
 

25. 6. 2016  

  

 

   
                                      

15:00 - 19:00  skákací hrad a jumbo trampolína pro d ti  
15:00 - 19:00  airsoftová st elnice 
16:00 - 18:00  malování na tvá i ky a balónkování 
16:00 - 18:00  jízda na ponících a sout že pro d ti 
 
15:00 - 16:00  Javo inka – skv lá dechovka z Lichnova u Nového Ji ína 
16:00 - 16:30  Magic show mix – vystoupení kouzelnice Ivety Žvakové z Frýdku-Místku,  
                        mistryn  R v moderní magii 
16:30 - 17:00  vystoupení úsp šného p veckého sboru CARO ZŠ Raškovice 
17:00 - 17:20  ukázka mladých borc  - JUDIST  
17:20 - 18:15  kapela JAZZDA – pohodová parti ka s pestrou paletou vlastních písní  
                        a originálními variacemi na ,,staré pecky“ 
18:15 - 19:15  Š astná ísla   
19:15 - 19:35  ELECTRO BOOGIE – show ,,tan ících robot “,  
                        mistr  republiky a Evropy, vicemistra sv ta 
19:40 - 19:50  LATIFAH - úsp šná tane nice u nás i v zahrani í, známá v sout ži  
                        esko-Slovensko má talent, kde svým vystoupením zcela okouzlila porotu 
20:00 - 20:40  PETRA JAN  – známá a oblíbená eská zp va ka populární hudby 
20:50 - 21:00  brazil show LATIFAH 
21:00 - 02:00  rocková kapela HEC a DJ Jirka Veselý, moderátor rádia PETROV 
22:00               Nádherný OH OSTROJ! 

Den Raškovic bude moderovat Milan Miarka 
 
 

Pochoutky: placky, myslivecký guláš, klobásky, párky v rohlíku, kolá e, zákusky, 
                    to ená zmrzlina, to ené pivo, nealkoholické a alkoholické nápoje, … 

 
Zm na programu vyhrazena po adateli akce 

 
 

© KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek
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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

RaškaR 6 / 2016

Závěrečný účet 2015

Obhajoba titulu Ekoškola

Historie, zprávy, inzerce, sport

Den Raškovic 25. 6. 2016

10. ročník

Fotbalové hřiště Raškovice

od 15:00 hod.

VSTUP ZDARMA 



Mezinárodní program Ekoškola

TEREZA,vzd lávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha1, 110 00

OCEN NÍ EKOTÝMU 
ZŠ a MŠ Raškovice 

Na základ  auditu konaného dne 28. 4. 2016 a posouzení zprávy 
z auditu komisí, jste obhájili mezinárodní titul Ekoškola  

platný po dobu 2 let. 
 

Oce ujeme kvalitní práci, kterou v programu d láte a nadšení, se kterým 
jste se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu oprav uje vaši školu užívat 

vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou. 
 

     Tímto vám a celé škole gratulujeme!                                            

Fotogalerie ze sletu čarodějnic MŠ Raškovice 
dne 29. dubna 2016

Mezinárodní program Ekoškola

TEREZA,vzd lávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha1, 110 00

OCEN NÍ EKOTÝMU 
ZŠ a MŠ Raškovice 

Na základ  auditu konaného dne 28. 4. 2016 a posouzení zprávy 
z auditu komisí, jste obhájili mezinárodní titul Ekoškola  

platný po dobu 2 let. 
 

Oce ujeme kvalitní práci, kterou v programu d láte a nadšení, se kterým 
jste se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu oprav uje vaši školu užívat 

vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou. 
 

     Tímto vám a celé škole gratulujeme!                                       
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Vážení spoluobčané, 

za nedlouho budou prázdniny, čas 
dovolených, odpočinku, radostných chvil.
Věřím, že sluníčko nás všechny zahřeje 
a dodá tolik potřebné energie.

Našim dětem přeji kouzelné prázdniny 
a radost z pěkného vysvědčení.

Dovoluji si Vám sdělit několik informací.

Dne 31.3.2016 jsme slavnostně otevřeli 
naši novou Víceúčelovou sportovní halu 
a přikládáme odezvu v místním tisku (viz. 
níže).

Obec přijala nové zaměstnance:

sl. Táňu Humplíkovou - stavební úřad 
pro katastrální území Pražmo, Raškovice 
a Vyšní Lhoty

p. Tomáše Kohuta, p. Petra Zajíce
a p. Silvii Bronckovou - víceúčelová hala

p. Gurníka - údržba, zednické práce

Přeji všem pěkné prožití letních měsíců

PaedDr. Václav Průcha
místostarosta

Sportovci v Raškovicích mohou využí-
vat novou víceúčelovou sportovní halu za 
44 milionů korun, která vyrostla na místě 
bývalých antukových kurtů.

Slavnostního otevření moderního 
sportoviště se zúčastnili také zástupci 
vedení Moravskoslezského kraje - ná-
městci hejtmana Ivan Strachoň, Svato-
mír Recman a Martin Sikora.

Základní škola v Raškovicích využívala 
dosud tělocvičnu, jejíž kapacitu už nebyla 
dostačující. „Na výstavbu sportovní haly 
se nám podařilo získat peníze z evrop-
ských zdrojů“ říká Jiří Blahuta, starosta 

Raškovic.

Novou sportovní halu využívaj í 
dopoledne školáci, po vyučování spor-
tovní kroužky základní školy a spor-
tovní oddíly. Sportoviště nabízí zázemí 
špičkové kvality – jsou zde hřiště pro 
fl orbal, fotbal, košíkovou, tenis, volejbal 
a badminton. Zázemí tvoří pět šaten 
pro 120 sportovců, tribuny pojmou až 
240 diváků. Sportovní hala je druhou 
největší v okrese Frýdek-Místek. Starou 
tělocvičnu bude škola dále využívat na-
příklad pro gymnastiku. Kromě sportu 
bude hala sloužit v dalším volnočaso-
vým a kulturním aktivitám.

Jiří Blahuta, starosta

Úvodní slovo místostarosty

V Raškovicích vyrostlo moderní sportoviště
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Otevřeno. Raškovičtí mají novou sportovní halu

Sportovci v Raškovicích se dočkali. Vy-
sněná víceúčelová hala, která jim nabídne 
vynikající zázemí, se slavnostně otevřela. 
Vyšla na zhruba 44 milionů korun, obci 
pomůže také dotace. 

„Víceúčelová sportovní hala bude 
sloužit v dopoledních hodinách školní mlá-
deži, po vyučování sportovním kroužkům 
ZŠ Raškovice a od 16 hodin sportovním 
oddílům pro tréninky, ale i pro turnaje 
ve volejbalu, fotbalu, fl orbalu, judu nebo 
v hasičském sportu,“ vyjmenoval starosta 
Raškovic Jiří Blahuta.

Ten po čtvrtečním přestřižení pásky 
za účasti desítek hostů a několika stovek 
diváků obstaral také úvodní slavnostní 
výkop. Na palubovce se pak představili 
místní sportovci.

Hrací plocha haly je velká 44 krát 
24 metrů. Palubová podlaha je rozdělená 
pro fl orbal, basketbal, tenis a volejbal – 
ten se může hrát na centrálním kurtu, ale 
i napříč na třech dalších kurtech.

Dále sportovci mohou ocenit dva 
badmintonové kurty. Kromě sportů bude 
hala sloužit dalším volnočasovým aktivitám 
či kultuře. Hala nabídne pět šaten pro 
120 sportovců se samostatnými sprcha-
mi a toaletami, jedna šatna bude určena 
rozhodčím. Na tribunách se může posadit 
kolem 240 diváků.

Podnětem pro stavbu haly kromě 
žádostí občanů byla podle Jiřího Blahuty 
hlavně potřeba základní školy. Uvedl, že 
o umístění stavby se vedly dlouhé debaty 
s ředitelkou Hanou 
Kachtíkovou.

„Jednou z variant 
bylo zasazení haly do 
svahu nad školou. Po 

úvaze, že by se muselo odtěžit několik tisíc 
kubíků zeminy a přeložit hlavní vodovodní 
řad, tato varianta padla a vybrala se druhá 
varianta – vedle školy z východní strany,“ 
popsal starosta Raškovic.

„Je to výrazný počin nejen pro školu, 
ale i pro Raškovice. My jsme obrovská 
škola – i se školkou máme 430 dětí. Stá-
vající tělocvična měla rozměry devět krát 
osmnáct metrů, což byla mizérie,“ řeka 
minulý týden ředitelka ZŠ a MŠ Raškovice 
Hana Kachtíková s tím, že stará tělocvična 
bude sloužit nadále třeba gymnastice.

Zastupitelstvo obce schválilo stavbu 
tělocvičny loni v únoru. Firma, která 
vyhrála výběrové řízení, začala podle 
starosty stavět červenci. Stavbu předala 
předposlední prosincový den, pak přišly 
na řadu dodělávky.

Autor: Lukáš Morys, Patrik Rymel

Zdroj: http://www.denik.cz/moravskoslez-

sky-kraj/otevreno-raskovicti-maji-novou-

-sportovni-halu-20160401-y9hr.html
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Raškovičtí mají novou sportov-
ní halu. Snímek ze slavnostního 
čtvrtečního otevření. 
Autor: Deník/Lukáš Morys
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                       Obecní ú ad Dobratice
                       Dobratice .p. 49 
                       739 51 Dobrá

1) Základní údaje o rozpo tovém hospoda ení obce 

Ú et Rozpo et Zm na Výsledek
Da ové p íjmy 1111-1511 18 814 000,00   22 500 464,02        22 500 464,02         
Neda ové p íjmy 2111-2343 3 196 500,00     3 940 966,96          3 940 966,96           
Kapitálové p íjmy 3111-3209 -                      3 500,00                 3 500,00                  
P ijaté transfery (dotace) 4111-4223 6 247 500,00     10 630 645,55        10 630 645,55         

28 258 000,00   37 075 576,53        37 075 576,53         
1014 5 000,00            8 837,50                 8 837,50                  
1019 82 000,00          77 500,00               77 500,00                
1037 20 000,00          20 000,00               20 000,00                
1070 5 000,00            5 000,00                 5 000,00                  
2141 660 000,00        10 349,61               10 349,61                

Silnice a místní komunikace 2212 1 098 000,00     241 056,85             241 056,85              
2219 1 653 300,00     143 936,00             143 936,00              
2221 196 000,00        195 810,00             195 810,00              
2310 601 000,00        575 541,00             575 541,00              

Odvád ní a išt ní odpadních vod 2321 430 000,00        446 708,00             446 708,00              
3111 81 750,00          71 201,00               71 201,00                

Základní škola 3113 3 812 600,00     6 970 456,38          6 970 456,38           
Dotace cizím p ísp vkovým organizacím 3124 10 000,00          10 000,00               10 000,00                
Knihovna 3314 370 000,00        361 802,01             361 802,01              
Kultura - památník 3319 183 000,00        226 071,30             226 071,30              

3326 12 000,00          9 640,00                 9 640,00                  
3392 1 611 100,00     2 469 771,78          2 469 771,78           
3399 439 000,00        290 493,00             290 493,00              

Víceú elová sportovní hala 3412 40 250 000,00   44 312 130,46        44 312 130,46         
3419 795 000,00        795 000,00             795 000,00              
3421 86 000,00          86 000,00               86 000,00                
3429 137 000,00        136 899,50             136 899,50              
3511 211 000,00        171 585,04             171 585,04              
3612 702 020,00        641 791,26             641 791,26              
3631 417 500,00        275 725,24             275 725,24              

Poh ebnictví (h bitov Pražmo) 3632 60 000,00          55 500,00               55 500,00                
3635 100 000,00        54 450,00               54 450,00                

Územní rozvoj (SOPM, SMO) 3639 3 042 990,00     56 471,40               56 471,40                
3721 33 000,00          35 062,00               35 062,00                
3722 783 000,00        816 964,40             816 964,40              
3723 840 430,00        573 145,40             573 145,40              
3726 -                      1 131 384,00          1 131 384,00           
3741 3 000,00            3 000,00                 3 000,00                  
3745 1 368 000,00     1 180 282,00          1 180 282,00           
3900 -                      2 450,00                 2 450,00                  
4349 20 000,00          60 000,00               60 000,00                
4350 70 000,00          60 000,00               60 000,00                
4379 20 000,00          20 000,00               20 000,00                
5512 770 740,00        656 665,36             656 665,36              
6112 1 045 000,00     1 046 788,00          1 046 788,00           
6171 5 000 320,00     4 993 479,02          4 993 479,02           
6310 76 000,00          87 110,99               87 110,99                
6330 4 000 000,00     3 300 000,00          3 300 000,00           
6399 300 000,00        792 241,85             792 231,85              
6402 9 250,00            376 450,00             376 450,00              
6409 -                      460,00                    460,00                     

Výdaje celkem 71 410 000,00   73 855 210,35        73 855 200,35         
Saldo p íjm  a výdaj 8115-8124 43 152 000,00 36 779 633,82      36 779 623,82         

Po áte ní stav Kone ný stav Zm na
10 122 981,86   14 010 995,68        3 888 013,82 -          

Místní správa

Financování

Ostatní innosti - sankce

Finan ní operace

Ostatní finan ní operace

Pé e o vzhled obce a ve ejnou zele

Územní plán

Využ. a zneškod ování ostatních odpad  (kompostéry)

Ostatní t lovýchovná innost (TJ,VK,JUDO)

Ostatní zájmová innost - klub d chodc , aj.

Stav na bankovním ú tu

Finan ní vypo ádání min. let

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce

P evody vlastním rozpo tovým fond m 

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

Ostatní kult.záležitosti (SPOZ)

Ukazatel

P íjmy celkem

Ve ejné osv tlení

Ozdravování hosp.zví at (psi, v ela i, myslivci)
Ostatní zem d lská innost (zahrádká i)
Celospole enské funkce les  (myslivci)
Rybá ství (rybá i)

Mate ská škola

Vnit ní obchod (Obecník)

Dopravní obslužnost

Zdravotní st edisko, lékárna

Pitná voda

Kulturní st edisko

Domovy pro seniory (Komorní Lhotka, Brušperk, Palkovice)

Ochrana druh  a stanoviš  (ZS Bartošovice)

Ost.soc.pé e a pomoc soc.rodinám (Modrý delfínek)

Ost. innosti souvis.se službami pro obyvatelstvo

Komunální odpad
Separovaný odpad

Bytové hospodá ství

Místní památky

Chodníky, parkovišt , odstavné plochy

Nebezpe ný odpad

Využití volného asu d tí a mládeže

Záv re ný ú et obce Raškovice  za rok
2015

Úplné údaje o pln ní rozpo tu jsou p ílohou k záv re nému ú tu.
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2) Dota ní programy (v K )
Poskytovatel ÚZ Ú el použití Položka erpáno Vratka

Min. financí výkon státní správy 4112 1 733 500,00     0
SF ŽP 90001 bioodpady - kompostéry II 4113 55 586,13          0
Min. ŽP 15374 bioodpady - kompostéry II 4116 944 964,44        0
Ú ad práce 13013 aktivní politika zam stnanosti 4116 130 051,00        0
Ú ad práce 13234 aktivní politika zam stnanosti 4116 320 969,00        0
Min.školství 33019 ZŠ - další vzd lávání ob an  v obcích do 2000 obyv. 4116 1 411 166,66     367 200,00
Min.školství 33058 ZŠ - zvyšování kvality ve vzd lávání 4116 1 198 914,00     0
ROP Moravskoslezsko 88005 ZŠ - modernizace výuky 4123 577 719,34        0
ROP Moravskoslezsko 88505 ZŠ - modernizace výuky 4223 290 006,38        0
SF ŽP 90877 zateplení kulturního st ediska 4213 34 867,70          0
Min. ŽP 15835 zateplení kulturního st ediska 4216 592 750,90        0
Obec Krásná p ísp vek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 2014 4121 2 750,00            0
Obec Vyšní Lhoty p ísp vek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 6 200,00            0
Obec Pražmo p ísp vek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 5 100,00            0
Obec Morávka p ísp vek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 1 400,00            0
Obec Dobratice p ísp vek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 400,00               0
Obec Dobrá p ísp vek na Mikulášskou nadílku v ZŠ 4121 400,00               0
MS kraj 14004 jednotka SDH 4122 23 900,00          0
SKIP 10_2015 hudební-literární podve ery 2321 3 000,00            0
Obec Raškovice neinvesti ní p ísp vky nezisk.organizacím 5222-5339 1 233 399,50     0
Obec Raškovice ZŠ - dar za sb r papíru 5336 13 966,00          0

Dotace celkem 8 581 011,05     367 200,00

Dotace byly pln  vy erpány, poskytnuty na daný ú el a ádn  vyú továny. 

