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REPREZENTUJÍ NAŠI OBEC
Účast na mezinárodním
festivalu v Moskvě „Otevřená
Evropa – otevřená planeta“
Po zdařilém vystoupení děvčat ze
7. ročníku na soutěži Puškinův památník
v roce 2016, kdy vyhrály celostátní soutěž, byly Karolína Popelková a Kristýna
Maťaťová pod kvalitním vedením hudebnice Anny Kajzarové pozvány, aby
si zazpívaly na mezinárodním soutěžním
festivale přímo v Moskvě. 
Více na str. 5

Poděkování
Zveřejňujeme Velké poděkování našemu občanu p. Radimu Sobkovi,
kterému byla udělena jako dárci krve,
nejvyšší zlatá medaile prof. MUDr.
J. Jánského za 40 bezpříspěvkových
odběrů. Velice si vážíme toho, že je
ochoten darovat krev pro zdraví i záchranu života našich spoluobčanů.
Jsme hrdi na to, že je občanem naší
obce Raškovice.
Ještě jednou děkujeme
a přejeme hodně zdraví.
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

covává projekt na přístavbu mateřské
školy. Máme zpracovanou studii na rekonstrukci obecního hostince a upravuje
se projektová dokumentace pro přístavbu nové hasičárny. Začala příprava pro
chodníky směrem na Skalici, kde nám
geometr pan Lukáš Klimánek zaměřil
skutečný stav komunikace a přilehlých
pozemků. Toto zaměření je důležité pro
projektanta, aby zjistil, kde se chodník dá
umístit tak, aby splňoval normy bezpečného a bezbariérového chodníku. Totéž
máme provedené s novými chodníky, kde
v letošním roce zahájíme výkupy pozemků dle skutečnosti a vložení do katastru
nemovitostí.
Nadále pokračují drobné práce jako je
dodělání posledního bytu, chodby a venkovní fasády na bytovém domě č. 17, nově
havárie splaškové kanalizace u bytového
domu 393-394, údržba obecního majetku.

je tomu jen pár dnů, co jsme si připíjeli
na nový úspěšný rok 2017 a dnes stojíme
na prahu svátku jara, Velikonoc. Dovolte
mi, abych i já vám popřál k následujícím
svátečním dnům krásné slunné počasí,
aby jste si svátky jara užili tak, jako každý rok. Někteří tradicí, na kterou by se
nemělo zapomínat, někteří procházkou
s přáteli, nebo jenom tak, odpočinkem,
relaxací doma.
Koncem loňského roku jsme ukončili
tak dlouze očekávané stavební práce na
rekonstrukci stávajících chodníků. Tři úseky máme hotové, schází poslední úsek, na
který nebyla poskytnuta dotace, a to úsek
základní škola - kaple. O tento úsek jsme
opětovně požádali o dotaci Státní fond
dopravní infrastruktury (SFDI).
Letošní rok bude rokem projektových
příprav a podávání žádostí o dotace. Jsou
před námi velké projekty.
Na přístavbu školy jsme již žádost
podali do Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), dále je
vysoutěžená projekční firma, která zpra-

Poděkování firmě Hyundai motor
manufacturing Czech s.r.o.
Tak, jako každý rok nás oslovila firma
Hyundai motor manufacturing Czech
s.r.o., že vyhlásili dotaci pro obce pod
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názvem: „Dobrý soused“. Žádost byla
podána a v průběhu měsíce února zasedala komise, vyhodnotila naši žádost
kladně a 6.2.2017 jsme společně se starosty 13 obcí, na které se dotace vztahuje, vyzvedli šek na 70 000,- Kč. Dotace

pro letošní rok bude použita na tisk knihy
„Raškovice-beskydská Ostrava“ - 1. díl.
Touto cestou chci poděkovat firmě Hyundai motor manufacturing Czech s.r.o.
za poskytnutí finanční dotace.
Jiří Blahuta, starosta

Milí spoluobčané,
jaro je již tady a po dlouhé době nás hřejí sluneční paprsky a obveseluje zpěv
ptáčků.
Zanedlouho budou velikonoční svátky-umučení a vzkříšení Ježíše Krista.
Po oslavě vzkříšení nastává radování-zvláště o Velikonočním pondělí, zvaném
šmigrust, kdy chlapci polévají děvčata a ty jim v úterý polévání oplácejí.
Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků a radostí z jara.
PaedDr. Václav Průcha, místostarosta
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Účast na mezinárodním festivalu v Moskvě
„Otevřená Evropa – otevřená planeta“
Vyřizování dokumentace a všech potřebných podkladů bylo zdlouhavé a nekonečné, ale přece jen se dívky dočkaly.

tak ve škole v rámci výuky. Proto bylo
náročné držet tempo a kvalitu v tak rozmanité konkurenci.

