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Vážení spoluobčané, 

před pár dny jsme chystali vše potřeb-
né na vánoční svátky a přivítání nového 
roku. Snad jsme si i odpočali a načerpali 
sílu, energii a dobrou náladu do nového 
roku. Roku plného změn? Překvapení, či 
volného pokračování roku předešlého? 
Od té doby dny neúprosně běží a my se 
můžeme připravovat na svátky nové, svát-
ky jara. Velikonoce, které ponuré počasí 
rozzáří barevnou pomlázkou a kraslicemi. 
Příroda se pomalu probouzí po zimním 
odpočinku. Trochu jí v tom brání výkyvy po-
časí. Doufejme, že se dočká spolu s námi 
hřejivých paprsků a ukáže nám jejich sílu. 
Přeji vám, abyste si svátky jara užili tak, 
jako každý rok. Někteří tradicí, na kterou by 
se nemělo zapomínat, někteří procházkou 
s přáteli, nebo jenom tak, odpočinkem, 
relaxací doma.

Pro nás, tak jako pro řadu z vás, začala 
práce hned prvními dny nového roku. 
Pracujeme na administraci připravených, 
či nových projektů (podání dotace na 
rekonstrukci obecních komunikací, rekon-
strukci fotbalového hřiště, protipovodňová 
opatření-rozhlas, příprava projektových 
dokumentací mateřské školy, hasičské 
budovy, studie bezpečnostní situace ko-
lem hotelu Ondráš, ale i tolik požadované 
chodníky od obecního úřadu směrem na 
Skalici –zaměření, projekt), také prací na 
schválených projektech, které se kontrolují 
na fondech. Pokračujeme s rekonstrukcí 
domu č.p. 17 a kulturního střediska. 
Největší akcí přesto zůstává otevření 
víceúčelové sportovní haly. Hala je kromě 
terénních úprav dokončena. Proběhlo vý-
běrové řízení na vybavení bufetu a šaten. 
Zajišťuje se dovybavení pro jednotlivé 
sporty, vybavení sociálního zázemí. Probí-
há zkušební provoz, kde jednotlivé spor-
tovní kluby zkoušejí hrát. V nejbližší době 

proběhne kolaudace. Dne 31. 3. 2016 
v 15.15 hod bude zahájen provoz, a tak 
symbolicky předána hala k užívání těm, 
pro které byla postavena, naší mládeži, 
sportovcům a široké veřejnosti. Tímto 
vás zvu, kdo budete mít zájem si halu 
prohlédnout nebo se setkat se vzácnými 
hosty, na slavnostní odpoledne. Společně 
se slavnostním otevřením haly a jejím 
žehnáním proběhne žehnání nového hasič-
ského vozidla Mercedes Benz v maximální 
výbavě v hodnotě 3.843.020,- Kč, který 
jsme v lednu letošního roku dostali do 
výpůjčky jako jedna z 50 obcí od Morav-
skoslezského kraje z programu ROP. Za to 
patří velké poděkování zastupitelstvu obce 
Raškovice, že nabídku kraje přijali, kde 
počáteční podmínky byly 15% spoluúčast 
obce (576.453,- Kč). V prosinci přišel dopis 
od hejtmana, kde rada kraje spolu se za-
stupiteli rozhodla, že spoluúčast obcí bude 
zrušena a auta budou hrazena ze 100 % 
z ROP Moravskoslezsko.

Další velkou akcí tohoto roku bude 
rekonstrukce stávajících chodníků. V sou-
časné době probíhá příprava pro vyhlášení 
výběrového řízení na provedení stavby. 
Stavební práce by měly být zahájeny počát-
kem května. Žádám vás tímto o zvýšenou 
bezpečnost při této rekonstrukcí.

Jiří Blahuta, starosta

Milí spoluobčané,

po poněkud netypické zimě se pomalu 
přibližuje jaro s prvními květinovými posly-
-sněženkami a žlutými talovíny.

Zachmuřenou oblohou se na nás již 
častěji usměje sluníčko.

Za nedlouho budou Velikonoce a s nimi 
mnoho krásných zvyků - tradice našich 
předků.

Přeji všem jejich krásné prožití.
PaedDr.Václav Průcha,místostarosta obce

Úvodní slovo starosty a místostarosty
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Poděkování fi rmě Hyundai motor 

manufacturing Czech s.r.o. 

Tak jako každý rok nás oslovila fi rma 
Hyundai motor manufacturing Czech 

s.r.o., že vyhlásili dotaci pro obce pod 
názvem: „Dobrý soused“. Žádost byla 
podána a v průběhu měsíce února zasedala 
komise, vyhodnotila naši žádost kladně 
a 22.2.2016 jsme společně se starosty 
12 obcí, na které se dotace vztahuje, 
vyzvedli šek na 70 000,-- Kč. Dotace pro 
letošní rok bude použita na jubilejní desátý 

ročník obecních slavností: „Den Raško-
vic“. Touto cestou chci poděkovat fi rmě 

Hyundai motor manufacturing Czech 

s.r.o. za poskytnutí fi nanční dotace.
Na závěr chci moc poděkovat našim 

„hasičatům“ a jejich vedoucím. O jejích 
úspěších se dovíte více od vedoucích Rosti-
slava Švrčka a Veroniky Gluštíkové v jejich 
článku. Totéž poděkování patří vám všem, 
kteří se o naší mládež staráte, obětujete 
své volno a vám sportovcům za perfektní 
reprezentaci obce.            Jiří Blahuta, starosta

Bohatá činnost a skvělé výsledky Hasičat 

Uplynulý rok byl pro kolektiv Hasičat 
náročný a rovněž velmi úspěšný! 34 dětí 
+ hostující členové jiných sborů společně 
strávili při 228. schůzkách téměř všechen 
volný čas.

Naše činnost je velice různorodá, 
nesoutěžních akcí jsme měli 16 (kulturní, 
společenské, sportovní, výlety, ukázky, 
exkurze, brigády). Zúčastnili jsme se 
40. různých soutěží a nejlepší umístění 
v jednotlivých kategoriích bylo: 61x 

1.místo, 26x 2.místo a 38x 3.místo. Pa-
tříme mezi nejlepší družstva nejen v okre-
se (3.místo ml.žáků, 1.místo st.žáků, 
2.místo dorostenek a 1.místo dorostenců 
v celoroční soutěži Plamen). Starší žáci se 
stali Mistry Moravskoslezského kraje 
a postoupili na Mistrovství ČR, odkud si 
z Prahy dovezli 1.místo z útoku CTIF a ti-
tul Mistryně ČR v běhu na 60m s překáž-
kami. V „šedesátkách“se Anežka Š. stala 
i Vítězkou Českého halového poháru, 
kde v seriálu 3. soutěží a konkurenci 
247. starších žaček vybojovala celkové 
1.místo! Jezdíme na vyhlášené soutěže 
po celé republice i na Slovensko. Spousty 
medailí vyhrávají nejen žáci a dorostenci, 
ale i nejmenší Hasičátka. Děti jsou velmi 
šikovné, snaživé a úspěšně reprezentují 
nejen svůj sbor…

Velmi příjemně překvapená byla 
Hasičata na Mikulášské nadílce, kde jim 
nic netušíc byla slavnostně předána kom-
pletně zrepasovaná požární stříkačka PPS 
12, na kterou přispěla z programu Dobrý 
soused částkou 50.000kč společnost 
Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o. Konečně odpadá věčné půjčování… 
Moc děkujeme!

Při našich pobytech na soutěžích 
napříč celou republikou a Slovenskem 
se nám podařilo navázat velmi dobrou 
a příjemnou spolupráci s dalšími sbory, 
kolektivy a různými jinými subjekty. 
Úzce spolupracujeme např. s obcí Staré 
Heřminovy, kam se po 2. světové válce 
odstěhovala spousta raškovických rodáků 
a kde jádro našich hasičů znova zakládalo 
jejich sbor.

Takto úspěšná činnost v takovém 
rozsahu by nebyla možná bez spousty 
dobrých lidí… Proto veliké poděkování 
patří zastupitelstvu obce a jejímu sta-
rostovi p. Jiřímu Blahutovi, ředitelce ZŠ  
Mgr. Haně Kachtíkové, společnostem 
Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o., KPMG a Saft Ferak, fi rmám Con-
structus, HK Šrot, Lumius a dalším, všem 
spřáteleným sborům, SHČMS na všech 
úrovních, samotným Hasičatům a jejich 
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Počet obyvatel Obce Raškovice k 31.12.2015

Rozpočet obce Raškovice na rok 2016

rok 2015 muži ženy celkem

Narození 12 12 24
Přistěhování 24 28 52

36 40 76

Úmrtí 14 13 27
Odstěhování 35 26 61

49 39 88

Počet obyvatel

k 1.1.2015 ......... 1.840

Počet obyvatel

k 31.12.2015 ..... 1.828

Jana Lepíková

rodičům, celému organizačnímu týmu, 
spolupracovníkům, pomocníkům, fandům 
a všem, kteří se nějakým způsobem po-
díleli na historicky nejúspěšnější sezóně 
mladých hasičů! 

Letos se budeme snažit vysoce posaze-
nou laťku udržet co nejvýše, dál zlepšovat 
výsledky, rozvíjet znalosti, fyzickou kondici 
a upevňovat kázeň. Snad se nám toto 
„skromné“ přání vyplní…  Rostislav Švrček
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Moravskoslezský kraj, 1. náměstek hejtmana informuje občany:

Vážený pane starosto, 
obracím se Vás a další představitele 

obce s naléhavou žádostí o spolupráci při 
snižování rizika otravy kysličníkem uhel-
natým z lokálních topidel a ohřívačů vody, 
když počet případů otravy se v našem kraji 
výrazně zvýšil a mnohé případy skončily 
úmrtím našich spoluobčanů. 

Vzhledem k této skutečnosti se na Vás 
obracím s žádostí o využití všech dostup-
ných forem informování občanů o rizicích 
spojených se zanedbáním pravidelné kont-
roly spotřebičů, revizí komínů, neodbornou 
opravou spotřebičů a zateplováním budov. 

Jsem přesvědčen, že včasná a účinná 
prevence je nejspolehlivějším nástrojem 
řešení rizik. 

V rámci preventivní činnosti doporučuji 
v maximální možné míře zapojit jednotky 
sborů dobrovolných hasičů ve vaší obci 
a upozornit občany na možnost nákupu 
účinných detektorů úniků CO, které včas 
varují před nebezpečím otravy smrticím 
plynem.

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s přá-
telským pozdravem

JUDr. Josef Babka, v.r. 
1. náměstek hejtmana kraje 

 Předseda komise pro bezpečnost a IZS

Buďte odpovědní ke svému zdraví! Sledujte kvalitu vody ve studni

Mnoho lidí odebírajících pitnou vodu 
ze studní podceňuje pravidelný moni-
toring její kvality. Tu je třeba pravidelně 
analyzovat v odborných laboratořích. 
S příchodem jara to platí dvojnásob

Ostrava 10. 3. 2016 - Správná péče 
o kvalitu vody ve studni může předejít 
zdravotním komplikacím z nežádoucích 
látek, které v ní mohou být přítomny. Není 
odpovědné spoléhat pouze na naše smys-
ly, které nejsou v řadě případů schopny na 
rozdíl od laboratorních analýz přítomnost 
nevhodných látek ve vodě zachytit.

Společnost Aqualia infraestructuras 
inženýring (AII) doporučuje před přícho-
dem jara majitelům studní provádět nejen 
pravidelné čištění a údržbu studny po 
zimním období, ale také věnovat pozor-
nost kontrole kvality svých alternativních 
vodních zdrojů. 

„Laboratorní analýza dokáže díky che-
mickým a mikrobiologickým parametrům 
vody odhalit zdroje znečištění přírodního 
původu, ale i chemické kontaminace ze 
zemědělství a průmyslu. Rozbory vod 
a poradenství zajišťuje v moravskoslez-
ském regionu síť našich vodárenských 
laboratoří. Na základě přesných výsled-
ků analýz lze navrhnout opatření, která 
pomohou k dosažení vyhovující kvality 
vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti 
AII Lucie Chlebková. Podle ní by neměli 
lidé tuto oblast zanedbávat především 
v období končící zimy, kdy dochází k tání 
sněhu a vstoupá podzemní voda.

Špičkově vybavená Centrální labora-
toř společnosti v Ostravě-Mariánských 
Horách poskytuje komplexní služby pro 
měření kvality vody. Ročně vyhotoví více 
než 6 000 vzorků, přičemž čtvrtina z nich 
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je komplexně monitorována podle 90 
různých kvalitativních kritérií.

„Provádíme chemické, mikrobiolo-
gické, biologické i senzorické zkoušky 
všech typů vod. Kromě naší akreditované 
Centrální laboratoře působíme v regionu 
také v areálech čistíren odpadních vod 
v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opa-
vě, kam je možné vzorky odpadní i pitné 
vody dovézt, nebo v areálech úpraven 
vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi 
u Frýdlantu nad Ostravicí, kde rovněž 

přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ 
vysvětluje Chlebková.

Veškeré další informace lze najít na 
webu www.ai-inzenyring.cz 

Kontakt:
Lucie Chlebková
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 595 694 355, 739 342 846 
Lucie.Chlebkova@smvak.cz

Odpady, odpady, odpady...

Přes letní sezónu od měsíce června do září 2016 budou popelnicové nádoby vy-
váženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

• 04. 06. 2016 – sobota (22. týden) 16. 06. 2016 – čtvrtek (24. týden)

• 02. 07. 2016 – sobota (26. týden) 14. 07 .2016 – čtvrtek (28. týden)

• 30. 07. 2016 – sobota (30. týden) 11. 08. 2016 – čtvrtek (32. týden)

• 27. 08. 2016 – sobota (34. týden) 08. 09. 2016 – čtvrtek (36. týden)

• 24. 09. 2016 – sobota (38. týden) 06. 10. 2016 – čtvrtek (40.týden)

Od 6. 10. 2016 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden ve 

čtvrtek.

