 
a nenasytnost Poláků byla lidem příkře 
odsuzována. Lid s rozhořčením sledoval, 
jak území republiky je kus po kuse trháno 
a loupeno. Projevila se proti Polákůnm 
nenávist ne menší než proti Němcům.“ 
Obecnímu zastupitelstvu, ale i místní čet-
nické stanici přibývaly povinnosti, spojené 
s nastalou situací.  Významným dokladem 
pro popis tehdejších událostí je zachovaná 
Kronika četnické stanice v Raškovicích 
a zejména pravidelné zprávy, které zdejší 
velitel zasílal na velitelství do Brna. V nich 
nacházíme podrobnosti o postojích oby-
vatel i nebezpečí, kterému byli vystaveni 
ze strany příslušníků polských bojůvek, 
kteří neoprávněně vstupovali na česko-
slovenské území, aby terorizovali místní 
obyvatele, zejména na samotách, ležících 
poblíž hranice, která nejblíže Raškovicím 
procházela přes nedalekou Prašivou.

Změna politických poměrů a blížící se 
německé nebezpečí byla důvodem k od-
chodu řady příslušníků armády i obyvatel 
židovského původu do zahraničí. Blízká 
hranice s Polskem se jevila jako jedna 
z možností, když polnosti rolníků se na-
jednou nacházely na území jiného státu.  

Mezi těmi, kteří se aktivně zapojili, zejmé-
na po březnu 1939, do převádění osob 
na polské území, byli Anna Klimánková, 
bývalý československý kontrarozvědčík 
Alois Lukaštík a majitel hostince Břetislav 
Morys. Po přechodu hranice uprchlíci dále 
pokračovali na východ do Ruska, kde však 
na ně pohlíželi jako na nepřátele. Vojáci se 
zpravidla snažili dostat co nejblíže k frontě, 
aby se po dosažení cíle mohli zapojit do 
bojů  zpočátku ve francouzské a později 
britské armádě. Mezi nimi byl také Josef 
Těšínský, pilot stíhač 310,.a 312. Česko-
slovenské perutě RAF.

Pronásledování převaděčů ze strany 
německé policie se zintenzivnilo zejména 
po 15. březnu 1939. Jak „rychlý“ byl jeden 
ze zásahů dokládá případ popsaný v kroni-
ce četnické stanice: „Dne 15. 3. 1939 v 8 
hod. přijelo do Raškovic Gestapo a ihned 
zahájilo svoji činnost. Členové gestapa 
hledali v Raškovicích Emanuela Gottliebera 
z Opavy, Čecha židovského původu, který 
před obsazením Opavy Němci prchl do 
Raškovic i se svými zavazadly. Gottlieber 
však již dne 14. 3. 1939 uprchl se svou 
rodinou do Polska. Gestapáci si nechali při-
nést všechny zde zanechaná Gottlieberova 
zavazadla a cennější věci si mezi sebou 
hned rozdělili a ostatní odvezli sebou. Když 
se gestapákům nepodařilo chytit Gottlie-
bera, zavřeli alespoň Ferdinanda Foldynu 
z Pražma, který rodinu Gottlieberovou 
převedl přes hranice do Polska“.   

Nová pravidla života v Protektorátu 
stanovily vyhlášky s výhružnými texty, 
které na podzim 1939 začal vydávat říš-
ský protektor von Neurath. V jedné z nich 
z října se psalo: „Vzhledem k mimořádné 
situaci upozorňuje se obyvatelstvo Protek-
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torátu Böhmen und Mähren se vší vážností 
a důrazem na to: Obyvatelstvo se žádá 
bezpodmínečné uposlechnutí pokynů již 
vydaných a pokynů, které případně ještě 
budou vydány. Neuposlechnuití a protivení 
se vůči orgánům reichu považují se za 
sabotáž a budou přiměřeně potrestány. 
Odpovědnost za všecky sabotážní činy 
nese nejen pachatel, nýbrž veškeré oby-
vatelstvo“. Každodenní život, zejména 
zásobování, určoval po celou dobu války 
zavedený přídělový systém, byly omezeny 
nejen kulturní programy, ale také taneční 
zábavy a činnost spolků. 

Díky Franzi Kirchhofovi začala hned 
v roce 1939 v obci působit německá 
škola, i když většina jejích žáků pocházela 
z českých rodin. 

Rok 1941 znamenal tu největší změnu 
v životě zdejších obyvatel. Franz Kirchhof 
nabídl prostory 1. mechanické tkalcovny 
konfi skované židovským majitelům, ně-
mecké branné moci k výrobě speciálních 
tvrzených skel pro tanky a letadla – fi rmě 
Sigla. Výběr lokality pro zavedení speci-
alizované výroby v hlubokém zázemí byl 
vázán na dostatek zásob uhlí v nedaleké 
ostravské pánvi a velký počet kvalifi kova-
ných pracovníků, nedostatkem bylo kom-
plikované dopravní spojení a vzdálenost 
středisek výroby plochého skla v severních 
Čechách. Úpravy prostor byly v garanci 
obecního úřadu, ale ten příliš nespěchal. 
Proto ředitel závodu SIGLA dr. Martens 
odeslal 17. prosince 1941 obecnímu úřadu 
v Raškovicích dopis, z něhož vyplývá, že 
úpravy zejména provozního zázemí, kan-
celáří a skladů nejsou dokončeny a není 
také jasné, kdo nutné práce zaplatí. Přes 
všechny problémy byly původní provozy 
náročně upraveny, zejména z hlediska 
požární bezpečnosti do požadovaného 
termínu  3. září 1942.

Důvodem náročných bezpečnostních 
a protipožárních úprav bylo používání 
vysoce hořlavých chemikálií při kompli-
kované výrobě lepených vrstvených skel. 
Zácvik nových pracovníků probíhal v Nisku, 
v závodě v Kunzendorfu ( dnes v Polsku). 
Výhodou zaměstnání v Sigle bylo, že děl-
níci nebyli povoláváni na nucené práce do 
Německa, ale ani do jiných porobených 
zemí. Dle dochovaných pramenů se tato 
výsada týkala až 250 osob. Nakonec byla 
výroba přece jen zahájena. Už 26. břez-
na 1942 byla povolena činnost závodu 
„Sicherheitsglas, Aktiengesellschaft in 
Raschkoweitz mit dem Sitze in Raškovic“ 
–  „Bezpečnostní sklo, akc.spol. v Raškovi-
cích se sídlem v Raškovicích“. Výroba pro 
armádu byla prakticky ukončena na jaře 
1945, kdy část zařízení naložili na vagony 
a transportovali k západní hranici Protek-
torátu. Část vagonů byla ale zadržena 
a vrácena do Raškovic, kde výroba s čás-
tečně změněným výrobním programem 
pokračovala ještě po 2 roky. 

V průběhu celé existence Protektorá-
tu byla zatčena řada občanů, z nichž se 
někteří nevrátili. Mnozí doplatili na své 
aktivity v Sokole, jiní na pomoc odbojovým 
pracovníkům, např. Ludvíku Korbášovi. Na 
podzim roku 1942 byla do transportu zařa-
zena jediná židovská rodina Kettnerových, 
jejíž členové záhy po převozu do Treblinky 
zahynuli. 