3) Hospoda ení p ísp vkové organizace z ízené obcí (v tis. K )
Základní škola a mate ská škola v Raškovicích
finan ní p ísp vek na innost (od kraje)
finan ní p ísp vek na provoz (od obce)
dlouhodobý hmotný majetek
zásoby
krátkodobé pohledávky

výsledek hospoda ení

Ro ní ú etní záv rka a ostatní výkazy jsou založeny na obecním ú ad . 

4) P ehled majetku obce (v brutto tis. K )
Ú et

018 DDNM software
019 DNM územní plán obce 
021 DHM stavby
022 DHM movité v ci
028 DDHM drobný majetek
031 DHM pozemky
041, 042 neza azený majetek
069 akcie ostatní finan ní majetek
231 ZBÚ finan ní prost edky k 31. 12. 
311 - 388 krátkodobé pohledávky
321 - 389 krátkodobé závazky

 451
 419 sociální fond k 31. 12. 
 493 výsledek hospoda ení
Podrobný p ehled viz inventariza ní zpráva sestavená k 31.12.2015.

34 867,70           

3 000,00             

krátkodobý finan ní majetek

55 586,13           

1 198 914,00      
577 719,34         
290 006,38         

592 750,90         

130 051,00         
320 969,00         

vlastní jm ní
ú elové fondy
krátkodobé závazky

610,54

2 244,00
84,00

593,00

944 964,44         

501,00

1 841,00

8 581 011,05      

3 426,00
21 153,00

1 411 166,66      

113,00

400,00                

dlouhodobé závazky

5 100,00             
1 400,00             

400,00                

13 966,00           

Schváleno

6 200,00             

1 733 500,00      

13 203,00

2 750,00             

57,39

Název

2 630,00

10 711,95
7 744,38
2 670,14

165 426,46

225,05

1 734,73

ástka 

45 728,15

7 486,36

1 233 399,50      

23 900,00           

2 173,12

47 765,06

14 010,99
1,00
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6) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2015

P ezkoumání hospoda ení obce Raškovice bylo provedeno v souladu se zákonem . 420/2004 Sb., 

o p ezkoumání hospoda ení územních samosprávných celk  a dobrovolných svazk  obcí

Moravskoslezským krajem.

Záv r p edané zprávy ze dne 17.3.2016 zní:

C.1 P i p ezkoumání hospoda ení obce dle § 2 a § 3 zákona  . 420/2004 Sb., za rok 2015

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

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjišt ní uvedených ve zpráv  

        * p i p ezkoumání hospoda ení za rok 2015 nebyla zjišt na rizika, která by mohla mít 

           negativní dopad na hospoda ení územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazk  a zastaveného majetku

     - podíl pohledávek na rozpo tu územního celku inil  1,86 %

     - podíl závazk  na rozpo tu územního celku inil 18,21 %

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

P ílohy:

1) Plné zn ní zprávy o provedeném p ezkoumání hospoda ení obce.
2) Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo tu sestavený k 31.12.2015.

V Raškovicích dne 29.4.2016

Zpracovala:  Iva Šostá

Ev. íslo:

Ji í Blahuta

starosta obce Raškovice 
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Vzhledem ke značnému poškození stávajících stupňů provádí správa toku Povo-
dí Odry,s.p. komplexní rekonstrukci původních objektů na toku Mohelnice v říčním 
km 0,000-2,4,a to včetně zajištění migrační průchodnosti.
V současnosti jsou ukončeny stavební práce na 1. a 2. stupni. Na 3. a 4. stupni jsou 
úpravy prováděny. Stavební práce provádějí fi rmy Lesostavby FM /1.a 2. stupeň/ 
Eurovia /3. a 4. stupeň./ Projekt stavby navrhl Lesprojekt Krnov s.r.o.

PaedDr. Václav Průcha, místostarosta

Řeka Mohelnice je jedním
z nejkrásnějších beskydských toků

Kronikáři obce vzpomínají

Mezi četnými výročími uvedenými v le-
tošním Kalendáři Raškovjana se nacházel 
i Josef Skotnica, od jehož narození uplynulo 
140 let. Svým životem a dílem patří k vý-
znamným rodákům Raškovic.

Sochař Josef Skotnica se narodil 1.břez-
na 1876 v rodině raškovického truhláře 
a majitele pily Antonína Skotnici jako nej-
starší syn, jenž měl tuto živnost převzít. 
Víc než o obchodní záležitosti se však 
Josef zajímal o řezbářství a otec jej dal do 
učení na odbornou dřevařskou školu ve 
Vrbně pod Pradědem. Tam získal základy 
umělecké práce se dřevem. Posléze své 
dovednosti rozvíjel v pražské sochařské 
a řezbářské dílně Josefa Krejčíka. Touha 
po uplatnění na dráze umělecké narazila 
na otcův nesouhlas, ale přesto začal stu-
dovat ve Vídni na Umělecko-průmyslové 

škole a v roce 1904 absolvoval vídeňskou 
Akademii výtvarných umění. „Jeho tvůrčí 
horlivost byla vyznamenána přiznáním 
speciální školní ceny a odměněna stříbr-
nou medailí jako 
cenou dvorní“ uve-
dl v absolventském 
diplomu jeho učitel 

Josef Skotnica J. Skotnica: Za ideou
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Karel Kundmann. Medaile byla nejvyšším 
vyznamenáním akademie udělovaným 
jednou za tři roky.

Během studií se Skotnica mimo jiné stal 
autorem soch Historie a Pedagogika pro bu-
dovu místeckého gymnázia. Pro místeckou 
spořitelnu vytvořil plastiky Pilnost a Spoři-
vost. Jejich původní umístění je zachováno 
dodnes. K dalším jeho významným dílům 
patří např. reliéfní práce „Oběť“, zachycující 
smrt Jana Husa, nebo sousoší „Obětování 
Izáka“, jehož majitelem se stal Jan , hrabě 
z Harrachu.

Po ukončení studií Josef Skotnica hledal 
uplatnění doma, ale nakonec přijal místo 
profesora na odborné škole pro dřevařský 
průmysl v polském městě Zakopané, kde 
vyučoval fi gurální řezbu. Tam se také oženil 
se spisovatelkou Mářou Ostravickou - Mo-
škořovou ze Starého Města.

Jeho osud pak ale poznamenala rychle 
se rozvíjející kostní tuberkulóza a revma. Ze-
mřel v říjnu 1920 ve věku 44 let v nemocnici 
Milosrdných bratří v Těšíně a byl pochován 
v rodinné hrobce ve Starém Městě. 

K jeho dílu patří řada dřevořezeb, reliéfů, 
plaket, bust a soch, z nichž některé jsou 
inspirovány také lidovou tvorbou a kulturou 
zdejšího kraje. Nám nejbližší památky na 
významného rodáka se nacházejí ve skalic-
kém kostele sv. Martina, pro který vytvořil 
sochy na boční oltáře.

Josef Těšínský (1916 - 1975)
Když jsme v loňském vydání Rašky 

6/2015 psali o událostech druhé světové 
války, nechyběl mezi uvedenými jmény 
pilot Josef Těšínský, který se aktivně, jako 
příslušník britského letectva, zúčastnil naše-
ho zahraničního odboje proti fašistickému 
Německu.

Jelikož letos uplynulo 100 let od jeho 
narození (28. ledna 1916), věnujme jeho 
životu a rodině následující řádky.

Otec Leopold Těšínský přišel z Fren-
štátu pod Radhoštěm jako textilní mistr 

do zdejší mecha-
nické tkalcovny. 
Brzy nato se oženil 
a s manželkou Vik-
torií vychovali dva 
syny - Miroslava 
a Josefa. Rodina 
bydlela v továrním 
bytě domu č.209. 
Rodiče nadané-
mu synu Josefovi 
umožnili po obec-
né škole 8 let stu-
dovat na Reálném gymnáziu v Místku. 
Odtud nastoupil do Školy důstojníků 
letectva v záloze v Prostějově a studia 
ukončil na Vojenské akademii v Hranicích 
na Moravě v hodnosti poručíka letectva. 
Po absolutoriu byl umístěn do 66. letky 
v Milovicích ve středních Čechách. To 
se psal rok 1938, měsíc září, kdy vešla 
v platnost Mnichovská dohoda. Po ob-
sazení zbytku Československa v březnu 
1939 došlo k rozpuštění leteckého pluku 
a poručík Josef Těšínský očekával další 
vývoj ve svém domově v Raškovicích. 
V tehdejší beznadějné situaci se rozhodl 
21. června 1939 k odchodu do Polska 
a přes Francii se dostal do Anglie, kde byl 
v prosinci 1940 ofi ciálně zařazen do RAF 
jako stíhací pilot. Zúčastnil se vzdušných 

Náčelník hlavního štábu, divizní generál Boček, 
vítá naše stíhací letce po příletu z Anglie v roce 
1945. Právě si podává ruku s Josefem Těšín-
ským, rodákem z Raškovic.
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bojů proti nacistickému Německu nejdříve 
u 310. a pak u 312. perutě RAF.

Rodiny příslušníků zahraničního odboje 
byly v Protektorátu tvrdě stíhány. Aby se 
tomu Těšínští vyhnuli, tvrdili rodiče i starší 
bratr Miroslav, že Josef je nezvěstný 
a veškerou jeho osobní dokumentaci 
uschovali u Karla Ručky - stolaře v dolní 
části Raškovic. Německé orgány zřejmě 
tvrzení rodiny přijaly, protože Těšínští nebyli 
během válečných let pronásledováni.

Po návratu do vlasti v srpnu 1945 byl 
Josef Těšínský srdečně spoluobčany při-
vítán v nabitém kinosále hotelu Ondráš.

Od října 1945 do února 1949 působil 
v řadě funkcí na vojenském letišti v Čes-
kých Budějovicích, kde kariérně postupo-
val až do hodnosti podplukovníka. Nový 
režim po únoru 1948 se k bojovníkům 
západního odboje zachoval macešsky, což 
postihlo i Josefa Těšínského. Byl zbaven 
vojenské hodnosti a z letectva propuštěn. 
Svůj civilní život prožil v Českých Budějovi-
cích, kde v Jihokovu pracoval jako dělník, 
později ve funkci mistra. V jižních Čechách 
v roce 1975 zemřel. Po roce 1989 byl 
plně rehabilitován a in memoriam pový-
šen prezidentem republiky do hodnosti 
plukovníka.

Závěrem poznamenáváme, že Josef 
Těšínský měl jediného syna - Jaroslava. 
Kdo sleduje každoroční anketu Zlatý slavík 
ví, že jejím pořadatelem je pražská hudební 
agentura Muzica Bohemica,s.r.o. a my do-
dáváme, že jejím šéfem je právě Jaroslav 
Těšínský.

Fotbal v Raškovicích (1936 - 2016)
Příznivci kopané se v roce 2014 mohli 

začíst do stránek publikace Historie fot-
balu v Raškovicích od autorů Richarda 
Pastorka a Antonína Zemana. Na stránce 
7 se dověděli, že fotbal se v obci začal hrát 
v roce 1936, klub nesl název SK Slezská 
Viktoria Raškovice. Od uvedeného roku, 
téměř nepřetržitě, se tedy hraje plných 

80 let. V počátcích fi nančně vypomohli 
továrníci otec a syn Kirchhofové a Jan 
Řehák - pilař z Pražma, který daroval po-
zemek na hřiště.

Oddíl kopané se pravidelně zapojoval 
do okresní soutěže nebo okresního přebo-
ru, což platilo až do ročníku 1998 - 1999, 
kdy jsme se stali vítězi okresního přeboru 
a postoupili do I. B třídy krajské soutěže. 
V ní hráči bojovali tři roky a v ročníku 2001 
- 2002 zvítězili ve své skupině a postoupili 
do I. A třídy skupiny B. To byl výkonnostní 
vrchol místního fotbalu. V I. A třídě se nám 
podařilo setrvat až do sezóny 2014 - 2015, 
kdy došlo k sestupu. V současně končí-
cím ročníku 2015 - 2016 bojují v I. B třídě 
skupiny C. Bohužel musíme konstatovat, 
že ani zde se nám moc nedaří, pohybuje-
me se většinou v dolní polovině tabulky. 
Věříme, že mužstvo dokáže setrvat v kraj-
ské soutěži a my fandové budeme moci 
sledovat kvalitní zápasy v našem hezkém 
fotbalovém areálu.

V tomto článku jsme nejmenovali ani 
funkcionáře klubu, ani nejlepší hráče, to 
vše je podrobně uvedeno ve výše uvede-
né publikaci. 

Kronikáři Anežka a Jiří Nitrovi

2001/02 (15.6., postup do 1.A třídy), horní ř. zle-
va: Stříž Roman, Šebesta Jindřich ml., Onufer 
Miroslav (trenér) , Klimek Petr, Jančálek Lukáš, 
Kotásek Pavel, Adamík Martin, Šponer Milan, 
Šindler Vladimír (trenér) , Kolek (masér), dolní 
ř.: Chlebek Martin, Slanina Josef, Novák Radek, 
Zeman Vojtěch, Sysala Robert, Krasula Tomáš, 
Pernikář David, Gorgol Martin
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Odpady, odpady, odpady...

Začala letní sezóna – popelnice budou vyváženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

• 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.

MUDr. Marie Mácová s.r.o. – dětská lékařka,
      tel.: 733 685 195 pro obě ordinace

 Změny ordinační doby od 4.7. – 31.8. 2016

PO    9.30 – 11.00 hod.  Raškovice

ÚT    9.30 – 11.00 hod.  Morávka

ST  12.30 – 14.00 hod.  Raškovice

ČT    9.30 – 11.00 hod.   Morávka

PÁ    9.30 – 11.00 hod.  Raškovice

Dětská poradna dle telefonické objednávky.

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař – DOVOLENÁ

Červenec   25. 7. do 29. 7. 2016

Srpen           8. 8. do 12. 8. 2016 

MUDr. Andrea Polová – gynekologická ambulance

V ordinaci v Raškovicích máme upravenou ordinační dobu, bohužel, 

omezili jsme provoz jen na jeden den, středu. 

•    Platí to už nyní, od 1. června 
•    ordinujeme tedy  středy  10.00 -12.00   12.30-16.00. 

NAHLÁŠENÉ ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ O PRÁZDNINÁCH
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Sběrný dvůr Raškovice - Pražmo

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

Odpady uložené mimo sběrný dvůr – černé skládky!!!

Takhle by to nešlo . . . 

SNAD SE NĚKDO ZASTYDÍ.

Uložení odpadu mimo sběrný dvůr, jak to vidíte na fotografi ích, je založení černé 
skládky, takové chování se posuzuje jako přestupek. Osoba, která se takového pře-
stupku dopustila, bude nahlášena na Magistrát města Frýdku-Místku, který pro Obec 
Raškovice přestupky vyřizuje.

Kompostéry

Máme ještě k dispozici cca 70 kompostérů, zájemci volejte na tel. č. 558 692 220 
nebo piště na email: sekretariat@raskovice.cz . Přednost budou mít ti, kteří ještě 
kompostér nemají.  Děkujeme za pochopení.