Sazba a splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Osoby s trvalým pobytem v obci

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

• splatnost místního poplatku je do 31. 10. 2016

Chataři a chalupáři

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

• splatnost je do 30. 4. 2016
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Díky kotlíkové dotaci můžu  
 v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 150 000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného 
čerpadla a zlepšete životní prostředí v našem kraji ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho 
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty 
i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti 
budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě:
595 622 355 nebo kotliky@msk.cz

www.lokalni-topeniste.cz
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Značení popelnic v roce 2016

Pro letošní rok má známka na popelnici růžovou barvu a je na ní napsaný rok 
2016, vyzvednete si ji na obecním úřadě. 

Popelnice se starou známkou budou naposledy vyvezeny 21. 4. 2016, 16. tý-

den. Od 5. 5. 2016, 18. týden se budou vyvážet jen popelnice s novým logem 2016.

Množství separovaného odpadu z obce Raškovic v létech 2014 – 2015

Odpad Rok 2014 Rok 2015

Sklo 14,7389 t bílé      26,08 t barevné 8,9809 t bílé      24,1064 t barevné

Plast 36,6292 t 38,353 t

Papír 30,703 t 32,5136 t

V roce 2015 jsme měli k čerpání 415.670,00 Kč.

Z těchto peněz jsme zaplatili:

- svoz a dotřídění skla, papíru a plastů 175,3 tis. Kč
- odměny žákům za sběr papírů  14,4 tis Kč
- tašky a pytle na třídění  58,9 tis Kč

Celkem 248,6 tis Kč

Do roku 2016 jsme převedli zůstatek ve výši 167 tis. Kč.

Děkujeme všem občanům, kteří odpad poctivě třídí.

Sběrný dvůr Raškovice - Pražmo

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

Může zde odevzdávat:

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

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

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

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

Tyto odpady zde můžete odevzdávat bezplatně.

Jiný odpad od vás nepřevezmeme.
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POZOR!!!!

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr není skládka, ale odpady se zde poctivě 
třídí. Třídění odpadů na sběrném dvoru provádíte sami, pověřený pracovník 

vám pouze sdělí, do jakého kontejneru přijde konkrétní odpad.

AKCE: „UKLIĎME ČESKO“

Obec Raškovice se opět letos 
přihlásila jako organizátor akce 
„Ukliďme Česko“.

Akce se uskuteční v sobotu 16. 4. 2016.

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

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

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Dovolujeme si upozornit, že splatnost místního poplatku ze psů je 31. 3. 2016.

Sazba poplatku zůstala stejná:

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

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

Dotazy můžete psát na sekretariat@raskovice.cz. 

K O M P O S T É R Y

Znovu a naposled vyzýváme občany, kteří ještě nemají kompostér a chtěli by, aby 
si ho vyzvedli na obecním úřadě u paní Taichmanové. 

Od června budeme sbírat žádosti o druhý kompostér.

Závady na kompostérech

Pokud se Vám stalo, že máte nějakou závadu na kompostéru, nafoťte ji a pošlete 
na adresu: sekretariat@raskovice.cz 

Martina Taichmanová
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DUBEN
Sejdeme se u základní školy v devět.

Občerstvení bude po akci v kulturním středisku  
. . .

sobota 
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Obaly jsou značkové

Všimněte si! Denně nakupujete

 značkové zboží! 

 V obcho-
dech nás ob-
klopují tisíce 
různých vý-
robků. U těch 
s l e d u j e m e 
hlavně ceny. 
Málokdo si na 

obalech vedle nadpisů, obrázků a barev 
všimne nenápadných symbolů. Ať je to 
kelímek od jogurtu, sáček od arašídů 
nebo krabička od sýra, na všech najdeme 
symboly, písmena a čísla. Ty napovídají, 
do kterého kontejneru můžeme obal 
vytřídit. Nejčastěji na obalech výrobci 
uvádějí jednoduché zkratky jako PAP nebo 
GL. Takže je na první pohled jasné, že 
se jedná o papírový nebo skleněný obal 
(sklo = GLASS). Složitěji jsou označené 
plasty. Zkratky jako PET, PP nebo PS 
přímo označují druh plastu, ze kterého 
je obal vyroben. Často se taky setkáme 
s označením ALU (hliník) nebo C/PAP 81. 
Ty najdeme na hliníkových obalech od 
sýrů a na nápojových kartonech od džusu 
nebo mléka.

Co znamenají symboly na obalech? 

Do modrého kontejneru na papír pa-
tří všechny obaly se zkratkou PAP. Čísla 
20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 20 je 
vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 
běžný papír.

Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí 
třídit zvlášť do zelených kontejnerů na 

barevné sklo) a bílých kontejnerů na bílé 
sklo. Číslovka 70 za značkou GL označuje 
bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé 
sklo.

Kovy mají dvojí označení: železo je 
popsáno FE s dodatkovou číslovkou 40, 
hliník ALU s číslovkou 41. Se značkou 
hliníku se setkáme například u obalů jo-
gurtů. Ty mají hliníková víčka. Ve většině 
českých měst a obcí jsou kontejnery na 
kovy červené.

Obaly označených následujícími 
značkami jsou plasty a patří do žlutých 
kontejnerů. Zkratku PET najdeme nejvíce 
na klasické petce. Láhvi od nápojů. Málo 
obvyklý lineární polyetylén má označení 
HDPE 2, rozvětvený polyetylén má zkrat-
ku LDPE 4. Obal z polypropylénu (napří-
klad potravinové kelímky) je označený PP 
4 a polystyrén PS 6.

Poslední časté označení je C – kom-
binovaný obal z více druhů materiálu. 
Nejčastěji se setkáme s označením C/
PAP. To je kombinovaný obal s většinou 
papíru. Například C/PAP 81 je značka 
nápojového kartonu. Nápojový karton 
patří do oranžových kontejnerů – v řadě 
měst a obcí jej lze vhodit do žlutých nebo 
modrých kontejnerů.



www.raskovice.cz 3 / 2016

17

Kam s nefunkční zářivkou?

I díky nám je ASEKOL jednou z TOP 10
evropských fi rem

Řada z nás musela v poslední době 

doma řešit, co s úspornou zářivkou, 

která po letech přestala svítit. Vy-

sloužilé lineární či úsporné zářivky 

a výbojky totiž nepatří do popelnice 

na směsný odpad, kde z nich při rozbití 

mohou unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická 
wolframová žárovka se prostě vyhodila do 

popelnice na komunální 
odpad a z obchodu se 
přinesla nová. Od září 
2012 se ale klasické 
wolframové žárovky 
přestaly v Evropské unii 
prodávat, a tak postup-
ně všichni začínáme 
používat ekonomicky 

Asekolu se podařilo získat jedno z nej-
významnějších ocenění v oblasti obchodu.

Prestižní ocenění European Business 
Awards je uznáním vynikajících výsledků 
v rámci celé Evropské unie. Výherce 
vybírala odborná porota složená ze 132 
předních evropských podnikatelů, politiků 
a akademiků. Cenu Ruban d’Honneur 
v kategorii Environmentální a udržitelný 
rozvoj se nám podařilo získat v konkurenci 
více než 32.000 fi rem z 33 zemí.

Společnost ASEKOL získala tuto cenu 
jako jediná česká fi rma a potvrdila tím 
svojí pozici evropského lídra v oblasti 
ochrany životního prostředí a udržitelného 
rozvoje. Svojí nejhustší sběrnou sítí pro 
sběr drobného elektrozařízení v přepočtu 
na jednoho obyvatele je mnohým evrop-
ským zemím příkladem. Firma ASEKOL si 
je také vědoma důležitosti osvěty a připra-
vuje programy pro veřejnost a školy, kde 
informuje o nutnosti třídění a recyklace 
elektrozařízení, která obsahují nebez-
pečné látky ohrožující životní prostředí 
i naše zdraví. Ocenění fi rmy ASEKOL je 
tak současně důkazem, že společnost si 

důležitost odborné recyklace elektrozaří-
zení dobře uvědomuje.

Tímto nám děkují za spolupráci a jako 
výraz úcty a poděkování nám zasílají 
Certifi kát European Bussiness Awards.

Raškovice
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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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a ekologicky šetrnější světelné zdroje. 
Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED 
žárovky. Má to ale jeden háček: pokud 
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit 
v běžném koši a nepatří ani do tříděného 
skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou 
zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
v malém množství obsahují. Při špatném 
či neodborném zacházení a ve vyšších 
koncentracích může rtuť ohrozit lidské 
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je 
vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě 
při nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve 
sběrném dvoře Raškovice vedle pohos-
tinství Obecník. Obsluha sběrného dvora 
od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji 

do speciální sběrné nádoby, aby se neroz-
bila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec 
RAŠKOVICE zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který nejen přispívá na ná-
klady provozu sběrného místa, ale navíc 
plně hradí veškeré náklady na přepravu 
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme 
z obecního rozpočtu část prostředků, 
které bychom jinak museli použít na eko-
logickou likvidaci nebezpečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou 
likvidací úsporné zářivky nám vynahradí 
až o 80 % nižší spotřeba elektrické ener-
gie a vědomí, že společně přispíváme 
k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními 
světelnými zdroji a dalších aktivitách 
společnosti EKOLAMP dočtete na 
www.ekolamp.cz.

KARNEVAL – TO JE BÁL!

Dne 24.2.2016 se v sále při restauraci 
Maryčka ve Vyšních Lhotách konal pro 
kluky a holky z raškovické školky karneval. 

Děti si na svých maskách daly opravdu 
záležet. Při promenádě bylo tedy opravdu 
na co koukat. K vidění tu byla zvířátka 
všeho druhu /od žabiček přes kočičky, 
berušky, hlemýždě až po chobotnici/, rytíři 
a bojovníci se světelnými meči, piráti, indi-
áni, kovbojové, princezny i ledové královny 
Elzy, Karkulky, upíři, kouzelníci, modelka, 
sněhulák, sněhová vločka a dokonce 
i potápěč. Také někteří dospělí se nene-
chali zahanbit a převlékli se do kostýmů. 
Objevila se superžena, loupežník, trolové, 
retrokuchařky, pytle na odpad – dva modré 
na papír, dva žluté na plast a dva černé 
s plínou na hlavě na směsný odpad. Naši 
klauni, kteří měli vyhlásit nejlepší dospělou 
masku, si nevěděli rady. Nakonec podělili 

ceny, kterými byl 3 poukázky do Hospůdky 
u bobra a lahvinku něčeho dobrého mezi 
všechny výše uvedené. 

O správnou karnevalovou atmosféru 
se staral klaun Hubert se svou sestrou 
klaunkou Gabrielou Giganti. Měli pro děti 
připravenou pestrou škálu aktivit: větrání 
částí těla pomocí velkého padáku, prome-
nádu masek, podbíhání pod lanem, tanec 
se stuhou, bublinkový tanec, tanec s ro-
diči, slalom s větrníky… Za stoprocentní 
nasazení ve všech činnostech pak děti 
odměnili tvarovacím balónkem.

Napětí v sále vzrostlo, když se začaly 
prodávat lístky do tomboly. Letos vyhrával 
opravdu každý los – když ne hodnotnou 
cenu, tak chutný bonbónek. 

Myslím, že se letošní karneval opravdu 
vyvedl. Nebylo by tomu tak, kdyby nebylo 
rodičů, kteří přispěli svými dárky do tom-
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KALENDÁŘ RAŠKOVJANA 2016

1636 380 let urbář frýdeckého pan-
ství registroval v Raškovicích 56 osadníků 
s dědičným fojtem Janem Hrbáčem, 
z nichž bylo 21 sedláků, 3 zahradníci a 32 
chalupníků

1671 345 let v obci žilo podle urbáře 
110 rodin ve 107 domech

1826 190 let statkář František Adá-
mek založil v Raškovicích bělidlo a úpravnu 
lněného plátna

1876 140 let 1. března se narodil Jo-
sef Skotnica, sochař a řezbář - významný 
rodák naší obce

1896 120 let 20. října byla na severo-
západě viditelná polární záře

1906    110 let
Josef Adámek byl 
podruhé zvolen 
starostou obce, 
starostoval  do 
roku 1919, kro-
mě válečných let 
1914-1918, kdy 
byl funkce zbaven 
pro svou vlaste-
neckou činnost

1911    105 let 
začala výstavba 
mechanické tkal-

covny na pozemku zakoupeném od 
Františka Dyby

1921 95 let v obci byl založen Orel 
- první sportovní organizace, jako tělocvič-
na sloužil hostinec Zábava

1931 85 let 1. listopadu byl otevřen 
obecní chudobinec v čp.17, v bývalé 
selské usedlosti Jana Šebesty. O jeho 
zřízení se zasloužil starosta Leopold Kolář, 
ve čtyřech místnostech žilo 7 chudých 
starých občanů

1936 80 let 24. května byla v Raš-
kovicích založena odbočka Českosloven-
ského červeného kříže

1956 60 let uplynulo od zavedení 
autobusové linky ze zastávky hostinec 
U Božoňe do Válcoven plechu ve Frýdku 

1961 55 let došlo k otevření nové 
šestnáctitřídní základní školy

1961 55 let byly zkolaudovány byto-
vé domy 391-394 postavené pro občany 
Morávky ze zatopené části této obce

1966 50 let v budově bývalé měš-
ťanské školy zřídil místní národní výbor 
obřadní síň

1971 45 let začalo budování chodní-
ku Ondráš-Akuma v délce 2,5 km, jehož 
stavba byla dokončena v roce 1977

boly, kteří napekli sladké i slané dobroty, 
kteří se aktivně podíleli na zdobení sálu, 
organizaci i závěrečném úklidu. Děkujeme.