Poslední válečná zima byla pozname-
nána protipartyzánskými akcemi, které se 
soustředily na obyvatele sousední Moráv-
ky. Po zasedání stanného soudu v prosinci 
1944 zaplatilo za svou odvahu a pomoc 
partyzánům mnoho občanů, 14 z nich pak 
životem. 

Raškovice byly osvobozeny 5. května 
1945 prakticky bez boje, postup armády 
byl ztížen při přechodu řeky, když ustupu-
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jící německé vojsko vyhodilo do vzduchu 
most přes Morávku. Pro obyvatele byly 
poslední válečné dny plné strachu a obav. 
Přes to mnozí projevili svou odvahu a sta-
tečnost, jak dokládá kronika: „Koncem 
měsíce dubna a začátkem května 1945 od-
zbrojovali příslušníci zdejší četnické stanice 
jednotlivě ustupující německé vojáky. Bylo 
ukořistěno 15 vojenských pušek, větší 
množství nábojů, granátů a jiný vojenský 
materiál.  Zachránili u pekaře Viktora Pavel-
ka v Raškovicích větší zásobu mouky před 
drancující ustupující německou armádou“

První události po vstupu sovětské 
armády do obce zachytil zápis v I. dílu 
Kroniky Raškovic: „V prvních chvílích 
osvobození značná část občanů, zejmé-
na těch, kteří byli v továrně zaměstnáni 
a také první z těch, kteří utvořili jednotku 
milice a první národní výbor, šli do prosto-
ru továrny, aby zabavili co bylo v majetku 
vlastníků továrny cenného. (Kirchhoffovu 
továrnu obsadili i sov. vojáci). Přitom se 
jeden z přítomných sovětských vojáků 
přiblížil k autu, stojícímu na dvoře továrny 
a prohlížel je. V té chvíli vyšla rána, která 
jej usmrtila. Nebylo jasně vysvětleno, jak 
vlastně tento syn daleké sovětské vlasti 
přišel zde o život, zda náhodou z rány, 
která vyšla z neopatrnosti z vlastní střel-
né zbraně, nebo z ruky starého majitele 
podniku, který stále nosil zbraň. Když 
se roznesla zpráva, že na dvoře továrny 
padl sovětský voják, shlukli se lidé kolem 
a bývalého továrníka Kirchhoffa na místě 
ubili. “

Dny, kdy v Praze se ještě stále bojo-
valo, byly v místě již klidnější. Kronika za-
znamenala, že „5. května 1945 byl v Raš-
kovicích vytvořen Národní výbor, jehož 
předsedou se stal tovární mistr František 
Rak. Na popud Místního národního výboru 
se konal průvod lidu o 17 hodině k hrobu 

zastřeleného ppor. Soplienky na Pražmo, 
když byla zazpívána státní hymna“. 

Raškovice 1938 – 1945. Materiál 
k výstavě věnované 70. výročí konce 
2.světové války. Výstava by nemohla být 
připravena bez nezištné pomoci řady spo-
lupracovníků, pamětníků, členů Military 
klubu a Památníku Raškovic. Exponáty 
byly zapůjčeny z archivu Jaroslava.Ludvíka 
Mikoláše, Jiřího Paláta a občanů Raškovic.  

Mgr. Jiřina Veselská, Sdružení Památníku Raškovic

MALÁ GALERIE - KNIHOVNA - PAMÁTNÍK 

RAŠKOVICE

RAŠKOVICE 
1938-1945

VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ UKONČENÍ 
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

15. 9. 2015 - 26. 11. 2015

VERNISÁŽ V MALÉ GALERII
16. 9. 2015 V 16.00 HODIN

Otevřeno

Úterý:    8.30 – 12.00 /
12.30 – 17.00 hodin

Čtvrtek: 8.30 – 12.00 /
13.00 – 17.30 hodin

Kontakt: 558 692 420
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Významná návštěva v Památníku Raškovic

Památníku Raškovic se dostalo v minu-
lých dnech významného uznání ze strany 
skupiny odborných pracovníků z muzeí  
České republiky a Slovenska, kteří se 
zúčastnili ve dnech 23. - 25. září vědecké 
konference v Rožnově pod Radhoštěm.  
Pořadateli byly kromě hostitelského  Va-
lašského muzea v přírodě, Český svaz 
muzeí v přírodě a Česká národopisná 
společnost. Program byl věnován vztahu 
mezi muzeem a kulturní identitou.  Téma 
konference, na níž zaznělo téměř 30 refe-
rátů, které přednesli zástupci regionálních 
i centrálních muzeí, se dotýkalo každého 
z nás. Většina přednášejících informovala 
o venkovských muzeích, ať ve správě jed-
notlivců nebo obcí a spolků v regionech, 
kde pracují. V referátech zaznělo velmi 
často postesknutí, že nastartovaná aktivita 
byla poměrně záhy utlumena a ze sbírky, 
často velmi bohaté a zajímavé zůstal jen 
neživý, málo navštěvovaný prostor. 

Identita, tak ji chápe odborná veřejnost, 
znamená náš osobní 
vztah k místu, kde 
žijeme, tradici kte-
rou respektujeme 
a navazujeme na ni. 
Výsledky více jak de-
setileté práce členů 
spolku Památníku 
Raškovic, jeho vý-
stavní, přednáško-
vá a vydavatelská 
činnost  byly důvo-
dem k zařazení jeho 
návštěvy do  trasy 
páteční odborné ex-
kurse, která zahrno-
vala mimo Raškovice 

návštěvu chlebovického fojtství a Muzea 
v Metylovicích. 

Všichni účastníci odborné exkurze 
byli překvapeni širokou škálou činností, 
kterými se může Památník Raškovic a čle-
nové Spolku pochlubit. Zároveň ocenili 
skutečnost, že setkání se zúčastnil také 
starosta obce pan Jiří Blahuta, se zájmem 
si vyslechli odborný výklad knihovnice 
a správkyně Památníku paní Marie Ze-
manové.  Dojmy, které si z Památníku 
odváželi, shrnula dlouholetá odborná 
pracovnice Valašského muzea v přírodě 
paní Mgr. Marie Brandstettrová slovy „tak 
by měla vypadat moderní forma identity 
a její rozvíjení, gratulujeme všem, kteří na 
výsledku mají podíl“. Návštěva odborníků, 
kteří se v muzeích denně věnují doku-
mentaci a uchovávání tradice, je prvním 
takovým oceněním  a jistě podnětem pro 
rozvíjení dalších aktivit. 

Jiřina Veselská, 
členka Sdružení Památníku Raškovic
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Výstava zahrádkářů ZO ČZS Raškovice

Již se stalo tradicí, že v posledním 
záříovém víkendu zahrádkáři naší obce 
pořádají výstavu výpěstků nejen svých, ale 
i dalších občanů. Nejinak tomu bylo i letos.

Prostory Kulturního střediska nám opět 
zapůjčil OÚ, za což zástupcům OÚ Raško-
vice děkujeme. I když počasí dlouhodobým 
suchem úrodě na zahrádkách nepřálo 
a byla obava, že nebude co vystavovat, 
opak byl pravdou.