Akce „Ukliďme Česko“

V sobotu 16. 4. 2016 proběhla akce „Ukliďme Česko“ aneb „Ukliďme naši vesnici“.
Organizátorem této akce byla Obec Raškovice, Základní škola a mateřská škola 

Raškovice a Sbor dobrovolných hasičů Raškovice.
Mezi 90 dobrovolníky byli letos i zástupci Českého svazu ochránců přírody 

SALAMADR z Rožnova pod Radhoštěm. 
Sraz byl na parkovišti u základní školy, kde všichni dostali rukavice a pytle, děti dostaly 

výstražné vesty a všichni si do baťůžků schovali malou sladkost. Děti, rodiče, babičky 
a dědečci se rozdělili do 8 skupin a rozešli se uklízet 8 naplánovaných tras. Odpadky 
sbírali do pytlů, které hasiči odváželi na sběrný dvůr. Nakonec se všichni sešli v naší 
nové víceúčelové sportovní hale, kde je čekala skvělá gulášová polévka, kterou nám 
uvařil Zdeněk Kaňok a o tom, že opravdu chutnala, svědčily prázdné, jak se lidově říká 
„vylízané“ talíře. 
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Akce byla opět úspěšná, dokonce nám 
letos přálo i počasí.

Moc děkujeme všem, kteří se akce 
zúčastnili, pomohli ji zorganizovat a po-
starali se o skvělé pohoštění. Doufáme, 
že příští rok se znovu sejdeme na této 
dobrovolnické akci.

Martina Taichmanová
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vyslouži-

lé lineární či úsporné zářivky je potřeba 

odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale 

víme, proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důle-
žitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana 
životního prostředí před nebezpečnou 
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém 
množství obsažena. V jedné úsporné zářiv-
ce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá 
látka poškodit nejen životní prostředí, ale 
i naše zdraví. 

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

Zpětným 
o d b ě r e m 
a ekologic-
kou recykla-
cí osvětlova-
cích zařízení 
se od roku 
2005 zabývá 
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, 
který tyto služby zajišťuje i pro naši obec. 
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční 
zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném 
dvoře Raškovice a na obecním úřadě nebo 
v elektro obchodě při nákupu nových. 

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

Do malé 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

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. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mo-
hou znovu použít v kovovýrobě, například 
pro součástky jízdních kol. Z recyklova-
ných plastů jsou vyráběny zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť 
je znovu využívána v průmyslové výrobě. 
Sklo ze zářivek se používá jako technický 
materiál nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 
2015 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek 

a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která 
se díky zpětnému odběru nedostala do 
přírody. Bohužel stále mnoho českých 
domácností nerecykluje a úsporné zářivky 
hází do komunálního odpadu. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání 
s nefunkčními zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné 

Do jedenáctého roku fungování vstu-
puje v roce 2016 v České republice systém 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, 
jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může 
díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá 
elektrozařízení na místa odběru s tím, že 
budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, 
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. 
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů 
o hmotnosti více než 245 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma některé elek-

trozařízení? Nevyhazujte je do běžného 
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné 
místo, odkud bude odvezeno k ekologické 
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží 
při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vyslou-

žilá elektrozařízení odložit:

- Sběrné dvory měst a obcí – na nich 
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu 
na místo bydliště. 

- Prodejny elektro – prodejci jsou povi-
nni převzít staré spotřebiče při nákupu 
nového zboží systémem „kus za kus“. 
Podle novely zákona, která začala platit 

na sklonku roku 2014, musejí obchody 
s prodejní plochou větší než 400 m2 
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry 
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste 
byli nuceni koupit si nový.  

- Vybrané servisy – rovněž odebírají 
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu 
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz může-
te dokonce pomoci dobré věci. Pokud 
přinesete starší, ale stále plně funkční 
elektrospotřebič, a ten projde přísnými 
zkouškami, můžete ho věnovat některé 
neziskové organizaci, například Fondu 
ohrožených dětí. 

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spo-
třebičů pomáhá také už více než 1000 
hasičských sborů po celé republice. 

- Města a obce podle zákona musejí nej-
méně dvakrát ročně zorganizovat svoz 

nebezpečného odpadu, do kterého 
patří i vysloužilá elektrozařízení. 

Společnost ELEKTROWIN také organi-
zuje akce, při nichž můžete za odevzdaný 
spotřebič získat dárek – například v podobě 
slevy na vstupném do ZOO nebo do mu-
zea. Sledujte proto pozorně internetové 
stránky www.elektrowin.cz a facebookový 
profi l Recyklace je legrace, kde najdete 
vždy aktuální informace. 
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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CO PATŘÍ DO KANALIZACE, A CO NE? Buďme 
ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní peněžence

D o  č i s t í r e n 

společnosti Sm-

VaK Ostrava do-

téká stále více lá-

tek, které do odpadních vod nepatří. 

Způsobují provozní problémy, zvyšují 

náklady a zatěžují životní prostředí

Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění 

plastů, skla nebo papíru patří Česká 

republika k evropským premiantům, 

v kanalizaci ale často končí předměty 

a látky, které tam rozhodně nepatří. 

Ty mohou poškozovat potrubí a další 

zařízení v kanalizační síti, zatěžují 

životní prostředí a působí technické 

problémy při odkanalizování a čištění 

odpadních vod. Objem nevhodných 

látek ve vodě, která přichází do čistíren 

společnosti SmVaK, se zvyšuje, čímž 

se kromě negativních dopadů na život-

ní prostředí komplikuje a prodražuje 

proces odkanalizování a čištění. 

„Málokdo si při vaření uvědomuje, 
jak velké problémy v odpadu způsobují 
oleje a tuky, které do něj po použití běžně 
vyléváme. Tukové částice se při ochlazení 
shlukují a nabalují na sebe další odpad. 
Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit 
velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit 
ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poško-
zují a ucpávají kanalizační čerpadla. Tuk se 
také nalepuje na stěny stokových potrubí, 
nastává chemická reakce a vzniklé kyse-
liny urychlují korozi. Použité tuky a oleje 
patří do speciálních kontejnerů nebo do 
sběrných dvorů,“ říká ředitel kanalizací 
SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Použité oleje jsou dále recyklovány 
a mohou najít upotřebení při výrobě ener-

gie, jako paliva nebo například při výrobě 
kosmetiky.

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

Spláchnutím do WC bychom se také 
neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. 
Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, 
kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému 
přísunu stravy se mohou nekontrolova-
telně přemnožovat.

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

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

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

Co do kanalizace nepatří?

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

- Pevné předměty
- Zbytky potravin (biologický odpad);
- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, 

tyčinky do uší…);
- Chemikálie a další nebezpečné látky 

(barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí 
prostředky atd.);

- Léky (patří zpět do lékárny)

Kontakt:

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

Pro editory

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

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

• V roce 2014 společnost vyrobila 
64 533 tisíc m3 pitné vody, což odpoví-

dá spotřebě na obyvatele a den u vody 
fakturované celkem 128 litrů, u vody 
fakturované domácnostem 87 litrů.

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

• Rozhodujícím vlastníkem společnosti 
SmVaK je Aqualia Czech S.L. 

MO-DY říká: Tyto věci do odpadu 

nepatří, kam je máme správně vyhodit 

nebo odnést?

Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr
Léky - lékárna
Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální 
kontejner (odnést přelitý do plastové 
lahve)
Zbytky potravin – směsný odpad (od-
padkový koš), kompost, kontejner na 
biologický odpad
Hygienické potřeby – směsný odpad 
(odpadkový koš)
Motorové oleje – sběrný dvůr, některé 
benzínové pumpy
Baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé 
obchody s elektronikou a domácími po-
třebami
Plastové lahve – kontejner na tříděný 
odpad, sběrný dvůr
Papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný 
dvůr
Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný 
dvůr

Příroda Vám poděkuje!
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JAK SPRÁVNĚ NAPOUŠTĚT BAZÉN? ZDLOUHAVĚ 
Z VODOVODU NEBO POHODLNĚ Z CISTERNY?

Co je nutné do-

držovat, aby byl 

zaručen odpoví-

dající výsledek při 

napouštění domácího bazénu a neome-

zili jste sousedy při odběru pitné vody

Ostrava, 25. 5.2016 – Místo napou-

štění domácího bazénu z vodovodní 

sítě si můžou lidé nechat dovézt vodu 

autocisternou společnosti Severomo-

ravské vodovody a kanalizace Ostrava 

až domů. Celý proces pak bude výrazně 

rychlejší a nijak se nedotkne okolních 

odběratelů. Opatrnost je na místě také 

v případě napouštění bazénu ze studny. 

Je vhodné si nechat provést rozbor 

v laboratoři, zda je voda ke koupání 

vhodná. 

Léto je za dveřmi a nejen děti se těší 
na koupání v domácích bazénech. V jejich 
množství na počet obyvatel je Česká 
republika evropským lídrem a bazénů 
u domů v našich městech a vesnicích dále 
přibývá. Jak správně postupovat a které 
zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli 
zklamání v podobě zakalené vody nebo 
předešli problémům ve vodovodní síti?

„Rizika vznikají především tehdy, když 
se rozhodne větší množství odběratelů 
v dané lokalitě napouštět prostřednictvím 
své přípojky bazén ve stejný čas a lidé 
chtějí mít svůj bazén napuštěný co nej-
rychleji. Při náhlém zvýšení odběru ze 
sítě může totiž dojít k nárazovým změnám 
hydraulických poměrů vyvolaným vysokou 
rychlostí proudění vody v potrubí. To má 
za následek uvolňování usazenin a zákal 
vody, který se může dostat do poměrně 
širokého okolí. Zároveň mohou tyto nára-

zové odběry způsobit pokles tlaku vody. 
To se negativně projeví na vodovodních 
přípojkách ostatních odběratelů, které tím 
de facto můžete omezit v jejich požadova-
ném odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů 
společnosti SmVaK Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít 
dodržováním několika základních pravidel. 
Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klid-
ně několik dnů a ideálně mezi odběrové 
špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.

„Existuje ale elegantnější, rychlejší 
a pohodlnější řešení, než bazén napouštět 
z vodovodní sítě. Tím je objednávka dovozu 
vody autocisternou společnosti SmVaK. 
Lidé se vyhnou všem nepříjemnostem, 
které by mohly nastat a budou mít jistotu, 
že nebudou nijak omezovat své sousedy 
v odběrech pitné vody ze sítě,“ vysvětluje 
Koníř. 

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého 
bazénu a autocisterny se mohou obrátit 
na zákaznická centra společnosti SmVaK 
Ostrava, kde jim budou poskytnuty detailní 
informace o možnosti dodávky a ceně dle 
parametrů bazénu. Kontaktní informace 
jsou k nalezení na internetových stránkách 
www.smvak.cz 

Opatrnost je na místě také v případě, 
že si lidé napouštějí bazén ze své studny. 
Je vhodné si nejdříve nechat ve speciali-
zované laboratoři prověřit, zda je voda ke 
koupání vhodná. Více informací lze nalézt 
například na internetových stránkách 
společnosti Aqualia infraestructuras in-
ženýring (www.ai-inzenyring.cz), která se 
rozbory kvality vody zabývá.

„Kromě základních chemických uka-
zatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost 
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vody doporučujeme sledovat i bakteriální 
znečištění, které by mohlo být příčinou 
kožních či zažívacích problémů. V případě 
vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s che-
mickými prostředky k dezinfekci vody 
a mohou se vysrážet některé kovy, které 
jsou ve vodě přítomné. To má za následek 
nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na 
stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou 
barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří spo-
lečnosti Aqualia infraestacturas inženýring 
Lucie Chlebková.

Kontakt:

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

Pro editory

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

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

• V roce 2015 společnost vyrobila 64 
448 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá 
spotřebě na obyvatele a den u vody 
fakturované celkem 129 litrů, u vody 
fakturované domácnostem 88 litrů.

• Společnost SmVaK Ostrava provozuje 
kanalizační síť s délkou 1774 kilometrů 
v 76 městech a obcích. Na ni je připojeno 
více než 521 000 obyvatel. V provozu 
je 111 kanalizačních čerpacích stanic 
a 65 čistíren odpadních vod s celkovou 
kapacitou 268 680 m3 za den. V roce 
2015 odváděla společnost odpadní vodu 
z 52 112 kanalizačních přípojek a bylo 
odkanalizováno více než 28 milionů m3 
odpadních vod.

• Ostravský oblastní vodovod (OOV)je 
základním výrobním a distribučním sys-
témem zajišťujícím dodávku pitné vody 
v Moravskoslezském kraji. Délka vodo-
vodní sítě je téměř 500 kilometrů pře-
vážně ocelového potrubí. Má tři úpravny 
vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za 
sekundu, které upravují vodu z údolních 
nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve 
správě státního podniku Povodí Odry. 
Objem 121 vodojemů systému je 302 
060 m3 vody.

• Rozhodujícím vlastníkem společnosti 
SmVaK je Aqualia Czech S.L.

KDO DNES ZAVÁHÁ, NEUŠETŘÍ

Kotlíkové dotace - teď se o nich 

mluví snad všude. Vláda vyčlenila 

9 miliard. Na první pohled to vypadá 

jako pořádná suma. Ve skutečnosti to 

ale znamená, že s pomocí dotace se 

u nás vymění zhruba 100 tisíc kotlů 

z 350 tisíc, které budou potřeba vymě-

nit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na nový 

kotel nedostane. A přitom je stejně 

bude muset vyměnit – ale už za své.

 
„Je to největší výzva za posledních 

několik let,“ říká Leopold Benda, ob-
chodní ředitel českého výrobce kotlů 
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Benekovthermu z Horního Benešova, 
a dodává: „při výši dotace kupříkladu 
120 tisíc na kotel za 150 tisíc korun člověk 
zaplatí jen 30 tisíc. A tahle investice se 
mu díky úspoře uhlí vrátí už za tři roky.“ 
Nízkoemisní automatické kotle Benekov 
totiž mají až 95% účinnost při výrazně 
nižší spotřebě. 

Zároveň je ale nutné zdůraznit, že 
takto dotovaný kotel musí splňovat ty 
nejpřísnější emisní limity. Smyslem 
dotace ministerstva životního prostředí 
je totiž právě dopad na životní prostředí 
a ovzduší. „Například, Česká obchodní 
inspekce teď řeší kotel se zahraničním 
certifikátem, který ale v české státní 
zkušebně neprošel testy,“ upozorňuje 
ředitel Asociace podniků topenářské 
techniky Mojmír Krátký, „proč by měli 
lidé požadovat certifikát od nezávislé 
zkušebny.“ Jinými slovy, když váš kotel 
nebude splňovat limity, buď nemusíte 
dotaci vůbec dostat, nebo ji případně 
budete muset vracet. 

A stát se chystá ovzduší kontrolovat 
velmi přísně. Už nyní se testuje dron, 
který bude z kouře z komína schopen 
přesně určit, jaké spaliny vypouští do-
mácnost do ovzduší. „Nasaje kouř, vy-
hodnotí prachové částice, jejich velikost 
a koncentraci. Laboratorní rozbor pak 
určí, co člověk přesně spálil,“ vysvětloval 
v České televizi technik Petr Sejkora, 
který takové drony testuje. „Občan by 
si měl zjistit, jaký certifi kát kotel má. 
Když dnes ušetří pár tisíc na ceně kotle, 
může se stát, že mnohem víc pak zaplatí 
na pokutách,“ připomíná k tomu Mojmír 
Krátký z asociace. 

