
© Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek

Ocenění členů SPCCH k 25. výročí organizace

Ocenění zasloužilých pracovníků Republikovou radou ČR, 
předáním šperků ve tvaru srdíček „Srdce pro civilky“. w
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Blahopřání k vánočním svátkům 

Zápis do 1. tříd, informace ZŠ a MŠ Raškovice 

Informace úřadu, kronikářů, spolků
a zájmových organizací
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Ať se Vám v novém 
roce � lní všechny sny,
ať láska se štěstím � ovoní Vaše dny,
ať máte hodně štěstí a zdraví,
ať máte hodně � átel, kteří s Vámi slaví. 

Mikulášská nadílka
A zase přišli ….

V pátek 4. 12. 2015 přišel mezi naše děti Mikuláš            
a čerti. Předškolákům, školákům, hodným dětem 
ale i těm raráškům rozdali celkem 426 balíčků.

Děti Mikuláši a čertům za nadílku poděkovali 
formou říkanek, básniček a písniček. Všichni určitě 
doufají, že příští rok opět přijdou.

Za to, že nadílka byla bohatá patří dík nejen Obci 
Raškovice, ale taky Obci Pražmo, Obci Morávka, 
Obci Vyšní Lhoty, Obci Dobré a Obci Dobratice.

      Děkujeme
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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

Ordinace Gynekologie Raškovice - MUDr. Andrea Polová,

GYNFM POLOVÁ s.r.o. – tel.: 725 382 813

budeme ordinovat tyto dny: 

Pondělky:     7., 21.    7.30-12.00

Středy:         2., 9., 16.  10.00-12.00 12.30- 16.00

V případě akutních potíží při omezeném provozu je možné ošetření 
v ordinaci ve Frýdku - Místku, Dr. Vančury 401, kontakt  viz www.gynfm.cz
nebo telefonicky 558 631 697, 724 824 673

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař, tel.: 597 457 478, 776 202 709

17. - 18.12    Dovolená

22.12.   zkrácená ordinační doba do 15 hod.

23.12.   zkrácená ordinační doba jen do 12,00 hod

30. - 31.12.  Dovolená

O dovolené zástup MUDr. Milan Crha, ordinace Morávka, tel.: 558 691 066, 728 471 064

MUDr. Marie Mácová – dětská lékařka, tel.: 733 685 195

17.12. ČT   9,30 – 11,00 Morávka

23.12. ST 12,30 – 11,30 Raškovice

30.12. ST 13,00 – 15,00 Raškovice

31.12. ČT Akutní stavy ošetří MUDr. Kačerová Iva, Dětské středisko 

  Dobrá, tel.č. 558 641 266 v ordinačních hodinách 7,30 – 10,00 

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ O VÁNOCÍCH
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Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(dále jen „místní poplatek – odpady“)
Splatnost místního poplatku – odpady za rok 2015 byla do 31. 10. 2015, kdo nemá 

ještě poplatek zaplacený, ať tak učiní co nejdřív. Včas nezaplacený poplatek Obecní úřad 
Raškovice, jako správce tohoto místního poplatku, vyměří platebním výměrem a může 
ho navýšit až na trojnásobek.

Výše místního poplatku - odpady na rok 2016 

Značení popelnic v roce 2016

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

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.

Odpady, odpady, odpady...

Sběrný dvůr

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

    každou sobotu    8,00 – 11,00 hod.

• zavřeno:  25. 12. 2015 - 3. 1. 2016 včetně = DOVOLENÁ

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé 
lineární či úsporné zářivky je potřeba 
odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, 
proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důle-
žitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana 

životního prostředí před nebezpečnou 
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém 
množství obsažena. V jedné úsporné zářiv-
ce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá 
látka poškodit nejen životní prostředí, ale 
i naše zdraví. 

Osoby s trvalým pobytem v obci

• sazba místního poplatku pro osobu s tr-
valým pobytem v obci zůstává stejná, to 
je 500,- Kč/os./rok

• splatnost místního poplatku
 je do 31. 10. 2016

Chataři a chalupáři

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

• splatnost je do 30. 4. 2016

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete 
na našich stránkách: www.raskovice.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. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.do sběrné nádoby.

Odevzdejte Odevzdejte nefunkční zářivku nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Co patří do kanalizace, a co ne? Buďme ohleduplní 
k životnímu prostředí i vlastní peněžence

Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava 
dotéká stále více látek, které do odpadních vod 
nepatří. Způsobují provozní problémy, zvyšují 
náklady a zatěžují životní prostředí

Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění 

plastů, skla nebo papíru patří Česká 

republika k evropským premiantům, 

v kanalizaci ale často končí předměty 

a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty 

mohou poškozovat potrubí a další za-

řízení v kanalizační síti, zatěžují životní 

prostředí a působí technické problémy 

při odkanalizování a čištění odpadních 

vod. Objem nevhodných látek ve vodě, 

která přichází do čistíren společnosti 

SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě ne-

gativních dopadů na životní prostředí 

komplikuje a prodražuje proces odka-

nalizování a čištění. 

„Málokdo si při vaření uvědomuje, 
jak velké problémy v odpadu způsobují 
oleje a tuky, které do něj po použití běžně 
vyléváme. Tukové částice se při ochlazení 

shlukují a nabalují na sebe další odpad. 
Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit 
velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit 
ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poško-
zují a ucpávají kanalizační čerpadla. Tuk se 
také nalepuje na stěny stokových potrubí, 
nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny 
urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří 
do speciálních kontejnerů nebo do sběr-
ných dvorů,“ říká ředitel kanalizací SmVaK 
Ostrava Jan Tlolka.

Použité oleje jsou dále recyklovány 
a mohou najít upotřebení při výrobě ener-
gie, jako paliva nebo například při výrobě 
kosmetiky.

Problémy způsobují také zátky od lahví 
a jiné předměty, které na sebe v potrubí 
zachycují další odpady. Do kanalizace 
v žádném případě nepatří hygienické po-
třeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky 
do uší, nebo textilie, které se používají 
k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu mož-
nému ucpání.

Druhým důvodem je opětovné mate-
riálové využití, jež u zářivek v současnosti 
dosahuje 95–100 %. Využitím recyklova-
ných materiálů při další výrobě se šetří 
přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou re-
cyklací osvětlovacích zařízení se od roku 
2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro 
naši obec. Obyvatelé naší obce (mohou 
nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve 
sběrném dvoře Raškovice – Pražmo), na 
obecním úřadu nebo v elektro obchodě při 
nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží 
zářivky do specializovaných recyklačních 
fi rem, kde jsou z nich pro opětovné použití 
získávány především kovy, plasty, sklo 

a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mo-
hou znovu použít v kovovýrobě, například 
pro součástky jízdních kol. Z recyklova-
ných plastů jsou vyráběny zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť 
je znovu využívána v průmyslové výrobě. 
Sklo ze zářivek se používá jako technický 
materiál nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 
2014 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek 
a výbojek. To představuje 26 kg rtuti, která 
se díky zpětnému odběru nedostala do 
přírody. Bohužel stále téměř 60 % čes-
kých domácností nerecykluje a úsporné 
zářivky hází do komunálního odpadu. Prá-
vě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 
Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Spláchnutím do WC bychom se také 
neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. 
Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, 
kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému 
přísunu stravy se mohou nekontrolova-
telně přemnožovat.

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci 
nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel, 
zbytků barev apod. Když se dostanou do 
odpadní vody, mohou narušit fungování 
čistírny a způsobit ekologickou havárii.

„Může se to zdát triviální, ale z na-
šeho pohledu jde opravdu o zásadní 
problém. Negativní jsou dopady na ži-
votní prostředí, ale také na naši provozní 
činnost. Látky, které do odpadu nepatří, 
způsobují technické problémy, proces 
odkanalizování a čištění prodražují, což 
má ve svém důsledku dopad na každého 
z nás v částce, kterou platíme za odvádě-
ní odpadních vod (stočné). Kanalizační síť 
slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv 
odpadů, ať již v pevném nebo kapalném 
skupenství. To, co je možné do kana-
lizace vypouštět, jednoznačně určuje 
kanalizační řád,“ vyzývá k odpovědnosti 
generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol 
Pšenička. 

Společnost SmVaK Ostrava a.s. pro-
vozuje kanalizační síť s celkovou délkou 
1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je 
připojeno více než 525 000 obyvatel. 
V provozu je 111 kanalizačních čerpa-
cích stanic a 65 čistíren odpadních vod 
s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den, 
což odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. 
V roce 2014 bylo odkanalizováno téměř 
28 milionů m3 odpadních vod.

Co do kanalizace nepatří?

- Oleje a tuky používané především v ku-
chyni, ale i při dalších domácích pracích;

- Pevné předměty
- Zbytky potravin (biologický odpad);

- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, 
tyčinky do uší…);

- Chemikálie a další nebezpečné látky 
(barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí 
prostředky atd.);

- Léky (patří zpět do lékárny)

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody
 a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz 
www.smvak.cz

Pro editory

• Společnost Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím 
dodavatelem pitné vody v Moravsko-
slezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi 
přední fi rmy na vodárenském trhu v ČR.

• Hlavní výrobní činností je výroba a do-
dávky pitné vody a odvádění a čistění 
odpadních vod.