19. března 2017 vyrazily na cestu
letadlem přes 3000km. Soutěžní klání
si proložily poznáváním Moskvy a jejich
zajímavostí. Navštívily Rudé náměstí,
GUM, výstaviště s expozicemi naučných
oddělení, např. sál zvětšených věcí, zrcadlový sál, bludiště atd., cirkusové
představení i noční Moskvu. Přejíždění
moskevským metrem byl zážitek sám
o sobě, na každé stanici bylo nač koukat.

Naše vystoupení bylo „skvělé“, což
ocenila nejen porota, ale také publikum.
Ruštinu zvládla děvčata na výbornou.
Zpěvem a výkonem zaujala, proto získala ocenění „Diplomantů 1. stupně“.
Ceny, jež se udělovaly v jednotlivých
disciplínách, byl Laureát 1.-3. stupně,
Diplomant 1.-3.stupně a držitel Grand
Prix. Proto si našeho vysokého ocenění
velmi vážíme.
Výrazné poděkování patří paní ředitelce za zajištění celé akce, jak organizačně, tak finančně. Je potřeba poděkovat zřizovateli školy za finanční
podporu, další dotaci na pobyt jsme získali od odboru školství, mládeže a tělovýchovy Moravskoslezského kraje,
jehož jsme také reprezentovali. Celkové
náklady se vyšplhaly takřka na 75.000,Kč, ale byly to dobře vynaložené peníze.
Ostudu jsme neudělali, rodiny, školu,
obec, kraj i republiku jsme zviditelnili
a reprezentovali velmi dobře.

Soutěžní vystoupení probíhala celé
tři dny, akce se zúčastnilo ve 23 různých
kategoriích přes 700 soutěžících nejen
z celého Ruska, např. i sbor tanečníků
z Jakutska, jenž to měl přes 9000km
daleko, ale také Japonci, Španělé, Makedonci, děti ze zemí bývalého SSSR,
Ukrajiny, Litvy atd.
Celkové výsledky ze všech soutěží
byly tajeny až do závěrečného galakoncertu v sobotu, ale už v pátek večer jsme
zjistili, že se něco děje, neboť jsme byli
osloveni, abychom dorazili do kongresového sálu na sobotní dopoledne na
nácvik galavečera, což znamenalo, že
jsme uspěli.

Velké poděkování si zaslouží také
rodiny obou děvčat, za spolupráci při
organizaci, ochotu a vstřícnost a za
důvěru v pedagogy, že byly ochotny
děvčat pustit do velkého světa a věřily,
že o ně bude postaráno jako v bavlnce.

Galavečer trval přes dvě hodiny
a vystoupili na něm ti nejlepší. Některé
výkony byly na vynikající úrovni, však
také soutěže se účastnili ti nejlepší ze
všech zemí, bez rozdílu věku od 4 – 25
let, také bez rozdílu, zda docházejí na
základní umělecké školy nebo se učí jen

Tak třeba někdy zase na nějakém
dalším ročníku!
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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ROZPOČET OBCE RAŠKOVICE NA ROK 2017
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Počet obyvatel Obce Raškovice k 31. 12. 2016
muži

ženy

celkem

Narození

rok 2016

10

7

17

Přistěhování

24

43

67

34

50

84

Úmrtí

6

7

13

Odstěhování

17

29

46

23

36

59

Počet obyvatel k 1. 1. 2016 …………………………….. 1.828
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 ………………………….. 1.853 + 3 cizinci s trvalým pobytem
Jana Lepíková
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Odpady, odpady, odpady...
Přes letní sezónu od měsíce června do
září 2017 budou popelnicové nádoby vyváženy také v sobotu.

Sazba a splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Osoby s trvalým pobytem v obci
• sazba místního poplatku pro osobu s trvalým pobytem v obci pro
letošní rok zůstává opět stejná,
a to 500,- Kč/os./rok
• splatnost místního poplatku je do
31. 10. 2017

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:
03. 06. 2017 – sobota (22. týden)		
15. 06. 2017 – čtvrtek (24. týden)
01. 07. 2017 – sobota (26. týden)		
13. 07. 2017 – čtvrtek (28. týden)
29. 07. 2017 – sobota (30. týden)		
10. 08. 2017 – čtvrtek (32. týden)
26. 08. 2017 – sobota (34. týden)		
07. 09. 2017 – čtvrtek (36. týden)
23. 09. 2017 – sobota (38. týden)		
05. 10. 2017 – čtvrtek (40. týden)

Chataři a chalupáři
• sazba místního poplatku pro
majitelé chat a chalup, které slouží
k rekreaci je také stejná: 500,- Kč/
chatu/rok
• splatnost je do 30. 4. 2017

Od 5. 10. 2017 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden
ve čtvrtek.