A jak to s dotací funguje v praxi? „Ža-
datel musí vyplnit žádost, mít energetický 
posudek. Pokud nemá aktuálně peníze 
na překlenutí doby od podání žádosti po 

vyplacení dotace, musí si zajistit překle-
novací fi nancování. My tohle všechno 
za něj uděláme a vyjednáme,“ popisuje 
Leopold Benda z Benekovthermu před-
nosti tohoto největšího českého výrobce 
automatických kotlů. „Lidé většinou 
podávají jednu žádost o dotaci za život 
a mohou mít obavu, že něco špatně 
vyplní,“ vysvětluje Leopold Benda, proč 
se rozhodli poskytovat klientům veškerý 
servis. Další věcí je fi nancování. Ne každý 
totiž má v rezervě tolik peněz, aby překle-
nul dobu, než ministerstvo dotaci vyplatí. 
„S půjčkou ProBydlení lze výhodně fi nan-
covat celou výměnu kotle. S 5% úrokem 
splátky úvěru lze výhodně překlenout 
období, než dotaci dostane. Zároveň si 
může podle svých možností zvolit dobu 
splatnosti,“ vysvětluje Jaroslav Cvrček, 
manažer pro strategické spolupráce spo-
lečnosti Wüstenrot. 

Do roku 2020 by se mělo vyměnit 
zhruba 350 tisíc kotlů. Současná výše 
dotace ale bude stačit jen na asi 100 tisíc 
kotlů. Ale jak je řečeno na začátku, kdo 
dnes zaváhá, přijde ho výměna kotle 
výrazně dráž. Od roku 2022 bude možno 
topit jen v kotlích, které splňují přísné 
emisní limity. Tedy, kdo dnes nepodá žá-
dost o dotaci, stejně bude muset jednou 
kotel vyměnit. Už ale za své. A pokud 
to neudělá, hrozí mu pokuta až 50 tisíc. 
„Lidé si to ale uvědomují. Naše part-
nery, servisní centra a montážní fi rmy, 
oslovují a dohadují s nimi vyřízení dotace 
a montáž nového kotle,“ doplňuje inženýr 
Benda ze společnosti Benekovtherm. 

Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz

Za tým www.kotlikovedotace.cz 
Petr Vrabec
Kontakt: redakce@kotlikovyexpert.cz
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JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?

Rodinné dovolené spojené s ces-

továním do zahraničí znamenají 

i vyřizování cestovních dokladů. Co 

vše je potřeba zařídit při cestování 

s dětmi? Věděli jste například, že 

i děti mohou do členských států 

Evropské unie a dalších vybraných 

evropských zemí cestovat na vlastní 

občanský průkaz? Cestovní pas i ob-

čanský průkaz jsou pro děti levnější 

Blíží se čas dovolených a s ním čeká 
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za 
hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem 
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad, jelikož v roce 2012 došlo naříze-
ním Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. Pro rodiče to ovšem nezname-
ná, že se jim kvůli pořízení cestovního 
dokladu pro děti dovolená nějak zásadně 
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let 
totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Turecko, se 
dá letos očekávat nárůst zájmu o ces-
tování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině států Ev-
ropy pouze s občanským průkazem. Na 
ten je nyní možné vycestovat do zemí 
Evropské unie a také do Albánie, Bosny 
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, 
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. 
Cena za vydání občanského průkazu 
pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo 
občanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na 
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou na místě 
zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografi i; úředník pořídí fotografi i dítěte 
přímo na úřadu při podání žádosti. Při po-
dání žádosti zákonný zástupce předkládá 
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 
V případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu činí maximálně 
30 dnů.

V případě vycestování v kratší lhůtě 
než 30 dnů je možné požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pra-
covních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. 
Bližší informace k vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva 
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo 
Evropskou unii, doporučujeme se pře-
dem informovat u zastupitelského úřadu 
daného státu, jaké jsou podmínky vstu-
pu, pobytu a vycestování s nezletilým 
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, 
že některé státy mimo Evropskou unii 
mohou vyžadovat určitou minimální dobu 
platnosti cestovního dokladu při vstupu 
na jejich území nebo ukončení pobytu – 
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DOČKAJÍ SE HUTNÍCI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ?

V květnu poslanci schválili novelu zá-
kona o důchodovém pojištění, která zajistí 
horníkům z hlubinných dolů dřívější od-
chod do penze. Podmínkou je odpracování 
nejméně 3300 směn v uhelném hlubin-
ném dole nebo 2200 směn v hlubinném 
uranovém dole. V případě ukončení práce 
v hlubinném provozu kvůli zdravotním 
komplikacím je to v obou případech ještě 
o cca 200 hodin méně. Při splnění těchto 
podmínek budou moci horníci odcházet 
do řádného důchodu o 7 let dříve než je 
stanovený důchodový věk.

„Novelu bude v nejbližší době projed-
návat Senát a já k tomuto zákonu nyní 
připravuji pozměňovací návrh, který by 
umožnil dřívější odchod do důchodu také 
zaměstnancům těch nejnáročnějších 
provozů v hutnictví a ocelářství, týkat by 
se měl zejména nejvyšších kategorií rizika 
3. a 4.“ Říká senátor Petr Gawlas. 

„Pravdou je, že moje snaha zatím 
naráží na spoustu překážek a už nyní je 
jasné, že nebude jednoduché ji prosadit. 
Především ministerstvo fi nancí nechce 
o dalších změnách v důchodovém systé-
mu ani slyšet a obávají se také lavinového 
efektu, který by v případě schválení před-
časných důchodů pro hutníky bezpochyby 
nastal. Požadavky od zaměstnanců v les-
nictví, sklářství a od dalších profesních 
skupin by na sebe nenechaly dlouho če-
kat.“ vypočítává možné překážky senátor 
Gawlas. 

Na závěr ale dodává „Situace není 
zdaleka jednoduchá, ale já cítím jako svou 
povinnost se o prosazení předčasných 
důchodů pro hutníky alespoň pokusit. Jak 
se totiž zdá, nikdo jiný se jich nezastane. 
Držte mi proto palce.“

nejčastěji činí požadovaná minimální doba 
platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmín-
kám (např. vízová povinnost) lze zjistit 
u zastupitelského úřadu daného státu, 
popřípadě je lze nalézt na webu Minis-
terstva zahraničních věcí www.mzv.cz 

v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová

náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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NE !!! oceli z Číny

„Udělení statutu tržní ekonomiky Číně, 
kde je výroba oceli bohatě dotována stá-
tem, by bylo jednoznačně špatným rozhod-
nutím, které by nenávratně poškodilo nejen 
české ocelářství ale i českou ekonomiku 
jako takovou. Já se proto v žádném přípa-
dě nenechám přesvědčit o tom, že čínská 
ocel patří na evropský trh a budu zásadně 
proti zrušení vysokých cel pro její dovoz. To 
jediné zatím chrání evropské ocelářství od 
čínské potopy.“ říká senátor Petr Gawlas.

Na vysvětlenou - Evropská komise 
musí do konce roku rozhodnout, zda udělí 
Číně status tržní ekonomiky, což by značně 
omezilo možnosti uvalení cel na dovoz 
příliš levné čínské oceli. Výsledkem by 

bylo doslova zaplavení evropského trhu 
levnou čínskou ocelí. Že se nejedná o planá 
slova dokládá fakt, že roční produkce oceli 
v celé Unii je cca 170 miliónů tun, kdežto 
jen samotná Čína má roční nadprodukci
/tj. přebytek, pro který nemá využití/ zhruba 
ve výši 400 miliónů tun. 

„Pokud Evropská Komise Číně s jejich 
dumpingovými cenami a produkcí bohatě 
dotovanou státem status tržní ekonomiky 
udělí, může se stát de facto hrobařem celé-
ho evropského ocelářství. Jen v našem kraji 
je ve výrobě oceli zaměstnáno na 15 tisíc 
lidí, nemluvě o dalších tisícovkách navazují-
cích profesí. Já jednoduše nepřipustím, aby 
tito lidé kvůli hlouposti evropských úředníků 
přišli o práci“ říká senátor Gawlas.

Školní rok 2015-2016 u konce

10 měsíců školního roku uteklo jako 
voda. Ani jsme se nenadáli a prázdniny 
jsou za dveřmi. Letošní rok byl pro nás 
všechny velmi úspěšný. Kromě toho, že 
jsme získali nové prostory pro pohybové 
aktivity, velkou sportovní halu, kterou žáci 
školy využívají denně až od odpoledních 
hodin v rámci výuky tělesné výchovy, 
ale také mimoškolních aktivit, např. pro 
kroužky volejbalu, fl orbalu, juda a dalších, 
realizujeme na školním hřišti herní prostor 
s průlezkami, pískovištěm a odpočinko-
vou zónou pro žáky školní družiny i pro 
dopolední činnosti během výuky.

Snahou všech pedagogů školy je, aby si 
každý žák našel oblast, ve které se dokáže 
realizovat, měl možnost získávat nové po-
znatky, využívat svůj potenciál a vědomosti 
či schopnosti, dosáhl úspěchu nejen na poli 
soutěžním, a tak zažil pocit naplnění a získal 
větší sebevědomí a chuť pustit se do další 
činnosti. Proto můžeme být potěšeni, že 
mnozí žáci se letos úspěšně zhostili řady 
přehlídek, soutěží, a to i na poli republikové 
účasti. Během školního roku proběhla také 
řada zajímavých exkurzí, besed a netra-
dičních způsobů předávaní znalostí a do-
vedností. Přinášíme postřehy našich žáků 
z těchto akcí a jejich hodnocení.
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Jazykový pobyt v Anglii (Nikča)

Hned v září jsme vyrazili se ško-
lou na zájezd do Anglie. Měli jsme 
se zdokonalit v angličtině, protože 
součástí zájezdu byla i výuka jazyka. 
Cestou jsme vystoupili ve městě Bri-
ghton a navštívili podmořské muzeum 
i kasino na molu. Večer jsme dojeli 
k rodinám, kde jsme byli ubytováni. 
Dopoledne jsme chodili do školy, kde 
jsme se učili, ale taky dovídali různé 
věci o Anglii. Odpoledne jsme vždycky 
jezdili na výlety, navštívili hrad Arun-
del, skalnatý výběžek Sedm sester, 
městečko Porthmoth. Celý jeden den 
jsme měli na poznávaní Londýna. Byl 
to skvělý zážitek, že jsme mohli vyjet 
do ciziny a poznat nové kraje i lidi.

Jak jsme bruslili (Matěj, Mojmír)

Bruslili jsme v hale Polárce, kam 
jsme dojeli autobusem. Bylo to super, 
protože nejenom já jsem se naučil 
bruslit, ale i kámoš. Sice jsme nejdříve 
pořád padal, že nás bolel zadek, ale pak už 
jsem jel rovně. Navíc to bylo dobré v tom, 
že to bylo místo školy.

Vystoupení se sborem CARO

(Anička, Majda)

Jsem ráda, že je to vždycky za mnou, 
protože ta nervozita tam vždycky všude 
je. Vystupovali jsme pro babičky a dědeč-
ky, rodiče i na různých akcích několikrát 
v Raškovicích, na Pražmě i v Dobraticích. 
Navíc jsme jeli se sborem na soutěž do 
Frýdku-Místku, do Orlové. Myslím, že se 
nám to vždycky povedlo, protože jsme 
sklidili veliký potlesk a na soutěžích jsme 
získali dokonce 1.místo.Učíme se stále 
nové písničky a někteří dokonce v cizích 
jazycích, které ještě neumí, například 
v ruštině, angličtině a tak.

Někteří žáci se účastnili taky soutěží 
v sólovém zpěvu. Byli jsme na soutěží 
Rozvíjej se poupátko, Talent a Sedlišťský 
slavík. I tady se nám zadařilo a dovezli 
jsme ceny vítězů. Dokonce jsme zpívali 
i v ruštině na Puškinově památníku a po-
stupujem do celostátního kola.

Největším zážitkem byl ale koncert 
v kostele před Vánocemi, kde byla nejlepší 
atmosféra a bylo to moc hezké.

Nová hala (Pepa, Kuba, Vojta)

Konečně jsme se dočkali. V nové hale 
máme více místa na hraní fl orbalu. Máme 
nové mantinely a fl orbalky. Hraje se tam 
líp než ve staré malé. Navíc můžem hrát 
i jiné míčovky a více her, nohejbal, basket-
bal. Dokonce můžem hrát i tenis. Hala je 
velká a super. Byli jsme i na otevření haly, 
kde jsme vystupovali jako na ukázku juda, 
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hasičů a líbily se nám tanečnice. Podle 
nás je hala největší chlouba Raškovic.

Soutěž Velikonoční laťka (Vítek)

Laťka ve skoku vysokém se konala 
jako každoročně ve škole na Morávce 
v tělocvičně. Ta letošní byla super, proto-
že jsem vyhrál 3.místo a kámoši byli na 
prvním a druhém, takže i když soutěžily 
tři školy, dostali jsme všechny ceny my, 
jako naše škola. 

Zážitek ze ZOO (Magda, Nika, Barča)

S paními učitelkami jsme vyrazili do 
ostravské ZOO. Jeli jsme na přednášku 
o šelmách a o afrických zvířatech, pro-
tože se o nich učíme v přírodopise. Po 
přednášce, která byla zajímavá, jsme šli 
na obhlídku zahrady a vyplňovali pracovní 
listy. Největší zážitek nás čekal u klece se 
lvem. Dostalo se nám velkého ponaučení. 
Už víme, proč máme utíkat pryč, když 
se k nám lev otočí zadkem a začne řvát. 
Mysleli jsme, že se jen otáčí, ale on byl 
vzteklý a začal na nás čůrat. Z toho jsme 
chytli záchvat smíchu. Jinak jsme se 
dověděli mnoho nových informací a užili 
si spoustu legrace a zábavy. Navíc jsme 
viděli řadu zajímavých zvířat. Moc se nám 
v ZOO líbilo a jeli bychom tam zase.

Vyhráli jsme (Filip)

Pan učitel nás zkoušel z běhu a přihlásil 
nás na soutěž. Závodili jsme ve štafetovém 
běhu, nejdříve na hřišti ve Frýdku, kde 
jsme byli nejlepší, protože všechny štafety 
naší školy, holčičí i klučičí, vyhrály. Vyhráli 
jsme zlaté medaile a měli jsme strašně vel-
kou radost, že jsme nejlepší. Pak jsme jeli 
závodit do Ostravy na velký stadion. Sice 
jsme nebyli už zlatí, ale byli jsme čtvrtí, 
a to je prý taky dobrý výsledek, protože 
nás tam bylo hodně škol z našeho kraje.

Exkurze na SOŠ Lískovecké

(Pavla, Nikol)

Nejeli jsme na školu do Frýdku, ale 
na pracoviště do Frýdlantu, do dílen, kde 
kdysi byl závod Ostroj. Střední škola má 
v těchto prostorách učebny a dílny. Na 
exkurzi jsme jeli v rámci náboru, abychom 
si mohli udělat představu, co se na této 
škole učí. Vyráběli jsme olovničku, kterou 
jsme si museli i narýsovat, pak jsme šli 
na dílnu přezouvat pneumatiky na autě. 
Taky jsme rozpoznávali kapaliny, které 
do auta patří. Pomáhali nám učni, kteří 
už na školu chodí. Protože se soutěžilo, 
kdo bude nejšikovnější, a za všecky práce 
jsme dostávali body, dostala jsem diplom 
za 2.místo.

Vítězství ve vybíjené

Žáci 4. a 5. ročníků se zúčastnili 
okrskového kola ve vybíjené. Turnaj se 
uskutečnil na základní škole v Palkovicích. 
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Celkově se turnaje zúčastnilo pět škol. 
Naši žáci podali skvělý výkon a umístili se 
na 1. místě. Tím si také zajistili postup do 
okresního kola.

Jak pomáháme ZOO (Stela)

Každý rok jezdíme v květnu do pražské 
ZOO, kde prodáváme v rámci kampaně 
výrobky, které děláme ve škole i doma, 
nebo ve školní družině, např. náušnice 
z korálků, zvířátka z papíru, skládačky 
a tak. Peníze z prodeje jsou potom věno-
vány ZOO na pomoc ohroženým druhům 
zvířat. Letos jsme vydělali 5000,-Kč. 
V Praze se nám moc líbilo, vyšlo počasí, 
super byla i vycházka po Praze a mohli 
jsme být taky v Paladiu, kde jsme si užili 
nakupování.