Velký dík také patří sponzorům akce, 
kterými byli: Hospůdka u bobra, pekařství 
Pino, Marlenka a řezbářství Mikuš.

Tak už se těšíme, až si zase za rok 
zazpíváme: „Karneval, to je bál! Hleď, 
abys ho nezmeškal!“

Fotografi e z karnevalu si prohlédněte 
ve fotogalerii na obálce Rašky.
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1991 25 let 1. září vznikl samostatný 
podnik Ferak po zrušení státního podniku 
Akuma Mladá Boleslav

2011 5 let ke konci roku Zdeněk 
Šebesta a Lenka Kovalová otevřeli objekt 

Oáza šťastného a zdravého života

2011 5 let 27. prosince došlo k zpro-
voznění restaurace Bobr

2011 5 let zaniklo raškovické fojt-
ství č.62

Snímek ze stavby mechanické tkalcovny.

Bývalé raškovické fojtství.
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Touto cestou chceme obča-
ny naší obce seznámit s vydá-
ním další publikace Památníku 
Raškovic autorů prof. RNDr. 
Richarda Pastorka, CSc a Paed-
Dr. Václava Průchy.

Poutavý text v perfektní 
grafi cké úpravě a tisku fi rmy 
Kleinwächter je doplněn 42 
fotografiemi ze současnosti 
i minulé doby.

Po úvodním poděkování 
autorů všem spolupracovníkům 
a Slovu starosty následuje kapi-
tola s názvem Sakrální památky 
obecně, v níž jsou postupně po-
psány kaple, kapličky, zvoničky, 
kříže, Boží muka, obrázky sva-
tých a sochy svatých. Čtenář 
se setká s množstvím informací 
a faktů, které se váží k těmto 
památkám.

Následuje stať Drobné sa-
krální památky v Raškovicích 
- jejich souhrn a písemné pra-
meny o nich.

Pod titulem Jedna obec, 
dvě farnosti, tři kostely popisují 
autoři rozdělení Raškovic mezi farnosti 
Morávka a Skalice, zároveň připomínají 
také vazbu na prašivský kostelík sv. 
Antonína.

Na stránce 14 je uveden číselný 
seznam všech sakrálních památek Raš-
kovic s přiloženou mapkou obce.

Samozřejmě, že podstatnou část 
obsahu tvoří vlastní popis jednotlivých 
památek. Vždy je uvedena poloha, GPS 
souřadnice, popis památky, její historie 
a doprovodná fotografi cká dokumenta-

ce. V závěru publikace je seznam zdrojů 
informací a fotografi í.

Jsme přesvědčeni, že uvedené dílko 
se setká se zájmem občanů naší obce, 
kdy si při listování knihou mnozí uvědo-
mí, kolik zajímavých a pěkných věcí nás 
obklopuje. Oba autoři si za dvouletou 
usilovnou práci zasluhují upřímné uznání.

Publikaci je možné zakoupit v místní 
knihovně u paní Marie Zemanové, cena 
výtisku činí 120 Kč.

Kronikáři obce Anežka a Jiří Nitrovi

Drobné sakrální stavby v Raškovicích

v Raškovicích

PDrobné sakrální
památky

Václard Pastorek
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Jarní období ve škole…

Jarní měsíce letošního školního roku 
se ponesou v duchu čtenářství a zdravého 
životního stylu.

Měsíc knihy jsme zahájili tradiční 
akcí pro žáky nižšího stupně, Nocováním 
s Andrsenem. Letošní literární noc se 
nesla v duchu soutěžních otázek z Ma-
lého prince. V rámci projektu jsme na 
podzim do školní knihovny zakoupili přes 
400 knižních titulů, a to nejen beletristic-
kých. Dnešní děti se rády toulají světem 
fantasy a každé věkové období má své 
oblíbené hrdiny, ve kterých nacházejí 
spřízněnce. K papírovým knihám přibylo 
téměř 300 knih v digitální verzi. Žáci 
navštěvují knihovnu pravidelně, v rámci 
výuky a také v době půjčovní na domácí 
četbu. Je zřejmé, že záliba čtenářství se 
zvýšila. A to nás velmi těší.

Kulturní zájem se dá rozvíjet různě. 
Pro žáky jsou připravena také divadelní 
představení. Přijede mezi nás oblíbené 

divadlo z Hradce Králové. Pro mladší žáky 
s pohádkou o veverce Zrzečce a pro starší 
s ukázkami z divadelních her českých 
i světových klasiků, to vše propojeno 
písňovými texty k oživení tématu. Navíc 
žáci osmých a devátých ročníků zavítají 
do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě, aby 
si vychutnali na dopoledním představení 
pravou divadelní atmosféru.

A co žáky literárního semináře velmi 
obohatilo v rámci výuky, byl hudební kom-
ponovaný pořad vedený panem Alešem 
Nitrou s ukázkou tvorby Osvobozeného 
divadla. Žáci si připomenuli texty, které 
často znají z poslechu, ale nedokáží zařa-
dit, neboť pro dnešní náctileté se jedná 
o dobu opravdu dávno minulou. Ačkoli 
jsou texty téměř 100 let staré, mají i v 
dnešní době co říci svým obsahem a stále 
živými myšlenkami. Pan Aleš Nitra k nám 
zavítá ještě jednou. Tentokrát to budou 
písničky divadla Semafor, jež má v re-
pertoáru i školní sbor a které jsou žákům 
známější například z televizních pořadů.

A kdo by stále neměl dost, může se 
zapojit literárně i výtvarně do soutěže ve 
spolupráci s místní knihovnou Raškovi-
ce. Každoročně připravujeme pro žáky 
téma spojené s historií okolí obce. Letos 
dáváme prostor nejen budoucím spisova-
telům tématem P o v ě s t i  z údolí řeky 

Morávky a Mohelnice. Stávající pověsti 
z Raškovic a okolních obcí znají mnozí, ale 
vymyslet nějakou novou pověst, která by 
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vysvětlovala původ místa, názvu či jména 
z okolí bydliště, bude úkolem soutěže. 
Soutěž má část literární i výtvarnou. Bližší 
informace žáci získali ve škole, je možné 
se informovat na webu školy i místní 
knihovny. http://www.zsraskovice.cz/
soutez-p-o-v-e-s-t-i-z-udoli-reky-moravky-
-a-mohelnice/

Mnohé práce budou určitě vznikat 
také ve škole pod vedením pedagogů, 
ale i doma se mohou zapojit ve spolupráci 
s dětmi rodiče či prarodiče při fabulaci 
příběhů.

Pro nejlepší výtvory budou připraveny 
ceny, ale také výstavní síň Památníku 
Raškovic a možná se s některými texty 
či ilustracemi setkáme i tiskem.

Další velkou oblastí jarního vzdělávání 
bude téma zdraví a zdravého životního 
stylu. Mladší žáci začínají postupně 
poznávat, co je zdravé, co je pro tělo 
důležité a potřebné. Nejen v prvouce 
a vlastivědě se učí, jak je důležitá hygie-
na, proč se myjeme, jak pečujeme o své 
zdraví. Právě péče o chrup byla tématem 
výukové lekce, kterou vedly studentky 
VŠ a podporuje fi rma Curaprox. Žáci si 
připomněli nejen techniku čištění zubů, 
ale dověděli se i mnoho potřebného 
k tomu, aby pochopili, že čištění zubů není 
jen o voňavém dechu. Baktérie v ústech 
se dostávají až do střev a žaludku a tam 
nám mohou způsobit daleko větší potíže, 
než jsou zubní kazy.

Prvňáčci obdrželi balíček potřeb pro 
správnou zubní péči od společnosti DM 
Market. Během výukového programu, 
kde se učili s Hurvínkem pečovat o své 
zoubky, mohli do balíčků nakouknout. Kar-
táček, zubní pastu, letáček se správným 
čištěním, nálepky a další drobnosti si poté 
odnesli domů.

,,Veselé zoubky“

Stejně jako v loňském roce, tak 

i letos se naši prvňáci zapojili do 

preventivního programu dm drogerie 

„Veselé zoubky“. Děti se interaktivní 

formou seznámily s funkcí a stavbou 

zubů, jak se o ně mají správně starat, 

o zásadách prevence zubního kazu. 

Ve fi lmu „Jak se dostat Hurvínkovi na 

zoubek“ viděly, jak čistit zoubky a proč 

navštěvovat zubního lékaře. Za správ-

ně vyplněné pracovní listy všichni ob-

drželi preventivní taštičky s dárečky, se 

zubním kartáčkem, s pastou a mohly 

si vyzkoušet správnou techniku čištění 

zubů. Děti slíbily, že se budou o své 

zoubky vzorně starat! 
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Žáci 6., 8. a 9.ročníku se účastnili 
projektu Vím, proč jím? / Vím, proč 

jím! Projekt byl realizován ve spolupráci 
s Centrum Anabell, z.s. Záměrem tohoto 
projektu bylo přispět ke zvýšení informo-
vanosti o poruchách příjmu potravy mezi 
žáky a studenty základních a středních 
škol ve třech krajích České republiky, a to 
včetně destigmatizace tohoto vážného 
psychiatrického onemocnění. Devadesáti 
minutový workshop obsahoval důležité in-
formace o poruchách příjmu potravy. Od-
povídal na otázky – co je příčinou vzniku 
těchto poruch, které to jsou, proč někdo 
jimi onemocní a co pak v takové situaci 
dělat. Interaktivními aktivitami, poutavými 
videi a vyprávěním lektorky – paní Zdenky 
Kišové se žáci o tématu mentální ano-
rexie, mentální bulimie, záchvatovitému 
přejídání, ortorexii, bigorexii, drunkorexii, 
dovídali důležité poznatky. Cílem progra-
mu bylo i nabytí vědomostí a schopností 
v případě potřeby poskytnout pomoc 
někomu, kdo by odbornou psychiatric-
kou či jinak odbornou péči v souvislosti 
s poruchami příjmu potravy potřeboval.

A co správného a zdravého patří 
do žaludku namísto sladkostí, bonbo-
nů, čokolády a přemíry bílého pečiva? 
V rámci projektu Ovoce do škol, který 
na naší škole realizujeme s Ovocentrem

z Valašského Meziříčí, dostávají žáci 
I. stupně pravidelné svačinky z ovoce, 
zeleniny, salátů a ovocných šťáv. Během 
zábavného dopoledne se seznámí pod 
vedením pana Mrkvouna, proč by měly 
zelenina a ovoce tvořit nejpodstatnější 
složku potravin celého dne. Ovoce dě-
tem ještě chutná, ale u zeleniny je to 
mnohdy problém. Zejména v syrovém 
stavu. Ovocentrum dováží žákům krabič-
ky v pestrém složení, barvě i chuti. Žáci 
mohou vyzkoušet nejen domácí produkty, 
ale také o Vánocích např. i cizokrajné plo-
dy. Ve výuce si vyzkoušeli vyrobit saláty 
i ovocné poháry, probíhaly ochutnávky 
a hodnotila se také přidaná umělecká 
hodnota.

 Ne každému chutná salát či kompot, 
jak známe i ze školní jídelny. Ačkoli děti 
nejsou doma naučeny jíst všechny potra-
viny, ve škole je v systému školního stra-
vování nastaven podíl takových potravin, 
které dítě ve vývoji potřebuje a mělo by 
přijímat v dostatečném množství. Tudíž 
i nadále to nebudou uzeniny, smažená 
jídla a jídla rychle sytící, ale brzy hladová. 
Naší snahou bude dětem obědy nejen 
vydat s obsahem dílčích potravin v po-
třebném zastoupení, ale také v zajímavé 
chuti či vzhledu. Dítě, které se stravuje 
ve školní jídelně celý týden, dostává 
stravu přesně stanovenou a vyváženou 
dle norem.

Ke správné péči o tělo patří také 
předcházení úrazům, a když už se něco 
stane, vědět, jak rychle reagovat, kam 
se obrátit. Žáci pátých a osmých ročníků 
budou teoreticky i prakticky zasvěceni 
do kurzu první pomoci. Páťáci jako kaž-
doročně i v rámci Besipu, osmáci v rámci 
učiva přírodopisu. Vyzkoušejí si během 
dopoledne, jak rychle a účinně řešit drob-
ná poranění, jak se postarat o sebe, ale 
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také o druhého, kdo pomoc potřebuje. Za 
několik let s vývojem medicíny se změnil 
pohled a přístup k průběhu některých 
naučených pravidel první pomoci.

Jsme rádi, že zastupitelé obce pod-
pořili výstavbu nové sportovní haly. Spor-
tovní výchova je na škole široce zapojena 
v hodinách TV, sportovních kroužcích 
i mimoškolních aktivitách. Sport a pohyb 
jsou nedílnou součástí rozvoje tělesné 
stránky každého člověka. Naštěstí žáky 
naší školy velmi dobře přijímány. V ho-
dinách tělocviku se žáci věnují různým 
aktivitám a ukázkám sportu, by si každý 
vybral něco, v čem by se našel. Odpolední 
kroužky fl orbalu, volejbalu, kopané, juda, 
ale i taneční budou nyní moci probíhat 
v nových a hlavně vyhovujících prostoro-
vých podmínkách. Stávající tělocvičnu 9 
x 18 m jsme sice opravili a zrenovovali, 
ale počtu žáků a počtu potřebných hodin 
sportovně zaměřených týdně již bohužel 
nevyhovovala. Žáci si již nyní během 
zkušebního provozu vyzkoušeli, jak se 
v nové hale cvičí, trénovali na okresní kola 
soutěží, aby pro ně rozměrově odpovída-

jící podmínky městských hal již nebyly 
překvapením.