• V roce 2014 společnost vyrobila 
64 533 tisíc m3 pitné vody, což odpoví-
dá spotřebě na obyvatele a den u vody 
fakturované celkem 128 litrů, u vody 
fakturované domácnostem 87 litrů.

• Společnost SmVaK Ostrava a.s. pro-
vozuje kanalizační síť s délkou 1740 
kilometrů v 81 obcích. Na ni je připojeno 
více než 525 000 obyvatel. V provozu 
je 111 kanalizačních čerpacích stanic 
a 65 čistíren odpadních vod s celkovou 
kapacitou 279 682 m3 za den. V roce 
2014 odváděla společnost odpadní vodu 
ze 49 999 kanalizačních přípojek a bylo 
odkanalizováno téměř 28 milionů m3 
odpadních vod.

• Rozhodujícím vlastníkem společnosti 
SmVaK je Aqualia Czech S.L. 
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2016

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Informace – seismická měření v obci

Voda pitná (vodné)         35,39 Kč/m3 (bez DPH) 40,70Kč (vč.15%DPH)

Voda odvedená (stočné)       32,33 Kč/m3 (bez DPH)  37,18Kč (vč.15%DPH)

     Severomoravské vodovody a kanalizace
           Ostrava a.s., 28, října 169, 709 45 Ostrava 
      Ing. Albín Dobeš, PhD., ekonomický ředitel

Dne 18.12. 2015 bude vypsána výzva k dotaci kde budou stanoveny a upřesněny 
konečné podmínky pro získání dotace.

Bližší informace www.lokalni-topeniste.cz

PaedDr. Václav Průcha, místostarosta 

na území obce Raškovice v současné době probíhá pro naši fi rmu 2D seismické měření 
v rámci vyhledávání konvenčního (běžného) zemního plynu. 

V žádném případě se nejedná o průzkum na Shale gas (břidlicový plyn), na jehož 
výskyt v oblasti Beskyd ani nejsou podmínky.

Vlastní 2D měření je realizováno polskou fi rmou Geofi zyka Krakow a.s., prostřednic-
tvím její organizační složky Geofi zyka Krakow a.s. se sídlem v ČR

Jaromír Holuša, ředitel Divize Gasoil

UNIGEO a.s. | Místecká 329/258 | 720 00   Ostrava - Hrabová

e-mail: Holusa.Jaromir@unigeo.cz | www.unigeo.cz | www.unigeo.eu

telefon: +420 596 706 304, +420 602 775 288

DVĚ ZAJÍMAVOSTI ZE SPORTU

Téměř v každém vydání obecního čtvrtletníku se čtenářům snažíme přiblížit ně-
kterého z rodáků, který v určité oblasti přispěl svou činností k rozvoji Raškovic nebo 
zviditelnil obec širšímu okolí. Tentokrát jsme se zaměřili na sport.

Významný volejbalový

rozhodčí a funkcionář

Využíváme kulatého životního jubilea 
pana Ladislava Sysaly - 70 let, abychom 
čtenáře Rašky seznámili s mimořádnými 
výsledky, jichž dosáhl v odbíjené na ce-
lostátní úrovni. 

Jako mnoho hochů z Raškovic, tak 
i jeho přilákal na naše krásné kurty vo-
lejbal. Časté potíže s kotníkem ho však 
vyřadily z aktivní hry. Jaromír Vybíral, 
tehdejší legendární postava tohoto 
sportu v obci, přivedl Ladislava na dráhu 
rozhodčího. Jak se brzy ukázalo bylo to 
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skvělé řešení. Úspěšně 
absolvoval kurs rozhodčí-
ho III. třídy  v roce 1968. 
Hned rok nato už měl za 
sebou kurs II. třídy. Pět 
sezón poté, v roce 1974, 
zvládl kurs I. třídy. Násle-
dovaly výborně vykonané 
kvalifi kace na rozhodování 
II. ligy, I. ligy a extrali-
gy volejbalu. Od roku 
1980 byl na listině extra-
ligových rozhodčích a řídil 
utkání v této nejvyšší soutěži v ČSSR i ČR 
až do roku 2001, kdy pro věkovou hranici 
- 55 let - se musí rozhodcovská činnost 
ukončit a přejít do nižší soutěže. Za svou 
kariéru odpískal 2 910 utkání, z toho 444 
extraligových. Zúčastnil se, jako čárový 
rozhodčí, i dvou mistrovství Evropy a jed-
noho mistrovství světa v odbíjené.

Na tomto místě je třeba uvést, že 
stejného vrcholu v rozhodcovské čin-
nosti dosáhl další náš rodák (bohužel 
již nežijící) Ing. Petr Mácha. Svého času 
tak došlo k exkluzivní situaci: v seznamu 
16 extraligových rozhod-
čích byli dva z Raškovic. 
Láďa a Petr spolu ces-
tovali po republice od 
Aše až po Michalovce. 
Střídali se při pískání na 
empiru a u kůlu. Dle slov 
Ladislava byl Petr jeho 
nejlepším partnerem při 
soudcování a oba byli 
velmi žádanou dvojicí 
rozhodčích.

Vraťme se k Láďovi 
a přejděme do oblas-
ti jeho funkcionářské 
práce ve volejbalových 
orgánech. Nejdříve se 

zapojil do činnosti STK 
OVS (sportovně tech-
nická komise okresního 
volejbalového svazu). 
Jak jinak, i zde účinně za-
pracoval Jaromír Vybíral. 
Netrvalo dlouho a Ladi-
slav Sysala se postupně 
stal členem krajské STK 
a následně jejím předse-
dou. Dalšími jeho funk-
cemi bylo předsednictví 
v oblastním výkonném   

volejbalovém svazu (OVVS) a krajské 
rady OVVS. Současně byl členem před-
sednictva Českého volejbalového svazu 
(ČVS) v Praze a členem revizní komise 
ČVS. Před takovou aktivitou a vysokými 
posty Ladislava Sysaly do slova a do 
písmene třeba smeknout klobouk.

Nikdy nezapomínal na to, odkud vyšel 
a i ve volejbalovém oddílu a TJ Raškovice 
zastával řadu funkcí. Nechyběl skoro 
na žádném z našich tradičních turnajů 
v odbíjené, ať už jako rozhodčí nebo 
organizátor.

p. Sysala - třetí zleva, Ing. Mácha - čtvrtý zleva
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Vzhledem k výše uvede-
nému výčtu není divu, že je 
držitelem řady vyznamenání 
a ocenění:
Rok 1986 - Čestný odznak 
československého volejba-
lové svazu
Rok 2010 - medaile Ing. Vla-
dimíra Spirita Za zásluhy 
a rozvoj volejbalu 
- Vzorný rozhodčí

- Zlatý odznak ČSTV
- medaile k jubileím volejba-

lového svazu (60 a 75 let)
 Rok 2015 - Čestný člen 

ČVS
- Čestný člen Moravskoslez-

ského volejbalového svazu
- Čestný odznak české unie 

sportu za význam a vý-
jimečný přínos k rozvoji 
sportu

Mušketýři s hokejkou

Vychovat špičkového sportovce to 
žádá značnou míru obětavosti, píle, 
vytrvalosti a v neposlední řadě velkou 
fi nanční částku z rodinného rozpočtu. 
To všechno dobře vědí Jan a Václav 
Sonnkovi, jejich rodiče Šárka a Zbyněk 
i prarodiče Libuše a Jan Lyskovi. V rodině 
s bohatou sportovní tradicí se dva synové 
rozhodli pro kariéru hokejistů.

Starší Jan, narozen 2.dubna 1995, se 
z počátku věnoval i fotbalu, ale časem jed-
noznačně zvítězil hokej. Prvním impulsem 
se stal olympijský turnaj v Naganu. Inten-
zivně začal s hokejem v sedmi letech, kdy 
nastoupil do mládežnického kolektivu ve 
Frýdku-Místku. Na jeho vývoji se podíleli 
trenéři Kameník, Kurajský, Bobok a Šebes-
ta. Oddíl dosahoval časté úspěchy nejen 
v domácích soutěžích, ale i v zahraničí 
(např. na mezinárodním turnaji ve Francii). 
Jako mladší a starší dorostenec pak působil 
v Havířově. Třetím působištěm se stal HC 
Mladá Boleslav. Zde v extralize juniorů byl 
velice spokojen s partou hráčů i s trenéry 
Křivohlávkem a Žabkou. Mužstvo se dosta-
lo až do fi nále, kde podlehlo Chomutovu, 
jemuž jediné dvě branky vstřelil útočník 
Honza. V tabulce extraligy se v sezóně 
2014-2015 umístil mezi nejlepšími útoč-

níky na 7. místě. Ve svých dvaceti letech 
se vrátil zpátky do Frýdku-Místku. Prosadil 
se do kádru ambiciózního mužstva, které 
se stalo farmou extraligového Třince. 
Frýdecký oddíl vstoupil do letošní druholi-
gové soutěže velmi úspěšně a jeho cílem 
je jednoznačně postup do I. ligy. Musíme 
zdůraznit, že v mužstvu hrají pouze dva 
odchovanci Frýdku-Místku, kromě útočníka 
Sonnka ještě obránce Krutil. To, že se v ko-
lektivu starších a zkušených hráčů prosadil, 
je jeho veliký osobní úspěch.



www.raskovice.cz 12 / 2015

9

Mladší z bratrů Va-
šek, narozen 6.března 
1998, začínal v Raškovi-
cích s fotbalem, kterému 
věnoval 5 let. Následoval 
volejbal a tenis. Postu-
pem času však zvítězil 
hokej, zřejmě na základě 
příkladu bratra Honzy. Od 
roku 2004 trénoval v HC 
Frýdek-Místek - v žákov-
ské přípravce. Po krátké 
době se ustálil na pozici brankáře. Jeho 
trenéry byli Bobok a následně Palát. Od 
4. třídy do šestnácti let získával cenné 
zkušenosti ve speciálních prázdninových 
kempech. Do dvanácti roků byl žákovskou 
brankářskou jedničkou HC Frýdek-Místek. 
Ve třinácti letech, už jako gymnazista, 
přešel do hokejového klubu AZ Havířov. 
Zde působil pod vedením trenéra Miro-
slava Janečky jako první brankář nejdříve 

v kategorii starších žáků, od roku 2011 
v týmu mladšího dorostu. V současnosti 
už druhým rokem chytá za HC Havířov 
v extralize staršího dorostu. Zde vede ta-
bulku v počtu zásahů (403 ze 12 zápasů). 
Zároveň působí jako druhý brankář juniorů 
AZ Havířov v I. lize. V roce 2013 byl vyhlá-
šen nejlepším brankářem na juniorském 
mezinárodním turnaji v Liberci.