Obrovský úspěch v Bohumíně

Na letošní soutěži zažili členové 
školního divadla (Ondřej Čajka, Anežka 

Švrčková, Tereza Havlíková, Natálie 

Pelzlová, Viliam Horečka a Eduard 

Muroň) a sólistky školního sboru Caro 
(Karolína Popelková a Kristýna Maťa-

ťová) velký úspěch! Na krajské soutěži 
ARS POETIKA- Puškinův památník 2016 
v kategorii pěvecké získali 1.místo a po-
stoupili do celostátního kola a v kategorii 
mluveného slova – v kategorii divadelní 
vystoupení se umístili na 2.místě. V sále 
kinaK3 v Bohumíně předvedli žáci vy-

nikající výkony, za které byli odměněny 
nejenom vítězstvím, ale také obrovským 
potleskem publika a uznáním poroty za 
perfektní vystoupení. Členové divadla 
vystoupili s vlastní verzi pohádky o Sně-
hurce. Celou ji odehráli v ruském jazyce, 
ačkoliv někteří členové se ruštinu vůbec 
neučí. Tereza Havlíková získala dokonce 
zvláštní cenu poroty za skvělý herec-

ký výkon. Hudební vystoupení Kristýny 
Maťaťové a Karolíny Popelkové dojetím 
rozplakalo nejedno oko.

Obhajoba Ekoškoly (Petra)

Na začátku května k nám přijely dvě 
paní z TEREZY v Praze, aby zjistily, že 
jsme obhájili titul Ekoškoly. Před příjez-
dem jsme měli plné ruce práce. Kontro-
lovali jsme a dolepovali cedulky nad koše, 
vypínače i kohoutky. Také jsme uklízeli 
lesní učebnu ze zimního na letní provoz. 
A dodělávali klipy na spojce a nástěnku 
na dolní chodbě, kde prezentujeme, co 
ve škole všechno děláme. Když přijel 
audit, měli jsme jako ekotým ukázat naši 
školu a zhodnotit práci za poslední dva 
roky. Nervozita z nás opadla a užili jsme 
si to. Ukazovali jsme, jak naše škola třídí 
odpad a jak šetří vodou, energií a tak. Paní 
se ptaly i žáků ve třídách, např. jestli znají 
ekokodex. Říkaly, že to tady máme moc 
pěkné, že ještě neviděly na školách ně-
které věci, které máme my. Po přestávce 
jsme se sešli a zhodnotili dvouletou práci. 
Paní auditorky nás moc pochválily. O dva 
týdny později jsme se dověděli, že jsme 
ekoškolu obhájili na další čtyři roky a že 
si pro titul pojedeme do Prahy do Senátu 
v půlce června.

Je potřeba poděkovat všem šikov-

ným žákům, za podporu a vytváření 

dobrých podnětných podmínek pro 

jejich rozvoj rodičům a zejména 
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všem pedagogům, kteří jsou ochot-

ni se žákům věnovat, vyzdvihávat 

a podporovat jejich schopnosti, vést 

je a motivovat na cestě seberozvoje 

a poznávání.

Důležité informace pro rodiče:

Provoz mateřské školy bude v letních 
měsících omezen. Mateřská škola bude 
po domluvě ohledně provozu s okol-
ními MŠ uzavřena od 4.-31.7.2016.

Běžný provoz mateřské školy bude opět 
od pondělí 1. srpna 2016.

Děkujeme odběratelům obědů z naší 
školní jídelny za pochopení, že jsme nu-
ceni v týdnu od 22.-26 srpna 2016 omezit 
provoz. V tomto týdnu školní kuchyně 
nevaří z důvodu potřebné sanitace ku-
chyně, školení zaměstnanců. Od pondělí 
29.8.2016 bude provoz opět zahájen.

Mgr. Hana Kachtíková

ředitelka školy

V letošním roce se 
nám podařilo obhájit me-
zinárodní titul Ekoškola 
a 15. června pojedeme 
do Prahy do Senátu ČR na 
slavnostní vyhlášení. Je to 
pro nás radostná zpráva, 

neboť nám to dalo spoustu práce. Jsme 
hrdi na to, že se nám titul podařilo získat 
na další dva roky a těšíme se na další 
aktivity, které nám snad pomohou, a titul 
nám nadále zůstane.

Chtěli bychom poděkovat dětem 
z ekotýmu, vedení ekotýmu, ale i všem 
učitelům, rodičům, vedení školy, a všem 
těm, kteří nám pomohli, aby nám tento 
titul zůstal. Je třeba zdůraznit, že bez všech 
těchto lidí, bychom ekoškolou být nemohli. 
Odvedli všichni kus velké práce a díky 
tomu, že všichni byli velice vstřícní, tak nám 
umožnili obhajobu. Chceme zdůraznit, že 
je to práce celé školy v čele s ekotýmem. 

Aby nám tento titul zůstal, nebyla 
maličkost, a i když nás práce velmi ba-
vila, občas jsme se opravdu zapotili, aby 
vše dopadlo ke spokojenosti nás všech. 
Chtěli bychom Vás touto cestou seznámit 
s aktivitami, které nás v průběhu minulých 
dvou let dovedli až k vysněné obhajobě.

Vše začalo v červnu 2015, kdy jsme 
si po dobře odvedené práci minulých let 
hrdě dovezli ekovlajku z Prahy. Byli jsme 
všichni pyšní na vše, co se nám povedlo 
a pomohlo nás to motivovat dále.

Naše akce začínají Raškovickou po-
horkou, která se každoročně koná v září, 
kdy se děti i rodiče vydávají na trasy ko-
lem našich krásných Raškovic. Hlavním 
pořadatelem je paní učitelka Kuriplachová 
a na jednotlivých stanovištích se střídají ti, 
kteří mají chuť pomáhat – kantoři, rodiče, 
bývalí i současní žáci, kterým jistě patří 
velký dík, neboť nebýt jich, tato akce by 
jistě nemohla fungovat.

V říjnu si již tradičně každoročně 
připomínáme Den stromů. V tomto vý-
znamném dni si uvědomujeme, jak moc 
jsou naše stromy pro nás důležité, a prak-
tikujeme činnosti s tímto dnem spojené. 
Příkladem naší činnosti jsou stromy podle 
keltského kalendáře, které zdobí naší 
spojovací chodbu. Je to dílo našich žáků. 
Každá třída si vylosovala jeden strom, 
seznámila se s jeho vlastnostmi a poté 
ho výtvarně zpracovala. Některé třídy se 
v tento významný den vydávají na exkur-
ze, jiné si poslechnou přednášky, které 
se věnují tématu stromů a jejich ochraně.
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Na Světový den ekoškol se vzájemně 
navštěvujeme se spřátelenou školou 
v Dobré. Děti z ekotýmu a paní učitelky si 
vzájemně vyměňují nové poznatky, sdělují 
své úspěchy a probírají, kam se zase za 
ten rok posunuli. Společně zhodnocují 
práci, která je za nimi a sdělují si, co plánují 
do budoucna. 

V listopadu 3. a 4. ročníky absolvo-
vali pobyt s environmentální tématikou 
v Jeseníkách. Žáci navštívili přehradu 
Slezskou Hartu, ZŠ Malá Morávka, Kar-
lovu Studánku, zdolali naučnou stezku 
Bílá Opava a Praděd. Za celý pobyt se 
žáci dozvěděli spoustu informací od 
CHKO Jeseníky, o šelmách z Hnutí DUHA 
a z Recyklohraní.

V prosinci je u nás na škole akce 
Vánoční strom. Každý rok o Vánocích 
rozsvítíme před školou stromeček a zpí-
váme koledy. Také si můžeme zakoupit 
výrobky našich žáků na jarmarku. Světýlka 
na letošním stromečku byly zakoupené 
OÚ Raškovice za peníze ze sběru starých 
elektrospotřebičů.

V březnu si tradičně, každoročně 
připomínáme Den vody. Tento den sla-
víme čištěním vodních toků a studánek, 
besedami na téma vody a také velkým 
množstvím exkurzí, které se týkají tohoto 
tématu. Každoročně jdeme na exkurzi na 
přehradu Morávka, do úpravny vody ve 
Vyšních Lhotách a na Čističku odpadních 
vod v Raškovicích. Minulý rok jsme také 
měli mobilní planetárium, které nám pro-
mítlo program o koloběhu vodu.

Děti naší školy si připravili program 
i pro děti ve školce. Kromě krátkého fi lmu 
si vymysleli spoustu zajímavých otázek, 
doplňovaček, kvízů a vše zakončili spo-
lečnou procházkou k naší řece Morávce.

Zúčastnili jsme se také celorepubliko-
vé akce ,,Ukliďme si Česko!“. O víkendu 

se učitelé, děti i rodiče vydali uklidit okolí 
naší vesnice. I přes nepřízeň počasí, byla 
akce velice úspěšná. Odpadků bylo mno-
ho a naši hasiči je pak sváželi do sběrného 
dvora.

V dubnu si každoročně připomínáme 
svátek naší planety – Den Země. Připravu-
jeme programy pro děti, veřejnost a také 
pro školku. Loni jsme zapojili naše šikovné 
dětičky a každá třída si ve spoluprácí s tříd-
ními učiteli připravila stanoviště s témati-
kou bio potravin pro ostatní. Věnujeme se 
úklidu kolem školy, obnovením a údržbou 
pocitové stezky, sbíráním odpadků v okolí 
školy a mnoha jiným činnostem, kterými 
se snažíme naší Zemi pomoci a dětem 
přiblížit, jak je to důležité.

S ekotýmem dvakrát ročně vyjíždíme 
na chatu na Zlatníku, kde máme eko-
pobyty. Plánujeme zde akce, které mají 
proběhnout, hodnotíme, doplňujeme 
a zpracováváme plán naší další práce. 
Jsme zde přes noc a kromě práce si 
užíváme pobyt v naší krásné přírodě, 
chodíme na vycházky a trávíme čas co 
nejvíce venku.

Na konci roku pořádáme ekokonfe-
renci, kde seznamujeme žáky i veřejnost, 
s tím, co jsme za celý rok dokázali. Uka-
zujeme dětem i veřejnosti naše úspěchy 
a seznámíme je s plány do budoucna.

Kromě všech zmíněných akcí jsme 
také velice úspěšní ve sběrových akcích 
– několikrát ročně probíhají sběrové akce 
papíru, lesních plodů, použitých oděvů, 
starých spotřebičů, baterek, hliníku. 
Zapojují se žáci, rodiče, učitelé a všichni 
zaměstnanci školy. 

Ve škole probíhají i akce na podporu 
ZOO. V říjnu a v květnu se zástupci naší 
školy vydali do ZOO Ostrava. Prodávali 
tam výrobky, které před tím vyrobili 
a vydělané peníze darovali na podporu 
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výzkumu sloních nemocí. V květnu se 
děti zúčastnili akce v ZOO Praha, kde hráli 
divadlo, a penízky za dobrovolné vstupné 
a za prodané výrobky věnovali ZOO.

Naše škola spolupracuje se zahrádkáři 
z Raškovic a Morávky. Zahrádkáři pořádají 
pravidelné výstavy (velikonoční, podzim-
ní, vánoční) na kterých jsou i výrobky 
i našich žáků.

Spolupráce s ADROU je dlouholetá. 
Každý rok uspořádáme sběr oblečení, 
hraček a ostatních nepotřebných věcí, 
které poté darujeme ADŘE.

Díky spolupráci s Lesy ČR – máme 
krásnou venkovní lesní učebnu a lesní 
pedagogové z Lesní správy Morávka si 
pro nás připravují různé hry a zajímavosti, 
vždy se toho hodně dozvíme.

Chtěli bychom touto cestou velice po-
děkovat ekotýmu, který fungoval na sto 

procent. Pravidelně se ve svém volném 
čase scházel a pomáhal nám s plánová-
ním, organizací všech společných akcí. 
Děkujeme všem kolegům, kolegyním i za-
městnancům školy, za pomoc při plnění 
úkolů a za vzornou spolupráci. Velký dík 
patří dětem, které se našich akcí s radostí 
účastní a plní zadané úkoly. A také moc 
děkujeme všem, kteří nás jakkoliv pod-
porují a pomáhají nám v našem snažení, 
neboť jen společnou prací můžeme být 
tak úspěšní. 

Budeme moc rádi, pokud nám i nadále 
prokážete svou přízeň a budete s námi. 
Srdečně Vás zveme na Ekokonferenci, 
která se bude konat 22.6.2016 a žáci 
ekotýmu zde budou prezentovat práci 
z uplynulého roku. Budeme se na vás 
moc těšit.

Ekokoordinátorky a ekotým

Vážení strávníci,

ráda bych se Vám touto cestou 
představila a upozornila Vás na některé 
změny, týkající se školního stravování 
v naší školní jídelně. Já osobně mám 
dlouholeté zkušenosti s vedením školní 
jídelny, takže se nemusíte obávat, že by 
kvalita stravy nabízená naší školní kuchyní 
nějak utrpěla. Jsem seznámena s nejno-
vějšími výživovými trendy a tyto bych 
velice ráda zakomponovala do skladby 
námi nabízených jídel. Samozřejmostí 
však zůstává kladení důrazu na chutnou 
a pestrou stravu tak, aby všichni naši zá-
kazníci měli z nabízené stravy co nejlepší 
pocit. Nezaručíme 100% spokojenost, ale 
většinovou určitě.

Změny v novém školním roce:

1) Příprava dvou druhů jídel, a tím mož-
nost výběru pro různé typy strávníků. 

2) Sjednocení jídelních lístků mateřské 
školy - jednotné jídelní lístky pro všech-
ny strávníky.

3) Změna ve výběru stravného při bez-
hotovostní platbě – stravné se bude 
strhávat podle počtu skutečně odebra-
ných obědů, to znamená, že se bude 
platit zpětně. 
Měsíc září 2016 bude strhnut inkasem 
až na začátku měsíce října 2016. 
Pro Vás jako zákazníky to neznamená 
žádnou změnu, pouze v měsíci září 
nedojde k platbě z Vašeho účtu, ale 
ta bude provedena do 5. dne v měsíci 
následujícím. Pokud by nebyl na Vašem 
účtu dostatek prostředků k platbě, bu-
dete povinni tak jako doposud, provést 
neprodleně úhradu hotově. Při opako-
vaném porušení pravidel, bude tento 
strávník vyloučen z bezhotovostní 
platby a převeden na platbu hotovostní. 
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Žádám Vás tímto o spolupráci a dodržo-
vání nastavených pravidel. Hotovostní 

platby se žádná změna netýká.

4) Odhlášky a veškerou komunikaci s ve-
dením školní jídelny je možno provádět 
nejen telefonicky do 7.00 téhož dne 
na čísle 558 425 566, ale i e-mailem: 
jidelnaraskovice@seznam.cz do 6.45 
téhož dne. Jedná se o další komunikač-
ní prostředek, který je v dnešní době 
bližší většímu počtu uživatelů.

Těchto pár změn nijak nezatíží Vás zá-
kazníky, ale pomůže nám nabídnout Vám 
větší komfort při stravování. Budu ráda, 
když jakýkoliv problém anebo nápad sou-
visející se zlepšením naši práce, budete 
tlumočit přímo vedoucí školní jídelny. Jen 
tak můžeme problémy vyřešit neprodleně 
a nové věci uvést do praxe.

Děkuji a těším se na spolupráci 
Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ

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

Přihlášky k vyplnění na sekretariátu školy nebo na webu školy:

http://www.zsraskovice.cz/ozdravny-tabor-pro-zaky-dovolena-pro-dospele/
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To se dějí věci! Věřte nevěřte dne 
29.dubna se budova školky přes noc pro-
měnila ve školku čarodějnickou – všude 
byla černočerná tma, kam se člověk podí-
val, viděl pavučiny s pavouky, sovy a neto-
pýry, košťata, lektvary, kotlíky, bylinky, čaro-
dějné knihy, podobizny slavných čarodějů 
a čarodějek…. Nic pro slabší povahy. Děti 
tuto změnu přivítaly s nadšením – samy se 
převlékly do čarodějných kostýmů a toho 
dne do své školičky přiletěly na koštěti. 
Jejich paní učitelky jim ve třídě ropuch, 
pavouků a potkanů připravily speciální 
program plný čar a kouzel. 