Značení popelnic v roce 2017
Pro letošní rok má známka na popelnici světle hnědou barvu a je na ní napsaný
rok 2017, vyzvednete si ji na obecním úřadě.
Popelnice se starou známkou budou naposledy vyvezeny 20. 4. 2017, 16. týden.
Od 4. 5. 2017, 18. týden se budou vyvážet jen popelnice s novým logem 2017.

Množství separovaného odpadu
z obce Raškovic v létech 2015 – 2016
Odpad

Rok 2015

Rok 2016

Sklo

8,9809 t bílé
24,1064 t barevné

9,5833 t bílé
5,82 t tabulové
27,6859 t barevné

Plast

38,353 t

39,9393 t

Papír

32,5136 t

33,2378 t
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V roce 2016 jsme měli k čerpání 472.560,00 Kč.
Z těchto peněz jsme zaplatili:
- svoz a dotřídění skla, papíru a plastů
- odměny žákům za sběr papírů
- různé – zpevněná plocha u BD
- nové kontejnery, koše na třídění

161,7 tis. Kč
31,0 tis. Kč
2,0 tis. Kč
60,4 tis. Kč

Celkem

255,1 tis. Kč

Do roku 2017 jsme převedli zůstatek ve výši 217 tis. Kč.
Děkujeme všem občanům, kteří odpad poctivě třídí.

Sběrný dvůr
Raškovice - Pražmo
• provozní doba:
pátek	
sobota

POZOR!!!!
Upozorňujeme občany, že sběrný
dvůr není skládka, ale odpady se zde
poctivě třídí. Třídění odpadů na sběrném dvoru provádíte sami, pověřený
pracovník vám pouze sdělí, do jakého
kontejneru přijde konkrétní odpad.

14,30 – 18,00 hod.
8,00 – 11,00 hod.

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

Místní poplatek ze psů

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

Sazba poplatku zůstala stejná:

Dovolujeme si upozornit, že splatnost
místního poplatku ze psů byla 31. 3.
2017.

• za prvního psa		

100,- Kč

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

- elektroodpad (např. televizory, obrazovky, monitory, rádia, počítače,
lednice, mrazničky, sporáky, pračky,
zářivky)
- separovaný odpad (plasty, sklo, papír), který se nevejde do příslušných
kontejnerů

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

Tyto odpady zde můžete odevzdávat
bezplatně.

Dotazy můžete psát na
sekretariat@raskovice.cz.

Jiný odpad od vás nepřevezmeme.

Martina Taichmanová
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Nevíte kam se starým potravinářským olejem
z domácností?
Firma EKO-PF spol. s r. o. nám zapůjčila 4 ks nádob o objemu 240 lt. Do
těchto nádob můžete dávat starý potravinářský olej nebo tuk, ale jen v uzavřených pevných obalech, např. v PET
láhvích.

Popelnice naleznete na těchto místech:
• sběrný dvůr
• autobusová zastávka „Pošta“
• bytové domy
• bistro
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo
ochrana životního prostředí za něco
moderního a líbivého, s čím přicházejí
eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu
19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale
již tehdy si uvědomovali, že se krajina
v Česku v průběhu staletí hodně změnila
a v důsledku lidské činnosti na mnoha
místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na
svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit
a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský
prales, který byl vyhlášen již roku 1838
na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen
s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu
přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen
z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné
zdroje, budovy dostaly zateplení, řada
firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je
opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města
a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze
svých rozpočtů přispívají na zachování
linkových autobusů a vlaků, nahradily
veřejné osvětlení za úspornější světla,
podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat
důležitou úsporu. Zatímco netříděný
odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci
dobře zaplatit, zpětný odběr elektroza-

řízení nabízejí kolektivní systémy zcela
zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se
vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž
opětovně využít materiály a šetří přírodní
zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc
recyklace zamezí úniku škodlivých látek
(například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec
Raškovice zajišťuje již 6 let kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice
vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje
přepravu sběrných nádob do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří obec Raškovice finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na
likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat
kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek.
To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti,
která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad.
Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu
našeho města a nevyhazujte úsporky do
koše.
Mapu sběrných míst naleznete na
www.ekolamp.cz.
12
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Místo zpětného odběru
světelných zdrojů

Do této nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení
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Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo
na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na
pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí
se do výšky 65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které
u nás lidé za posledních 11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo
postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“
množství dalších surovin, aniž by se tím
dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství.
Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu
využít kolem 90 procent materiálů, z nichž
jsou elektrozařízení vyrobena. Například
běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 %
její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším
českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let svého působení zhruba
polovinu tuzemského sběru a recyklace,
co představuje více než 17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené
jeden za druhým by vytvořily řadu měřící
přes 6 000 kilometrů, takže by se daly
hned dva a půl krát vyskládat po obvodu
státní hranice České republiky.