Kronikáři Anežka a Jiří Nitrovi

Vašek Sonnek při úspěšném brankářském zákroku.

Hodnocení činnosti r. 2015
– Klub seniorů Raškovice

Milí spoluobčané,
rok 2015 se chýlí ke konci a také Klub se-

niorů v Raškovicích bilancuje svou činnost.
Pravidelné schůzky, které jsou vždy 

první úterý v měsíci, byly obohaceny zají-
mavými přednáškami z oblasti cestování, 
světové architektury, ekologie, ochrany 
přírody a také kulturními a společenskými 
akcemi.V březnu jsme uspořádali kulturní 
odpoledne s cimbálovou skupinou Voj-
tek, tradičně se setkáváme při smažení 
vaječiny a grilování klobás s posezením 
v příjemném prostředí ve sportovních 
areálech volejbalu a fotbalu. Začátkem pro-
since jsme uspořádali Mikulášský večírek 
s programem, ve kterém účinkovali žáci 

ZŠ Raškovice.
Zúčastnili jsme se hudebně-literár-

ních večerů v místní knihovně, zájezdů 
na divadelní představení v Ostravě, 
které zajišťuje p.Zemanová. Členové 
měli možnost navštěvovat fi lmová před-
stavení hraná pro seniory v kině Vlast ve 
Frýdku-Místku.

Pro sportovní vyžití seniorů byl zajištěn 
bazén na Morávce, jednou měsíčně pořá-
dáme velmi oblíbený turnaj v bowlingu ve 
Frýdku-Místku. Pravidelně pořádáme turis-
tické vycházky do okolí (Visalaje, Ostravice, 
Malenovice, Morávka, Vyšní Lhoty apod.)

Na letošních zájezdech jsme navštívili 
zámek Bouzov, hrad Sovinec, arboretum 
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Paseky, skanzen v Rapotíně, Rajhradské 
vinné sklepy, byli jsme na exkurzi v pivo-
varu Litovel a na Dolních Vítkovicích.

Část seniorů pomáhala na Raškovic-
kém dni a také při zahrádkářské výstavě 
ovoce a zeleniny. 

30. prosince se uskuteční ještě tradič-
ní předsilvestrovská vycházka ze Zlatníku 
na Visalaje, na kterou srdečně zveme co 
nejvíce raškovických seniorů. Odjíždíme 
linkovým autobusem v 10.05h .

Závěrem chci poděkovat všem, kteří 
se na organizaci a přípravě všech akcí 
podíleli, panu starostovi a zastupitelstvu 
obce za fi nanční podporu, díky které mů-
žeme tyto akce uskutečňovat.

Do nového roku přeji všem hlavně 
hodně zdraví, rodinné pohody, hodně ra-
dosti a všem seniorům příjemně strávené 
chvíle při schůzkách a společenských 
akcích Klubu seniorů Raškovice.

Marie Dybová
Předsedkyně Klubu seniorů Raškovice

25. výročí založení
Svazu postižených civilizačními chorobami

Řekne-li se 25 let, to není tak dlouhý čas, 
lépe však zní čtvrt století.
Tedy tak dlouhou dobu žije naše organi-
zace SPCCH Raškovice z.s. Zrodem byla 
organizace zdravotně postižených už 
v první polovině minulého století se síd-
lem v Nižních Lhotách, která zahrnovala 
členy od Dobré až po Morávku a Dobra-
tice. Hlavním iniciátorem byl pan Marcis 
z Nižních Lhot (bylo 50-60 členů). Po 
jeho smrti by předsedou zvolen pan Emil 
Klimeš, který sídlo organizace přenesl do 
Raškovic. Od roku 1990 dostala organi-
zace nové směrnice, nový název „Svaz 
postižených civilizačními chorobami“.
V sousedních obcích pak vznikaly organi-
zace nové. Za dobu 25 let se zde vystří-
dalo několik předsedů. Prvním předsedou 
byl p. E. Klimeš, pak štafetu převzaly 
ženy: p. A.Kadlecová, p. Jana Majsová, 
která však záhy onemocněla a práce 
zůstala na jednateli p. Nitrovi až do roku 
2008, kdy hrozil zánik organizace (měla 
25 členů). Následovně se předsednictví 
ujala p. Růžena Muchová. K dnešnímu 
dni stoupl počet členů na 42. Ve výboru 
se také členové střídali, přesto se výbor 

snaží o co nejlepší činnost v rámci svých 
možností.
Hlavním programem je péče o zdraví :
Přednáška pracovnice VZP Ing. Uhrino-
vé – hovořila o připravovaném balíčku 
VZP pro své klienty, a zároveň probíhalo 
měření krevního tlaku přítomným.
Následovala přednáška Mgr. Richarda Peša-
ta o součinnosti okresního výboru SPCCH 
se základními organizacemi a seznámení 
s poskytovanými službami střediskem.
Velmi erudovanou přednášku o krvi, krev-
ních nemocech a jejich předcházení nám 
poskytla naše obvodní p. doktorka MUDr. 
Lenka Carbolová (byla úžasná).
Dále zajišťujeme rekondiční a relaxační 
pobyty, podáváme informace o zdravot-
ních pomůckách pro těžce nemocné 
a přispíváme na masáže.
V měsíci červenci jsme zorganizovali zá-
jezd do Rožnova na 22. ročník – „Oslava 
cechu pekařského“ s bohatým progra-
mem. Tropická vedra neodradila přes 35 
nejstatečnějších účastníků zájezdu. Když 
bylo nejhůř, zchladili jsme se ve stínu 
staletých velikánů a útočištěm nám byl 
i tamní nádherný dřevěný kostelík.
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Byli jsme velice rádi, že jsme se mohli 
spolu s přáteli tohoto zájezdu zúčastnit. 
Tolik pekařských dobrot rozmanitých chutí 
pohromadě jsme nikdy neviděli a nikdy 
neměli možnost ochutnat. Program 
v dřevěném městečku byl tak bohatý, že 
jsme málem zapomněli na čas. Překva-
pením pro nás byl ještě následný výlet na
Pustevny. Byl to krásně prožitý den. 
Děkujeme, pokud bude tento zájezd i příš-
tí rok, zase bychom určitě s Vámi rádi jeli.

Eva Raková

V rámci charitativní činnosti některé členky 
pilně pletly čtverečky na dečky pro africké 
dětičky Jelikož je Afrika daleko, daleko, 
ještě tam nedoletěly. Čekáme stále na 
odezvu.
Nezapomínáme také na sociální zařízení 
„Náš svět“ na Pržně.
Toť jen malé ohlédnutí za uplynulým rokem 
2015.

Činnost organizace SPCCH v České repub-
lice je uznávána a obětaví pracovníci byli 
u příležitosti 25. výročí založení oceněni Re-
publikovou radou šperkem ve tvaru srdíček, 
pětadvacet let členství pamětním listem, 
a mnozí diplomem - viz fota na obálce.
Ocenění si velmi vážíme, potěšilo nás.
SPCCH v ČR Praha,z.s., žádalo obec o za-
slání loga, chce tímto způsobem zviditelnit 
obec za poskytnutí příspěvku na ocenění 
dobrovolníků „Srdce pro civilky“.
Děkujeme obecnímu úřadu, klubu seniorů 
a spoluobčanům za podporu naší činosti. 
Zvláště pak děkujeme ředitelství základní 
školy a pěveckému tělesu Caro za překrás-
né a dojemné vystoupení na předvánoční 
besídce. Díky, díky!
V závěru přejeme všem občanům krásné 
prožití Vánočních svátků a pevné zdraví 
a štěstí po celý rok 2016.