A jestli se někdo pozastavuje nad tím, 
že vesnice nepotřebuje kryté sportoviště, 
neboť děti mají přeci dostatek prostoru 

běhat venku a hrát si v přírodě? Bohužel 
doba, kdy jsme běhali po polích, lezli po 
stromech a vyráběli bunkry u lesa, je pryč. 
Dnešní svět není ideální pro pohyb dětí 
bez dozoru rodičů po lesích a na kopcích. 
Řada míst je zastavěna, oplocena. Geo-
metrickou řadou se i na vesnici zvedla 
vlna automobilismu, ne každý dodržuje 
rychlost a dopravní značení, což denně 
sledujeme u školy, kde je omezení rych-
losti a upozornění na přechod pro chodce. 
Na dnešní děti bohužel čekají nástrahy 
přetechnizovaného světa, které jsme my 
jako děti ani nemohli poznat.

Řada rodičů přivítá možnost své děti 
ještě více zapojit do sportovních činností, 
vybrat si ze širší nabídky sportů, zapojit 
i děti nezapojené dosud z kapacitních 
důvodů, a hlavně docházet za sportem 
s pocitem, že děti předávají bezpečně do 
rukou zodpovědných osob a mohou si je 
zase bez obav vyzvednout.

A také něco pro rodiče.

Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Ale 
víme my rodiče, zda naše dítě, které tiše 
sedí u počítače, tabletu, opravdu vykoná-
vá přípravu na výuku, či hraje bezpečnou 
hru rozvíjející jeho motoriku a podporující 
jeho mozkovou činnost? 

Víme, my rodiče, jak fungují všechny 
dnešní výdobytky techniky? Možná by se 
řada rodičů divila, co vše se o ní píše na 
facebooku, co vše je možné se dovědět 
o rodině na „síti“. Obhajobou mladých 
video tvůrců může být i jejich neznalost, 
nevědomí. Ale než se dopátrávat způso-
bů řešení a hledání viníků, vždy by měla 
předcházet prevence. 

Ví vaše dítě, jak je nebezpečné 
chatovat s cizím člověkem, který se 
vydává za kamaráda? Viděl jej někdy ve 
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Pozvánka k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání od 1.září 2016 se koná:

v neděli 3. dubna 2016 od 9.00-12.00 hod.

 (možnost prohlédnout si předškolní zařízení)

v pondělí 4. dubna 2016 od 10.00-16.00 hod. 

v budově mateřské školy Raškovice 58.

K zápisu přineste s sebou vyplněné formuláře (především evidenční list, 
jehož součástí je potvrzení lékaře) a rodný list dítěte.

Tiskopisy potřebné k zápisu najdete na webových stránkách školy 
http://www.zsraskovice.cz/zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani/ nebo jsou 
k vyzvednutí na sekretariátu školy, v ředitelně školy nebo u vedoucí MŠ.

skutečnosti? Dokáže si představit, že za 
takovým na profi lu vyfoceným 10 letým 
kamarádem se může ukrývat dospělý 
člověk, kterého k takovému jednání 
mohou vést různé důvody? Ví vaše dítě, 
že nemá sdělovat osobní data? Máte vy, 
jako rodiče, přehled o tom, co píše vaše 
dítě na facebooku? Máte přehled o tom, 
zda vaše interní informace z rodiny ne-
jsou předmětem sdílené diskuze? Máte 
vy, rodiče, přehled o všech soukromých 
a rodinných fotkách a videích, které 
vaše dítě umístilo na síti? Možná by vás 
zajímaly také komentáře, které se pod 
videi a fotografi emi objevují na stránkách 
https://www.youtube.com/.

Máte vy, rodiče, povědomí o tom, že 
pokud vaše dítě umísťuje fotky svých 
kamarádů, spolužáků či i dospělých bez 

jejich vědomí na síť, k tomu používá 
dále nabádající poznámky různého druhu 
k dalším komentářům, může se jednat 
o trestnou činnost?

Musíme si jako rodiče uvědomit, 
že dnešní doba je pro dnešní děti plná 
svodů a nebezpečí, které se bohužel jen 
tváří jako zcela bezpečné. A když už se 
bavíme o zdraví našich dětí, měli bychom 
se zajímat i o to duševní. Žijeme v době 
svobody a demokracie, o to náročnější 
je v době svobodomyslnosti uchránit své 
děti a vybrat jim demokraticky správnou 
volbu zábavy, ukázat jim správnou cestu 
mezi stovkou cest, které jsou všechny 
součástí svobodného výběru.

Budete-li chtít poradit, kde hledat, co 
vše je sdíleno, můžete se přijít do školy 
zeptat.

Pozvánka na sběrový den

Pátek 1.dubna 2016

Sbíráme papír, hliník, elektrospostřebiče, atd. Sběrný dvůr v Raškovicích bude 
otevřen i pro vás. Nezapomeňte nahlásit jméno svého dítěte. Žáci se dočkají 
odměny za odevzdaný papír, nejen fi nanční.
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Ozdravný pobyt nejen pro žáky

Pojeďte s námi k moři.

Kam: Chorvatsko Pakoštane, 

termín: pátek 9. září - neděle 18. září 2016

Přímořské městečko Pakoštane se nachází v severní Dalmácii nedaleko 
Biogradu na Moru. Nachází se v blízkosti tří národních parků – Vodopády Krka, 
Kornatské ostrovy a Paklenice. V Pakoštane najdete obchůdky, restaurace, 
cukrárny, zábavné centrum, romantický přístav i historické památky. Centrum 
městečka se nachází cca 500 m od místa ubytování (cca 10 min chůze). Vranské 
jezero je vzdáleno pouze cca 1 km.

Vila leží v oplocené zahradě, součástí je bohaté sportovní vyžití /kuželky, 
pingpong, volejbal, kopaná, cyklistika/. Posezení venku i kryté na terase. Pláže 
písek, kameny, beton, sprchy na pláži.

cena dospělí: 7.750,-Kč, děti 12-17 let 7.600,-Kč, děti 6-11 let 7.450,-Kč,

• doprava v odpoledních hodinách od školy, příjezd tamtéž

• ubytování (2,3,4 lůžkové pokoje a apartmány ve vile, každý se svým WC 

a koupelnou, apartmány s kuchyňkou) 

• plná penze 5 x denně (vaří se i česká kuchyně), pitný režim zajištěn (platí 

i pro dospělé zájemce)

Pedagogický dozor nad dětmi, které jedou v rámci ozdravného pobytu 

samy bez rodičů, zajištěn školou.

Kontakty: 558 425 555, 558 425 551

Záloha do 30.4.2016, přihlášky k vyplnění na sekretariátu školy nebo na 

webu školy:

http://www.zsraskovice.cz/ozdravny-tabor-pro-zaky-dovolena-pro-dospele/

Mgr. Hana Kachtíková
Ředitelka školy
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Každým rokem probíhá na naší škole 
krásná akce s názvem „Noc s Anderse-
nem“. Ani letos tomu nebylo jinak. 43 dětí 
z třetích až pátých tříd přespalo ze čtvr-
tého na pátého března ve škole a během 
večera se seznámili s knihou Malý princ.

Po příjezdu do školy se ubytovali a  vy-
losovali si jednotlivá družstva, ve kterých 
pak po celou dobu plnili jednotlivé úkoly. 
Po úvodním luštění tajenky, ve kterém 
zjistili téma večera se zaposlouchali do 
povídání Anežky Švrčkové, která si při-
pravila prezentaci o spisovateli Antoine 
de Saint-Exupérym. 

Děti se během několika následujících 
hodin hravou formou seznámily s hrdiny 
knihy Malý princ. Po třídách byly nachys-
tány úkoly, se kterými se museli společně 
popasovat . Na jejich plnění dohlíželi stu-
denti druhého stupně. Děkuji jim velmi za 
pomoc při organizaci a za práci s dětmi. Po 
splnění 9 zapeklitých úkolů jsme se pustili 
s chutí do úžasné večeře, kterou pro nás 

Noc s Andersenem 

připravila Ma-
ruška Polocho-
vá z kuchyně 
MŠ. Uchlácho-
leni výborným 
gulášem jsme 
se pustili tento-
kráte do puto-
vání po jednotli-
vých planetách. 
V tělocvičnách 
i na chodbách, 
opět za dohle-
du studentů, si 
zaběhali, zahráli 
na krále, lampá-
ře či výhybkáře. Znaveni se pustili do druhé 
večeře, kterou nám ochotně ukuchtila Lu-
cie Pánková. Bábovky i pomazánky mizely 
s rychlostí blesku. Po pohádce se uložili 
k spánku do jednotlivých tříd. Bylo slyšet 
nejenom smích, povídání, ale i chrupkání 
nejmenších. 



30

Výroční zpráva Místní knihovny Raškovice za rok 2015

Děti jsou nezmaři. Sice se moc dlouho 
neprospaly , ale budíček opravdu nepo-
třebovaly. Již od 7 hodiny ranní všichni 
vesele pobíhali. Po snídaní se ještě na-
posledy proběhli školou a posbírali pro 
své družstvo bonusové body Po deváté 
hodině jsme zhodnotili klání jednotlivých 
družstvech a vyhlásili vítěze. S úsměvem 
na rtech a únavou v očích jsme se rozlou-
čili se všemi dětmi i studenty. 

Velmi děkuji za pomoc při organizaci 
Noci s Andersenem Lucii Pánkové, Dáši 
Vepřekové, Klárce Búzkové, Radaně Hlis-
nikovské a Janu Polomíkovi. Všem, kdo 
se podíleli na přípravách upřímně děkuji. 

Za přípravný tým Vendula Chodurová 

Jedním z úkolů bylo i  vymyslet báseň 
na téma Malý princ. 

Ukázky jednotlivých básní : 

1. Malý princ cestoval po vesmíru,
jeho mapy jsou na míru. 
Princ a lišák cestují,
do bločku si malují. 
Princ potkává dobré i zlé
na vše už nikdy nezapomene. 

Malý princ však odletěl,
růži dopis přiletěl.
Růže chtěla prince zpátky, 
aby mohli slavit svátky.

2. Malý princ rád cestoval
až za svým snem se dostal.
Na nebi po hvězdách plul

až za svou růži doplul. 
Hodně dlouho slavili,
aby se přivítali.
 

3. Na planetce malinké,
žil tam jeden kluk.
Říkali mu Malý princ,
byl chytrý jako vykuk. 
Byla tam s ním květina,
ta byla moc smutná.
Když princ odjel cestovat 
byla opuštěná.
Hvězda, ta jí svítila 
na dopisy malé,
i když si je přečetla 
cítila se osaměle. 

Místní knihovna Raškovice nabízela 
k 31. 12. 2015 ve svém volném výběru 8 
999 knih a 17 titulů časopisů, z nichž 11 
tvoří aktuální nabídku. V celkovém výběru 
jsou také zvukové a audiovizuální nosi-
če – magnetofonové kazety, DVD, CD, 
s hudebními nahrávkami klasických děl, 
nahrávkami mluveného slova klasických 
literárních děl v podání českých umělců 
či speciální nabídka CD s relaxačními 
technikami k zlepšení psychického i fy-
zického zdraví.

Stálý knihovní fond byl v roce 2015 
obohacen 330 novými přírůstky. Z fi -
nančního rozpočtu obce a projektu 
Česká knihovna 2015. Z oddělení re-
gionálních funkcí Městské knihovny 
ve Frýdku-Místku také 5 výměnnými 
soubory knih, což činí dalších 250 svazků 
navíc. Tyto soubory jsou ale cirkulační, 
v knihovně zůstávají 2 roky a pak jsou 
vráceny. Knihy těchto výměnných 
souborů byly fi nancovány z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. 
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V rámci projektu Česká knihovna 2015 
jsme obdrželi z nabídky titulů uměleckých 
děl české literatury, děl literární vědy 
a kritiky z d a r m a 51 knih v hodnotě 
13 644,- Kč, z toho dokončení dodávky 
projektu Česká knihovna 2014 tvořilo 8 
knih v ceně 1493,- Kč.

V roce 2015 navštěvovalo místní 
knihovnu 274 registrovaných čtenářů, 
z toho 74 dětí do 15 let, v celkovém 
srovnání s loňským rokem to je nárůst 
o 9 čtenářů. 

Návštěvníků půjčovny i těch, kteří 
využívali internet v knihovně, včetně on-
-line služeb - virtuálních a také kulturních 
i vzdělávacích akcí bylo celkem 3304. 
Účastníci akcí spolupořádaných pro školu 
v rámci tradiční soutěže s historickou 
tématikou a také účastníci zájezdů do 
Národního divadla moravskoslezského 
v Ostravě v celkovém počtu uživatelů 
služeb knihovny uvedení nejsou, neboť 
se nejednalo o přímé fyzické návštěvy, 
byť knihovna byla v souvislosti organizace 
a přípravy akcí. 

Celkový počet výpůjček knih a ča-
sopisů pro dospělé i dětské čtenáře byl 
6 234. Ve srovnání s loňským rokem je 
celkově menší množství výpůjček o 197, 
ale velmi potěšující je, že počet výpůjček 
pro mládež stoupl v beletrii o 449 knížek 
a naučné literatury o 88 knih. Půjčilo se 
907 časopisů, což je o 139 méně než 
v roce 2014. 

V rámci MVS – meziknihovní výpůjční 
služby byly kladně vyřízeny 2 požadavky, 
a to z jiné knihovny na knihu z raškovic-
kého knihovního fondu, také pro naše 
čtenáře.

Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní 
návštěvníky z široké veřejnosti, je mož-
nost použití 3 počítačů k využití služeb 
internetu, psaní, tisku a také kopírování. 
Občanská veřejnost má také možnost 

vyhledávání literatury v Místní knihovně 
Raškovice přes internetové stránky obce, 
kde je k dispozici on-line katalog celého 
knihovního fondu nepřetržitě, tedy časo-
vě nezávisle na provozní době knihovny 
na adrese: hledani.mkmistek.cz/clavius/
raskovice/baze.htm, na webových strán-
kách obce Raškovice/knihovna a také 
www.knihovna.info

Součástí projektu „Celoživotní vzdě-
lávání seniorů a dalších sociálních skupin 
obce Raškovice“, který podpořilo minis-
terstva kultury v rámci programu Veřejné 
informační služby knihoven - VISK3 v roce 
2014, kdy byly s jejich podporou pořízeny 
do knihovny dva nové počítače, byly také 
v roce 2015 uskutečněny čtyři vzdělávací 
lekce pro seniory, kteří si tak prohloubili 
počítačové dovednosti, jež v dnešní době 
nových technologií často potřebujeme i v 
každodenním životě. 

Pocty se dostalo knihovně a Památ-
níku Raškovic na konferenci, kterou po-
řádala Slezská univerzita v Opavě, Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR 
a Městská knihovna v Českém Těšíně 
ve dnech 13. a 14. 10. 2015 na téma 
„Další možnosti komunitní knihovny“ 
s podtitulem komunitní knihovna jako 
místo podpory lokálního kulturního dě-
dictví, historie, literatury a tradic. Díky 
obsahu činnosti byla knihovna vybrána 
do programu a prezentaci knihovny, Pa-
mátníku a  Malé galerie na této konferen-
ci s celostátní účastí představila Marie 
Zemanová. Příspěvek, který názorně 
reprezentoval činnost rozvíjející právě 
téma lokální historie a tradice velmi 
zaujal a někteří účastníci si pořizovali 
obrazové dokumenty DVD „Prameny 
k vlastivědě Pobeskydí“ pro své fondy 
a doplňující materiál pro besedy, před-
nášky a jiné akce zaměřené na regionální 
národní kulturu.



32

Půjčovní doba je v úterý od 8.30 do 
12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin, ve čtvr-
tek od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 
hodin, celkem 16 hodin týdně.

Pro žáky Základní školy a mateřské 
školy Raškovice a širokou veřejnost 
bylo uskutečněno celkem 41 kulturních 
a vzdělávacích akcí.. Přednášky a besedy 
pro mládež byly zaměřeny na literaturu 
dané věkové skupiny, rozvíjely téma 
výstavy v Malé galerii a národopisné 
expozici Památník Raškovic.

Přednáška s besedou „Meteorit 
Morávka“ RNDr. Pavla Kalendy, CSc 
se setkala s velkým zájmem veřejnosti. 
Byla velmi přístupně a zajímavě odborně 
zpracovaná dle vlastních badatelských 
postřehů a poznatků, včetně obrazového 
promítání snímků z blízkého okolí i vzdále-
ných míst v Rusku v návaznosti na tamní 
jevy spojené s meteority. Velmi přitažlivé 
bylo také to, že se jednalo o sousední 
lokalitu v obci Morávka. Termín konání 
27.1. 2015.

Přednáška s besedou „Geopatogen-
ní zóny trošku jinak“ Josefa Úlehly se 
dotýkala našeho prostředí, kde žijeme 
a které má bezprostřední vliv na naše 
zdraví. Téma bylo rovněž pro návštěvníky 
přitažlivé. Termín konání 10. 2. 2015.

Ne jinak tomu bylo i při přednášce 
s besedou Ing. Pavla Krejčího „KNIHOV-
NY PALMOVÝCH LISTŮ“. Je možné, že 
žijeme opakovaně? Že se nevyhneme 
předurčenostem? Proč jít do knihovny 
palmových listů a nechat si hledat palmo-
vý list, přečíst svůj osud, svůj optimální 
plán? Povídání nejen o dvou cestách do 
jižní Indie. Po přednášce byla možnost 
otisknout palec na objednávku pro hledání 
palmového listu přímo v Indii. Termín 
konání 27. října 2015 

Pro žáky 7. až 9. tříd raškovické školy 
byly v rámci 70. výročí uspořádány 2 

besedy s pamětnicí a účastnicí zdejších 
válečných událostí paní Venuší Štefkovou 
z Morávky a velitelem Military Klubu 
Raškovice Romanem Václavíkem, který 
aktivně pracuje se skupinou členů. Ti 
mimo jiné také pečují o bunkr partyzánů 
na Morávce a věnují se práci s mládeží 
v tomto oboru. V červnu proběhl pod jeho 
patronací a za jeho účasti branný den pro 
žáky ZŠ Raškovice s během na Trávný 
k bunkru s plněním bojových, branných 
úkolů a disciplín.

Pro děti z Mateřské školy Pražmo 
byl i v roce 2015 připravován knihovnicí 
Marii Zemanovou program pro čtenářský 
kroužek, který navštěvuje 9 dětí. Schůzky 
se konají jednou za 14 dní přímo v  MŠ 
Pražmo a náplň setkání tvoří četba pohád-
kových příběhů s vyprávěním a výtvarnou 
reakcí dětí přímo na téma příběhu. Vzniká 
tak originální dětská výtvarná tvorba pro-
pojená s obsahem literárního příběhu.

V rámci kulturně vzdělávacích a prožit-
kových programů pořádá knihovna již čtvr-
tým rokem hudebně literární podvečery. 
V roce 2015 to byly tyto pořady:
1. „Vzpomínání na Karla Kryla“ písnič-

ky a ukázky z knih Země lhostejnost 
a Nanebevzetí Karla Kryla/ 20. 1. 2015

2. „Vzpomínání na Patra Hapku“ 
písničky a ukázky z knihy rozhovorů 
s textařem P. Hapky Michaelem Ho-
ráčkem „Kdo víc vsadí, ten víc bere“ 
od Ladislava Vereckého/ 17. 2. 2015 

3. „Včera neděle byla“ aneb písničky 
dvojice Suchý-Šlitr ukázky ze hry 
JONÁŠ A TINGL-TANGL a Miroslav 
Horníček O Semaforu/ 24. 3. 2015

4. „Na okně seděla kočka …“ aneb pís-
ničky dvojice Suchý- Šlitr II. / 21. 4. 2015



www.raskovice.cz 3 / 2016

33

5. „Písničky z českých muzikálů a hu-

debních fi lmů“ Balada pro Banditu, 
Noc na Karlštejně, Starci na chmelu, 
Šakalí léta aj.

 Úryvky z knih Nikola Šuhaj loupežník 
Ivana Olbrachta a Noc na Karlštejně 
od Jaroslava Vrchlického/ 26. 5. 2015

6. „Písničky ze světových muzikálů“ 
JESUS CHRIST SUPER STAR, HAIR, 
MAMMA MIA, AJ. literární ukázky 
z knihy Muzikál expres, Michael Pro-
stějovský / 15. 9. 2015

7. „Písničky z fi lmů II“ Ukázky z knihy 
Co já vím? ,Miloš Forman a Jan Novák 
/ 15. 10. 2015

8. „RYTÍŘI“ písničky s texty Zdeňka 
Rytíře z repertoáru M. Tučného, 
V. Neckáře, Olympicu, K. Gotta aj. 
a ukázky z knihy NA HRADECH, 
V KLÁŠTERECH, V PODHRADÍ od 
Dietera Breuerse / 19. 11. 2015

9. „Nikola Šuhaj loupežník a Balada 

pro banditu“ pořad pro žáky Základní 
školy v Raškovicích v rámci literární-
ho semináře a kulturně vzdělávacích 
akcí pro mládež 24. 11. 2015 účast 

25 žáků

10. „Pohádkové Vánoce“ písničky z po-
hádek a literární ukázky z knihy Jiřího 
Žáčka „Chytré pohádky“, koledy/ 
15. 12. 2015

Pravidelné pořady v rámci Hudebně- 
literárních podvečerů se v raškovické 
knihovně konají již od roku 2012 a těší se 
stále větší oblibě návštěvníků, kteří si při 
těchto setkáních mohou také společně 
zazpívat a sdílet srdečnou atmosféru, 

která se během pořadu vytvoří při hře 
na kytaru a zpěvu Aleše Nitry, jež dává 
těmto setkáním ojedinělou, příjemnou 
atmosféru. Literární ukázky čte knihov-
nice Marie Zemanová, které tematicky 
bezprostředně navazují na zvolené téma 
hudebně-literárního podvečera.

Věková struktura návštěvníků těchto 
pořadů se pohybuje od nejmenších dětí, 
které do knihovny přivádějí jejich rodiče 
či prarodiče až po seniory, kteří si rovněž 
rádi společně zazpívají a také zavzpomí-
nají. Dochází k vzácnému společnému 
prožitku a prolínání generací. Celkový 
počet návštěvníků jednotlivých pořadů 
se pohybuje kolem 20 - 30 i více. V roce 
2015 pořádání hudebně-literárních pořadů 
fi nančně podpořil Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků SKIP10 Moravsko-
slezský a Olomoucký kraj.

Jednotlivá představení těchto pořadů 
jsou pravidelně uváděná na webových 
stránkách knihovny a také plakátována na 
vývěsních plochách obce a okolí.

M a l á   g a l e r i e a  stálá národopisná 

expozice historie obce a okolí 

P a m á t n í k  R a š k o v i c jsou sou-
částí místní knihovny nejen prostorově, 
ale také významně a výrazně obohacují 
její kulturní a vzdělávací činnost. Výstavy 
tvoří originální součást kulturně výchovné 
činnosti, jejímž cílem je zprostředkování 
kulturního prožitku nejen estetického, 
ale i poznávacího. Samostatná stálá ex-
pozice dobových předmětů, dokumentů 
a fotografi í s autentickou ukázkou bydlení 
a způsobu života z období konce 19. 
a 20. století je nejen živou učebnicí, ale 
poskytuje také možnost hlubšího prožitku 
vnímání historie.
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Rovněž Památníku Raškovic se do-
stalo 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 
Valašského 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 všech. 
Většina přednášejících informovala o ven-
kovských muzeích, ať ve správě jednot-
livců 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 
kterou respektujeme a navazujeme na 
ni. Výsledky více jak desetileté práce 
členů spolku Památníku Raškovic, jeho 
výstavní, přednášková a vydavatelská 
činnost byly důvodem k  zařazení jeho 
návštěvy do trasy odborné exkurse, která 
zahrnovala mimo Raškovice návštěvu 
chlebovického fojtství a Muzea v Metylo-
vicích. 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 a  členka 
Sdružení paní Marie Dybová. 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. 

Samostatné výstavy

v Malé galerii v roce 2015:

- „Abychom nezapomněli“ národo-
pisná výstava k 100. výročí Bezkyd-
ských Besed, 125. výročí narození J. 
L. Mikoláše/ říjen 2014- březen 2015/ 
doprovodná akce 16. 8. sdružení „Krá-
lovství lašské“ společná výprava na 
hřbitov do Skalice s položením kytice 
J. L. Mikolášovi a dále cestou do Sed-
lišť, kterou chodíval J. L. M. do svých 
pozdních let za národopisným kolegou 
Jožou Vochalou.

- Dětská výtvarná tvorba/ výtvarné 

práce žáků Základní školy a Raško-

vice/ duben- září 2015

- RAŠKOVICE 1938-1945/ Výstava 

k 70. výročí ukončení 2. světové 

války/15. 9.- 26.11.2015 

 Vernisáž proběhla 16. 9. 2015 za pří-
tomnosti pamětnice a přímé účastnice 
událostí paní Venuše Štefkové z Moráv-
ky, členů Sdružení Památníku Raškovic, 
členů obecní samosprávy a hostů 
z okolních obcí. Na 13 panelech a ve 
3 vitrínách byly shromážděny dobové 
materiály a dokumenty, které přiblížily 
události v Raškovicích 1938-1945. 
Kromě dobových pohlednic, kreseb, 
osobních dokumentů a dalších to byly 
i vzácné originály ze sbírky Martina Mi-
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koláše, nově pořízené dokumenty z bá-
dání pana Jiřího Paláta z průmyslových 
podniků v Raškoviccích, mechanické 
tkalcovny, která byla upravena pro vý-
robu válečného tvrzeného skla (SIGLA) 
a válečnou činnost Franze Kirchhofa, 
také dekorativní skleněné předměty 
z poválečné výroby od manželů Nitro-
vých, dále to byly i modely vojenské 
techniky a ukázka terénního výzkumu 
Military Klubu Raškovice. Doprovodné, 
spojovací texty, od kterých se také od-
víjela obrazová dokumentace, vytvořila 
paní Jiřina Veselská. Společným úsilím 
se podařilo dát dohromady přehlednou 
kolekci dokumentů, které přiblížily váleč-
né události v Raškovicích, jež ovlivnily 
také mezinárodní válečné dění. Kromě 
trojrozměrných předmětů je celá tato 
kolekce zachována na podkladových 
kartónech v archivu Památníku. Výstavu 
v době jejího trvání postupně navští-
vili žáci celé školy s komentovanou 
prohlídkou Marie Zemanové za oblast 
dobových reálií národopisu a Romanem 
Václavíkem za oblast vojenskou. K dis-
pozici byl také doplňující textový materiál 
zpracovaný Mgr. Jiřinou Veselskou, kte-
rý byl opatřen vyobrazením Mechanické 
tkalcovny, jež byla upravena pro výrobu 
tvrzeného válečného skla, dobové 
kresby pana Josefa Nitry st., která byla 
s laskavým svolením jeho syna pana Ji-

řího Nitry použita pro jedinečné doplnění 
a také pro ústřední plakát k výstavě.