Některá elektrická zařízení, která jsme
ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností
vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty
s bohatým příslušenstvím pro domácí
výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40.
letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že
se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních
firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal
rodit teprve na počátku nového tisíciletí,
přesněji po roce 2005, tedy právě před
jedenácti roky, kdy se do české legislativy
promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se
nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly
vytvořeny základy pouze pro televize,
chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv,
má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který
vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se
zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu
použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého
založení v roce 2005, tedy za 11 let svého
působení na trhu, zrecykloval více než 17
000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně
používáme, se v českých domácnostech
začaly zabydlovat už začátkem 20. století.
Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo
vysavače. Souviselo to s vlnou masového
připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem
byl hit 90. let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech
nahrazovány paměťovými médii.
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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INFORMACE Z ORDINACE
Vážení a milí,

Pro připomenutí:

připravili jsme pro Vás do čekárny
novinku, která jak doufám, ulehčí čekání
Vám i práci sestřičce. Jedná se o pořadový systém do čekárny.

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek:
7:00 – 10:00 pro neobjednané,
10:00 – 13:00 pro objednané

Sestřička za dveře nevidí, a tedy neví,
kdo přišel dříve, kdo je jenom doprovod,
kdo jde k lékaři apod.

Úterý:
12:00 – 15:00 pro neobjednané,
15:00 – 18:00 pro objednané.

Největší nápor práce je ráno, kdy přicházíte na odběry. Mezitím někteří už
jdou k lékaři a když do toho klepou na
dveře 3 lidi, pak je práce pro sestřičku
velmi náročná. Nebo během vyšetření
EKG do sesterny vstupují další pacienti,
kteří před tím jen zaklepali a je to nevhodné. Některým z Vás se nelíbilo, že dostali
recepty před jinými pacienty.

Ordinační doba pro neobjednané:
- slouží pro akutní nově vzniklá onemocnění, případně kontroly.
Ordinační doba pro objednané:
- je vhodné se objednat k vyšetření na
preventivní prohlídku, prohlídku na řidičský průkaz, zbrojní průkaz, potravinářský průkaz, vyšetření pro závodní
prohlídku apod.

Proto jsme se rozhodli, pořídit tento
pořadový systém.

- Samozřejmostí je, že když má někdo
akutní infarkt a přijde do doby pro objednané, okamžitě ho ošetříme.

Systém pracuje takto:
1/ vložíte do přístroje nejlépe Vaši kartičku zdravotní pojišťovny (nebo libovolný
doklad)

- V době pro objednané však přednostně bereme objednané pacientky, proto,
když v 9.45 dorazí 5 lidí najednou, nelze
očekávat, že budou ošetření do 10 hodiny a pak už budou upřednostněni
objednaní pacienti. Může se stát, že
budete dlouho čekat, i když v čekárně
není mnoho lidí.

2/ zvolíte tlačítkem důvod vaší návštěvy
(odběry, vyšetření u lékaře, odběry + vyšetření, administrativní úkony: například
vyzvednutí pojistky, vyzvednutí receptu,
přinesení výsledků apod.)
Sestřička v počítači uvidí, kdo v čekárně čeká, z jakého důvodu a jak dlouho.
Dle pořadí, jak jste přišli vás bude volat
k lékaři, případně na odběry a v mezidobí
vydá potřebné tiskopisy.

Doufám, že tento systém bude k užitku Vám i nám.
Přejeme Vám pěkné jarní dny a hodně
zdraví.

Systém objednávek zůstává nadále
stejný, včetně ordinačních hodin.

MUDr. Lenka Carbolová, Šárka Vašků

16

www.raskovice.cz

4/2017

Z péra kronikářů
Kalendář Raškovjana 2017
1872

slavnostní otevření jednopatrové budovy nové národní školy v dolní části
obce.

1882

v srpnu zasáhla obec velká povodeň, jíž padlo za oběť několik lidských životů
a samozřejmě domů.

1887

7. října se narodil Antonín Matula, přítel a nejbližší spolupracovník
J. L. Mikoláše, významný občan obce.

1897

byl starostou naší obce poprvé zvolen Josef Adámek.

1897

od 29. července do 30. srpna vytrvale pršelo, déšť a následná povodeň
způsobila, že úroda na polích shnila, místo brambor lidé jedli ve vodě, bez
omastku, vařenou mletou kukuřici, pro kterou jezdili do Uher - na jižní
Slovensko.