Růžena Muchová
předsedkyně ZO SPCCH Raškovice

Vážení a milí,

letošní rok v Oáze zdravého a šťastné-
ho života v Raškovicích byl opět pestrý. 
Více než dvě desítky úspěšných absolven-
tů akreditovaného školení získaly kvalifi kaci

„lektor jógy II. třídy“ a další dvě desítky 
zahájily na podzim studium v novém škol-
ním roce, proběhla celá řada jednodenních, 
víkendových i delších seminářů, na které 
se sjeli účastníci ze všech koutů republiky, 

Škola jógy Karakal
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ale především: v pravidelných kurzech 
jsme se týden co týden setkávali s něko-
lika desítkami přátel z Raškovic a blízkého 
okolí. Vedle Hathajógy se saunou jsme 
vám v podzimním čtvrtletí nabídli další no-
vinku - ARTETERAPII. Zájem o PSYCHO-
HYGIENU ve formě ARTETERAPIE pod 
vedením malířky a ředitelky KARAKALU 
Lenky Kovalové byl tak velký, že místo 
zamýšleného jednoho kurzu úspěšně pro-
běhly rovnou dva. Hatha jóga se saunou 
i Arteterapie budou pokračovat i v dalším 
čtvrtletí, stejně tak pravidelné kurzy pro 
začátečníky i pokročilé, kde se společně 
setkáváme s pestrou škálou osmistup-
ňové jógy. Z vašich ohlasů se dozvídáme, 
že do Oázy vás mimo jiné přitahuje také 
hezké prostředí a skutečnost, že zde na-
cházíte to, co určitě potřebujeme všichni: 
chvíle pohody, čas, který máte sami pro 
sebe, načerpání energie. Po krátkých 
„prázdninách“ se budeme těšit na další 
setkávání, kurzy začnou v týdnu od 11. 
ledna - v té době už bude platný rozvrh na 
našich webových stránkách www.joga-
-karakal.cz nebo na stránkách obecního 
úřadu. Jste srdečně zváni.

Vážení a milí, přátelé, máme po-

slední příležitost setkat se v pravidel-

ných čtvrtletních kurzech se ZDEŇKEM 

ŠEBESTOU. Vyučuje jógu 60 let a dal 

nám na vědomí, že PSYCHOHYGIENA 

ve Frýdku a 1. ROČNÍK v Raškovicích 

v tomto zimním cyklu pravidelných 

kurzů budou jeho rozloučením s touto 

neuvěřitelnou etapou svého života, 

kdy po celou tu dobu se týden co tý-

den rozdává a vnáší světlo do života 

několika generacím přátel … 

Děkujeme za přízeň a podporu, a vám 
všem, kteří čtete tyto řádky, přejeme 
krásné, spokojené prožití závěru roku 
2015 a v roce 2016 ať jste zdraví a šťastní.

Učitelé Školy jógy KARAKAL

Skautské hnutí vzniklo před sto lety 
a má dnes přes 40 milionů členů. V České 
republice je přes 50 tisíc skautů, kteří jsou 
většinou registrováni ve spolku Junák – 
český skaut, z. s. 

Základní principy a poslání skautingu 
jsou nepřijatelné pro totalitní společenské 
systémy. Proto byl také Junák několikrát 
zakázán, ale v demokratické společnosti 
se dokázal znovu obnovit. Poslední obno-
va proběhla na konci roku 1989. 

První skautský oddíl na Pražmě po 
obnovení Junáka vznikl 4. září 1990, letos 

jsme tedy slavili 25 let od této události. 
Zpočátku to byl koedukovaný oddíl, tepr-
ve o rok později byl rozdělen na chlapecký 
a dívčí oddíl. Oba oddíly patřily až do roku 
1998 ke středisku Kruh Frýdek. V roce 
1998 byl zaregistrován další oddíl – klub 
dospělých. Tím byly splněny předpoklady 
pro vznik střediska na Pražmě. Právní sub-
jektivita byla středisku udělena 3.3.1998. 

Středisko patří počtem členů k nej-
menším v okrese Frýdek-Místek. Růst 
členské základny vystřídal v roce 2005 
několikaletý pokles. V posledních letech 

Oslavili jsme 25 let obnovení Junáka 
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se středisko opět rozrůstá. V současnosti 
má 90 členů, na čemž má svůj podíl také 
smíšený oddíl v Pusté Polomi na Opav-
sku, který je od svého vzniku v roce 2012 
registrován v našem středisku. 

Od roku 1990 užívají naše oddíly 
klubovnu v budově staré fary v Pražmě, 
docházejí sem i ti členové, kteří mají 
bydliště v okolních obcích, především 
v Morávce, Raškovicích, Krásné a Vy-
šních Lhotách. V roce 1993 jsme získali 
dotaci na opravu klubovny, která spočívala 
zejména v rekonstrukci vodovodních roz-
vodů v celé budově a pořízení přímotopů. 
Další finanční prostředky jsme začali 
shánět v roce 2008, kdy bylo dohodnuto 
přestěhování klubovny do jiné místnosti, 
v níž bylo nutné nejdříve vyměnit elekt-
roinstalaci, opravit stěny a strop, postavit 
krbová kamna, opravit okna a dřevěnou 
podlahu. Po skončení prací v roce 2012 
byla klubovna přestěhována. 

Od roku 1999 jsme několik let využíva-
li také klubovnu v budově vedle Obecního 
úřadu Morávka, která sloužila zejména 
dětem z Morávky. Oddíl z Pusté Polomi 
získal brzy po svém vzniku klubovnu v bý-
valé orlovně v Pusté Polomi. 

Naše oddíly i jednotlivé družiny se 
scházejí během roku na pravidelných 
schůzkách a výpravách. Také se pravidel-
ně účastní skautských závodů. V tomto 
směru byl zpočátku aktivnější dívčí oddíl, 
který nás vzorně reprezentoval zejména 
pravidelnou účastí v okresních kolech 
Svojsíkova závodu pro skauty a skautky 
a Závodu vlčat a světlušek. Později se při-
dal také chlapecký oddíl. Naše hlídky patři-
ly vždy k nejlepším v okrese a mnohokrát 
postoupily do krajského kola. Největšího 
úspěchu jsme dosáhli v roce 1999, kdy 
hlídky skautů i skautek postoupily až do 
ústředního kola, které se uskutečnilo v Ří-

čanech. Skautky v něm obsadily 5. místo 
a skauti jedenácté. Podobný úspěch 
zaznamenala v roce 2004 hlídka svět-
lušek, která díky vítězstvím v okresním 
a krajském kole postoupila do ústředního 
kola v Brně, kde skončila na 6. místě. Po 
několikaletém útlumu se teprve v roce 
2014 se podařilo vlčatům postoupit do 
krajského kola Závodu vlčat a světlušek, 
letos ve Svojsíkově závodě postoupily do 
krajského kola hlídka skautek z Pražma 
a hlídka skautek z Pusté Polomi. 

Vrcholem celoroční činnosti jsou letní 
tábory. Nejoblíbenějším tábořištěm bývala 
Hrčava, toto tábořiště již není dostupné. 
Nejčastěji jsme tábořili v Komorní Lhotce 
a na několika místech na Morávce, jednou 
v Bašce, v Trojanovicích, v Podolánkách 
a v Bílé. Kromě toho měli naši roveři také 
dva putovní tábory v Českém ráji a v ob-
lasti Pulčínských skal. 

Celosvětová působnost skautingu 
přináší možnost mezinárodní spoluprá-
ce. Na přelomu let 2002 a 2003 mělo 
středisko dokonce dvě skautky v ofi ciální 
delegaci Junáka na 20. světovém jambo-
ree v Thajsku. Středisko ovšem muselo 
zajistit nemalé fi nanční prostředky, což se 
nakonec díky mnoha sponzorům podařilo. 

Děkujeme všem příznivcům a spon-
zorům, kteří nás v uplynulých 25 letech 
podporovali. Díky jejich fi nanční pomoci 
jsme mohli uspořádat mnoho náročných 
akcí, pořídit potřebné vybavení, opravit 
klubovnu. Zvláště děkujeme obcím 
Pražmo, Morávka, Raškovice a Krásná 
za jejich příspěvky a dobrou spolupráci 
a Římskokatolické farnosti Morávka za 
bezplatné poskytnutí klubovny. 

Další informace najdete na webové 
adrese skautiprazmo.webnode.cz. 

Jindřich Vymětalík, vedoucí střediska
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Bilancování podzimního
období na škole…

V krásném adventním čase se bilancu-
je a hodnotí uplynulé období. Škola však 
bilancovat nemůže, neboť je v plném 
proudu.  Hodnotíme vždy až školní rok 
a ten je zatím dle vyjádření žáků v nedo-
hlednu.

Přesto můžeme být spokojeni s tím, 
jak školní rok běží, s šikovnými žáky, bdě-
lými pedagogy a ochotnými nepedagogy, 
kteří se snaží školu obohatit o nové věci, 
vytvořit příjemné a tvůrčí prostředí. Těší 
nás i enormní zájem rodičů o chod školy, 
ať už při spolupráci mimoškolní či přímo 
na dotváření výuky.

V letošním roce se pro žáky otevřelo 
28 kroužků, ve kterých mohou trávit 
odpolední čas, v nabídce jsou kroužky 
výtvarné, rukodělné, keramické, jazyko-
vé, taneční, míčové, zaměřené na jeden 
druh sportu, přírodovědné, myslivecké, 
divadelní, hudební, šachové a další. Jsme 
rádi, že můžeme nabídnout tak pestrou 
směs, aniž by to bylo naší povinností za-
jišťovat dětem vyplnění tohoto časového 
prostoru.

Rozvíjení dalších schopností a zájmu 
žáků je podporou talentu, který našim 
dětem neschází.