- Obrazy z cyklu Osobnosti/ Milena 

Kantorová/ olejomalby/ 1. 2. 2015- 

26. 2. 2016

 Vernisáž 4. 12. 2015 s kulturním vy-
stoupením žáků ZŠ Raškovice za účasti 
autorky, představitelů obce a občanské 
veřejnosti 

- V rámci kulturních aktivit byly usku-

tečněny 4 zájezdy do Moravskoslez-

ského národního divadla v Ostravě 

na představení:

- G. Donizetti, Marie Stuartovna, opera, 
22. 3. 2015

- J. Styne, B. Merrill, I. Lennart, Funny 
Girl, muzikál, 23. 5. 2015

- Alexandrovci - ruský umělecký armádní 
soubor, 1. 10. 2015

- T. Rice, A. L. Weber Evita, muzikál, 
29.11. 2015

Tradičně je také součástí kulturních 
aktivit úzká spolupráce s Klubem seniorů, 
v jejímž rámci se v květnu koná slavnostní 
setkání ke Dni matek pro ženy důchod-
kyně s  kulturním pořadem žáků Základní 
školy a mateřské školy v Raškovicích.

4. 2. 2016
Marie Zemanová

vedoucí Místní knihovny Raškovice, 
Malé galerie a Památníku Raškovic

Raškovice – beskydská Ostrava 

bude název historické monografi e, 
věnované dějinám zemědělského, ře-
meslného a průmyslového podnikání 
v Raškovicích od počátku jejich založení 
až do začátku třetího tisíciletí. Jejím cílem 
je zpracování velmi ojedinělé historie 
obce, která se již od poloviny minulého 

tisíciletí může pyšnit bohatou tradicí ne-
jen rolnickou, ale zejména řemeslnickou 
a průmyslovou, založenou na zpracování 
místních surovin a přírodních materiálů. 

Celý projekt byl rozdělen do tří částí, 
z nichž zpracování dvou se chýlí ke konci 
a připravuje se jejich vydání. Díl první za-
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hrnuje osudy obce a jejích obyvatel od za-
ložení na počátku 14. století až po zrušení 
roboty v roce 1848. Díl druhý popisuje jed-
notlivé obory podnikání a proměny života 
zdejších obyvatel až do konce 20. století. 
Pozornost bude věnována také nereali-
zovaným projektům z oblasti průmyslu, 
dopravy a turistického ruchu, např. ne-
realizované stavby elektrické dráhy mezi 
Frýdkem a Morávkou. Třetí, závěrečný 
díl, jehož autorský kolektiv se v současné 
době formuje, bude věnován sociálnímu, 
kulturnímu, náboženskému životu, vzdělá-
vání, spolkům včetně výjimečnému zájmu 
o místní historii a lidovou kulturu, tak jak je 
spojován s významnými osobnostmi, ze-
jména Jaroslavem Ludvíkem Mikolášem, 
Josefem Skotnicou a dalšími. 

Zpracování prvního a druhého dílu se 
nemohlo obejít bez spolupráce s historiky, 
neboť náročnost zpracování a interpre-
tace originálních archívních pramenů 
vyžaduje mimořádnou erudici a zkuše-
nosti práce s archiváliemi. Ke spolupráci 
byl proto přizván pan Jiří Palát, význačný 
odborník na historii podnikání ve výrobě 
papíru, který je autorem zcela výjimečné 
studie o historii raškovické papírny, pu-
blikované před několika lety v časopisu 
Těšínsko. Mezi stálé spolupracovníky 
náleží členové Sdružení, kronikáři obce, 
zájemci o regionální historii a vlastivědu. 
Významný podíl na obsahu, zejména třetí-
ho dílu, budou mít vlastivědní pracovníci, 
zejména u témat, která spojujeme s his-
torií 20. století. Výhodou je skutečnost, 
že zejména kronikářka obce paní Anežka 
Nitrová a kronikář průmyslového podni-
kání pan Jiří Nitra, jsou pro zpracování 
témat vybaveni vlastním dokumentačním 
materiálem, který kompletují po několik 
desítek let. Velkou pomocí při realizaci 
prvních dvou svazků, jejichž obsah využí-
vá původních historických pramenů, které 

v mnoha případech nebyly dosud využity, 
byla spolupráce historiků Slezského zem-
ského archivu v Opavě, polských badatelů 
a také muzejních pracovníků ze Slovinska. 

Pro doprovodnou obrazovou část bu-
dou využity kopie archiválií, map a dalších 
dobových dokumentů. Ke zpracování 
kreseb provázejících textovou část obou 
dílů byl přizván velmi zkušený ilustrátor 
a znalec regionálních dějin pan Rostislav 
Vojkovský. 

První díl, jehož vydání bude v letošním 
roce realizováno, zahrnuje období od zalo-
žení obce do roku 1848. Každý tematický 
celek uvádí obecně pojatý text, charakte-
rizující správní a ekonomické poměry na 
frýdeckém panství a Těšínské komoře, 
k nimž obec po několik století náležela. 
Celé líčení událostí je založeno na inter-
pretaci původního historického materiálu, 
který v mnoha případech nebyl dosud 
historiky využíván v plné míře. Týká se to 
zejména sporů souvisejících se založením 
obce, počtu obyvatel a rozlohy katastru, 
robotních povinností poddaných, ma-
jetkových a rodinných poměrů. Zvláštní 
pozornost je věnována počátkům řeme-
slného podnikání, zejména profesím, za-
loženým na využívání přírodního bohatství 
Beskyd. Pozornost se soustředila vedle 
tradičního tkalcovství, mlynářství, na 
jinde málo známé profese – železářství, 
papírnu, úpravnu textilu. Zejména historie 
železářské huti je výjimečná - byla téměř 
celé 18. století jedinou hutí v Těšínském 
knížectví. Zaměstnání, původně doplňko-
vá, často v režii osob žijících mimo obecní 
společenství, se stále více prosazovala 
v sociální struktuře a vytvářela tak základ 
pro další rozvoj podnikání, kterému je 
věnován druhý díl monografi e. 

Přílohu pak tvoří jak soupisy poddan-
ských povinností, majetkových poměrů, 
tak edice původních pramenů. Zájemcům 
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o sociální a ekonomické poměry bude 
sloužit zpracovaný přehled měny, cen 
a mezd v jednotlivých obdobích. Samo-
zřejmostí je soupis archívních pramenů 
a literatury. 

Druhý díl navazuje líčením osudů obce 
a jejích obyvatel od poloviny 19. století do 
nového tisíciletí. Základ opět tvoří popis 
událostí obecné povahy a jejich dopadu 
na každodenní život. Období, které je 
předmětem zkoumání, je poznamenáno 
mnohými snahami o propojení nejen 
Raškovic, ale také sousedních obcí, 
s průmyslovými centry prostřednictvím 
kvalitní silniční sítě i železnice. Význam-
ně se do podoby obce zapsal vzkvétající 
turistický ruch, zpočátku zaměřený na 
výlety a krátkodobé pobyty obyvatel 
Ostravy a dalších průmyslových měst. 
S rozvíjející se infrastrukturou stoupala 
také obliba obce jako rekreační destina-
ce. Nejobsáhlejší část textu je zaměřena 
na větší či menší průmyslové provozy. 
Zvláštní pozornost je věnována 1. Me-
chanické tkalcovně, zaměstnávající od 
roku 1912 na 400 dělníků z horských obcí. 
Líčení osudů majitelů, technický rozvoj 
včetně sociálního postavení dělnictva, je 
založeno na studiu původních archívních 
pramenů, dosud málo nebo vůbec vyu-
žívaných. Mimořádná svým obsahem je 
kapitola o válečné výrobě pro wehrmacht, 
která probíhala v té nejtěsnější blízkosti 
centra partyzánského odboje – sousední 
obce Morávky. Dějiny po druhé světové 
válce jsou poznamenány dalším rozvojem 
průmyslového podnikání, založením JZD, 
modernizací domácností. Jako u prvního 
dílu bude obsah doplněn obrazovým ma-
teriálem, soupisem pramenů, literatury 
a rejstříkem. 

Na rozdíl od prvního dílu využívá obra-
zový doprovod více fotografi í a tiskovin, 
které budou zapůjčeny ze soukromých 

sbírek, archivů současných fotografů, 
sbírky Památníku Raškovic, státních 
institucí a archivu současných fotografů.

Obsah třetího dílu je v současné 
době předmětem společných konzultací 
všech, kteří se na obsahu budou podílet. 
V centru pozornosti bude líčení obecní 
samosprávy, společenských, sociálních, 
školských a kulturních poměrů. V posled-
ně jmenované části, věnované kulturním 
aktivitám, budou využity dosud vydané 
publikace o Spolku Palacký, knihovně, 
Malé galerii a Památníku. Celý obsah 
publikace bude navazovat bezprostředně 
na způsob zpracování předcházejících 
svazků, pouze autorský kolektiv bude 
širší. Svazek bude také obdobně vybaven 
přílohami. 

Při přípravě a realizaci celého projektu 
bude využito všech zkušeností získaných 
při tvorbě obsahu a vydání mimořádně 
úspěšné publikace věnované místnímu 
nářečí. 

Celý projekt se svým obsahem i roz-
sahem významně odlišuje od populárně 
propagačních publikací, které v současné 
době vydávají mnohé obce na Frýdecku. 
Tak jak se dějiny Raškovic odlišují od 
historie i způsobu obživy jejich obyvatel 
v průběhu staletí. Příprava jednotlivých 
svazků, založená na shromáždění a výkla-
du původních historických dokladů trvala 
již od roku 2012 a  autoři doufají, že jejich 
úsilí bude korunováno kladným přijetím 
čtenářů. Autorský kolektiv doufá, že za 
stále trvající podpory obecního zastupi-
telstva a podpory všech, kteří s přípravou 
pomáhají, se podaří monografi i dokončit 
a vydat a vytvořit tak dílo ucelené historie 
Raškovic, která bude mít s dalším plynu-
tím času neméně zajímavé pokračování.

Za Sdružení Památníku Raškovic
Martin Mikoláš, předseda
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Místní knihovna a Památník RaškovicMístní knihovna a Památník Raškovic
srdečně zve nasrdečně zve na

D R Á T K O V Á N ÍD R Á T K O V Á N Í
VE ČTVRTEK 21. DUBNA 2016VE ČTVRTEK 21. DUBNA 2016

OD 17.30 HODIN OD 17.30 HODIN 
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ RAŠKOVICE V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ RAŠKOVICE 

Ilustrační obrázek z www kreativní světIlustrační obrázek z www kreativní svět

VEZMĚTE SI S SEBOU:VEZMĚTE SI S SEBOU:
DOBROU NÁLADU A CHUŤ TVOŘITDOBROU NÁLADU A CHUŤ TVOŘIT

-   POPŘÍPADĚ DRÁTKY, KLEŠTIČKY, ALE NENÍ NUTNO-   POPŘÍPADĚ DRÁTKY, KLEŠTIČKY, ALE NENÍ NUTNO
-   I POLODRAHOKAMY MÁME-   I POLODRAHOKAMY MÁME
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S R D E Č N Ě   Z V E M E S R D E Č N Ě   Z V E M E 
BABIČKYBABIČKY, DŮCHODKYNĚ, DŮCHODKYNĚ

NANA

DEN MATEKDEN MATEK
  

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍSLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ

VE STŘEDU VE STŘEDU 4. KVĚTNA 2016  4. KVĚTNA 2016  OD 13.00 HODINOD 13.00 HODIN

V V KULTURNÍM STŘEDISKU KULTURNÍM STŘEDISKU RAŠKOVICERAŠKOVICE

PROGRAMPROGRAM
PROJEV STAROSTY OBCE RAŠKOVICEPROJEV STAROSTY OBCE RAŠKOVICE

VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ  A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCHVYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ  A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍPŘÁTELSKÉ POSEZENÍ

MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE ZVE NA VÝSTAVU 

ZEMĚ 

      

    

   

 KÁJA JAVORKOVÁ        JIRKA JAVOREK 

VÝSTAVA POTRVÁ DO 26. KVĚTNA 2016. 

OTEVŘENO V DOBĚ PROVOZU KNIHOVNY (ÚTERÝ A ČTVRTEK) 
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Padesátka - nejlepší léta?!

V letošním roce je před námi jubilejní 
desátý ročník Melanomového dne. Je to 
akce pořádaná dermatologickou společ-
ností na celoevropské úrovni a probíhá 
ve vybraných dermatologických ambu-
lancích po celé republice. Letos připadá 
na 9. května.

Letošní vyšetřovací akce, stejně jako 
ty předchozí,míří na muže 50+,kteří patří 
k rizikové skupině obyvatel. Typický paci-
ent je muž, čtyřiapadesátník, který přijde 
s relativně pokročilým melanomem na 
zádech.Práce bez košile, zády k slunci, 
aby nesvítilo do obličeje,muž přicházející 
teprve až mu melanom začíná krvácet.

Počet nových melanomů /incidence/ 
každým rokem přibývá, takže za po-
sledních 40 let se zesedminásobila. Že 
má MELANOM kůže letos uslyší kolem 
2,5 tisíce lidí. Vzhledem k tomu, že jde 
o relativně častý nádor bude s touto dia-
gnozou letos v české republice žít celkem 
kolem 27 tisíc lidí.

Dobrou zprávou je jen ta skutečnost, 
že se na melanom neumírá tolik jako dříve. 
Což je možné přičíst preventivním akcím, 
kdy se podaří zastihnout nádor v časných 
stadiích. Snahou je, aby se lidé chránili 
proti slunci a zároveň aby rizikoví jedinci 

navštěvovali preventivní kožní prohlídky. 
Těmito kroky můžeme snížit rizika na 
minimum.

Jaký projev by vás měl přivést?
- zvětšování znamenka do plochy
- změna barvy /černá barva nebo více 

odstínů/
-  vyvýšení nad úroveň kůže
-  krvácení, svědění, přítomnost stroupku, 

červený lem
-  vřídek který se nehojí déle než 3 měsíce
-  nově vzniklé pigmentové znamenko po 

35 roce života
-  větší množství pigmentových zname-

nek /více než 30/

Průměrný věk pacienta s melanomem, 
podle celoevropské statistiky, je 54 let.