Na odpolední rej, který se již třetím 
rokem koná k velké spokojenosti všech 
u Hospůdky u bobra, přizvaly také rodi-
če a širší veřejnost. Pro malé čarodějky 
a čaroděje ve spolupráci s rodiči připravili 
šest zkoušek jejich talentu: nejprve se děti 
předvedly v letu na koštěti, poté házely na 

pavouka, prolezly obří pavučinou, složily 
puzzle s podobiznou čarodějnice, vylo-
vily z pytle havěť všelijakou (hada, myš, 
žábu…) a nakonec prokázaly svůj intelekt 
u kvízu s barevnou pavučinou. Na jednot-
livých stanovištích byly odměněny omalo-
vánkou, sladkostí a razítkem. Za všechna 
získaná razítka pak dostaly tradičně vodu 
z potoka a párek, který si mohly opéct na 
připraveném ohništi. 

Velký dík patří sponzorům akce, který-
mi byla Hospůdka u bobra, pekárna Pino 
a obec Raškovice, a také všem učitelkám 
a aktivním rodičům. 

Letošní slet čarodějnic je za námi, zá-
jem o něj je rok od roku větší. Myslím, že 
už teď se všichni těší na jeho další ročník.

Článek napsala maminka Lenka Ševčíková
Fotografi e si prohlédněte ve fotogalerii na obálce

Jste bývalou pedagožkou LK Bezin-

ka v Palkovicích, nyní nově pedagožkou 

LK Jasánek, který chce otevřít své brá-

ny dětem z Raškovic a blízkého okolí od 

září. Jak byste stručně shrnula výhody 

lesního klubu (školky) pro děti?

Děti tráví čas přirozeným způso-
bem - venku, v přírodě, která jim nabízí 
ohromné množství podnětů, rozvíjí jejich 
smysly, hrubou i jemnou motoriku, učí je 
poznávat svět. Děti mají přímý kontakt se 
zemí, pozorují a jsou plně součástí pro-
měn přírody ve čtyřech ročních obdobích. 
Prostřednictvím volných her a aktivit, 

které si děti samy vybírají, děti poznávají 
své vlastní hranice, učí se respektovat 
hranice druhých, mají spoustu zážitků, učí 
se prožitkem. Děti jsou šťastné, klidné, 
zdravé, otužilé, zvyklé na nepohodu. Dítě 
a pedagog v LK jsou v rovnosti, vzájemně 
se obohacují, inspirují, učí se jeden od 
druhého, spolutvoří.

Chodí děti ven skutečně za každého 

počasí?

Vzhledem k tomu, jaké byly v posled-
ních dvou letech zimy, bylo tomu v Bezince 
skutečně tak. Byli jsme s dětmi venku 

Dění v Mateřské škole Raškovice

Proč právě lesní školka pro naše děti? – rozhovor 
s Vlaďkou Nitrovou, pedagožkou lesního klubu 



34

v každém počasí. Pokud 
není silný vítr, silný mráz, 
bouřka aj. extrémní situa-
ce, lze být s dětmi venku 
vždy. Děti milují déšť, bláto, 
kaluže. Dnes mají děti oble-
čení, které jim zajistí kom-
fort i v takovémto počasí. 
Mottem lesních školek je: 
Není špatného počasí, jen 
špatné oblečení. Děti mají 
samozřejmě teplé a suché 
zázemí, kde jí, odpočívají po 
obědě, čtou si, tvoří atd.

Hovoříte o jemné motorice, zname-

ná to, že i děti v LK kreslí, malují aj.?

Ano, samozřejmě. Děti v lesních 
klubech přirozeně tvoří z materiálů a s po-
můckami, které příroda a pedagog nabí-
zejí. Práce s nebozízkem, lepení, stříhání, 
kreslení, malování, modelování atd. jsou 
běžnými činnostmi jak uvnitř v zázemí pro 
děti, tak venku. Není nic krásnějšího, než 
modelovat z přírodní jílovité půdy, malovat 
na kameny a dělat otisky květů u řeky, 
kreslit zátiší se stromem přímo u lesa… 
Není nic jednoduššího, než vzít pomůcky 
ke tvoření do batohu a vyrazit do přírody. 

Můžete říct něco o LK 

Jasánek?

V Raškovicích a okolí je 
nádherná příroda, která se 
dětem přímo nabízí. Proto 
jsme se s několika mamin-
kami rozhodly otevřít zde 
nový lesní klub Jasánek 
pro děti od 3 let na 3 dny 
v týdnu (po-st). Půjde o kla-
sický lesní klub s využitím 
principů Marie Montessori. 
Konkrétní místo pro klub za-

tím ještě hledáme, jsme otevřené Raškovi-
cím, Pražmě, Vyšním Lhotám, Morávce či 
Krásné. Víte-li o chatě, chalupě nebo jiném 
objektu v blízkosti lesa, který je ve všední 
dny nevyužitý, neváhejte nás kontaktovat. 
Uvítáme i pozemek, na kterém bychom 
do budoucna mohli vybudovat zázemí pro 
náš lesní klub. 

V současné době připravujeme webo-
vé stránky a facebook, kde budou postup-
ně zveřejňovány podrobné informace. 
Máte-li jakékoli dotazy či tipy pro zázemí 
našeho LK, prosím volejte Leni Kučerové, 
tel.: 777 471 898

Těšíme se na vás! Vlaďka a celý Jasán-
kův tým (Lenka Kučerová, Iva Knápková, 
Míša Černínová, Blanka Chlebíková)

Nově vznikající lesní klub Jasánek 

(lesní školka pro děti od 3 let) hledá 

v obcích Morávka, Raškovice, Krásná, 

Pražmo, Vyšní Lhoty k pronájmu chatu, 

chalupu či jiný objekt v blízkosti lesa, kte-

rý je ve všední dny nevyužitý. Možností 

je i koupě. Uvítáme také pozemek, na 

kterém bychom do budoucna mohli pro 

náš lesní klub vybudovat zázemí. Pře-

dem děkujeme za nabídky, které můžete 

volat Lence Kučerové na telefonní číslo 

777 471 898. Jasánek bude pro děti ote-

vřen od 1. 9. 2016 od pondělí do středy. Ilustrační fotografi e z LK Bezinka
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VK RAŠKOVICE (volejbal, ASPV)

Zhodnocení VOLEJBALOVÉ sezóny 2015/2016

V letošní sezóně měl VK Raškovice při-
hlášena svá družstva dospělých a mládeže 
do 7 mistrovských soutěží. Volejbalová 
přípravka se účastnila všech „otevřených“ 
turnajů barevného minivolejbalu pořáda-
ných pod záštitou Moravskoslezského 
volejbalového svazu. Na závěr roku 2015 
uspořádal klub vánoční turnaj pro děti i pro 
dospělé. Na konci března se VK aktivně 
účastnil slavnostního otevření nové víceú-
čelové haly, kdy předvedl praktické ukázky 
tréninků dětí všech věkových kategorií. 
Družstvo mladších žaček se účastnilo 
v květnu třídenního mezinárodního turnaje 
Jiřího Lakomého v Přerově. Seniorky, které 
se pravidelně scházejí na tréninky v počtu 
cca 10 hráček, se účastnily krajského kola 
Mistrovství republiky seniorek v Ostravě.

Tréninky mládeže navštěvovalo celkem 
57 dětí ve věku od 6 ÷ 15 let. Tréninky 

probíhaly 1x týdně (1x 90 min.) od září 
do června pro děti mladší přípravky z 1.-
2. třídy pod vedením Markéty Muroňové 
a Věry Kurečkové. Pro děti starší přípravky 
ze 3.-5. třídy byly tréninky organizovány 
1x týdně (1x 120min.) a od března 2x týdně 
(2x 120 min.) pod vedením Evy Blahu-
tové a Michala Hadáčka. Mladší a starší 
žactvo ze 6.-9. třídy trénovalo 2x týdně 
(2x 120 min.) pod vedením Šárky Sonn-
kové a Honzy Sonnka. 

Tréninky dospělých probíhaly nepravi-
delně 2x týdně (2x90min.) pod vedením 
Jiřího Biolka. 

Na soupiskách dospělých, které jsou 
povinné pro účast v mistrovských soutě-
žích, máme uvedeno celkem 32 hráčů, 
13 mužů a 19 žen. 

V ČVS (Český volejbalový svaz) máme 
k 31.5.2016 registrováno celkem 112 členů.

Okresní soutěž mužů

VÝSLEDKY DOSPĚLÝCH

Soutěž okresního přeboru mužů se hraje dvoukolově a je rozdělena na podzimní 
(září-listopad) a jarní část (duben-červen). Hraje se převážně na antukových kurtech 
v úterý nebo v pátek od 18.00 hodin, vždy jedno utkání na 3 vítězné sety do 25 bodů.
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Celková tabulka k 31. 5. 2016 

p. DRUŽSTVO Z V3 V2 P1 P0 S M B

1 TJ TŽ Třinec 16 12 1 1 2 41:14 1284:991 39

2 VK Karviná 16 10 2 2 2 42:17 1359:1141 36
3 VK Raškovice 16 8 2 3 3 38:23 1367:1276 31

4 TJ Sokol Frýdek - Místek 16 7 3 3 3 38:26 1390:1291 30
5 TJ Sokol Palkovice B 16 7 2 0 6 29:29 1230:1230 24
6 SK Třanovice 16 5 2 3 6 28:34 1290:1387 22
7 TJ Sokol Nýdek 16 5 2 2 7 29:34 1344:1393 21
8 TJ Sokol Mosty u Jablunkova 16 4 2 1 9 23:35 1225:1308 17

9 TJ Sokol Staříč 16 3 2 3 8 22:39 1214:1378 16
10 TJ Sokol Hnojník 16 1 0 0 15 7:46 985:1293 3

Vysvětlivky: 

Z-počet utkání, V3-výhra 3:0,3:1, V2-výhra 3:2, P1-prohra 2:3, P0-prohra 0:3,1:3,
S-poměr setů,M-poměr míčů, B-celkem bodů

Krajský přebor 2. třídy žen

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

p. DRUŽSTVO Z V3 V2 P1 P0 S M B

1. TJ Hlučín 28 23 4 0 1 81:20 2385:1902 77
2. SK Metylovice 28 16 4 3 5 70:43 2521:2237 59
3. VK Polanka nad Odrou 28 13 2 5 8 59:51 2382:2282 48
4. TJ TŽ Třinec 28 13 1 3 11 55:48 2261:2200 44
5. TJ Ostrava 28 7 5 3 13 48:61 2194:2339 34
6. VK Raškovice 28 6 2 3 17 41:68 2207:2454 25

7. SK Slezan Orlová 28 6 2 3 17 35:66 2007:2303 25
8. TJ Sokol Kozlovice 28 6 2 2 18 36:68 2101:2341 24

Vysvětlivky: 

Z-počet utkání, V3-výhra 3:0,3:1, V2-výhra 3:2, P1-prohra 2:3, P0-prohra 0:3,1:3,
S-poměr setů,M-poměr míčů, B-celkem bodů

„Region Beskydy“ volejbalová liga („RB“VL)smíšených družstev(2 ženy+4 muži) 

„Region Beskydy“ volejbalová liga („RB“VL) je dlouhodobá soutěž pro předem 
přihlášená volejbalová družstva, která bojují o putovní pohár „RB“VL. Soutěž je určena 
pro neregistrované hráče. To je pro ty, kteří v aktuálním soutěžním ročníku nejsou na 
soupisce družstva hrající krajské a vyšší soutěže dospělých, ligové soutěže juniorů 
a kadetů organizované ČVS. Registrování hráči družstev okresních a městských soutěží 
jsou pro „RB“VL považování za neregistrované.„RBVL“ je organizována rozdělením 
družstev do Ligy „A“ a Ligy „B“. V Lize „A“ startují družstva, která si účast vybojovala 
v předchozím ročníku. V Lize „B“ startují družstva ostatní, včetně nově přihlášených. 
Naše družstvo je účastník ligy „A“, do které se probojovalo v minulém ročníku.

Konečná tabulka

1. Wadowice – Mistr Ligy „A“
2. BVC Čadca
3. Veteráni a spol.
4. Raškovice

5. Těčín
6. Šenow
7. Skokani
8. Antifértým
9. STS Chvojkovice-Brod
10. Rintitin
11. Hukvaldy
12. Zajda tým
13. S.T.O.H.
14. Boss Mosty 
15. Radegast “
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Krajské kolo Mistrovství republiky seniorek

Ženy vybojovaly na turnaji krajského kola Mistrovství republiky seniorek 3. místo. Turnaj 
se konal za účasti 5 družstev v sobotu 7.5.2016 od 9,00 hodin v hale Varenská v Ostravě. 

Výsledky:

VK Raškovice    Fulnek  0:2
                          Ostrava-Poruba 1:2
                          Slávia OU Ostrava 2:0
                          Karviná  2:1
Celkové pořadí:

1. Fulnek
2. Ostrava Poruba
3. Raškovice
4. Slávia OU Ostrava
5. Karviná

Okresní přebor žactva - šestkový volejbal

VÝSLEDKY MLÁDEŽE

Soutěž byla určena pro hráče a hráčky ze 6.-9.třídy. Družstva byla smíšená nebo jen 
složena z děvčat nebo jen z chlapců. Soutěž se hrála turnajovým způsobem 1x měsíč-
ně. Celkem bylo odehráno 8 turnajů. Po úvodní kvalifi kaci byla družstva rozdělena do 
dvou skupina A a B. V průběhu soutěže vždy první ze skupiny B postupoval do skupiny 
A, poslední ze skupiny sestoupil do skupiny B. Naše smíšené družstvo žáků a žaček 
převážnou část soutěže hrálo ve skupině B, 2x se nám podařilo postoupit do skupiny 
A. Závěrečný fi nálový turnaj za účasti všech 9 družstev soutěže a vedení okresního 
volejbalového svazu jsme uspořádali v nové víceúčelové hale na všech 3 hřištích. Na 
závěr turnaje byly vyhlášeny vedoucím soutěže p.M. Chrobákem konečné výsledky celé 
soutěže a předány diplomy a medaile družstvům na prvních 3 místech. Pamětní list za 
100% účast na všech turnajích obdrží od komise mládeže OVS F-M Valérie Šebestová, 
Martin Michna, Anna Gucká, Sára Mecová.
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Konečná tabulka 

p. Družstvo 17.10. 14.11. 19.12. 16.1. 20.2. 2.4. 23.4.  8.5. Celkem

1. ŠSK Beskydy (kluci) 6 7 8 7 9 7 8 8 60
2. VK Valašské Meziříčí(kluci) 0 0 4 8 8 9 7 9 45
3. TJ Sokol Mosty u J.(smíšené) 4 6 7 6 6 4 5 4 42
4. TJ Sokol Palkovice (holky) 5 4 1 4 7 6 6 6 39
5. VK Frýdlant n.O. (kluci) 2 2 3 3 4 8 9 7 38
6. VK Beskydy FnO (holky) 7 5 6 5 3 1 0 1 28
7. VK Raškovice (smíšené) 3 3 5 1 2 2 4 5 25

8. RED VOLLEY FnO (kluci)     5 5 2 3 15
9. Sokol Frýdek-Místek A(holky) 1 1 2 2 1 3 3 2 15

10. Sokol Frýdek-Místek B(holky)       1  1

Krajský přebor mladších žaček

Soutěž se hrála turnajovým způsobem 
1x měsíčně. V úvodní kvalifikaci 7.10. 
v Novém Jičíně byla družstva rozdělena 
do tří čtyřčlenných, později 5členných 
skupin. Soutěž se hrála na 2 vítězné sety 
do 25 bodů. Vítěz skupiny každého turnaje 
postupoval, poslední ve skupině sestupo-
val. Naše družstvo hrálo převážnou část 
soutěže ve 3. skupině. 