Letos jsme byli přizváni na řadu přehlí-
dek, soutěží a festivalů, kde mohou žáci 
ukázat, co dovedou a umí. Je za tím vším 

schována někdy i dřina a tvrdé úsilí žáků, 
učitelů, ale také rodičů, kteří jsou ochotni 
napomoci v přípravě a často i v přepravě, 
abychom na soutěž vůbec mohli vyrazit. 
Samotná účast a pak i zasloužený úspěch 
je vizitkou žáka, školy, obce, ale i rodiny.

Velkým oceněním školního pěvec-
kého sboru byla pozvánka na pražský 
festival Pražské Vánoce. Touto cestou 
bychom rádi poděkovali obcím Pražmo 
za sponzorský příspěvek 20.000,-Kč, obci 
Vyšní Lhoty za příspěvek 6.000,-Kč a obci 
Krásná za příspěvek 2000,-Kč, na zajištění 
třídenního pobytu v Praze, startovné, 
ubytování a dopravu. Pro žáky samotné 
bylo vystoupení zážitkem samo osobě. 
Poděkování patří všem pedagogům, 
kteří se na akci podíleli přímo i nepřímo 
organizačně.

Vánoční strom rozzářil oči všem dě-
tem, neboť byl spojen s vypouštěním 
balónků Ježíškovi, rozsvícením stromu 
před školou, zpíváním koled, jarmarkem 
a posezením ve škole.
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Na rozsvícení stromu před školou se 
podíleli i žáci, rodiče a obyvatelé obce, 
neboť příspěvek na zakoupení osvětlení 
byl pořízen z fi nancí, jež obec získává 
zpětným odběrem elektroniky a již vy-
sloužilých spotřebičů ve sběrném dvoře.

Letos se počasí chovalo spíše veli-
konočně, tak jsme si blížící se Vánoce 
připomněli alespoň koledami dětí z Klíčku, 
cukrovím a voňavou atmosférou ze jmelí, 
jehličí a čaje. Maminky a babičky se zcela 
překonaly v přípravě úžasných zákusků, 
koláčků i jednohubek ze slaného těsta. 
Kdo měl na co chuť, měl z čeho vybírat. 
Sladkou tečkou byl perníček s cukrovou 
polevou. Na chvilku se rodiče i děti za-
stavili, popovídali si, sešli se i ti sousedé, 
kteří se nemají čas během týdne potkat 
a pozdravit. Za přípravu akce si zaslouží 
poděkování šikovní žáci, učitelé i ochotní 
rodiče ze Sdružení rodičů.

V rámci projektů MŠMT a OPVKV Po-
čáteční vzdělávání jsme zakoupili do školní 
knihovny přes 300 nových knižních titulů, 
dalších 300 jich žáci najdou na čtečkách 
knih. Zejména mladší žáky vede projekt 
k četbě a nalézání světa fantazie a znovu-
objevování slova. Zájem o četbu je velký, 
dnešní děti nacházejí své hrdiny v oblasti 
fantasy, sci-fi , nepohrdnou však ani hrdiny, 
kteří oslovovali již jejich babičky a dědečky.

Nově jsme vybavili školní dílnu, 
v rámci nového ustavení a přestěhování 

vznikla i část pro dílnu keramickou. Nové 
pracovní stoly byly dovybaveny svěráky, 
nářadím v částce 200.000,-Kč. Již od lis-
topadu pod rukama žáků vznikají dřevěné 
výrobky i výrobky z kovu. Žáci se v rámci 
pracovních činností a pracovního vyučo-
vání učí zhotovovat nákresy, pracovat se 
dřevem, opracovávat kov, řezat, pilovat, 
vrtat, dále upravovat výrobek. Pro mnohé 
se jedná o zcela běžnou činnost, kterou 
zná z domu, pro mnohé ale o prvotní se-
známení se s výrobou a tvořením v dílně. 
Z důvodu výstavby nové sportovní haly 
jsme letošní rok podzimní a zimní obsah 
předmětů pracovní vyučování věnovali 
práci v dílnách oproti jiným rokům, kdy 
žáci větší čas tráví na školním pozemku.

Minigranty 2015 
ArcelorMittal 
Frýdek-Místek a.s.

Jsme jiní, přesto stejní jako vy! Cílem 
projektu bylo zakoupení relaxačních prvků 
– relaxačních vaků, bazénu s relaxačními 
míčky, polohovacích relaxačních žíněnek 
-  pro žáky základní školy a děti mateřské 
školy, které jsou do běžného vzdělávacího 
procesu školy včleněny, ačkoli se potýkají 
se svým zdravotním hendikepem, větši-
nou s poruchami chování, které jim byly 
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odborníky diagnostikovány na základě 
problémů se zvládáním vlastní osoby, 
svého chování, jež se projevuje výkyvy 
nálad, agresivními projevy vůči spolužá-
kům i dospělým, neurotickými výlevy, 
střídáním nálad, občasným sebepoško-
zováním a sebeubližováním, nečekanými 
výpady vzteku či opačně plačtivými nebo 
melancholickými náladami.

Přitom jsou to žáci mnohdy inteligent-
ně nadprůměrní, vynikají v matematice či 
oblastech, které je baví a mají k nim blízký 
vztah. Bohužel nedokáží krotit své chová-
ní a projevy, neboť z důvodu poruchy si 
toho nejsou vědomi.

Relaxační prvky slouží těmto žákům 
i dětem ke zklidnění, vybití agresivity, 
potlačení emočních projevů. Jakmile do-
jde k výbuchu hněvu či se objeví potřeba 
žáky eliminovat od vrstevníků, odvede je 
asistent pedagoga či pedagog sám do re-
laxačního koutku, kde s nimi vyčká během 
relaxace a po zklidnění jsou schopni dále 
fungovat ve vzdělávacím procesu.

Relaxační prvky mají charakter masáž-
ních podložek, jsou vyrobeny z měkkých 
a přitom relaxačních materiálů včetně 
výplně, navozujících pocity potřebných 
dotykových zklidňujících metod. Jsou 
vhodnější u větších a starších žáků, kdy 
potřebná zklidňující dotyková technika 

vedena přímo učitelem, nemusí být pří-
jemná učiteli ani žákovi.

Vzhledem k potřebnosti toho vyba-
vení na škole bylo využito i prostředků 
z vlastních zdrojů školy a bylo zakoupeno 
vybavení ve větší míře, než by pokryla 
samotná částka z projektu.

Projekt nebyl náročný na provedení, 
neboť se jednalo o vyhledání a vytvoření 
vhodných prostor na škole a zakoupení 
kvalitních a vhodných relaxačních prvků.

Na zakoupení relaxačních pomůcek 

jsme obdrželi 15.000,-Kč.

Pozvánka k zápisu do 1.tříd.

Vzhledem k termínu vydání zpravodaje 
již nyní zveme všechny děti narozené 
v období od 1.9.2009 – 31.8.2010, popř. 
i zájemce mladší, kteří dosáhnou věku 
6 let později než 1.9.2010, k zápisu do 
1.tříd, k plnění povinné školní docházky. 

Zápis se koná v úterý 9. února 2016 

od 9.00 – 18.00 hod.

K zápisu je nutno přinést vyplněnou 
žádost, rodný list dítěte a zápisový list, 
které najdete na webových stránkách 
školy, popř. jsou k vyzvednutí v kmeno-
vých  MŠ i sekretariátu ZŠ.

Bližší informace obdržíte na třídních 
schůzkách Vaší MŠ a na webových strán-
kách. http://www.zsraskovice.cz/zakladni-
-skola/poradenstvi/zapis-zaku/

V rámci spolupráce s místní knihovnou 
se žáci v Literárním semináři seznámili 
s hudební klasikou. Pan Aleš Nitra před-
nesl za hudebního doprovodu ukázky 
zhudebněných literárních děl českých 
autorů. Hlavním tématem odpoledne bylo 
zhudebněné dílo Ivana Olbrachta, dnes 



18

již velmi známý brněnský muzikál Balada 
pro banditu. Líbivé tóny i melodičnost 
s jednoduchým textem byly zpestřením 
hodiny a lákavou ukázkou zhlédnout i další 

česká díla. Děkujeme panu Aleši Nitrovi 
za interpretaci a paní knihovnici Marii 
Zemanové za zprostředkování akce i další 
vynikající spolupráci se školou, např. při 
knihovnických lekcích pro žáky či pořádání 
výstav.

Děkujeme za dobrou spolupráci 

obce se školou po celý rok 2015.

Přejeme všem krásné pohodové vá-

noční období, mnoho osobní spoko-

jenosti a budeme se těšit na společné 

zážitky i v roce 2016.

Mgr. Hana Kachtíková
ředitelka školy

Broučkiáda proběhla !!! 

Když 11. 11. 2015 děti v MŠ Raškovice 
odpočívaly po obědě na lehátkách a če-
kaly na pohádku, kterou jim paní učitelka 
v tento čas čte, projevily velké obavy, aby 
už odpoledne nepršelo a uskutečnila se 
plánovaná Broučkiáda. Najednou některé 
z dětí dostalo nápad zatelefonovat sluníč-
ku. A protože znal Oziášek na sluníčko te-
lefonní číslo, tak mu paní učitelka zavolala. 
A věřte nebo ne, odpoledne už opravdu 
nepršelo a Broučkiáda se tak mohla konat. 