Nejvíce jich přibývá ve skupině mužů 
nad 50 let, kteří podceňují riziko kožní 
rakoviny a u žen ve věku 10-29 let, které 
podléhají trendu snědé kůže.

Objednávky k vyšetření digitálním 
dermatoskopem v ordinačních hodinách .

Jste srdečně zváni rovněž na mela-
nomový den.

MUDr. Crha Milan, ordinace Morávka

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC
STÁLÁ NÁRODOPISNÁ EXPOZICE HISTORIE OBCE

OD 15. BŘEZNA
ÚTERÝ 12.30-17.00, ČTVRTEK 8.30-12.00,13.00-17.00

UKÁZKA TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ ATMOSFÉRY
SRDEČNĚ ZVEME
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Z Á J E Z D - Kroměříž
30. 4. 2016

ZO Českého zahrádkářského svazu Raškovice pořádá autobusový zájezd 
na jarní výstavu květin, zeleniny a stromků Floria Kroměříž 

a Arboreta Makču Pikču
-Paseky u Šternberka. 

V Kroměříži bude možno nakoupit sazenice různých květin, 
zeleniny, dále stromky a potřeby zahrádkářů. 

V Arboretu lze nakoupit různé sazenice skalniček.

Odjezd v 7.00 hod. od hotelu Ondráš, předpokládaný návrat okolo 19:00 hod. 

Cena zájezdu je stanovena na 300,- Kč, 
pro členy ZO Raškovice 250,- Kč.

Závazné přihlášky se zaplacením  zálohy přijímá:
Sysala Ladislav    tel. 603 895 651.

Zve výbor ZO ČZS Raškovice

Honební společenstvo Krásná se sídlem Krásná
zastoupené honebním starostou p. Burdou Jaromírem

Všem členům honebního společenstva

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu

Dne: 2.4.2016  v pohostinství Krásenka v 16,00 hodin

Program:
1. Prezence 
2. Zahájení řádné valné hromady HS 
3. Volba mandátové komise a zapisovatele
4. Zpráva mandátové komise
5. Přečtení zápisu z minulé valné hromady
6. Volba a schválení nového člena výboru HS
7. Zpráva o činnosti MS za rok 2015
8. Diskuse k jednotlivým bodům programu
9. Usnesení, závěr
10. Pohoštění
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Sportovní oddíl a školní kroužek JUDO Raškovice

NOVINKY

Začátek sezóny zastihl naše 

judisty ve výborné formě.

Pohár starosty Raškovic, první 

kolo mistrovství klubu. 

První kolo tradiční 6. kolové soutěže, 
která se koná pod patronací starosty obce 
Jiřího Blahuty, přivedlo na tatami téměř 
stovku dětí ve věku od 4. do 15. let. Toto 
přátelské utkání se vedení klubu zdá 
nejlepším řešením pro stmelení kolek-
tivu a postupný přechod od rekreačního 
sportování k závodní činnosti. Naše děti 
se zde nemusí bát zkušenějších soupeřů, 
všichni účastníci jsou z jednoho klubu, 
jsou kamarádi, nebo se postupně kama-
rády stanou. Každý by měl předvést, co 
umí, v případě prohry umět uznat porážku 
a přát vítězství svému kamarádovi. Někte-
ré děti toto zatím nezvládají a rodiče neví, 
jak jím pomoci. Nejjednodušší cesta je se 
vzdát - odejít, utéct a skončit. Cesta vzhů-

ru je těžší, náročnější, 
přes prohry a překážky 
se dostaneme všichni 
mnohem dále. Je to 
stejná cesta jako živo-
tem. Velké díky rodi-
čům, kteří mají stejný 
názor a svěří se trenérům. Společně pak 
mohou úspěšně odbourat stres, který 
brzdí talentované děti v další cestě. 

Raškovičtí borci se představili v nej-
vyšším počtu zúčastněných základen. 
Malý prostor tělocvičny byl zcela zaplněn 
soutěžícími, rodiči a přihlížejícími divá-
ky, kteří hlasitě povzbuzovali a fandili. 
Bylo se na co dívat. Pěkné a statečné 
souboje předváděli nejmladší mini be-
njamínci. Některé zápasy byly ostřejší, 
dramatické a plné očekávání, nechyběly 
ani kvalitní techniky. Trenéři všech zá-
kladen sledovali, jak se jejich svěřenci 
lepší, jak technicky rostou a byli pyšní 
na svoji i jejich práci. Vítězové zažili pocit 
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radosti, poražení zklamání z prohry. Oboje 
patří ke každému soutěžení a přispívá 
to k formování zdravé osobnosti. Turnaj 
proběhl bez zranění, slziček bylo málo. Po 
ukončení všech bojů přišlo to nejdůleži-
tější, ocenění nejlepších, což byli všichni 
zúčastnění. Medaile právem patřily všem 
zúčastněným, byly totiž vybojované. 

Mistrovství Euroregionu Beskydy 
se tradičně uskutečnilo v Dobré. Soutěže 
se zúčastnil rekordní počet soutěžících. 
Přes tři stovky chlapců a děvčat v žákov-
ských kategoriích bojovalo o titul mistra 
Euroregionu. Zahájení byli přítomni vzácní 
hosté, Náměstek primátora Frýdku – 
Místku, Pavel Machala a předseda Re-
gionu Beskydy Karel Deutscher. Soutěž 
slavnostně zahájil Starosta Dobré ing. Jičí 
Carbol. Za přítomnosti televizních kamer 
se předvedli nejmladší benjamínci i mistři 
Česka, Polska a Slovenska. V konečném 
hodnocení úspěšnosti dopadlo nejlépe 
domácí Judo Beskydy. V Olympijském 
bodování zvítězili před druhými Hranice-
mi a třetím Slezanem Opava. Raškovičtí 
podpořili tým vysokou účastí a výborným 
výkonem. Nejlépe se dařilo medailistům: 
Amálie Danková (2), Eduard Franek (2), 
Ondřej Menšík (2), Žofi e Pánková (2), 
Lucie Gavlová (3), Václav Klepáč (3), Tania 
Silvestrová (3). Na organizaci velkého 
turnaje se podíleli také raškoivičtí, kterým 
patří velké poděkování. Příští ročník se 
uskuteční v nové sportovní hale v Raš-
kovicích, která poskytne kvalitní zázemí 
nejméně 500 sportovcům a dalším stov-
kám doprovodu a diváků. Bude to nový 
předěl v historii pořádání Mistrovství 
Euroregionu Beskydy.

Naši nejlepší se zúčastnili repre-

zentačního kempu v Kosovu a Polsku. 

Trénovali společně s olympioniky a výběry 
státních reprezentací. Karolína Kubíčková, 

Šimon Filipec, Luděk Kubíček, Natálie 
Filipcová a Ondřej Sláma měli možnost 
nasbírat cenné zkušenosti. Pro všechny 
to byla bolest a dřina. Vrátili se nadšení 
a motivovaní do dalšího tvrdého iréniku. 

Prvního kola Českého poháru v Os-

travě se zúčastnil rekordní počet našich 
judistů. Celkem 25 borců reprezentovalo 
Beskydy a také Raškovice v náročné 
mezinárodní soutěži. Pro všechny zú-
častněné nejen fyzicky, ale i psychicky 
obrovsky náročná soutěž. Udržet pozor-
nost, koncentrovat se na svá utkání až 
do večerních hodin. Někteří naši poprvé 
zažili turnaj na tak vysoké úrovni. Střední 
váhové kategorie byly plně obsazeny po-
čtem 50 závodníků ve váze. Bodují jen ti 
nejlepší. Všichni měli tvrdé boje, nikdo se 
nevzdal, zúčastnění měli šanci nominovat 
se na MČR. V jednotlivých věkových 
a váhových kategoriích jsme vybojovali 9 
medailových umístění a další bodovaná 
místa pro nominaci na mistrovství repub-
liky. Stříbro ve své kategorii vybojovala 
Barbora Kalenská, bronz Adéla Deméte-
rová, Karolína Kubíčková, Tomáš Vontor, 
Vendula Mecová, Iveta Kočí, Daniel 
Šimek, Simona Gregušová a Vít Jerglík. 
Výborný výkon předvedli především naši 
junioři Jerglík a Janulek, kteří si tak řekli 
o start na mistrovství republiky juniorů.

Víkend, na který 

dlouho nezapomeneme. 

Mistrovství republiky juniorů se 

uskutečnilo v Hranicích za účasti re-

publikové elity. Naši se zapsali do his-

torických tabulek mimořádným úspě-

chem, který nemá v historii klubu obdoby. 
Šest zástupců Judo Beskydy vybojovalo 
4 medailová umístění. Dva naši zkušení 
junioři Lukáš Janulek -73 kg a Vítek Jerglík 
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- 90 kg byli dobře připraveni. Lukáš v úvod-
ním utkání nestačil na pozdějšího Mistra 
Černého, v opravných bojích bodoval, ale 
své vítězství nedokázal udržet do konce. 
I Lukášův druhý soupeř bral medaili. Vítka 
Jerglíka před republikou přepadla angína. 
Přesto náš zkušený bojovník dokázal 2x 
bodovat na Ipon a získal hodnotný bronz. 
Poprvé v historii se můžeme pochlubit tak 
významným úspěchem v kategorii juniorů. 
Nebylo co ztratit a proto jsme se rozhodli 
vyslat na turnaj i naše dorostenky. Natál-

ka Filipcová 52 kg. předvedla dokonalé 

boje, porazila starší a zkušenější sou-

peřky, ve fi nále nestačila na juniorskou 

1. a získala hodnotné druhé místo. Ve 
stejné kategorii překvapila Nikola Šimko-
vá, která se rozhodla snížit svoji hmotnost 
a shodila 4 kg. I Nikča se předvedla doko-
nale a vybojovala bronz. Další medailistkou 
se stala Karolína Kubíčková 57 kg. Kája 
dokázala porazit starší a zkušenější sou-
peřky. V semifi nále, v téměř vyhraném 
utkání udělala Karolína krok za soupeřkou 
a tato chyba jí připravila o boj o zlato. V boji 
o třetí místo porazila soupeřku s hnědým 

páskem o 5 let starší 
a brala bronz. Téměř 

20 let bojujeme a nikdy 

předtím jsme z juni-

orského mistrovství 

nedokázali přivézt více 

než 1 medaili. Všichni 
udělali maximum a za-
slouží si velkou pochvalu.

Výborný výkon 

v prvním kole 

dorostenecké ligy

Letošní ročník pro 
nás nové, ale velmi pres-
tižní soutěže se odehrál 

na tatami v Ostravě na Sareze. Rozloso-
vání, nám do jarních kvalifi kačních bojů 
přidělilo tyto soupeře: SKKP Brno, JC 
Železo Hranice, 1.JC Baník Ostrava, TJ 
Sokol Hradec Králové. S těmito soupeři 
se utkáme systémem každý s každým 
a to dvoukolově. Konečné pořadí určí 
postupující do bojů o medaile a druhou 
skupinu, která bude bojovat o udržení 
mezi dorosteneckou elitou. 

V turnaji jsme bojovali s těmito vý-
sledky: 

Judo Beskydy - TJ Sokol Hradec 
Králové 4:4 na pomocné body vítězíme.

Judo Beskydy - SKKP Brno 3:5 Loň-
ské mistry se nám nepodařilo překonat, 
i když máme božský tým, nestačí to. Jsou 
vážně dobří.

Judo Beskydy - JC Železo Hranice 5:3 
Po těžkých bojích vítězíme.

Judo Beskydy - 1.JC Baník Ostrava 4:4 
ve velmi vyrovnaném utkání vítězíme na 
pomocné body. 

Tímto fantastickým výkonem jsou naši 
borci po prvním kole na druhé příčce. Před 
námi je Brno, které je velmi kvalitně ob-

Trenérka Pavla Prőllová a úspěšní junioři, Natálie Filipcová, 
Vít Jerglík a Karolína Kubíčková.
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sazeno a bude těžké ho překonat, na třetí 
příčce za námi jsou Hranice. Jako nováček 
soutěže jsme udělali dobrý zápis. Judisté 
z Beskyd mají v republice respekt. 

Hledáme další talenty. Každou 
středu od 15,15 a pátek od 14,45 hod. 

v tělocvičně základní školy. Potřebujeme 
lehké a těžké váhy. Nebojte se zkusit 

JUDO.

DRŽTE PALCE 

RAŠKOVICKÝM JUDISTŮM.

Vážení čtenáři,
Rádi bychom Vás informovali o všech 

novinkách a změnách, které proběhly 
během zimní přestávky ve fotbalovém 
klubu před zahájením jarní části soutěž-
ního ročníku. Po ukončení podzimní části 
byla svolaná Valná hromada, kde došlo 
k odstoupení stávajících členů výkonné-
ho výboru a zároveň ke zvolení nového 
výkonného výboru. Výkonný výbor bude 
nově fungovat ve složení Lukáš Jančálek, 
Michal Novák, Ondřej Kacíř, Martin Mich-
na, Miroslav Poledník, Jiří Rusek a Jarmila 
Rusinová. Tímto bychom rádi poděkovali 
všem předcházejícím členům výkonného 
výboru za jejich dlouholetou činnost pro 
TJ Pražmo- Raškovice, kdy dokázali fotbal 
v obci Raškovice dlouhodobě pozvednou, 
což dokladuje 13-leté působení družstva 
mužů v krajském přeboru. Za to si zcela 
určitě zaslouží nemalé uznání. Nově 
zvolený výkonný výbor si pro následující 
období vytkl tři základní cíle. 