Spodní místnost Kulturního střediska 
byla zaplněna ovocem, zeleninou a kvě-
tinami, horní místnost zaplnily rukodělné 
výrobky, medové výrobky, nářadí a věci, 
které se v minulosti používaly. Rukodělné 
a medové výrobky bylo možno nakoupit.
Krásnou výzdobu prostorů  obou místnosti 
nám zajistili žáci ZŠ Raškovice a mateř-
ských škol z VŠB Ostrava, Raškovic, 
Pražma a Morávky a za to jim děkujeme.

Velký podíl na celé úspěšné akci má 
většina členů naší zahrádkářské organi-
zace. Ať to bylo zajištění vystavovaných 
exemplářů a jejich instalace, zajištění 
prodejních výrobků, napečení cukrářských 

dobrot, zajištění bufetu, dobré medoviny, 
či zabezpečení služeb během celé výstavy, 
všichni přiložili ruku k dílu. Všem, kdo se 
podílel na této akci, děkujeme. Vždyť ně-
kteří věnovali této výstavě celých pět dnů.      

Hlavní organizátorkou nejen při výsta-
vě, ale i zajišťováním celé akce byla naše 
místopředsedkyně paní Delinčáková, za 
což ji patří vřelé poděkování.

Úroveň a věcnost výstavy byla hodno-
cena návštěvníky velmi dobře. I zástupci 
ÚS ČZS, který výstavu navštívil, se výstava 
líbila. Doporučil, abychom se v příštím roce 
zúčastnili krajské výstavy v Ostravě.

Vlivem nepříznivého počasí v době 
výstavy byla i menší návštěvnost. Na ex-
ponáty se přišlo podívat 454 návštěvníků, 
z toho 203 žáků ZŠ a MŠ. Děti pak ochut-
naly čerstvý mošt naší moštárny. Dospělí 
se mohli občerstvit a ochutnat dobroty 
v bufetu.

V úterý odpoledne byla celá akce 
ukončena.

Za ZO ČZS Raškovice
Sysala L.- tajemník

Poděkování zahradkářům - moštování
Dobrý den,chtěli bychom poděkovat touto cestou za Vaše služby v obci 

-moštování konkrétně p.Řeháčkovi - kéž by takových lidí jako on bylo více!!!
                                                                                 S pozdravem M.Machalová
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ARTETERAPIE v OÁZE 

Vážení a milí, 
přátelé.

O tom, že Lenka 

Kovalová je nejen 
ředitelkou Školy 
jógy KARAKAL (se 
sídlem v Raškovi-
cích), ale také ma-
lířkou, která vysta-
vovala své obrazy 
na mnoha místech 
v české republice 
i v zahraničí, jsme 
Vám už v Raškovi 
psali. Už několik let v sobě nosí myšlen-
ku pořádat kurz ARTETERAPIE, kde by 
ráda zájemcům předala své mnohaleté 
zkušenosti a  zprostředkovala další z cest 
k sebepoznání a osobnímu rozvoji. A není 
divu, protože v KARAKALU již léta pořádá-
me kurzy tak zvané PSYCHOHYGIENY, 
které jsou velmi vyhledávané. O vyladění 
psychiky, odbourávání stresu a harmoni-
zaci osobnosti zaznamenáváme narůsta-
jící zájem. V případě ARTETERAPIE se 
rovněž jedná o psychohygienu, tentokrát 
ve spojení právě s „výtvarnem“. A uká-
zalo se, že zájem je nebývalý -  namísto 
zamýšlené jedné slupiny, vznikly v září 
rovnou skupiny dvě. V deseti pozimních 
setkáních se sice nenaučí malovat krásné 
obrazy, pokud však budou chtít a dokáží-li 
se otevřít něčemu novému, získají mno-
hem více. S pomocí různých výtvarných 
technik se mohou vydat na bezpečnou 
cestu do vlastního nitra, hledat otázky 
a odpovědi, možná se zbavit nějakých 
„kostlivců ze skříní“ či udělat pořádek ve 

svých „třináctých komnatách“. V případě 
ARTETERAPIE se nejedná se o moderní 
novinku současné doby, ačkoliv se jako 
ofi ciální terapeutická a léčebná metoda 
začala využívat přibližně ve 30. letech 
minulého století, její kořeny sahají mno-
hem hlouběji do minulosti, účinky tvarů 
a barev, jsou napříč staletími využívány 
v mnoha kulturních či fi losofi ckých smě-
rech, jógu nevyjímaje. 

Pokud Vás tato metoda zaujala a máte 
pocit, že byste s její pomocí chtěli více 
porozumět sami sobě či svým situa-
cím v mezilidských vztazích, v sobotu, 
14. listopadu 2015 pořádáme v prostředí 
OÁZY ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽI-
VOTA v Raškovicích jednodenní seminář 
nazvaný ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 

VLASTNÍHO NITRA. Více informací 
najdete na našich webových stránkách, 
na případné dotazy Vám rádi odpovíme – 
odborné na tel. 607 720 251, organizační 
na tel. 737 617 841. Jste srdečně zváni, 

těšíme se na Vás.
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

NOVINKY

Nově JUDO BESKYDY. 

www.judobeskydy.cz

Vyvrcholení letošní podzimní sezóny 
bude prvním zápisem pro nový sportovní 
subjekt „JUDO BESKYDY“. Změna názvu 
má jednoznačně deklarovat příslušnost 
klubu k regionu a obcím, které naše spor-
tovce fi nančně podporují. Do budoucna 
má dát prostor pro další zvýšení počtu tré-
ninkových základen pod jeden regionální 
klub. Oddíl juda v Raškovicích dnes čítá 83 
aktivních členů, z toho 68 dětí do 15. let. 
Po zkušenostech z předchozích let a po 
ohlasu prezentačních ukázek na dnu obce 
ale také v základní škole, se dá předpo-
kládat přírůstek nových zájemců. Velkým 
přínosem pro budoucí přípravu školáků 
může být zavedení odpolední sportov-

ní třídy v Raškovicích. 
Klub má dnes čtyři tré-
ninkové základny, které 
mohou využívat všichni 
členové. Raškovická 
v základní škole je líhní 
současných nejúspěš-
nějších judistů klubu. Děti se připravují 
pod vedením 3. trenérů. Další základny 
jsou v kasárnách policejního útvaru „Na 
Bahně a v základní škole Dobrá. Poslední 
tréninkovou základnu tvoří areál na Skali-
ci-Kamenci, kde se připravuje především 
závodní tým v letních měsících.

Pravidelné tréninky v tělocvičně 

ZŠ. Raškovice probíhají každou středu 

a pátek odpoledne. NÁBOR DO ODDÍ-

LU PROBÍHÁ NEPŘETRŽITĚ V PRŮBĚ-

HU CELÉHO ROKU. RODIČE PŘIVEĎTE 

SVÉ DĚTI DO JUDA.
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„JUDO DO ŠKOL“ 

Jedinečná příležitost pro Vaše děti.

Mezi 16. dalšími z celé republiky 

byla vybrána škola v Raškovicích!