Děti se tak za úplné tmy vydaly se 
svými rodiči, sourozenci či kamarády po světýlkách na trasu plnou úkolů. U školky 

zazpívaly písničku, postavily z kostek ko-
mín a získaly startovací kartičku, refl exní 
světélkující tyčinku a sáček na dobroty, 
které mohly cestou na jednotlivých zasta-
veních získat. Hned na prvním zastavení, 
kde děti vítala babička broučků, to byly 
perníčky, které nám i letos napekla paní 
Olga Stuchlíková. Na dalším zastavení 
už čekal Čmelda, který děti prosil, aby 
mu z pytle vytáhly 3 kaštany pro zvířátka 
na zimu. Za odměnu si pak mohly vzít 
z ošatky sušená jablíčka. Po Čmeldovi se 
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děti setkaly s Brumdou, u kterého házely 
světélkujícím kroužkem na kolík. Odměnou 
jim byl sladký bonbónek. U Ferdy mraven-
ce za citace „polámal se mraveneček“ 
děti skákaly po jedné noze až si doskákaly 
pro hračku dle vlastního výběru a u brouka 
Kvapíka zase běhaly slalom mezi světýlky. 
Ten je pak odměnil zdravým rakytníkovým 
lízátkem, které na tuto akci darovala obec 
Raškovice. Vedle sladkostí děti na jednot-
livých stanovištích dostaly také jeden dílek 
puzzle, které potom v cíli u Berušky složily 
v malé překvapení. Beruška je za jejich 
snahu odměnila medovou Marlenkou. 
Ale to nebylo všechno. Před vstupem do 
areálu Hospůdky u bobra, kam nás světýlka 
zavedla, nás zastavili ještě dva broučci, a ti 

našim dětem dali za úkol pomalovat barvič-
kami obličeje rodičů, aby také byli součástí 
Světa broučků. Takto nazdobení jsme si 
pak všichni u Pučmelouda, který ten večer 
u Bobra sloužil, vyzvedli párek a teplý čaj 
a v dobré náladě vše spořádali (a moc si 
pochutnali). S pocitem vydařené akce jsme 
se pak odebrali do svých domovů. 

Děkujeme proto všem sponzorům, paní 
učitelkám MŠ Raškovice, sdružení rodičů, 
které funguje při MŠ Raškovice a jejich 

rodinným příslušníkům za vstřícnost, díky 
čemuž se opět celá akce vydařila. Doufá-
me, že už teď se děti těší na další ročník.

Text napsala maminka Lenka Ševčíková
Bc. Bára Pánková, vedoucí učitelka

MÍSTNÍ KNIHOVNA

MALÁ GALERIE

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC 

29. a 31. 12. 2015

Z A V Ř E N O

Děkujeme za pochopení

        Marie Zemanová, vedoucí knihovny

Kulturní koutek
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RAŠKOVICE / MALÁ GALERIE - KNIHOVNA - PAMÁTNÍK                                              

M I L E N A   K A N T O R O V Á        

VELKOPLOŠNÉ ILUSTRACE Z CYKLU OSOBNOSTI 

4. prosince 2015 – 26. února 2016 
 

Vernisáž výstavy 4. 12. 2015 v 16 hodin zahájí Jiří Blahuta, starosta obce 
Výstava olejomaleb, inspirovaná texty skvělého slovenského satirika: Petera Gregora, 
je přístupná v úterý a čtvrtek: 8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 hod., případně po dohodě 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výstava je prodejní / obraz je tím nejkrásnějším trvalým dárkem… 

 
Olejomalba výše/ Kantorová: OSTROV MÉHO ŽIVOTA, 1010 x 1000, olej na sololitu, plátně, kartonu a keramice 

Kontakt na autorku: e-mail: milena.kantorova @ email.cz, 
https://www.facebook.com/milenakantorovapaintings https://www.youtube.com/watch?v=0hlsgFVpcVA 
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DIVADLO JIŘÍHO MYRONA V OSTRAVĚDIVADLO JIŘÍHO MYRONA V OSTRAVĚ

J. S. Bach, Carl OrffJ. S. Bach, Carl Orff

Barocco, Carmina buranaBarocco, Carmina burana
baletbalet

SOBOTA 23. LEDNA 2016SOBOTA 23. LEDNA 2016

ODJEZD AUTOBUSU OD ONDRÁŠE VE 17.00 HODIN

CENA VSTUPENKY  160,- KČ +  JÍZDNÉCENA VSTUPENKY  160,- KČ +  JÍZDNÉ
VSTUPENKY V KNIHOVNĚ RAŠKOVICE

 ÚTERÝ:        8.30 - 12.00      12.30 - 17.00
ČTVRTEK:    8.30-  12.00     13.00 - 17.30

Tel. 558 692 420

Uzávěrka předprodeje 15. 1. 2016Uzávěrka předprodeje 15. 1. 2016

Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

NOVINKY

Judisté mohou bilancovat 

úspěšnou sezónu.

Rok 2015 byl pro judisty z Raškovic 
mimořádně úspěšný. Titul Mistryně 
republiky vybojovala Natálie Filipcová. 
Stříbro na nejvyšší soutěži vybojoval 
Šimon Filipec. Bronzovou medaili brala 
Vendula Mecová. 

V práci s mládeží patřili raškovičtí 
k přednímu klubu českého svazu juda. Po-
díleli se na zisku 6 medailových umístění 

z nejvyšších republiko-
vých mistrovství a jako 
opory hostující v tý-
mech Moravskoslez-
ského a Olomouckého 
kraje vybojovali dva 
tituly v soutěžích druž-
stev. Tvořili základ stříbrného týmu v po-
háru republiky smíšených družstev krajů. 
Jako celek absolvovali 90 akcí, vybojovali 
963 medailí, zúčastnili se 29. soustředění 
a nadstandardních tréninků u nás i v zahra-
ničí. Vybojovali 8 titulů a dalších 23 medailí 
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na krajském přeboru. 
Ze Šampionátu Mora-
vy dovezli nejmladší 
benjamínci 4 tituly 
a 4 další medailová 
umístěni. Trenérka 
klubu Pavla Prőllová 
vybojovala bronzovou 
medaili na policejním 
mistrovství Evropy 
v Drážďanech. Raš-
kovičtí se s úspě-
chem zúčastnili také 
významných mezi-
národních soutěží 
v Polsku (Bytom, Bi-
alsko Biala, Opole, Wroclaw, Myslowice, 
Sosnoviec), Na Slovensku (Bardějov, 
Galanta, Povážská Bystrica, Žilina, Pe-
zinok, Martin), v Maďarsku - Budapešť, 
Gyer) v Německu Drážďany a Erfurt, ve 
Slovinsku Korkoška, v Rakousku Graz. 

Nejlepší členové oddílu odtrénovali 
ve školním období 340 hodin, v průběhu 
prázdnin pak téměř 300 tréninkových 
hodin. V roce 2015 se připravovalo na 
4. základnách celkem 295 dětí a mláde-
že. Nominaci na MČR si vybojovalo 26 
borců v žákovských a dorosteneckých 
kategoriích.  

Mezi nejúspěšnější judisty oddílu 
patřili kromě medailistů z mistrovství 
republiky jednotlivců také stříbrný z do-
rostenecké ligy Matěj Silvestr, Tereza 
Mecová, Tania Silvestrová, Amálie Dan-
ková, Lucie Gavlová, Patrik Kučák a Ru-
dolf Kalabis. Na příležitost v nastávajícím 
roce čeká celá šedesátka dalších talen-
tovaných a nadějných chlapců a děvčat 
z Raškovic, kteří se poctivě připravují 
nejen pro závodní kariéru, ale také pro 
radost z pohybu a zisk výborné fyzické 
a psychické kondice.

V průběhu roku změnil klub 

název pro licenci u Českého 

svazu juda. Nově se nazývá 

„JUDO BESKYDY“.

Oddíl judo a školní kroužek Raškovi-
ce eviduje 71 členů, žáků základní školy 
a předškoláků. Od letošního roku je 
tréninková skupina v Raškovicích zařa-
zena do projektu „Judo do škol“ který 
vyhlásil Český svaz juda ve spolupráci 
s Ministerstvem Školství ČR. Základní 
škola poskytla především potřebný ča-
sový prostor pro využití malé tělocvičny. 
S dětmi pracují čtyři trenéři a asistenti 
včele s hlavní trenérkou Pavlou Prőllovou. 
Základna v Raškovicích je pilířem sesku-
pení regionálních oddílů juda o počtu 
260 členů. V klubovém mistrovství obsa-
dila základna Raškovice druhé místo za 
Frýdecko-místeckou. Třetí skončila Dobrá. 

Cílem vedení klubu nadále zůstává 
především rozšíření nabídky sportovního 
vyžití pro co největší počet dětí z široké-
ho okolí. Nabízí se jim účast na přípravě 
v  individuálním olympijském sportu pod 
kvalitním trenérským vedením. Možnost 

Úspěšní judisté:  Zleva Matěj Silvestr, trenér Kubíček, trenér Kolušek, 
Vojtěch Hronek, Kamil Kisza, Simona Gregušová, Natálie Filipcová, 
Šimon Filipec, trenérka Prőllová, Karolína Kubíčková, Luděk Kubíček 
a Filip Kolušek.
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dostávají všichni zájemci 
bez ohledu na fyzickou 
zdatnost, pohyblivost, váhu 
atd. Každé další dítě je pro 
trenéry výzvou ke kvalitní 
práci, které ve většině pří-
padů vede k zlepšení jeho 
celkové kondice, ať po 
stránce fyzické, tak psy-
chické a morální. Dalším 
významným cílem je zisk 
bodovaných umístění a titu-
lů v mistrovských soutěžích 
a výchova sportovců, kteří 
se mohou ucházet o státní 
reprezentaci. 