1902

koncem července zasáhla obec opět velká povodeň, přívaly vody zničily
všechny lávky i most přes řeku Morávku.

1902

31. srpna proběhlo vysvěcení Mariánské kaple blízko studánky s léčivou
vodou, která stojí na rozhraní Raškovic a Skalice.

1907

17. března byl v obci založen Hospodářský spolek, který měl 38 členů a jeho
prvním předsedou se stal Ignác Mayer.

1912

v dubnu vydal J. L. Mikoláš Památník Raškovic a okolí - vlastně první
vlastivědnou publikaci o Raškovicích.

1912

zahájila provoz mechanická tkalcovna.

1917

28. ledna zásluhou J. L. Mikoláše a A. Matuly bylo ustaveno Všeobecné
potravní družstvo pro Raškovice a okolí i s prodejnou, důvodem byl velký
nedostatek potravin na konci první světové války.

Kresba mlýna

Mariánská kaple po opravě
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Sokolský kroj

Národní škola

1922

v obci byl založen Sokol, druhá tělovýchovná jednota po Orlu

1922

25. června hasiči slavnostně přebrali do užívání zbrojnici, na niž
desetikorunami přispělo každé domovní číslo z Raškovic.

1922

od 14. září do 1. října probíhala ve Dvorku (dnes stará školní budova)
první výstava ovoce, kterou uspořádalo sdružení hospodářských spolků
Slezského Pobeskydí.

1932

byla do obce přivedena elektřina.

1942

zrušení mlýna na č. 2, posledním mlynářem v obci byl Jan Pachlopník.

1942

od 26. do 29. září se v tělocvičně měšťanské školy konala druhá velká výstava
ovoce.

1942

31. října ráno vypukl velký požár v sušárně úpravny Franze Kirchhofa, hasilo
jej 8 hasičských sborů, příčinou byl zkrat na elektrickém vedení.

1947

došlo k začlenění bývalé Kirchhofovy úpravny do národního podniku Slezan,
a to pod číslem 12.

1957

27. listopadu zemřel Antonín Matula, významný vlastivědný pracovník
Raškovic.

1997

majitelé Věra a Miroslav Šebestovi zahájili provoz svého stolařství Ideál.

1997

byla otevřena Malá galerie v místní knihovně.

1997

v listopadu byla dokončena a spuštěna I. etapa plynofikace naší obce.

2002

28.října byl v objektu mateřské školy otevřen Památník Raškovic.

2002

22. listopadu bylo založeno Vlastivědné sdružení obce.

2012

2. listopadu zahájil provoz Sběrný dvůr pro Raškovice a Pražmo naproti
obecnímu hostinci.
18
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Malé ohlédnutí do minulosti
Chtěli bychom následujícími řádky
připomenout jednu ze zajímavostí naší
obce, po které už není skoro žádná stopa.
V centru Raškovic se v minulosti nacházely tři parčíky. Jejich umístění krátce
popíšeme:
První parčík se rozprostíral před mechanickou tkalcovnou (Slezan 11) v místech chátrající závodní jídelny. Protože
jsem bydlel ve slezanském bytě a park byl
přístupný veřejnosti, dobře si z dětství
pamatuji na jeho pečlivě ošetřovaný živý
plot, chodníky vysypané bílými kamínky
a dřevěný altán uprostřed. Jeho východní
část dokonce zdobila skalka.
Za Slezanem 12 (nyní SAFT FERAK)
fungovalo zahradnictví, kolem bývalé vily

Franze Kirchhofa č. 216 se rozprostírala
krásná zahrada a na ni navazoval v zadní části závodu park. Na jeho ploše stojí
nyní budovy skladů. Jedinou památkou
na zmiňovaný park je betonová kašna,
která od konce šedesátých let stojí před
družstevním domem č. 521 a 522.
Třetí park se rozkládal po obou stranách našeho obecního úřadu. Mnoho
občanů má určitě ještě v paměti zbytky
živého plotu likvidovaného při stavbě
chodníku a parkoviště.
Možná, že i v dnešní době by bylo
dobré zkrášlit obec upravenou zahradní
plochou, kde by bylo možné si na lavičce
po procházce odpočinout nebo posedět
ve stínu altánu.
Kronikáři Anežka a Jiří Nitrovi