Projekt Evropské Unie Juda a Minis-
terstva školství ČR má přispět ke zvýšení 
pohybových aktivit dětí na základních ško-
lách. Aktivní styl života není v dnešní době 
běžný. Děti raději tráví čas doma u počíta-
če a toto by měla být jedna z možností, 
jak vztah školáků k pohybu vybudovat. 
Pro děti z Raškovic to znamená vytvoření 
podmínek pro intenzivní a všestrannou 
sportovní přípravu v průběhu celého týdne 
v rozsahu 6. až 12. tréninkových hodin. 

Co je judo? Judo je styl japonského 
bojového umění, které založil v roce 
1882 Jigoro Kano (Džigoró Kanó). Judo je 
v překladu tzv. „jemná cesta“, kde proti 
síle útoku nepoužíváme sílu, ale snažíme 
se útoku vyhnout, či využít soupeřovu 
sílu v náš prospěch. Principem tréninku je 
komplexní tělesná připravenost (obratnost, 
odolnost, zdatnost, samostatnost), ale 
také úcta k soupeři a vzájemný respekt. 
Judo rozvíjí i mentální schopnosti, jakými 
jsou například sebeovládání, trpělivost či 
soustředění. V roce 1964 se judo stalo 
olympijským sportem. 

Proč právě judo? Je to jeden z nej-
komplexnějších sportů. Malí judisté získá-
vají základní pohybové dovednosti formou 
gymnastiky, míčových her atd. Získané 
pohybové dovednosti mohou pak v bu-
doucnu využít v jakémkoliv jiném sportu, 
ale i v osobním životě. Judo je určeno pro 
VŠECHNY děti. Zdravé i s handicapem. 
Ať už pro astmatiky, lehké nebo naopak 
těžké váhy, či zrakově omezené, protože 
zvyšuje jejich sebevědomí a snižuje pocit 
utrpení z chronických nemocí. Je přínosem 
i pro ostatní sporty, především díky pádové 

technice „ukemi“. Díky této technice se 
od útlého věku vytvářejí dobré předpoklady 
pro to, aby dítě umělo padat a zvýšila se 
tak jeho odolnost vůči zranění. 

Organizace OSN pro výchovu vědu 

a kulturu (UNESCO) doporučuje judo 

jako jeden z nejvhodnějších sportů pro 

děti právě pro jeho všestrannost a efek-

tivní spojení vlivu na duševní a fyzické 

blaho dítěte. 

Pro koho je kroužek určen? Pro 
všechny děti od 6 let, které navštěvují 
základní školu v Raškovicích. Dětem 
se prostřednictvím zábavného tréninku 
vštěpují zejména základy gymnastiky, 
zvyšuje se jejich pohyblivost a orientační 
schopnosti. U starších dětí a pokročilých 
judistů přichází postupně kvalitní a posléze 
také náročný trénink vedený ke zvládnutí 
judistických technik a zvyšování celkové 
kondice potřebné k provozování výkon-
nostního nebo rekreačního sportu. Děti 
se učí spolupracovat s kamarády, vzájem-
nému respektu a sebeovládání. 

Co potřebujete na kroužek s sebou? 

Pro začátek postačí tepláky a tričko. Poz-
ději kimono judo. Slečny na trénink bez 
sponek, náramků a náušnic. 

Nábor probíhá v tělocvičně ZŠ. každou 
středu od 15,15 do 16,15hod. Pátek 14,45 
– 15,45hod. Po zřízení sportovní třídy dle 
projektu „Judo do škol“ možnost tréninku 
od pondělí do pátku v čase cca. 15,00 – 
16,00hod. Čekáme jen na Vás. Pojďme 

do toho!!

Raškovičtí přispěli k vítězství 

klubu „Judo Beskydy“ v Poháru 

olympijských nadějí,

který se uskutečnil začátkem září 
v Dobré za účasti výprav celé Moravy, 
Polska a Slovenska. Zlato vybojovaly 



30

Vendula Mecová a Simona Gregušová. 
Bronzem přispěla Lucie Gavlová. Na této 
akci se podíleli také rodiče z Raškovic, 
kteří významě přispěli k organizaci akce. 
Velké poděkování patří rodičům Filipco-
vým a paní Mecové. Také starším členům 
z Raškovic, kteří plnili úkoly pomocných 
rozhodčích, časomíry. Příště možná v nové 
sportovní hale Raškovic.

„MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH

NA GRAND PRIX BRNO“

Ve dnech 19. - 20. 9. 2015 se konal 

předposlední, náročný nominační tur-

naj na letošní Mistrovství republiky.  

Za účasti více než 1400 závodníků ze 

178 klubů a dvanácti států. V katego-

rii žactva jsme skončili na vynikajícím 

osmém místě. První den soutěže bo-

jovali naši dorostenci. Tvrdé boje pro-

bíhaly v plně obsazených váhových 

kategoriích, 40. závodníků ve váze. 
Někteří naši borci na bodovaná místa 
i přes maximální nasazení nedosáhli. Po 
první výhře nastoupili do dalšího boje 
Matěj Silvestr a Natálka Filipcová. 
Svým soupeřům podlehli a do dalších 
bojů už se nedostali. Byla to velká smůla 
pro velmi dobře připravené závodníky. 
Sami byli připraveni na lepší start do pod-
zimní sezony. Po výhře a prohře dostali 
šanci bojovat v opravných bojích Petra 

Stachová a Filip Koloušek, oba velmi 
těsně podlehli svým soupeřům a soutěž 
pro ně skončila. Pěkné boje, dvě vítězná 
utkání a 9. místo si vybojovali Ondřej 

Chlopčík a Luděk Kubíček. Další dvě 
vítězná utkání a 7. místo v kategorii do-
rostenek patří Karolíně Kubíčkové. Je-
dinou, stříbrnou medaili v dorostenecké 
kategorii získala Nikola Šimková, měla 
dlouhou tréninkovou pauzu, i přes to 

byla odhodlaná zvítězit. Po dvou pěkných 
výhrách nastoupila do boje o fi nále, kde 
její soupeřka byla technicky velmi dobře 
vybavena. Nikola bojovala jako tygřice, 
soupeřka udělala technickou chybu, za 
což byla diskvalifi kována a Nikola postou-
pila do fi nále. Bohužel v tomto souboji 
soupeřka Nikču zranila na loktu. Nikola 
se rozhodla bojovat v dalším utkání, 
přesto že zranění loktu bylo určitě velmi 
bolestivé. Možná právě boj se zraněným 
loktem byl příčinou fi nálové prohry. 