Děkujeme vedení obce, školy, sponzo-
rům a všem rodičům, kteří nás podporují 
a bez kterých by naše práce nebyla možná. 
Díky vám všem dosahujeme tak dobrých 
výsledků. 

Judisté přejí všem občanům Raškovic 
krásné prožití vánočních svátků a šťast-
ný a úspěšný rok 2016. Jsme rádi, že 
můžeme svojí prací přispět k úspěchům 
raškovického sportu. Držte nám palce.

Zleva: Bronzová z Mistrovství republiky mladších žaček, Vendula 
Mecová, společně s trenérkou Prőllovou a stříbrnou Eliškou 
Kubíčkovou.
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Soupiska: 

1. Biolek Jiří
2. Biolek Vojtěch
3. Carbol Martin
4. Gerla Michal
5. Hadáček Michal
6. Kolář Aleš
7. Novotný Stanislav
8. Rajnoch Dalibor
9. Stříž Marek
10. Šprla Jakub
11. Taichman Patrik

trenér: Jiří Biolek

KONEČNÁ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0  sety míče body

1. TJ TŽ Třinec 9 6 1 0 2  21:10 711:541 20

2. VK Karviná 9 5 1 2 1  23:11 755:644 19

3. TJ Sokol Palkovice B 9 5 2 0 1 -1 21:12 694:655 18

4. TJ Sokol Frýdek-Místek 9 4 1 3 1  22:15 793:730 17

5. VK Raškovice 9 4 1 2 2  20:14 734:682 16

6. TJ Sokol Nýdek 9 4 1 1 3  18:16 741:727 15

7. TJ Sokol Mosty 
u Jablunkova

9 3 2 0 4  16:16 663:693 13

8. TJ Sokol Staříč 9 1 2 3 3  16:23 766:837 10

9. SK Třanovice 9 1 1 1 6  9:23 590:734 6

10. TJ Sokol Hnojník 9 0 0 0 9  1:27 489:693 0

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

SEZÓNA 2015/2016

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ

Soutěž okresního přeboru mužů se hraje dvoukolově a je 
rozdělena na podzimní (září-listopad) a jarní část (duben-červen). 
Hraje se převážně na antukových kurtech v úterý nebo v pátek 
od 18.00 hodin, vždy jedno utkání na 3 vítězné sety do 25 bodů. 
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Soupiska:
1. Bartošová Petra
2. Bartošová Veronika
3. Blahutová Eva
4. Bruncková Sylvie
5. Bruncková Tereza
6. Hadáčková Michaela
7. Herniková Veronika
8. Ivánková Barbora
9. Jerglíková Soňa
10. Jerglíková Veronika
11. Kobylková Dana
12. Kohutová Pavlína
13. Kurečková Věra
14. Sikorová Ida
15. Štefková Magdalena
16. Vaňková Eliška

trenér: Jiří Biolek

KONEČNÁ TABULKA K 3.12.2015

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body

1. TJ Hlučín 14 12 1 0 1 39:9 1141:900 38

2. VK Polanka nad Odrou 12 8 1 2 1 31:17 1097:954 28

3. SK Metylovice 14 8 1 2 3 34:22 1262:1118 28

4. TJ TŽ Třinec 12 7 0 1 4 25:16 926:852 22

5. TJ Sokol Kozlovice 14 4 1 1 8 21:31 1075:1133 15

6. SK Slezan Orlová 14 3 1 1 9 19:33 1078:1206 12

7. VK Raškovice 14 3 1 1 9 17:35 1046:1195 12

8. TJ Ostrava 14 1 2 0 11 14:37 926:1193 7

Soutěž krajského přeboru 2. třídy žen se hraje polským systém každý s každým a je 
rozdělena na podzimní (říjen-listopad) a jarní část (březen-duben). Hraje se v tělocvičnách 
v sobotu nebo v neděli převážně od 10.00 hodin, vždy dvě utkání s jedním týmem na 
3 vítězné sety do 25 bodů.

KRAJSKÝ PŘEBOR 2. TŘÍDY ŽEN
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Soupiska: 
Jana Bartošová Petra Bartošová
Veronika Bartošová Jiří Biolek
Vojtěch Biolek Eva Blahutová
Tereza Bruncková Martin Carbol
Veronika Herníková Dana Kobylková

Stanislav Novotný Marek Stříž
Jakub Šprla Matěj Šprla
Patrik Taichman Martina Tomášková
Eliška Vaňková Ladislav Vrubel
Michal Vrubel Alena Vrublová

Liga A - základní část ke 3.12.2015

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

1.
VETERÁNI 
a spol.

6 6 0 0 0 0 12:0 (0) 305:216 (1.412) 18

2. Těšín 6 5 0 1 0 0 11:2 (5.5) 308:259 (1.189) 16
3. Skokani 6 3 2 0 1 0 10:4 (2.5) 311:258 (1.205) 13
4. WADOWICE 6 4 0 1 1 0 9:4 (2.25) 296:261 (1.134) 13
5. Raškovice 6 2 3 0 1 0 10:5 (2) 316:276 (1.145) 12

6. BVC ČADCA 6 3 1 0 2 0 8:5 (1.6) 296:227 (1.304) 11
7. VK OB-NOVA 6 2 1 1 2 0 7:7 (1) 304:251 (1.211) 9
8. RADEGAST 6 2 1 1 2 0 7:7 (1) 292:300 (0.973) 9
9. ANTIFÉRTÝM 6 2 0 3 1 0 7:8 (0.875) 297:303 (0.98) 9

10. HUKVALDY 6 2 1 0 3 0 6:7 (0.857) 267:285 (0.937) 8
11. S.T.O.H. 6 1 1 2 2 0 6:9 (0.667) 290:303 (0.957) 7
12. Zajda tým 6 2 0 1 3 0 5:8 (0.625) 269:290 (0.928) 7
13. Šenow 6 0 2 2 2 0 6:10 (0.6) 297:324 (0.917) 6

14.
STS CHVOJ-
KOVICE 
BROD

6 1 0 0 5 0 2:10 (0.2) 256:293 (0.874) 3

15. BOSS MOSTY 6 0 1 0 5 0 2:11 (0.182) 239:308 (0.776) 2
16. Rintintin 6 0 0 1 5 3 1:12 (0.083) 120:309 (0.388) -2

„RB“VL je organizovaná jako dlouhodobá soutěž s jedním hracím dnem v měsíci 
(říjen až březen). Veškeré zápasy budou odehrány v hale na třech kurtech. 

„RB“VL je organizována rozdělením družstev do Ligy „A“ a Ligy „B“. V Lize „A“ 
startují družstva, která si účast vybojovala v předchozím ročníku. V Lize „B“ startují 
družstva ostatní, včetně nově přihlášených. Liga „A“ je omezena počtem 16 účastníků. 
Liga „B“ je soutěží otevřenou a počet družstev se nelimituje. Liga „A“ o 16 účastnících 
se odehraje systémem každý s každým v pěti termínech, přičemž v každém termínu 
odehraje jedno družstvo 3 utkání. O konečném pořadí se rozhodne v závěrečném 
šestém termínu systémem jednokolového play off o 1. až 8. místo a o 9. až 16. místo.

RBVL - SMÍŠENKY
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Soupiska:

01. Garbová Alena
02. Gucká Anna
03. Kováčová Pavla
04. Krestová Jana
05. Mecová Sára
06. Michna Martin
07. Muroň Tomáš
08. Popelková Karolína
09. Rusňáková Nikol
10. Sonnek Martin
11. Šebesta Martin
12. Šebestová Valerie

trenér: Šárka Sonnková, Jan Sonnek

TABULKA po 2. kolech 

pořadí DRUŽSTVO BODY

1. ŠSK Beskydy 13

2. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 12

3. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 10

4. TJ Sokol Palkovice 9

5. VK Raškovice 6

6. VK Frýdlant nad Ostravicí 4

7. TJ Sokol Frýdek - Místek 2

Soutěž se hraje turnajovým způsobem 1x měsíčně. Po úvodní kvalifi kaci, kdy hrála 
všechna družstva systémem každý s každým na 1 set do 25 bodů, se naše družstvo 
umístilo na 5. místě ze 7 přihlášených družstev. Další kolo tedy hrálo ve tříčlenné skupině 
B, kterou vyhrálo a postoupilo tak do skupiny A. Dalšího kolo této skupiny se odehraje 
v sobotu 19.12. v tělocvičnách ZŠ Dobrá, kdy pořadatelem je VK Raškovice. 

Budeme rádi, když přijdete v tomto předvánočním čase, naše smíšené družstvo 
žáků a žaček povzbudit. Těšíme se na Vás.

OKRESNÍ PŘEBOR ŽACTVA
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Soupiska:

01. Andrlová Vendula
02. Blahutová Adéla
03. Garbová Alena
04. Gucká Anna
05. Húsková Stela
06. Kováčová Pavla
07. Krestová Jana
08. Macková Barbora
09. Popelková Karolína
10. Rusňáková Nikol

trenér: Šárka Sonnková, Jan Sonnek

Soutěž se hraje turnajovým způsobem 1x měsíčně. V úvodní kvalifi kaci 7.10. v Novém 
Jičíně kdy jsme byli rozděleni do tří čtyřčlenných skupin, jsme se v naší skupině umístili 
na posledním 4. místě. Další 2 kola jsme tedy hráli ve skupině C, 7.11. v Karviné a 21.11. 
v Novém Jičíně , v obou kolem jsme obsadili celkově na 2.místo a proto i v následujícím 
kole, které se odehraje 12.12. opět v Karviné,setrváváme ve skupině C. Soutěž se hraje 
na 2 vítězné sety do 25 bodů. Vítěz skupiny postupuje, poslední ve skupině sestupuje. 