S čím vstupujeme do roku 2017
1.pololetí školního roku jsme ukončili
rozdáním pololetního hodnocení a karnevalem pro nejmladší žáky. Zasloužená
práce vyžaduje i zasloužený odpočinek,
proto si žáci zasloužili prázdniny, neboť
celých 82% jich prospělo s vyznamenáním a také pochval bylo nemálo.
Proto je pro nás také potěšující, že
jsme obdrželi ocenění „Odpovědná škola“. Ocenění za kontinuální preventivní
programy pro žáky a stálou práci s třídními kolektivy.
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“Společensky odpovědným
se nikdo nerodí,
společensky odpovědným
se člověk stává.”
Mnoho dětí tráví v posledních letech
čím dál více času na internetu. Zvyšuje
se tak nebezpečí, že se stanou oběťmi
svého vlastního neuváženého jednání.
Přitom by se stačilo řídit několika radami,
které jsme již uvedli v části Pravidla pro
práci s internetem. Přesto se leckteré dítě
podle nich neřídí, a co je horší, nedohlíží
na ně ani jejich rodiče. Základní problém
zřejmě spočívá také v tom, že většina
rodičů internetu, jeho zabezpečení ani
zásadám nerizikového chování nerozumí. Někdo zakazuje surfování paušálně,
jiný kontroluje namátkově, někdo vůbec.
Přitom by to měli být právě rodiče, kteří
by se měli postarat o bezpečí svých potomků. „Téměř polovina čtrnáctiletých až
patnáctiletých dětí někomu pošle své fotografie, čtrnáct procent z nich by se sešlo s někým, koho znají jen z internetu,“
uvedl příklady Tomáš Rychecký z agentury TNS AISA po rozsáhlém výzkumu
chování dětí na internetu.

poznaly pouze prostřednictvím internetu!
• Své fotografie posílá a videa sdílí asi
polovina dětí.
• Osobní a kontaktní údaje sděluje přes
internet zcela neznámým lidem více
než třetina dětí!
• 20 % dětí, které se na internetu setkaly
s něčím, co je vyděsilo, se o tom rodičům nesvěří.
Chování rodičů
• 17 % rodičů neprovádí kontrolu toho,
co si děti na internetu prohlíží. Větší
část si vystačí pouze s namátkovými
kontrolami.
• Pouze 8 % rodičů využívá programy
pro omezení přístupu dětí k nevhodným stránkám.
• Pětina rodičů patnáctiletých dětí nijak
své potomky při práci s internetem nekontroluje a jen polovina z nich má pro
používání internetu nějaká pravidla.

Chování dětí ve věku 10-15 let
na internetu
• Čas trávený na internetu je průměrně
na hodnotě 1,5 hodiny v pracovní dny,
o víkendu naroste doba o hodinu navíc,
tzn. 2,5 hodiny.
• Přibližně polovina dětí má počítač
s připojením k internetu přímo ve
svém pokoji, bez dozoru se tak mohou
brouzdat virtuálním světem.
• Do diskusních skupin se zapojuje až
70 % čtrnácti a patnáctiletých dětí.
• Se zcela neznámými lidmi, jejichž identita je skrytá a dítě ji zná pouze z virtuálního světa, komunikuje 37 % dětí.
• V předešlé věkové kategorii se dokonce
14 % dětí osobně setká s lidmi, které

Zjištění dalších výzkumů
• Děti si jsou velice dobře vědomy, že
o internetu vědí víc než jejich rodiče
a že s ním dokážou obratněji pracovat.
• Většina dětí ví, že své osobní údaje nemají nikomu poskytovat, přesto jsou
ochotny uvádět větší množství informací, než by jim povolili rodiče.
20
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Projekt Škola pro všechny: Inkluze
jako cesta k efektivnímu vzdělávání
všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0
/15_007/0000210 spolufinancovaného
Evropskou unií, realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem a Masarykovou univerzitou Brno.
Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt
zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání
v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje
metodickou podporu pedagogických
pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit
pro práci s žáky s potřebou podpůrných
opatření.
Primárním nástrojem jsou: 1. pilotní
ověřování pozice Koordinátora inkluze
ve školách 2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga
a školního psychologa ve školách.
Koordinátorem inkluze na škole a vedoucím školního poradenského centra je
Mgr. Sylva Mertová, tel: 558 425 552,
na níž se můžete obracet při výukových
obtížích žáka, školním neúspěchu, zajištění kontaktu na PPP či SPC, či při potřebě zkonzultovat školní zralost dítěte
před nástupem k povinné školní docházce nebo návštěvu odborného poradenského zařízení.
Školní psycholog, Mgr. René Gavlas,
tel: 558 425 553, psycholog.raskovice@
gmail.com, pro osobní pohovory s rodiči v pracovní době čtvrtek 14.00 –
17.00 hod. a dále po domluvě, provádí
následující činnosti, uvádíme jen některé:
• Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
• Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně,