Druhý den soutěže nastoupilo do 
soubojů přes 800 závodníků v žákovských 
kategoriích. Naši předvedli velmi kvalitní 
a bojovné výkony a slavili zasloužený 
úspěch. Reprezentační jednička Karolína 

Kubíčková v kategorii st. žákyň nenašla 
až do fi nále rovnocennou soupeřku a zla-
to vybojovala nad svou konkurentkou 
v boji o místo ve státní reprezentaci 
Maškovou z Kaplic. Šimon Filipec drtil 
své soupeře a na cestě do semifi nále 3x 
zvítězil. V boji o fi nále podlehl reprezen-
tantovi  Ukrajiny a ve velmi vydařeném 
zápase o bronz v samém závěru zaváhal 
s Polákem, tento ho připravil o medaili. 
5. místo Šimonovi na nominaci stačí. 
Výkony Venduly Mecové se v posledním 
období výrazně zlepšují. Dokázala ovlád-
nout každý začátek zápasu a dostat se do 
vedení. Ještě však není schopna takticky 
udržet vítězství do konce utkání. Přesto jí 
dobrý výkon postačil ke skvělé bronzové 
medaili. Stříbro v kategorii mladších žaček 
vybojovala také Eliška Kubíčková ze 
Skalice. Všichni naši zástupci vybojovali 
dohromady 30 vítězných utkání. O mimo-
řádně náročné konkurenci v žákovských 
kategoriích svědčí až 51 místo největšího 
Moravskoslezského klubu Baníku Ostra-
va. Našim borcům blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci.
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Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice 
podzim  2015/2016

Ojedinělou součástí přípravy letošní 
podzimní soutěže byla elektronizace celé 
administrace soutěží. A tak kromě povin-
ného kamerového snímání zápasů jsme 
museli zrealizovat i tento krok. Technické 
vybavení, instruktáže a navedení vstup-
ních dat včetně fotografi í bylo náročné 
jak fi nančně tak časově. 

V týmech došlo ke značným střídání 
hráčů, takže práce pro zahájení letošní 
podzimní soutěží bylo víc něž dost.

Značné úsilí bylo věnované údržbě 
travnaté plochy. Její stav nás již delší dobu 
dosti trápí. Je nutné pomýšlet na její revi-
talizací. Nerovnost terénu,  neuspokojivý 
půdní stav pod drnem velmi ztěžuje její 
udržení k herní způsobilosti. A přidá-li se 
letošní suché letní období prověřující stav 
zastaralého zavlažovacího zařízení je třeba 
ocenit práci na údržbě našeho hřiště. Byla 
provedená oprava  posezení, připravuje se 
oprava střešních vikýřů

Díky dostačujícímu počtu hráčů se 
nám opět podařilo přihlásit tři mládežnic-
ké kategorie.

1. Před Přípravka 

- ročník 2008 a mladší

Tyto mladé nadšence fotbalu jsme 
přihlásili  do tří kolového turnaje,první kolo 
se konalo v Nošovicích. Tohodle turnaje 
se zúčastní celkem třináct týmů v prvním 
kole jsme odehráli tyto utkáni.

Raškovice   - Staré Město   3 - 5                                                   
Nošovice B - Raškovice    1 - 3
Raškovice   - Fryčovice B  10 - 0

Raškovice   - Brušperk „děv“   1 - 3
F-M             - Raškovice    2 - 9
Kozlovice    - Raškovice    4 - 3

Další kolo se konalo ve Frýdlantě 11.10.

Sestava týmu - Michna Marek,Gavel 
Lukáš,Strnadel Daniel,Jakub Gardoš,Na-
myslo Patrik,Ručka Michal,Kutěj Václav.  

2. Starší Přípravka

V téhle kategorii jsme zaznamenali 
největší změnu týmu čtyři hráči se zá-
kladu postoupili do žáků a byli nahrazeni 
novými. Po prvním hracím  kole jsem byl 
mile překvapen. Jejich nasazení a chuť 
hrát byla obrovská, také se to ukázalo na 
výsledku. Tohle jsou výsledky úvodních 
dvou utkáni.

 
Nošovice   - Raškovice  0 - 5
Raškovice - Staré Město   4 - 4  



32

Sestava týmu - Pohludka Ondřej,-
Velčovský Tomáš, Čapčuch Filip,Hrabec 
Petr, Ochman Vojtěch, Dorociak Dominik, 
Michna Marek, Strnadel Daniel, Gavel 
Lukáš, Namyslo Patrik

3. Starší žáci   

Do téhle věkové kategorie nám přibyli 
čtyři mladší hráči, kteří to mají mnohem 
těžší díky věkovému rozdílu, hrají tu roč-
níky 2001-2004. 

Raškovice - Dobratice    2 - 5
Nebory      - Raškovice    3 - 6
Raškovice - Vojkovice    5 - 4
Sedliště     - Raškovice  15 - 0

Sestava týmu - Havlík Adam,Šulc 
Marek,Novák Vít,Holý Nikodem,Horečka 
Filip,Ochman Matyáš, Pohludka Ond-
řej,Staroba Jiří,Koloničný Václav,Pavlík 
Vojtěch, Leštinský Jiří,Horečka Viliam.

Rádi přivítáme mezi nás nové kluky 
i holky které baví fotbal. Tréninky se 
konají každé

Pondělí a středa od 16 hodiny na fot-
balovém hřišti.

Bližší informace na tel. 739 512 234 
Martin Michna

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Sedliště 5 5 0 0 86:6 15

2 Baška 5 4 0 1 57:10 12

3 Vojkovice 4 3 0 1 33:11 9

4 Dobratice 4 3 0 1 23:5 9

5 Řepiště 4 3 0 1 30:15 9

6 Janovice 5 3 0 2 24:14 9

7 Raškovice 4 2 0 2 13:27 6

8 Ostravice 4 1 0 3 12:22 3

9 Nebory 5 1 0 4 15:46 3

10 Lučina 5 0 0 5 4:62 0

11 Metylovice
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Dorostenci

Trenéři Feike Richard a Kuboš Miro-
slav sehrávají pozměněný málopočetný 
tým dorostenců, jehož nejzkušenější hráči 
postupně doplňují mužský kádr. 

Muži

Mužstvo Raškovic, které na konci loň-
ské sezóny opustilo po dlouhých a úspěš-
ných 13 sezónách 1.A třídu (6.nejvyšší 
soutěž), začalo přípravu na novou sezónu 
2015/2016 16.července na místním hřišti. 

Kádr mužů doznal oproti minulé sezóně 
mnoha změn, několik hráčů ukončilo hosto-
vání, přerušilo nebo úplně ukončilo kariéru. 
Na toto bylo nutné zareagovat a přivést do 
klubu nové tváře což realizovali M. Poledník 
s L. Jančálkem, rovněž byl tým doplněn 
nadějnými dorostenci a dostal novou tvář. 
Kostru týmu se nám podařilo udržet, (Škola, 
Kacíř, Musálek, Juřica…), což je pro novou 
sezónu a zároveň výzvu do dalších let velmi 
důležité. Změna nastala i na postu hlavní-
ho trenéra, Miroslava Onufera vystřídal 
David Šindler, kterému jako v předešlých 
sezónách bude dělat asistenta Miroslav 
Poledník. Nalosování jsme byli do 1.B třídy 
skupiny C, která se již před dlouhými léty 
v Raškovicích hrála. Soupeřit budeme tudíž 
z několika sousedy, a to například Dobrá, 

Tošanovice, Hnojník a Smilovice, což určitě 
diváky potěší a na tyto derby přitáhne na 
náš stadion v hojném počtu. Během pří-
pravy jsme sehráli 2 utkání, s Vojkovicemi 
a Tichou, která nám napověděla, že 1B bude 
mít a má určitě vysokou herní kvalitu. 