Dokončit stabilizaci kádru mužů, kdy 
po loňském sestupu celá řada hráčů ukon-
čila svou činnost v oddílu kopané. Bude 
vyvíjena snaha kádr omladit, oživit novými 
tvářemi a maximálně se snažit zapracovat 
vlastní odchovance. Pro tento cíl byl anga-
žován na pozici trenéra Jan Šponiar, který 
má dlouhodobé zkušenosti s prací v mlá-
dežnickém fotbale z MFK Frýdek-Místek. 
Vedoucím družstva zůstává i nadále pan 

Miroslav Poledník. Rádi bychom se v jarní 
část pohybovali v polovině tabulky 1.B 
třídy skupiny C. Je nutné říct, že k tomu 
bude zapotřebí trpělivost, protože věkový 
průměr mužstva je pouze 24 let a spousta 
hráčů hraje svou první sezónu v mužské 
kategorii.

Druhým cílem je pokusit se v spo-
lupráci s Obcí Raškovice rekonstruovat 
hrací plochu stávajícího fotbalového 
hřiště. Na konci ledna letošního roku 
byla obcí podána žádost o dotaci z Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
na rekonstrukci stávajícího areálu. Projekt 
obsahuje rekonstrukci hrací plochy a oplo-
cení areálu. Výkonný výbor by chtěl touto 
cestou poděkovat panu starostovi Jiřímu 
Blahutovi, který se na tvorbě žádosti 
aktivně podílel. O výsledku zda v žádosti 
o dotaci uspějeme, budeme informování 
během jarní části sezóny. Nicméně, i kdy-
bychom nebyli úspěšní hned při první žá-
dosti tak jsme připraveni žádost o dotace 
opakovat i v příštích létech. 

Třetím cílem je rozvíjet mládežnickou 
kopanou a vytvořit motivační podmínky 
pro juniorské kategorie našeho fotbalo-
vého oddílu. Touto cestou bychom chtěli 
oslovit všechny rodiče a děti, kteří by 
měli zájem se zapojit do činnosti v našem 
fotbalovém klubu. Zejména v kategorii 
nejmladších fotbalistů cítíme velkou po-
třebu posílit trenérský a organizační tým, 

Fotbalový klub TJ PRAŽMO-RAŠKOVICE
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který aktuálně stojí zejména na Martinu 
Michnovi. Ve spolupráci se sponzory se 
nám již podařilo zakoupit dárkové pou-
kázky na nákup kopaček, které budou 
předány třem nejlépe hodnoceným 
hráčům žákovské kategorie. Hodnocení 
kromě samotných výkonů v soutěžních 
utkáních, obsahuje rovněž tréninkovou 
účast, přístup, vystupování a chování 
během zápasů a tréninků.

K aktuálnímu dění v klubu, lze říct 
následující. Po podzimní části se tým 
mužů s 20-ti body nachází na 7. místě 
tabulky, což podle bodového zisku není 
špatným umístěním, ale vzhledem ke 
špatnému hernímu projevu i v případě 
vítězných utkání a vzhledem ke kvalitě 
kádru bylo vyhodnoceno jako zklamání, 
jelikož očekáváním byl lepší herní projev 
mužstva i vyšší bodový zisk. 

Z tohoto důvodu došlo ke změně 
na trenérském postu a zároveň došlo 
ke změnám v kádru, kdy bylo mužstvo 
doplněno o Michala Šimka, který se vrací 
do našeho mužstva z Janovic, dále bylo 
mužstvo doplněno o Vojtěcha Uhra, který 
podzimní část působil jako brankář v týmu 
Frýdku-Místku v dorostenecké lize, další 
posilou je Adam Šponiar, který naposledy 
působil ve Fryčovicích, Vratislav Kavka 
z Frýdlantu nad Ostravicí. Dále se do týmu 
po přerušení činnosti vrací Martin Špadt 
a také do týmu budou v průběhu jarní 
sezóny postupně implementování hráči 
dorostu Jiří Guziur a Vlastimil Muroň, kteří 
během přípravy přesvědčili svou kvalitou. 
Kromě těchto hráčů byli v našem týmů 
testování další čtyři mladí hráči, kteří 
bohužel buď svou kvalitou či samotným 
přístupem k tréninkům nepřesvědčili 

#  Celková tabulka Z V R P Skóre  B  +/- 
 

1.   TJ Sokol Dobrá 13 11 0 2 42:16  33  12 
 

2.   Lokomotiva Petrovice B 13 9 3 1 38:10  30  9 
 

3.   1. FK Spartak Jablunkov 13 8 0 5 36:26  24  6 
 

4.   Internacionál Petrovice 13 8 0 5 25:18  24  6 
 

5.   Finstal Lu ina 13 6 2 5 25:23  20  2 
 

6.   TJ Smilovice 13 6 2 5 20:20  20  -1 
 

7.   TJ Pražmo-Raškovice 13 6 2 5 15:27  20  2 
 

8.   TJ Depos Horní Suchá 13 5 2 6 31:25  17  -1 
 

9.   TJ Sokol Hnojník 13 5 2 6 22:29  17  -1 
 

10.   FK Tošanovice 13 5 1 7 34:37  16  -5 
 

11.   TJ Slovan Orlová 13 4 3 6 22:30  15  -6 
 

12.   TJ Sokol Nýdek 13 3 3 7 25:31  12  -6 
 

13.   SAD Haví ov 13 2 2 9 18:37  8  -13 
 

14.   Slovan Horní Žukov 13 1 2 10 19:43  5  -16 

 

Tabulka mužů po podzimní části soutěže:
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a proto byli vyřazeni. Dále v týmu po pod-
zimní části nebudou působit Lukáš Farský 
(hostování ve Vratimově), David Musil 
(ukončení činnosti), Jiří Škapa (ukončení 
činnosti), Petr Kaňok (ukončení hostování 
z Lískovce), Lukáš Mojžíšek (ukončení 
hostování z Lískovce) a David Smítal 
(ukončení hostování ze Starého Města).

Zimní příprava byla zahájena kondič-
ními tréninky, kdy hráči strávili dva týdny 
pouze tréninky fyzické kondice. Zároveň 
během víkendů byly naplánované přátel-
ská utkání s oddíly z Kozlovic, Palkovic, 
Bašky, Fryčovic a Ostravice. Jarní část se-
zóny v našem areálu odstartuje 3.4.2016 

v 15:30 s mužstvem Tošanovic. Věříme, 
že nás fanoušci raškovické kopané přijdou 
podpořit v hojném počtu.

Soupiska družstva: Vojtěch Uher, Ro-
man Platoš, Martin Kopecký – Ondřej Ka-

cíř, David Baran, Robin 
Koláček, Jiří Škola, Mar-
tin Špadt, Pavel Šalata, 
Jiří Guziur, Vlastimil 
Muroň, Marek Schmidt 
– Radek Škapa, Michal 
Šimek, Jakub Zajac, 
Jiří Musálek, Viktor 
Maťaťa, Radek Juřica, 
Tomáš Kopřiva, Adam 
Šponiar – Vratislav Kav-

ka, David Kučák, Denis Dušík, Petr Vítek, 
Richard Feike, Dalibor Vlček

Realizační tým: Jan Šponiar – trenér, 
Miroslav Poledník – vedoucí družstva

V dorostenecké kategorii naopak od 
žáků cítíme velký defi cit fotbalistů. Aktuální 
družstvo hraje prakticky v 11 fotbalistech, 
kdy při zraněních není možné nikoho do-
plnit. Bude nutné počkat na starší ročníky 
žáků a postupně je do této věkové katego-
rie zařadit, případně spolupracovat s oddíly 
v okolních obcích.

Soupiska družstva: Richard Mäkký, 
Zbyšek Stibor, Vlastimil Muroň, Jiří Guzi-
ur, Patrik Kučák, Ondra Guziur, Dominik 
Blahuta, Matěj Csapai, Marek Mach, Artur 
Adámek, Tomáš Adámek.

Realizační tým: Richar Feike, Miro-
slav Kuboš, Jan Rusek.

Tabulka dorostu po podzimní části soutěže:

1. Dobrá 8 6 0 2 24:10 18
2. Tošanovice 8 6 0 2 19:09 18
3. Baška 8 5 1 2 22:11 16
4. Palkovice 8 5 1 2 22:15 16
5. Kozlovice 8 4 2 2 17:11 14
6. Lískovec 8 2 2 4 13:21 8
7. Čeladná 9 2 0 7 7:29 6
8. Dobratice 8 1 2 5 4:19 5
9. Raškovice 8 1 2 5 9:24 5
10. Janovice 8 0 2 6 14:24 2
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V žákovských kategoriích jejichž tre-
nérem je Martin Michna máme několik 
mužstev:

Starší žáci

Po ukončení Podzimní části sezony se 
mužstvo Žáku umístilo na 3 místě v tabul-
ce což je dobrý výsledek. Kluci ale nesmí 
nic ponechat náhodě a neustále na sobě 
pracovat. Týmy jsou vyrovnané a bodové 
rozdíly nejsou velké. Zimní přestávku jsme 
vyplnili Přihlášením do Zimní Krajské Ligy 
,zde kluci odehráli dvě základní kola se 
kterých se jim nepodařilo postoupit . Dále 
nás čeká účast na Turnaji který pořádá 
oddíl Vojkovic a přátelské utkáni s Horním 
Žukovem a Nebory .

Starší přípravka

Tato kategorie v Krajské Zimní Lize 
odehrála tří základní kola po kterých se jim 
nepodařilo postoupit dál. V tomto tymu 
hrají Pohludka Ondřej, Čapčuch Filip, Vel-
čovský Tomáš ,Ochman Vojtěch, Ochman 
Šimon, Dorociak Dominik, Hrabec Petr, 
Michna Marek, Strnadel Daniel.

Přípravka ročník 08 a mladší

V téhle kategorii máme největší za-
stoupení díky dostatečnému počtu hráčů 
jsme mohli do Zimní Krajské Ligy přihlásit 
dva týmy.

Za A tým nastupují - Michna Marek, 
Javorová Sára, Gardoš Jakub, Ručka Mi-
chal, Gavel Lukáš.

Za B tým hrají –Strnadel Daniel ,Kutěj 
Václav, Dvořáková Natálie, Namyslo Pat-
rik, Mach Viktor, Stanislav Novotný

# Klub Z V R P B
1. Sedliště 10 10 0 0 30
2. Baška 10 9 0 1 27
3. Raškovice 10 7 0 3 21
4. Janovice 10 6 0 4 18
5. Vojkovice 10 6 0 4 18
6. Dobratice 10 5 0 5 15
7. Řepiště 10 5 0 5 15
8. Ostravice 10 4 0 6 12
9. Nebory 10 2 0 8 6

10. Lučina 10 1 0 9 3
11. VOLNO - VOLNÝ LOS 0 0 0 0 0
12. Metylovice 10 0 0 10 0
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Rozpis všech týmů pro jarní část sezóny

Za výbor TJ Pražmo-Raškovice Jančálek Lukáš předseda
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V loňském roce byla na antukových 
kurtech zahájena výuka minitenisu pro 
děti předškolního věku pod vedením tre-
néra s licencí Českého tenisového svazu. 
Od jara do podzimu se jednou za týden 
účastnilo sportovních tréninků základní 
tenisové techniky tucet nejmenších te-
nisových nadšenců.

A co to je minitenis? Samotný název 
již napovídá, že se jedná o tenis pro ty 
nejmenší. Je jedním z nejefektivnějších 
způsobů, jak seznámit děti s tenisem 
herní a zábavnou formou, která podněcuje 
motivaci a vlastní aktivitu dětí. 

Tenisté oddílu minitenisu TJ Sokol 
Pražmo-Raškovice. Zleva: Filip Vloch, Mi-
chal Strakoš, Adam Rusňák, Viktor Mach, 
Ema Bonková, Adéla Laníková, Štěpán 
Pálenič, Jakub Klanica, Michal Ručka, 
Lucie Šebestová, Jan Popelka, Stela 
Bonková a sběrač míčků Honzík Šebesta.

Český tenisový svaz (ČTS), který or-
ganizuje tenisové soutěže u nás je v sou-
časnosti nejúspěšnějším sportovním sva-

zem v České republice. 
Na mezinárodním poli 
muži dvakrát za sebou 
v letech 2012 a 2013 
zvítězili v soutěži repre-
zentačních družstev - v Davisově poháru. 
Ženy vyhrály svou týmovou soutěž Fed 
cup dokonce čtyřikrát za posledních 5 let! 

Závodní tenis umožňuje sportovci poznat 
aspekty individuálního sportu a současně 
být členem kolektivu. 

Tenis je pro děti, mladé lidi a dospělé 
skvělým sportem. Nabízí srovnatelné 
možnosti jak pro chlapce, tak pro dívky. 
Tenis je sportem na celý život. Průzkumy 
dokazují, že lidé ve středním věku, kteří 
hrají tenis, se těší výrazně pevnějšímu 
zdraví než běžná populace.

Takže milí rodiče, pořiďte dítěti místo 
tabletu raději raketu a přijďte mezi nás, 
s příchodem jara začínáme!

Sportu zdar, tenisu zvlášť.
TJ Sokol Pražmo-Raškovice

MINITENIS V RAŠKOVICÍCH
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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

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

OSOBNÍ  PORADENSTVÍ 
                         
 m ení  t lesných hodnot  

(svalová hmota, tuky, voda, atd.) 
 
 zam ení  - vnit ní výživa  

- sportovní výživa 
- vn jší výživa (ucelená kosmetická ada) 

 
 na zkoušku 3-denní balí ky  

na ochutnávku za 450,- K  
 

 soukromá kancelá  ve FM, studio  
ve Valašském Mezi í í, možná osobní návšt va  
dle p edcházející domluvy 

 

736  436  538 
konzultace.zurkova@seznam.cz 

www.novyzivotnistyl.webgarden.cz 
 
 

„„O tom jací opravdu jsme, nesv d í naše schopnosti, 
ale naše volby“ 

   
                                Jana Ž rková 

„O tom jací opravdu jsme, nesv d í naše schopnosti, 
ale naše volby“ 

   
                                Jana Ž rková 
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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
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