Konečná tabulka 

p. Družstvo utkání body

1. TJ Ostrava A 8 99

2. TJ Nový Jičín A 8 95

3. ŠSK Bílovec A 8 89

4. TJ Sokol Frýdek - Místek A 8 70

5. CVČ ASTRA Frenštát p.R. 8 69

6. TJ Ostrava B 8 65

7. TJ Nový Jičín B 8 56

8. ŠSK Bílovec B 8 47

9. KV Tatra Kopřivnice A 8 47

10. VK Raškovice 8 31

11. VK Karviná 8 28

12. TJ Nový Jičín C 8 19

13. TJ Sokol Frýdek - Místek B 5 9

14. KV Tatra Kopřivnice B 4 9

15. KV Tatra Kopřivnice C 3 3
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Okresní přebor mladšího žactva – trojičkový volejbal

Soutěž se hrála turnajovým způsobem 1x měsíčně. Soutěž byla určena pro děti s dat. nar. 
1.1.2002 a mladší. My jsme do soutěže přihlásili 1 smíšené družstvo šesťáků. V úvodní 
kvalifi kaci 6.10. ve Frýdlantě n/ O., kdy se hrálo každý s každým na 1 set 6. min, byly 
družstva rozdělena do 3 čtyřčlenných skupin. Naše družstvo se dostalo do skupiny B, 
ve které odehrálo převážnou část soutěže. Soutěž se hrála na 2 vítězné nebo hrané sety 
do 15 bodů. Vítěz skupiny postupoval, poslední ve skupině sestupoval. Na závěrečném 
turnaji ve Frýdlantu n/O obdržela Adéla Blahutová pamětní list za 100% účast v soutěži.

Celková tabulka k 31. 5. 2016 

Pořadí Družstvo 6.10. 2.11. 4.12. 5.1. 1.2. 1.3. Celkem

1. VK Beskydy FnO  A 0 12 12 12 12 12 60
2. VK Frýdlant n.O.  A 0 11 11 10 11 11 54
3. TJ Sokol Frýdek-Místek 0 9 8 11 10 9 47

4. VK Frýdlant n. O.  C 0 8 10 9 8 10 45
5. TJ Sokol Palkovice  A 0 10 9 6 6 6 37
6. VK Raškovice 0 7 6 8 9 5 35

7. VK Frýdlant n.O.  B 0 6 7 7 7 7 34
8. VK Beskydy FnO  C 0 5 4 5 4 4 22
9. ŠSK Beskydy 0 3 3 3 4 8 21

10. VK Beskydy FnO B 0 5 4 5 3 3 20

11. SK Metylovice 0 2 2 2 2 2 10
12. TJ Sokol Palkovice  B 0 1 1 1 1 1 5

Mezinárodní turnaj Jiřího Lakomého mladších žaček v Přerově

Mladší žačky VK Raškovice se zúčastnily turnaje mladších žaček Memoriálu J. Lako-
mého. 23. ročníku volejbalového turnaje, který uspořádal přerovský volejbalový klub, 
se letos zúčastnilo dvacet týmů. Hrálo se na 5 kurtech od pátku 13.5. až do neděle 
15.5.2016. Každé družstvo odehrálo celkem 9 utkání hraných na 2 vítězné sety. Pro 
děvčata byla zajištěna celodenní strava a ubytování, turnaj byl velmi náročný po fyzické 
stránce. Děvčata se utkala s týmy hrající celorepublikové soutěže v ČR a na Slovensku. 
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Výsledky našeho týmu: 
VK Raškovice - Přerov A 1:2 (51:63)
  Schweriner SC (Rakousko) 0:2 (33:50)
  Jehnice 0:2 (44:50)
  Senica 0:2 (18:50)
  Ostrava 0:2 (26:50)
  Bratislava 2:0 (50:37)

  Česká Třebová 0:2 (30:50)
  Přerov B 1:2 ( 56:58)
  Frýdek-Místek 0:2 (33:50)

Letní pohár okresního přeboru mladšího žactva – trojičkový volejbal

Jedná se o soutěž, která se hraje na 3 hrané sety do 15 bodů. Soutěž se hraje turnajo-
vým způsobem, kdy družstva jsou rozdělena do 4 čtyřčlenných skupin ze kterých se dle 
umístění na turnaji sestupuje nebo postupuje. Do této soutěže jsme přihlásili 3 družstva 
A,B a C. Jedná se totiž o jedinou soutěž, která se hraje na antukových kurtech venku 
v období od dubna do června. 
Družstvo A: Martin Michna, Martin Šebesta, Martin Sonnek, Tomáš Muroň
Družstvo B: Anna Gucká, Stela Hušková, Pavlína Kováčová, Jana Krestová, Sára Mecová,
Družstvo C: Adéla Blahutová, Alena Garbová, Barbora Macková, Karolína Popelková,-
Nikol Rusňáková

Tabulka k 31. 5. po polovině soutěže (3 kola)

Poř. Družstvo turnaje VZ PZ VS PS VB PB BT BS BC
1. VK Raškovice A  3 2 1 7  :  2 129 : 106 7 16 48

2. ŠSK Beskydy B  3 1 2 4  :  5 117 : 117 4 14 42

3. Red Volley Frýdlant A  3 0 3 0  :  9 96 : 136 0 13 42  
4. ŠSK Beskydy A  3 3 0 7  :  2 120 : 103 7 15 39
5. VK Beskydy Frýdlant  A 3 3 0 9 : 0 137 : 76 9 12 39
6. VK Raškovice B 3 2 1 5 : 4 111 : 121 5 11 32

7. VK Raškovice C 3 0 3 0 : 9 86 : 137 0 9 30

8. Red Volley Frýdlant  B 3 1 2 4 :  5 114 : 114 4 10 26

Celkové pořadí:

1. Znojmo    
2. Schweriner SC          
3. Senica   
4. Uničov
5. Děčín 
6. Kometa Praha  
7. Ostrava    
8. Skalica            
9. Česká Třebová                  
10. Orion Praha
11. Vyškov  
12. Přerov A
13. Jehnice 
14. Přerov B  
15. Frýdek Místek
16. Raškovice

17. Čadca
18. Bratislava
19. Mikulova Praha
20. Přerov C
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Poř. Družstvo turnaje VZ PZ VS PS VB PB BT BS BC
9. Sokol Frýdek  A 3 2 1 6  :  3 121 : 118 6 7 25
10. ŠSK Beskydy C 3 3 0 7  :  2 130 : 95 7 8 22
11. VK Beskydy Frýdlant B 3 0 3 3  :  6 105 : 121 3 6 18
12. SK Metylovice 3 1 2 2  :  7 103 : 125 2 5 12
13. Sokol Frýdek B 3 1 2 3  :  6 87 : 118 3 2 12
14. Red Volley Frýdlant  C 3 3 0 8  :  1 134 : 76 8 4 10 
15. TJ Sokol Frýdek C 3 2 1 5  :  4 114 : 110 5 3 6
16 Sokol Palkovice 3 0 3 2  :  7 96 : 127 2 1 5

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL 

Některé děti z přípravky hrají na turnajích barevného minivolejbalu, kterých se účastní 
okolo 300 dětí z celého Moravskoslezského kraje. V této sezóně proběhlo celkem 
6 turnajů konané v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku.

Největší úspěchy z turnajů konaných v roce 2016:
neděle 24.4. OV Varenská-postupové kolo - 3. místo v těchto kategoriích  

žlutá    S.Novotný – D.Strnadel
oranžová  E. Babululíková – A.Babulíková
oranžočervená  T.Garba – D. Dorociák

22.3.2016 - FM 6.ZŠ - velikonoční turnaj

Za účasti 33 dětí VK Raškovice, které hrály ve všech
barevných kategoriích, získaly Raškovice 1. místo ze 
všech zúčastněných škol v okrese Frýdek-Místek a Ostravy. 

14.2.2016 – Ostrava – 1. místo

Modrá-kluci – M.Sonnek, M.Michna, Rick (Frýdlant)

24.1.2016 – Frýdek-MÍSTEK 1.místo

žlutá – S.Novotný – R. Andrle
červená – V. Andrlová, T. Smítalová  
zelená – A. Blahutová, N. Rusňáková, A. Garbová 
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POZVÁNKA VOLEJBALOVÉHO KLUBU RAŠKOVICE

Srdečně Vás, všechny příznivce volejbalu, 
zveme na tradiční 

VOLEJBALOVÉ TURNAJE

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

Přijďte mezi nás, přijďte povzbudit v turnajích domácí týmy a přijďte shlédnout 
kvalitní volejbalová utkání, kterých se účastní nejen týmy krajských přeborů, 

ale také družstva hrající nejvyšší volejbalové soutěže.

MALÁ CENA BESKYD
SOBOTA 18.6.2016 ŽAČKY+žáci

NEDĚLE 19.6.2016 KADETKY+JUNIORKY, JUNIOŘI A KADETI

TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
SOBOTA 16.7.2016 ŽENY, MUŽI (MIN.2ŽENY V DRUŽSTVU)

POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA
SOBOTA 20.8.2016 ŽENY, JUNIORKY

MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA
NEDĚLE 21.8.2016 MUŽI, JUNIOŘI

V případě nepříznivého počasí budou turnaje probíhat 
v nové víceúčelové hale v Raškovicích.

Zveme všechny příznivce sportu do areálu volejbalových kurtů, kde si 

mohou zájemci pronajmout sportoviště na volejbal, nohejbal, beach volejbal, 

badminton, stolní tenis, dětská hřiště, pískoviště, trampolínu. Během prázdnin 

bude v areálu mimo již rezervované termíny akcí stálá služba. Kontakty ohled-

ně pronájmu najdete na www.vkraskovice.cz nebo přímo na tabuli v areálu. 
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ASPV (ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY)

ASPV při VK Raškovice organizovalo během roku 2015/2016 cvičení pro ženy v úterý 
a ve čtvrtek. Ve středu se scházely maminky s dětmi, které pod vedením Hanky Felcma-
nové využívaly tělocvičnu a různé sportovní 
náčiní a pomůcky pro své první pohybové 
dovednosti. Cvičení ženy bylo zakončeno 
v květnu soustředěním na Podhájské. Zde 
si ženy zacvičily pod vedením cvičitelek Dáji 
Holečkové, Adriany Pieszkové a Renaty 
Napoleone. Počasí přálo a ženy nasbíraly 
energii do dalších dnů.

Veškeré informace o činnosti VK Raškovice z.s. 
můžete sledovat na www.vkraskovice.cz.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme představitelům obce Raškovice a ředitelce MŠ a ZŠ Raškovice
p. Kachtíkové za realizaci nové krásné víceúčelové haly a za podporu sportu v obci a ve 
škole.

     Za VK Raškovice z.s. Šárka Sonnková

Nový Mistr České republiky

Vážení spoluobčané, i v letošním roce 
máme u nás tři úspěšné mladé obyvatele 
Raškovic v turistických závodech. 

Na Mistrovství ČR v Suchdole nad 
Lužnicí v sobotu 4.6.2016 se na 3.mís-

tě umístila Ema Babulíková (8 let, 
kategorie nejmladší žákyně) a rovněž 
na 3. místě se umístila Kristýna Maťa-

ťová (11 let, kategorie mladší žákyně). 
Mistrem ČR pro rok 2016 se stal Vítek 

Maťaťa (20 let, kategorie muži A), který 
je rovněž Mistrem ČR ve stíhacím zá-

vodě v kategorii muži.
Současně byl vyhodnocen i Český 

pohár 2016, což jsou celoroční celkové 
výsledky z jednotlivých postupových kol 
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Škola jógy KARAKAL informuje:
20. let působení Školy jógy Karakal – Karakal žije svůj sen

Naše republika je krásná a má spousty 
nádherných míst, kde si můžeme odpoči-
nout od stresů a napětí, ve kterých žijeme 
v našem uspěchaném 21. století. Jedním 
z těchto kouzelných míst jsou Beskydy, 
do kterých se lidé z širokého okolí 
a vlastně i z celé naší země zami-
lovali. Někteří z těch, kteří jsou zde 
často, je rádi nazývají „Beskydské 
Himálaje.“

V podhůří Beskyd se skupina 
nadšenců rozhodla, že si vytvoří 
variantu oázy Šangri-la podle ro-
mánu Jamese Hiltona „Ztracený 
obzor.“ To bylo před dvaceti léty. 
Nejdříve založili Školu jógy Karakal 
a pak začali stavět Oázu zdravého 
a šťastného života.

Dnes škola pomáhá svým 
žákům na cestě sebepoznání 
a rozvoje vlastní osobnosti, utvá-
ření harmonie ve vztahu k lidem 
a k celému světu. Je nápomocná 
na cestě k uzdravení i k udržení 
dobré kondice, jakož i k v nalézá-
ní životní spokojenosti a štěstí. 
Vždyť kdo by nechtěl být šťastný! 
Ovšem napořád, nejen po určitou 
dobu. Ano, trvalé štěstí skutečně 
existuje, ovšem kde jej hledat? 
Právě na tuto cestu nás Karakal 
přivádí. Zároveň platí jedno z hesel 

školy: „Ukážeme vám cestu, jít už musíte 
vy sami!“

Škola je založena na zásadách kla-
sického jógového systému staré Indie, 
který sepsal před více než dvěmi tisíci 

včetně postupu na Mezinárodní turistické 
závody, které se uskuteční v září 2016 na 
Slovensku. Ve svých kategoriích se Vítek 

Maťaťa a Emička Babulíková umístili 
na 2. místě a Český pohár 2016 vyhrála 
Kristýnka Maťaťová.

Srdečně blahopřejeme a o zakončení 
sezóny Vás budeme na podzim infor-
movat.

Více informací na www.turisticky-zavod.cz
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lety Patandžali. Jeho „Jogasútra“ se tak 
stala z pohledu teoretického i praktického 
základem pro „Rádžajógu“. Právě na této 
pozici Karakal vyrostl a setrvává. Patandžali 
zaznamenal ve formě hutných aforismů 
tradici jógy, která měla v jeho době již trvání 
přibližně dva tisíce let a další více než dva 
tisíce let uplynuly od těchto časů. Jedná se 
tedy o tradiční a osvědčenou cestu. Jóga 
samotná je fi losofi í i životní cestou zároveň 
a je ji vlastní z tohoto pohledu názor „bible 
východu“- „Bhagavadgíty“....“všechny 
cesty jsou mé cesty, neboť na konci každé 
cesty stojím já a čekám“.

Karakal je v naší zemi jedinečný a je 
školou v pravém slova smyslu. „Výuka“ 
je rozdělena do ročníků, jejichž obsah na 
sebe navazuje a odpovídá i úrovni, které 
žáci dosud dosáhli. Žáci mají k dispozici 
v každém ročníku učebnice, ve kterých je 
obsah jednotlivých setkání zachycen. 

Kromě těchto ročníků škola nabízí 
i specializované semináře jako například 
Dynamické meditace, Psychohygienu, 
Arteterapii, Jógu a páteř, Oční jógu, Moz-
kový jogging, Kurzy zpomalování stárnutí, 
Kurzy pro děti. Nebo si představte zájem 
žen o kurz: Žena, zdraví, mládí a krása, kam 
mají muži vstup zakázán. V neposlední řadě 
jsou zde i hojně navštěvované kurzy pro 
seniory, kteří zde udržují v dobrém stavu 

své tělo i duši. A jak sami říkají, mají to tady 
rádi a sebe navzájem taky.

Karakal je jóga královská. Důležitý je 
nepochybně systém výuky, scripta, me-
todické programy, zázemí školy a mnoho 
dalšího. Ovšem je zde něco mnohem 
důležitějšího. Vyzařuje to z učitelů, žáků 
a vše je tím doslova prostoupeno...je to 
jedinečné proudění porozumění, sounále-
žitosti, pochopení, jednoty všeho se vším, 
něco, co je zcela nad slovy. A tak to můžete 
vnímat, prožívat a jestli je pro vás důležitété 
pojmenování - je to láska.