Změny v kádru: 

Skončili: Škola V, Špadt, Boraň, Kopecký, 
Vochta, Vlček, Zeman 
Přišli: Maťata (dorost), Kaňok, Mojžíšek 
(Liskovec), Baran (Baška), Smital (St Měs-
to), Zajac, Dušík (FnO) 
Podoba kádru pro novou sezónu

vypadá takto: 

Platoš, Pavelek, Škola, Kacíř, Šalata, Ba-
ran, Škapa R, Škapa J, Musálek, Zajac, Ju-
řica, Smital, Dušík, Musil, Kaňok, Kučák, 
Koláček, Feike, Mojžíšek, Maťata, Klimek 
Doplňují dorostenci: Muroň, Guizur, Blahuta 
Trenér: David Šindler 
Ved. mužstva: Miroslav Poledník 
Očima trenéra: Kádr mužstva se dost změ-
nil, přišlo mnoho nových šikovných kluku, 
je potřeba je do týmu zapracovat a vytvořit 
opět dobrou partu, která bude trénovat 
a hrát pro radost a bude to vše klapat jak 
má. Samozřejmě to nepůjde ze dne na 
den a proto žádáme fanoušky o trpělivost 
a podporu jako v předešlých ročnících. 

VK RAŠKOVICE (volejbal, ASPV) www.vkraskovice.cz

TURNAJE POŘÁDANÉ VOLEJBALOVÝM KLUBEM 
RAŠKOVICE v roce 2015

FINÁLE LETNÍHO POHÁRU LUMÍRA HAJDŮŠKA – 18.6.2015 - 2. ROČNÍK 

Letní pohár Lumíra Hajdůška se koná v období květen a červen. Letos se soutěž 
hrála v 5. kolech, v 5 různých tělocvičnách nebo antukových kurtech a účastnilo se ji 16 
družstev okresu Frýdek-Místek. Finále pořádal VK Raškovice na volejbalových kurtech 
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za účasti všech 16 družstev, předsedy okresního volejbalového svazu p. Pečinky 
a samotného zakladatele „trojičkového“ volejbalu v okrese p. Lumíra Hajdůška. 

MINIŽÁCI A MINIŽAČKY - Celkové pořadí.

1. VK Beskydy Frýdlant B  64b.   9. ŠSK Beskydy C  35b.
2. VK Raškovice A  57b. 10. TJ Sokol Frýdek B  25b.
3. VK Frýdlant A   55b. 11. VK  Frýdlant  B  24b.
4. ŠSK Beskydy A  51b. 12. VK Raškovice B  19b. 

5. VK Beskydy Frýdlant A  47b. 13. Sokol Frýdek D  17b.
6. TJ Sokol FM C  46b. 14. VK Frýdlant  C   15b.
7. TJ Sokol Palkovice B  39b. 15. TJ Sokol Frýdek  A    8b.
8. TJ Sokol Palkovice A  36b. 16. ŠSK Beskydy B    6b.

MALÁ CENA BESKYD – sobota 20.6.2015 – 38. ročník žaček, 44. ročník žáků

ŽAČKY - Konečné pořadí:  ŽÁCI – Konečné pořadí:

1. Nový Jičín    1. ŠSK Beskydy A
2. VKB Frýdlant n/O A   2. VK Ostrava A
3. Sokol FM A    3. ŠSK Ostrava
4. Sokol FM B    4. VK Frýdlant A
5. VKB Frýdlant   B   5. VK Ostrava B
6. VK Raškovice    6. ŠSK Beskydy B
7. Sokol FM D    7. VK Frýdlant B  
8. Sokol FM C

MALÁ CENA BESKYD–neděle 21.6.2015–juniorky, kadetky, junioři,

kadeti–17. ROČNÍK

V neděli se sjelo na turnaj 14 družstev juniorek a 4 družstva juniorů z celého Morav-
skoslezského kraje. Bohužel po zahájení turnaje v 9.00 hodin se odehrála z důvodů 
vydatného deště jen 2 utkání. Po hodinovém čekání se většina družstev rozhodla 
z turnaje odhlásit.  Na příznivější počasí vyčkala jen družstva juniorek z Českého Těšína, 
Bruntálu a Raškovic. Turnaj byl tedy zahájen znovu, avšak po 1,5h se opět rozpršelo. 

TURNAJ SMÍŠENEK – 8. ROČNÍK

1. Radegast     7. Valaši
2. Tatran Turček     8. Nováčci 
3. Raškovice     9. Aura 
4. Hovězí plecko   10. Dan Team 
5. S.T.O.H.   11. ČSAD F-M 
6. Obnova   12. Citrus 
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POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA – sobota 15.8.2015 – ženy, juniorky – 29. ročník

Turnaje se účastnilo celkem 21 družstev žen a juniorek. Družstva byla rozdělena 
do 5 skupin 4x4 a 1x5. Když se kolem 15 hodiny dohrávala utkání ve skupinách, přišla 
dešťová přeháňka takového rozsahu, že se již v turnaji nedalo pokračovat. Ceny byly 
rozděleny mezi všechny družstva, která v areálu čekala nepokračování do posledních 
okamžiků.

MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA – neděle 16.8.2015 – muži, junioři – 56. ročník

Turnaje se opět účastnilo celkem 21 družstev. Družstva byla rozdělena do 5 skupin 
4x4 a 1x5. Turnaje se opět účastnila družstva ligových soutěží a družstva se součas-
nými i bývalými extraligovými hráči.

Konečné pořadí:

1. OGAŘI  2. MORÁVKA B  3. MORÁVKA A  4. NO MERCY

POJĎTE HRÁT VOLEJBAL

KLUCI !!!

Mezi kluky se šíří mylná informace, 
že volejbal je sport pro holky. Nevíme, 
kdo tento mýtus ve škole mezi kluky šíří 
a velice nás to všechny volejbalové fandy 
mužského volejbalu mrzí. 

Trochu historie

Kdo se domnívá, že v Raškovicích 
tradice chlapského volejbalu není, velice 
se mýlí. Dokazuje to nejen historie, ale 
i současnost. Nepřetržitě od založení 
volejbalového oddílu v roce 1953 se 
hraje v Raškovicích okresní přebor mužů. 
V osmdesátých letech se hrál dokonce 
krajský přebor mužů. Také mládežnická 
družstva chlapců nejsou v Raškovicích 
výjimkou, největší úspěch zaznamena-
la žákovská a dorostenecká družstva 
chlapců v době trenérů p. Slováčka a p. 
Lyska v osmdesátých letech (Petr Lysek, 
Jiří Biolek, Daniel Mader, Libor Štefek, 
Miloslav Minks, Karel Koždoň). Další 

rozvoj chlapeckého volejbalu nastal od 
roku 1996, kdy p. Sonnek založil družstvo 
žáků, které vyhrálo okresní přebor žáků 
a se kterým následně vyhrával utkání 
krajského přeboru juniorů (Jan Kačmařík, 
David Holinka, David Kozel, Petr Kaňok, 
Kamil Bulko, Ladislav Zajíc, Carbol Mar-
tin, Mašín Petr). Další generaci chlapců, 
která hrála v letech 2000 – 2005 úspěšně 
několik let krajský přebor žáků a juniorů, 
trénovala p. Sonnková a následně p. Skot-
nica (Petr Hopják, Aleš Hopják, Martin 
Špadt, Tomáš Vochta, Jan Tinka, Adam 
Tkáč, Jakub Bohačík, Vojtěch Bažina, 
Adam Marčan).