Pořadí Družstvo Počet turnajů Celkem body

1. TJ Ostrava A 3 29

2. ŠSK Bílovec A 3 27

3. TJ Nový Jičín A 3 24

4. CVČ ASTRA Frenštát p.R. 3 19

5. TJ Ostrava B 3 18

6. TJ Sokol Frýdek - Místek A 3 17

7. KV Tatra Kopřivnice 3 12

8. ŠSK Bílovec B 3 10

9. TJ Nový Jičín B 3 10

10. VK Raškovice 3 6

11. VK Karviná 3 4

12. TJ Nový Jičín C 3 2

OKRESNÍ PŘEBOR ŽACTVA
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Soupiska:

1. Andrlová Vendula
2. Blahutová Adéla
3. Macková Barbora
4. Michna Martin
5. Rusňáková Nikol
6. Sonnek Martin

trenér: Šárka Sonnková

Soutěž se hraje turnajovým způsobem 1x měsíčně. V úvodní kvalifi kaci 6.10. ve 
Frýdlantě nad Ostravicí, kdy jsme hráli každý s každým na 1 set 6. min, jsme se umís-
tili na celkové 8. místě. Další kolo jsme tedy hráli ve skupině B, 2.11. v TĚLOCVIČNĚ 
v Raškovicích, kdy jsme obsadili celkově 2.místo a proto další kolo, které se hraje 4.12. 
ve Frýdlantu n/O hrajeme opět ve skupině B. Soutěž se hraje na 2 vítězné nebo hrané 
sety do 25 bodů. Vítěz skupiny postupuje, poslední ve skupině sestupuje.

p. družstvo
turnaj 
počet

body

1. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí A 2 12

2. VK Frýdlant nad Ostravicí A 2 11

3. TJ Sokol Palkovice A 2 10

4. TJ Sokol Frýdek - Místek 2 9

5. VK Frýdlant nad Ostravicí C 2 8

6. VK Raškovice 2 7

7. VK Frýdlant nad Ostravicí B 2 6

8. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí C 2 5

9. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí B 2 4

10. ŠSK Beskydy 2 3

11. SK Metylovice 2 2

12. TJ Sokol Palkovice B 2 1

OKRESNÍ PŘEBOR ŽACTVA TROJIC
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BAREVNÝ MINIVOLEJBAL 

PŘÍPRAVKA 1.-2.TŘÍDA  PŘÍPRAVKA 3.-5.TŘÍDA

1. Andrle Rostislav
2. Opatrná Veronika
3. Šebestová Vanesa
4. Novotný Stanislav
5. Novotná Barbora
6. Bonková Ema
7. Mokrošová Adéla
8. Šamajová Karolína
9. Klimánková Kateřina
10. Ožanová Vendula
11. Šebestová Viktorie
12. Klimeš Dominik
13. Prymusová Antonie
14. Strnadel Daniel
15. Kurečková Karolína
16. Macková Veronika

Trenér: Markéta Muroňová
Trenér: Eva Blahutová, Pavla Kohutová

Některé děti z přípravky hrají na turnajích barevného minivolejbalu, kterých se účastní 
okolo 300 dětí z celého Moravskoslezského kraje. V této sezóně již proběhly 2 turnaje. 

11.10.2015 - Ostrava, ul. Varenská -areál TJ Ostrava -Výsledky:

Žlutá -Ondřej Skotnica, Matěj Kohut - 1. místo (14 družstev)
Oranžová - Simona Blahutová, Tomáš Garba - 3. místo (20 družstev)
Modrá (kluci)-Martin Sonnek, Martin Michna - 3. místo (13 družstev)
Modrá (holky)-Karolína Popelková, Alena Garbová, Adélka Blahutová - 2. místo 
(6 družstev)

15.11.2015 - 6.ZŠ Místek - Výsledky:

žlutá - Rosťa Andrle, Staník Novotný                  9. místo
           Ema Bonková,Barunka Novotná             10.místo
           Karolínka Kurečková,Adélka Šokalová      4.místo (18 družstev)

1. Bužková Veronika
2. Kotásková Barbora
3. Opatrný Václav
4. Blahutová Simona
5. Garba Tomáš
6. Javorová Sára
7. Kohut Matěj
9. Peterová Natálie
10. Hlisnikovská Ludmila
11. Foldynová Kamila
12. Babulíková Ema
13. Babulíková Anna
14. Hyrníková Pavlína
15. Bezkidová Veronika
16. Ošťadalová Kateřina
17. Skotnica Ondřej
18. Luxová Martina
19. Ochman Šimon
20. Dorociák Dominik
21. Smítalová Terezka
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oranžová - Simonka Blahutová, Tomáš Garba    2.místo (36 družstev)
                   MatěJ Kohut, Ondřej Skotnica          5. místo ve skupině

červená - Barunka Kotásková, Martinka Luxová - 2.místo (11 družstev)

zelená - Adélka Blahutová, Vendulka Andrlová, Nikol Rusňáková - 1. místo (12 družstev)

modrá - Pája Kováčová, Alenka Garbová, Kája Popelková - 3. místo (6. družstev)

Prosím všechny rodiče dětí z 1.-5.třídy, aby umožnily dětem se těchto turnajů účastnit 
a zároveň je podpořily v jejich dovednostech, které si mohou poměřit s ostatními dětmi 
jiných oddílů a škol. 

VK Raškovice 
zve všechny současné i bývalé členy a jejich 
rodinné příslušníky na vánoční volejbalový 

turnaj, který se koná v pondělí 28.12.2015 
od 15.00 v tělocvičně v Raškovicích.

Sportovním příznivcům, fandům volejbalu a všem občanům Raškovic

přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016.
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Právní záležitosti
pro občany

a podnikatele

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

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15 – 16,30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv

telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

Družstvo Raškovice
nabízí k prodeji

B R A M B O R Y
ručně sbírané 

odrůdy: žluté Belana, Antonie
ve sklepě při stáji

OMD Raškovice - Červenec

Cena: 1000 Kč/q
Krmné: 400 Kč/q

KDY:   PROSINEC A LEDEN 
po telefonické domluvě

Info na tel.:    736 768 497
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„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
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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 



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



www.raskovice.cz 12 / 2015

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



Vánoční výstava zahrádkářů a dětí

ZŠ a MŠ v Morávce a Raškovicích

Ve dnech 12.12. – 14.12. 2015 zahrádkáři 
z Morávky, Pražma, Raškovic a okolí opět 
vystavovali svá „umělecká díla“. 

Děkujeme všem, kteří svou pílí a obětavos-
tí vytvářejí pro nás návštěvníky již tradičně 
tuto nádhernou předvánoční atmosféru.
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Konání bohoslužeb ve Farnosti Morávka: 
        24. 12. 2015  Štědrý den, 22.00 h. – Půlnoční mše

25. a 26. 12. 2015    7:00 h. a 8.40 h.

          31.12.2015  17.00 h.

            1. 1. 2016    7.00 h. a 8.40 h.

Konání bohoslužeb ve Farnosti Skalice: 
        24. 12. 2015  Štědrý den, 22.00 h. – Půlnoční mše

25. a 26. 12. 2015    8.30 h.

          31.12.2015  14.00 h.

            1. 1. 2016    8.30 h.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOVICE 

Vás zve na koledování 22. 12. 2015 v 16.30 h.

do kostela sv. Jana Nepomuckého v Pražmě. 

Účinkuje dětský sbor CARO.

Vstupné dobrovolné.

Vánoční koncert – 26. 12. 2015 v 17.00 h. ve Farnosti Skalice.
Vstupné dobrovolné.



Vydává Obecní úřad Raškovice, ev. č. MK ČR E150024. Náklad 850 ks.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. 
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Ať se Vám v novém 
roce � lní všechny sny,
ať láska se štěstím � ovoní Vaše dny,
ať máte hodně štěstí a zdraví,
ať máte hodně � átel, kteří s Vámi slaví. 

Mikulášská nadílka
A zase přišli ….

V pátek 4. 12. 2015 přišel mezi naše děti Mikuláš            
a čerti. Předškolákům, školákům, hodným dětem 
ale i těm raráškům rozdali celkem 426 balíčků.

Děti Mikuláši a čertům za nadílku poděkovali 
formou říkanek, básniček a písniček. Všichni určitě 
doufají, že příští rok opět přijdou.

Za to, že nadílka byla bohatá patří dík nejen Obci 
Raškovice, ale taky Obci Pražmo, Obci Morávka, 
Obci Vyšní Lhoty, Obci Dobré a Obci Dobratice.

      Děkujeme



© Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek

Ocenění členů SPCCH k 25. výročí organizace

Ocenění zasloužilých pracovníků Republikovou radou ČR, 
předáním šperků ve tvaru srdíček „Srdce pro civilky“. w
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Blahopřání k vánočním svátkům 

Zápis do 1. tříd, informace ZŠ a MŠ Raškovice 

Informace úřadu, kronikářů, spolků
a zájmových organizací

Sport