• Jak již bylo řečeno, 14% dětí se osobně
setkalo s někým, koho poznaly pouze
prostřednictvím internetu, ale jen 4%
rodičů připouští, že k tomu mohlo dojít.
• 44% dětí užívajících internet navštívilo
stránky s pornografickým obsahem.
• 30% dětí si prohlíželo weby, které
obsahují násilí, avšak tuto možnost si
připouští jen 15% rodičů.
• Velké množství rodičů má vystaveny
galerie fotografií svých dětí přímo na
internetu.
• V kvantu inzerátů na dětské oblečení
jsou vyfoceny děti, adresa samozřejmě
nechybí.
V letech 2017-2019 realizujeme
projekt: Personální podpora, profesní
rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity
pro žáky v ZŠ a MŠ Raškovice, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002012
spolufinancovaného Evropskou unií.
Na projekt jsme získali částku
1.318.054 Kč
Projekt je zaměřen na: osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodů dětí z MŠ a ZŠ, podporu spolupráci školy s rodiči a žáky.
V rámci projektu jsme okruh zaměstnanců školy rozšířili o školního asistenta
pro MŠ a školního asistenta pro ZŠ. Jejich pracovní náplní je pomoc při dohledu a organizaci výuky pedagogů obou
stupňů zařízení a pomoc dětem a žákům
z méně podnětného prostředí v oblasti
socializace a vzdělávání.
Žákům s individuálními potřebami při
zvládání výuky byly umožněny po domluvě se zákonnými zástupci doučovací
hodiny z hlavních předmětů, českého
jazyka, matematiky a anglického jazyka,
jež mají především za úkol naučit žáky
učit se, najít si svůj osobní pracovní styl
a využívat svůj potenciál.
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•
•
•
•

zejména pomoc při sestavování plánu
pedagogické podpory a vedení.
Individuální případová práce se žáky
v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky
a zákonné zástupce.
Prevence školního neúspěchu žáků,
zejména náprava a vedení.
Konzultace se zákonnými zástupci při
vzdělávacích a výchovných problémech dětí.

Naše úspěchy hned
z kraje roku
Zadařilo se našim žákyním v literárních soutěžích. Žákyně Anna Gucká uspěla v obvodním kole Celostátní
přehlídky recitátorů. Umístila se na 4.
postupovém místě a bude naši školu 15.
3. dále reprezentovat v kole okresním.
I Stela Húsková slavila úspěch, však
v jiné soutěži. Získala krásné 3. místo
v soutěži „O nejhezčí básničku“, která

byla vyhlášena v rámci Moravskoslezského kraje. Měla dvě kategorie: I. a II.
stupeň. Žáci měli tvořit básně na téma
„Zdál se mi sen“. V rámci kategorie II.
stupně porotci vybírali 3 nejkrásnější
básně z počtu zhruba 230 básní. V pátek 3. 3. byla třída na vyhlášení vítězů
v Ostravském výstavišti na Černé louce
a Stela převzala dárkový poukaz – výlet
zdarma do Expozice historických motocyklů a Miniuni – světa miniatur, kde se
mohou podívat s celou třídou.
Žáci 2.A třídy namalovali krásné obrázky do výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky, kterou organizuje ZŠ
v Čeladné. Letošní téma soutěže bylo,
„Děvuchy a synci z hor“ a zúčastnilo se
15 škol z okresu Frýdek – Místek. V pátek 3. března se uskutečnila slavnostní
vernisáž, při které 6 žákům z 2.A byly
předány ceny za nejhezčí obrázky. Šarlotce Pánkové za 1. místo, Kamilce Frydrychové a Míšovi Strakošovi za 2.místo,
Nelince Wczelkové za 3.místo. Matyáš
Dulava a Kuba Kypast dostali zvláštní
ocenění ředitele školy.
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Ředitelka Základní školy a mateřské školy Raškovice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, vyhlašuje termíny pro přijetí žáků k plnění povinné školní docházky.

Zápis k povinné školní docházce se koná:
V úterý 11. dubna 2017 od 9:00 – 18:00 hod.
S sebou přineste (až v den zápisu): Rodný list dítěte, žádost o přijetí nebo odkladu, zápisový
list, OP rodiče nebo dítěte k ověření trvalého bydliště, rozhodnutí o odkladu u dětí s odkladem,
k odkladu potřebná stanoviska poradenských zařízení.
Tiskopisy byly k vyzvednutí při dni otevřených dveří, jsou ke stažení na webových stránkách školy,
na sekretariátu školy či přímo v mateřské škole.