Současnost

Poté již v dalších letech chlapců ubývá, 
na šestkový volejbal krajského přeboru 
není hráčů dostatek, hrají tedy jen volej-
bal trojic. Šestnáctiletí kluci pak doplňují 
družstvo mužů, někteří přestupují nebo 
hostují v Sokole Frýdek-Místek (Vojtěch 
Biolek, Ondřej Kopera, Patrik Taichman, 
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Vojtěch Bohačík, Ladislav Vrubel), kde 
hrají úspěšně extraligu kadetů a následně 
juniorů. Před pár lety se družstvo žáků, 
hrající okresní přebor rozpadlo. Lepšími 
podmínkami nám začalo konkurovat ŠSK 
Beskydy a někteří chlapci nám bohužel 
odcházejí (Mario Stach, Hejčík Marek, 
Hejčík Tomáš, Hadáček Michal), zbývající 
hráči tak nemají spoluhráče a s volejbalem 
tak skončili. V současnosti se nám stále 
nedaří poskládat družstvo žáků na šestko-
vý volejbal. Hrajeme proto s chlapci zatím 
okresní přebor trojek a okresní přebor 
šestek, kde je možno hrát s družstvem 
smíšeným (holky+kluci). Muži však již ně-
kolik let hrají okresní přebor na předních 
příčkách, v loňském roce dokonce okresní 
přebor mužů už po druhé vyhráli. Za muže 
letos hrají: Jiří Biolek, Stanislav Novotný, 
Marek Stříž, Aleš Kolář, Vojtěch Biolek, 
Jakub Šprla, Patrik Taichman, Dalibor 
Rajnoch, Martin Carbol, Michal Hadáček 
(návrat z ŠSK Beskydy)

Volejbalová utkání mužů
v Raškovicích a na Morávce

Pokud se chcete podívat na kvalitní 
mužský volejbal a přesvědčit se, že se zda-
leka nejedná jen o sport pro holky, můžete 
navštívit ligová utkání družstva Lignum 
Morávka (družstvo složené z výborných 
hráčů Ostravy, Havířova, Palkovic a v před-
cházejích sezónách doplňovali družstvo 
také chlapi z Raškovic ), mistrovská utkání 
okresního přeboru mužů z Raškovic (za 
VK Raškovice hrají pouze Raškovičtí hráči 
nebo hráči z okolních vesnic, kteří jsou 
členové VK Raškovice) nebo opět za rok 
v srpnu tradiční turnaj Memoriál Josefa 
Saláta na volejbalových kurtech v Raško-
vicích, kterého se účastní družstva hrající 
i extraligovou, nejvyšší soutěž ČR.  

VK Raškovice však chce nadále pokra-

čovat v tradici chlapeckého volejbalu 

a vychovat tak další generaci volejbalistů, 
kteří by obec Raškovice reprezentova-
ly v soutěžích 
Moravskoslez-
ského kraje.

Proto kluci 

(žáci základní 

školy)

neváhejte 

a přijďte mezi 

nás…

A DĚVČATA !!!

Každý rok se nám do volejbalového oddílu 
hlásí nová děvčata a tak o tradici ženského 
volejbalu nemáme takové obavy. Přesto 
bývaly doby, kdy děvčat z jednoho ročníku 
bylo daleko více.

Trochu historie

V historii jsme v ženském volejbalu dosáhly 
největšího úspěchu postupem žen do 
krajského přeboru 1. třídy v letech 2000-
2001, přičemž krajský přebor žen 2. třídy se 
v Raškovicích hraje nepřetržitě bezmála 15 
let (Eva Blahutová, Zdeňka Vajdová, Alena 
Vrublová, Jana Bartošová, Šárka Sonnková, 
Věra Kurečková, Markéta Muroňová, Soňa 
Jerglíková). V mládežnickém holčičím volej-
bale se jako žačky, kadetky nebo juniorky 
pohybujeme v soutěžích krajského přeboru 
již od let osmdesátých, kdy úspěšnou éru 
s děvčaty začala p. Lysková (Karla a Ivana 
Pavlásková, Šárka Vašků, Eva Hlaváčová, 
Věra a Ivana Stachová, Alena Vrublová, 
Jana Bartošová, a další). Největším úspě-
chem je pravděpodobně rok 2011, kdy 
juniorky postoupily do 4-členné skupiny 
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o postup do 1. ligy juniorek pod vedením 
p.Sonnkové (Veronika Jerglíková, Barbora 
Pavlásková, Sylvie Bruncková, Martina 
Valošková, Ida Sikorová, Dana Kobylková, 
Tereza Bruncková, Zuzana Piskořová, Ka-
mila Valošková). 

Současnost

V současnosti nám skončila další gene-
race děvčat, která nás reprezentovala 
v krajských přeborech od žákovských let. 
Některá děvčata doplnila družstvo žen 
(Barbora Ivánková, Eliška Vaňková, Tereza 
Bruncková), Míša Hadáčková pokračuje 
v Sokole Frýdek-Místek,kde bude hrát 
extraligu kadetek, některá bohužel ze 
studijních nebo osobních důvodů ukon-
čila činnost. Nastupuje však další mladá 
generace, děvčata 6-8. třídy, kterým za-

číná letos působení v krajském přeboru 
mladších žaček a plynule tak navazujeme 
na předchozí generace. Holčičí volejbal 
tak z krajských soutěží nezmizí.

Volejbalová utkání žen
v Raškovicích 

Pokud se chcete podívat, jak hrají ženy 
v Raškovicích, neváhejte a přijďte se 
podívat na mistrovská utkání krajského 
přeboru do tělocvičny na Morávku.

Děvčata máte-li 

chuť hrát volej-

bal a posílit naše 

řady, přijďte mezi 

nás…

čas družstvo trenér/zodpovědná osoba

pondělí 16.00-18.00 volejbal 6.- 9.třída Šárka Sonnková, Jan Sonnek

 18.00-19.30 volejbal ženy Alena Vrublová

úterý 15.00-16.00 volejbal 1.- 2.třída Markéta Muroňová

16.00-18.00 volejbal 3.- 5.třída Eva Blahutová

 18.00-19.00 ASPV PILATES Dája Holečková

středa 16.30-17.30 ASPV rodiče s dětmi Hanka Felcmanová

čtvrtek 16.00-18.00 volejbal 6.-9.třída Šárka Sonnková, Jan Sonnek

 18.00-19.00 ASPV balony Hyrníková

SEZÓNA 2015/ 2016

ROZPIS TRÉNINKŮ A CVIČENÍ ASPV
V TĚLOCVIČNĚ V RAŠKOVICÍCH
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ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ VŠECH KATEGORIÍ

domácí utkání se hrají na volejbalových kurtech od října pak v tělocvičně ZŠ Morávka

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ – rozpis + výsledky k 20.9.2015