Když se řekne Karakal, jsou to přede-
vším lidé. Duchovním učitelem je Zdeněk 
Šebesta, neúnavný bojovník za šíření ideálů 
jógy. Zdeněk považuje seznamování zájem-
ců s jógovými technikami a její fi losofi í za 
své poslání. Je jejím dlouholetým učitelem, 
jeden z nejstarších v naší zemi, který je ve 
svém věku pomalu se blížící devadesátky 
stále nesmírně činný. Vede kurzy, víkendo-
vá setkání, píše skripta, nahrává relaxační 
CD, je-li pozván, rád navšíví i ranní vysílání 
ČT. Je v tomto směru aktivní přibližně od 
roku 1960. 

Spoluzakladatelkou školy je Lenka Ko-
valová. Malířka, umělkyně, která vzala na 
svá bedra vedení školy a je její ředitelkou. 
Pochopitelně i ona učí, kromě jiného i ar-
teterapii. Józe se věnuje přibližně od roku 
1991 a ta ji po určité době uchvátila natolik, 
že se jí začala věnovat doslova v každém 
volném okamžiku.

Dle filosofie jógy jsou na počátku 
všeho dva principy, puruša a prakrti, duch 
a jeho projev v matérii. Můžeme zde najít 
pozoruhodnou paralelu, kdy Zdeněk, jako 
„spiritus sankti“ přichází s nápady, kterými 
doslova srší, které Lenka spolu s ostatními 
učiteli a příznivci školy realizuje. Jedno bez 
druhého nemůže být, jedno se projevuje 
v druhém.



www.raskovice.cz 6 / 2016

47

V současné době probíhají kurzy 
a semináře jak v jogovém sále ve Frýdku, 
tak i v Oáze šťastného a zdravého života 
v Raškovicích, která je místem skutečně 
důstojným. Nejlépe je ovšem přesvědčit 
se osobně. Právě vznik, výstavba a celá 
existence Oázy je nádherným příkladem 
toho, jak Karakal žije svůj sen. Je i důka-
zem, že se může splnit vše, čemu člověk 
věří. Ovšem opravdu věří, celým svým srd-
cem, celou svou duší a celou svou myslí. 
Prakticky bez koruny byla výstavba v roce 
2008 zahájena a od roku 2012 slouží své-
mu účelu. Krásné prostředí v klidné části 
Raškovic umocňuje kouzlo a jedinečnost 
místa. Vstupní brána se sochou Buddhy se 
potichu otevírá a dostáváte se do malebné-
ho kouta přírody. Třeba chvíli počkáte, než 
se z vás vytratí dozvuky shonu světa, ze 
kterého přicházíte, a pak už můžete naplno 
zažít klid, pohodu. Jen dýchat a být. 

Vítá vás Oáza - místo, budova i okolí je 
doslova prostoupeno duchovnem. Jak moc 
se nám podaří této energie nadechnout, 
závisí na naší citlivosti a na tom, jak se poda-
řilo prací na sobě rozšířit možnosti vnímání. 

A když jsme u toho, meditativní stav 
můžete prožit i při procházce labyrintem, 
který je nyní před dokončením. Vzor se na-
chází v katedrále ve francouzkém Chartes. 
Jedná se doslova o unikátní dílo. Uličky 
labyrintu jsou odděleny stovkami keřů, 
chodníčky vydlážděny či vysypány drob-
ným štěrkem a v jeho středu na vás čeká 
snící víla, překrásná socha od ak. sochaře 
Radima Hankeho.

Navíc při chůzi naboso můžete zažít 
i akupresurní masáž chodidel. Nezapo-
meňme však ještě na jedno místo – je to 
meditační altán, kde je uvnitř umístěn veli-
ký obraz od ak. malíře Jaromíra Skřivánka.

Pojďme se však podívat dál, alespoň 
na krátkou návštěvu. Stěny jógového sálu 

a na nich obrazy ásán, autorkou je Lenka 
Kovalová, skromná a je třeba říci, že i uzná-
vaná a úspěšná malířka, která vystavovala 
na mnoha místech naší republiky ale také 
i v zahraničí, její dílo je zařazeno do tzv. 
pozitivního senzualismu. Její výtvarné cí-
tění spoluvytváří jedinečnost Oázy. Dále je 
tady krb, jídelna, kuchyně, sauna, pohodlné 
pokoje k ubytování, šatna....Kuchyně je na 
konaných akcích výhradně vegetariánská, 
jídlo se dá často nazvat uměleckým dílem, 
jsou to koncerty nejen pro chuťové pohár-
ky, ale i pastva pro oči. 

Jeden z možných překladů slova Kara-
kal je „Modrý měsíc“ a sami posuďte, zda 
dělá čest svému jménu. Jeho vliv a světlo 
za dobu jeho existence mocně zesílilo. 
Kromě sálu ve Frýdku a Oázy v Raškovicích 
má škola také svou pobočku ve Vysokém 
Mýtě. Vede ji Danka Mořkovská, sestra 
a dvojče Lenky. Dalším místem, které se 
opírá nejen o ideály Karakalu, ale i o jeho 
metodické postupy, je Ostrava, kde své 
kurzy vede Deniska Sváková.

Karakal připravuje i budoucí učitele jógy, 
už před léty získal a opětovně obhájil akredi-
taci, udělenou za tímto účelem MŠMT. Tak 
jako v loňském i v letošním školním roce 
se koná tento cyklus seminářů, udělující 
certifi kát odborné způsobilost pro lektora 
jógy II. třídy. 
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Zdejší škola jógy má i bohatou učitel-
skou základnu, na konaných poradách se 
tak může sejít až kolem osmnácti nad-
šenců. To se ještě všichni do sborovny 
vejdou. Náročnější situace nastává, když 
na jiné pořádané akce, jako je satsang či 
„Čaj o páté“ přijde kolem stovky příznivců. 
Vše se ale zvládne a výborný čaj chutná 
i z misky na polévku. Prostě hrnečky došly.

Zájemci o osobní rozvoj a sebepoznání, 
hledající harmonii, zdraví a štěstí, kteří se 
ocitají na cestě jógy, zde mají velkou pří-
ležitost. Příležitost změnit se z hledajícího 
na nacházejícího. Pak i oni mohou prožít na 
vlastní kůži cosi, co je nad slovy. Skutečný 

zážitek jednoty všeho se vším, ono vědomí, 
které si pouze uvědomuje své bytí a stává 
se jím a je naplněno nevýslovným štěstím. 
Sat-čit-ánanda.

Milí čtenáři, v roce 2016 slaví Škola 
jógy KARAKAL svoje dvacetiny. Na jedné 
straně je to jen zanedbatelný zlomek času. 
Pro Karakal je to 20 let, ve kterých se den 
za dnem snaží všem, kteří k němu najdou 
cestu, otevírat srdce. OÁZA je v tomto 
ohledu velmi nápomocna. V knize ZASTA-
VENÍ NA CESTĚ z našeho vydavatelství 
můžete poodhalit kousek z jejího kouzla. 
Může se stát, že Vás zavede na neobyčej-
nou, šťastnou cestu ...  Petr Janek

ŽENA- ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA

- relaxační pobyt zaměřen na vše, co ženy potřebují

Prodloužený víkend v termínu 4. - 7. srpna 2016  v OÁZE  ZDRAVÉHO A ŠŤAST-
NÉHO ŽIVOTA, na planetě KARAKAL ...

Chcete žít dlouho, být zdravá, hezká a šťastná, záleží to určitě také na Vás. Náš zdra-
votní stav – nemoc nebo zdraví je odpovědí na život, který prožíváme. Nepotřebujeme 
ani tak kosmetický salon, jako spíše pozitivní přístup k životu. Naučit se odpočívat v re-
laxaci, protáhnout si své tělo, i když může mít nějaké to kilo navíc, najít správný přístup 
ke stravování. To vše Vám nabídneme v technikách, které jsou vyzkoušené tisíciletími 
a fungují. Neslibujeme Vám, že přes víkend omládnete, ale s naší pomocí dokážeme 
zpomalit Vaše stárnutí. Více informací najdete na www.joga-karakal.cz, nebo Vám je na 
vyžádání rádi zašleme e-mailem (joga-karakal@seznam.cz). Proč cestovat na kraj světa, 
když senzační víkend lze prožít „za humny“? Vážené dámy, milá děvčata, jste srdečně 

zvány, těšíme se na Vás. Učitelé a přátelé Školy jógy KARAKAL.

a hlavně:

ZÁPIS DO PODZIMNÍHO CYKLU KURZŮ ŠKOLY JÓGY KARAKAL

proběhne v pondělí 12. září 2016, aktuální rozpis kurzů najdete v září na webových 
stránkách www.joga-karakal.cz nebo www.raskovice.cz.

Kurzy začínají v týdnu od 19. září 2016 a budou probíhat v krásném prostředí 
OÁZY ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA v Raškovicích (blízko fotbalového hřiště). 
Přihlásit se můžete prostřednictvím elektonické přihlášky na našich webových strán-
kách, e-mailem (joga-karakal@seznam.cz) nebo přímo na místě - při prvních setkáních 
ve zvoleném kurzu. Věříme, že se Vám u nás a s námi bude líbit, a že u nás najdete 
regeneraci těla, klid mysli i radost pro duši. Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás. 
Učitelé a přátelé Školy jógy KARAKAL.
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 MÍSTNÍ KNIHOVNA  •  MALÁ GALERIE

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC 

v době letních prázdnin bude  OTEVŘENO
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Divadlo Ji ího Myrona v Ostrav  
 

 
 
 

A.L. Webber - D. Black – Ch.Hampton 

 

SUNSET BOULEVARD 
m u z i k á l 

 
SOBOTA 24. ZÁ Í 2016 

 
 

ODJEZD AUTOBUSU OD ONDRÁŠE  
V 17.00 HODIN 

 
 
 

CENA VSTUPENKY   
180,- /200,- K +  jízdné 

 
VSTUPENKY V KNIHOVN  RAŠKOVICE 

 
 ÚTERÝ:        8.30 - 12.00      12.30 - 17.00 

TVRTEK:    8.30-  12.00     13.00 - 17.30 
 

Tel. 558 692 420 
 

UZÁV RKA P EDPRODEJE 15. 9. 2016 
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Právní záležitosti
pro občany

a podnikatele

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

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15 – 16,30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv

telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

NABÍZÍ VÝUKU
NA HUDEBNÍ NÁSTROJE

    : klavír
    : akordeon
    : zobcové fl étny – sopránová
                              – altová
                              – tenorová
                              – basová
    : příčná fl étna
    : kytara
    : trubka, baskřídlovka
    : pozoun, baryton

Přihlaste se : dne: 7. září 2016
                     : kde: v ZŠ Raškovice
                     : v kolik: 13.00 – 16.30 h
………………………………………………

                     : dne: 2. září 2016
                     : kde: v ZŠ na Morávce
                     : v kolik: 12.00 – 15.00 h

Schůzku si můžeme individuálně domluvit
/mobil. číslo: 604 821 849/.
Těší se na Vás  - Miriam Dýrrová dipl. um.

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

NEHTOVÁ  MODELÁŽ

Andrea Šebestová

Raškovice č.57

v prostorách za lékárnou

tel.: 605 106 300

POUZE

TELEFONICKÉ

OBJEDNÁVKY!!!

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 



Nabídka práce 

Hledáme pracovníky 

pro stavbu plotů, zaučíme.

Požadujeme spolehlivost 

a pracovitost.

Nabízíme férové jednání, 

bez věkového omezení. 

Volejte 739 243 871,

pan Nenička, Dobratice. 

www.plotyazahrady.cz 

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

KOVANÉ PLOTY
www.ploty ostrava.cz

Stavíme ploty na klí

 Pletivové ploty, sva ované sít
 Betonové ploty
 Kované ploty
 Živé ploty – túje na živý plot
 Garážová vrata – www.vrata ostrava.cz

www.PLOTY OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

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

 

Volně ložená paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

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

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

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

 

 

 

 
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

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

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Uhelné sklady Raškovice 
areál býv. JZD u Stříže 
Raškovice Kamenec 
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» Pomůžeme při výběru krbové vložky

Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín

Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů

Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

»

»

»

»

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

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

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

.www.nejenkrby.cz

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

NAVŠTIVTE NÁS

v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU

Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-731 352 674 obchod@nejenkrby.cz

Vydává Obecní úřad Raškovice, ev. č. MK ČR E150024. Náklad 850 ks.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. 



Mezinárodní program Ekoškola

TEREZA,vzd lávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha1, 110 00

OCEN NÍ EKOTÝMU 
ZŠ a MŠ Raškovice 

Na základ  auditu konaného dne 28. 4. 2016 a posouzení zprávy 
z auditu komisí, jste obhájili mezinárodní titul Ekoškola  

platný po dobu 2 let. 
 

Oce ujeme kvalitní práci, kterou v programu d láte a nadšení, se kterým 
jste se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu oprav uje vaši školu užívat 

vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou. 
 

     Tímto vám a celé škole gratulujeme!                                            

Fotogalerie ze sletu čarodějnic MŠ Raškovice 
dne 29. dubna 2016

Mezinárodní program Ekoškola

TEREZA,vzd lávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha1, 110 00

OCEN NÍ EKOTÝMU 
ZŠ a MŠ Raškovice 

Na základ  auditu konaného dne 28. 4. 2016 a posouzení zprávy 
z auditu komisí, jste obhájili mezinárodní titul Ekoškola  

platný po dobu 2 let. 
 

Oce ujeme kvalitní práci, kterou v programu d láte a nadšení, se kterým 
jste se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu oprav uje vaši školu užívat 

vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou. 
 

     Tímto vám a celé škole gratulujeme!                                       



 

25. 6. 2016  

  

 

   
                                      

15:00 - 19:00  skákací hrad a jumbo trampolína pro d ti  
15:00 - 19:00  airsoftová st elnice 
16:00 - 18:00  malování na tvá i ky a balónkování 
16:00 - 18:00  jízda na ponících a sout že pro d ti 
 
15:00 - 16:00  Javo inka – skv lá dechovka z Lichnova u Nového Ji ína 
16:00 - 16:30  Magic show mix – vystoupení kouzelnice Ivety Žvakové z Frýdku-Místku,  
                        mistryn  R v moderní magii 
16:30 - 17:00  vystoupení úsp šného p veckého sboru CARO ZŠ Raškovice 
17:00 - 17:20  ukázka mladých borc  - JUDIST  
17:20 - 18:15  kapela JAZZDA – pohodová parti ka s pestrou paletou vlastních písní  
                        a originálními variacemi na ,,staré pecky“ 
18:15 - 19:15  Š astná ísla   
19:15 - 19:35  ELECTRO BOOGIE – show ,,tan ících robot “,  
                        mistr  republiky a Evropy, vicemistra sv ta 
19:40 - 19:50  LATIFAH - úsp šná tane nice u nás i v zahrani í, známá v sout ži  
                        esko-Slovensko má talent, kde svým vystoupením zcela okouzlila porotu 
20:00 - 20:40  PETRA JAN  – známá a oblíbená eská zp va ka populární hudby 
20:50 - 21:00  brazil show LATIFAH 
21:00 - 02:00  rocková kapela HEC a DJ Jirka Veselý, moderátor rádia PETROV 
22:00               Nádherný OH OSTROJ! 

Den Raškovic bude moderovat Milan Miarka 
 
 

Pochoutky: placky, myslivecký guláš, klobásky, párky v rohlíku, kolá e, zákusky, 
                    to ená zmrzlina, to ené pivo, nealkoholické a alkoholické nápoje, … 

 
Zm na programu vyhrazena po adateli akce 

 
 

© KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek
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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

RaškaR 6 / 2016

Závěrečný účet 2015

Obhajoba titulu Ekoškola

Historie, zprávy, inzerce, sport

Den Raškovic 25. 6. 2016

10. ročník

Fotbalové hřiště Raškovice

od 15:00 hod.

VSTUP ZDARMA 