1. kolo 2.09. 18:00 VK Raškovice-SK Třanovice 3:0 (14,14,22)

2. kolo 4.09. 18:00 VK Raškovice-TJ Sokol Nýdek 1:3 (17,-21,-22,-23)

3. kolo 11.09. 18:00 TJ Sokol Palkovice B-VK Raškovice    3:2 (20,-23,22,-19,6)

4. kolo 17.09. 17:30 VK Raškovice-VK Karviná 0:3 (-16,-11,-18)

5. kolo 25.09. 18:00 TJ Sokol Mosty u Jablunkova - VK Raškovice

6. kolo 02.10. 18:00 VK Raškovice - TJ Sokol Frýdek- 
Místek

7. kolo 09.10. 18:00 TJ Sokol Staříč - VK Raškovice

8. kolo 13.10. 18:00 VK Raškovice - TJ Sokol Hnojník

9. kolo 23.10. 18:00 TJ TŽ Třinec - VK Raškovice

KRAJSKÝ PŘEBOR 2. TŘÍDY ŽEN - rozpis

1.-2. kolo 04.10. 10:00 SK Slezan Orlová - VK Raškovice

3.-4. kolo 11.10. 10:00 VK Raškovice - SK Metylovice

5.-6. kolo 8.10. 09:00 TJ Sokol Kozlovice - VK Raškovice

7.-8. kolo 24.10. 10:00 VK Raškovice - TJ TŽ Třinec

9.-10.kolo 15.11. 09:00 TJ Ostrava - VK Raškovice

11.-12.kolo 21.11. 11:00 TJ Hlučín - VK Raškovice

13.-14. kolo 28.11. 10:00 VK Raškovice - VK Polanka nad Odrou

KRAJSKÝ POHÁR MLADŠÍCH ŽAČEK 

Termíny turnajů:

2015    2016:

kvalifi kace 10.10. Bílovec  4.tur.  23.1.

1.tur.  7.11.   5.tur.  6.2.

2.tur.  21.11.   6.tur.  5.3.

3.tur.  12.12.   7.tur.  19.3.

Mistrovství ČR 8.-10.4. 2016
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    Wellness poradna  
             úterý 15-17 hod. 
              na obecním ú ad  v Raškovicích 
 

               Osobní poradenství  pro Váš zdravý životní styl 
                                  
                                    Co získáte? 

 
 m ení na speciální váze TANITA – zdarma 

 výklad m ení  200,- K   s ochutnávkou produktu 

 info o vvnit ní výživ  , sspeciální sportovní výživ , ccílené výživ  

 info o nnové kompletní kosmetické ad  

 nov  3-denní balí ky na ochutnávku za 450,- K  
 dále osobní poradenství pro klienty, p ístup na katalog  

produkt , kontrolní m ení, slevy na produkty, slevové lenství atd. 

 

                       736  436  538  
                     konzultace.zurkova@seznam.cz 
 www.novyzivotnistyl.webgarden.cz 
 
           „Nejmocn jší je ten, kdo p em že sám sebe“ 
        Jana Ž rková   

OKRESNÍ PŘEBOR ŽACTVA – šestkový volejbal 

Za VK Raškovice bude hrát smíšené družstvo chlapců a děvčat ze 7.-9. třídy.
Budeme hrát 1x měsíčně v sobotu od října 2015 do dubna 2016. 

OKRESNÍ PŘEBOR ŽACTVA – trojičkový volejbal

Za VK Raškovice bude hrát družstvo chlapců nebo děvčat ze 6.-7. třídy.
Budeme hrát pravděpodobně každou první středu v měsíci. Začínáme 7.10. 2015.

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL

Hraje se 1x měsíčně převážně v neděli ve Frýdku-Místku nebo v Ostravě. Za VK Raš-
kovice budou hrát děti z 1.-5.třídy.

PODĚKOVÁNÍ

VK Raškovice z.s. děkuje p. starostovi Jiřímu Blahutovi spolu se zastupiteli obce Raš-
kovice za fi nanční podporu, bez které by klub nemohl modernizovat areál volejbalových 
kurtů a p.ředitelce ZŠ a MŠ Raškovice Mgr. Haně Kachtíkové za vynikající spolupráci 
při organizaci tréninků v tělocvičně ZŠ Raškovice.

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
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

Volně ložená paliva Balená paliva (25kg) 
Černá kostka Černá kostka * 
Hnědá kostka (Most) Černý hrášek * (do automatů) 
Hnědý ořech 2 (Bílina) (do automatů) Černý ořech * 
Brikety Rekord 6“ (15 cm) Hnědá kostka (Most) 
Koks ořech 2 Hnědý ořech 2 (Bílina) * (do automatů) 
 Brikety Rekord 6“ (15 cm) 

 

Volně ložená paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

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

A navíc: u nás máte možnost využít služby skládání volně ložených 
paliv pásovým dopravníkem až do sklepa! 

* tato paliva jsou k dispozici také na paletách (40 pytlů = 1t) s možností 
složení hydr. rukou i přes plot! Při odběru min. 3 palet doprava zdarma! 

 

 

 

 
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Uhelné sklady Raškovice 
areál býv. JZD u Stříže 
Raškovice Kamenec 
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WWW.INTERNET-RASKOVICE.CZ
MCnet, s.r.o.  |  J. Opletala 924, 738 01  Frýdek-Místek  |  Tel.: +420 558 113 444  |  E-mail: doma@mcnet.cz

„Komplexní řešení v IT“

Pro seniory a ZTP SLEVA 20% z běžných cen. 
Při přechodu od jiného poskytovatele SLEVA 30% na první 4 měsíce. 

Cena od 330,- Kč / měsíc

„Komplexní řešení v IT“

Pro seniory a ZTP SLEVA 20% z běžných cen.
Při přechodu od jiného poskytovatele SLEVA 30% na první 4 měsíce. 

Cena od 330,- Kč / měsícINTERNET pro Vás

INTERNET pro Vás

 
V m sících listopad, prosinec od 1.11. –  23.12.2015, 

po p edložení tohoto inzerátu, 
p i nákupu  nad 700,-K  a platb  v hotovosti 

sleva 10%   na zboží skladem. 

Nevztahuje se na zboží za ak ní ceny. 
Nabízíme :    sádrokartony,  izolace, pórobeton, tvárnice základové betonové 
výrobky, maltové sm si, sypké hmoty, hutní  materiál, materiál  pro vodo-topo 
a  kanalizaci,barvy, spojovací  materiál, elektro, ná adí, pracovní od vy a další. 

Kde nás najdete ? 
Stavebniny Nováková s.r.o., Vyšní Lhoty 288,739 51 Dobrá 

Tel.: 558 692 777, 558 692 823; www.stavebniny-novakova.cz 
Na Vaší  návšt vu se t ší kolektiv zam stnanc . 



Vydává Obecní úřad Raškovice, ev. č. MK ČR E150024. Náklad 850 ks.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. 
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Hasičata v Praze – dvě zlatá umístění - viz strana 15

Nový „Mezinárodní mistr“ Kristýna Maťaťová - viz strana 16



61 let meteorologické stanice na Lysé hoře