Zápis k předškolní docházce se koná:
V neděli 14. května od 9:00 – 12:00 hod. a v pondělí 15. května 2017 od 9:00 – 16:00 hod.
Zápis k předškolnímu vzdělávání provádí ředitelka školy podle stanovených kritérií, dítě do
mateřské školy se přijímá na základě předložené:
• žádosti rodičů (žádost lze vyzvednout v MŠ, sekretariátu školy, na webu školy)
• evidenčního listu dítěte s ověřením povinného očkování (lze vyzvednout v MŠ, sekretariátu
školy, na webu školy)
Potřebné dokumenty k zápisu:
• občanský průkaz zákonných zástupců k doložení trvalého bydliště
• rodný list dítěte
Vzhledem ke změně legislativy od 1. září 2017 došlo ke změně termínu zápisu také v MŠ. Mění
se povinnost zákonných zástupců k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Je vydán školní řád
pro MŠ, z něhož uvádíme nejpodstatnější informace: (vyňato ze školního řádu)
4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
4. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku), pokud zákonný zástupce
nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání a tento přestupek bude řešen v přestupkovém řízení pod pokutou
až 5.000,-Kč.
b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy
bylo vhodně a čistě upraveno,
c) na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny
v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
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5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května, termín
zápisu vyhlašuje ředitelka školy s dostatečným předstihem.
5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1),
b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
c) Evidenční list (příloha č.2)
5. 3

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to
nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. (příloha č.3)

9. Docházka a způsob vzdělávání
9. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy vedoucí učitelka mateřské školy písemně dohodne se
zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu
v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte
způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny
písemnou formou.
9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu
s organizací školního roku v základních a středních školách.
9. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději
první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte, které
absolvuje povinné předškolní vzdělávání, písemně doloží omluvenku v omluvném listu
s uvedením důvodů absence. (Příloha č. 5)
9. 4

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem
podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské
školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku,
kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

10. Individuální vzdělávání
10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě
v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. (Příloha
č. 6) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
10. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech
a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
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Ředitelka školy stanovuje termíny ověření vždy na první pondělí měsíce prosince aktuálního
školního roku a náhradní termín ze závažných důvodů, pokud se dítě nemůže dostavit na
pevný termín ověření a po omluvě zákonnými zástupci, po domluvě se zákonnými zástupci
nejpozději do 20.prosince aktuálního kalendářního roku.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte
u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,
ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast
dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání
dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě
opětovně individuálně vzdělávat.
12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
12. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu
probíhá v základním denním režimu od 6.00 – 16.00 hod.
Povinné předškolní vzdělávání je vymezeno v časovém rozmezí od 8:00 do 12:00 hodin.
12. 4 Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, děti plnící povinné
předškolní vzdělávání se vzdělávají bezúplatně, a to i v udělení odkladu. Není bezplatné
pro děti, které budou žádat o předčasný zápis k povinné školní docházce.
Stravné je hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování.
Kritéria pro přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání
1) Přednostně budou přijímány dle zákona č.178/2016 Sb.:
a) děti narozené v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem
školní docházky s místem bydliště na území zřizovatele,
b) děti narozené v předposledním roce před zahájením školní docházky s místem bydliště
na území zřizovatele,
c) dále děti dle data narození bez rozdílu místa trvalého bydliště, a to včetně dětí předškolních bez místa bydliště na území zřizovatele.
STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE OD 1. 9. 2017
Měsíční výše úplaty
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 500,- Kč za příslušný kalendářní měsíc,
což je 10 % skutečných nákladů.
Čl. 4 Výše úplaty v období letních prázdnin
V době přerušení provozu po projednání se zřizovatelem školy (v období hlavních prázdnin) je
úhrada za provoz mateřské školy určena poměrnou částkou za skutečnou dobu provozu.
Čl. 5 Osvobození od úplaty
(1) Zákonný zástupce dítěte se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona)
se v posledním ročníku veřejné mateřské školy vzdělávají vždy „bezúplatně.“
(2) Zákonný zástupce dítěte, které se v daném školním roce povinně vzdělává v posledním roční
ku mateřské školy nebo mu byla odložena povinná školní docházka.
(3) Zákonný zástupce dítěte,
(a) který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
(b) nezaopatřeného, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
(c) kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo osoba,
která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
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NÁVŠTĚVA Z CIZINY
Od 26.2. probíhal ve výuce
program Edison, který slouží
k podpoře a prohlubování mezikulturních vztahů různých národů. Měli jsme tu čest, na naší škole poznat zvyky a tradice z daleké
Číny, starodávné Gruzie, pohádkového Kyrgystánu, kouzelného
Ruska a dálkou vonící Indonésie.
Naši žáci tancovali indonéský národní tanec, vyzkoušeli si namalovat čínské znaky,
poznali tradiční jídla a v neposlední řadě
navázali nová přátelství. Společně jsme
navštívili Frýdek-Místek, ochutnali dortíky z Marlenky a zalyžovali si na Bílé, kde
probíhal lyžařský kurz. Všem účastníkům
děkuji za příjemně prožitý týden a hlavně
rodinám žáků, u nichž mohli zahraniční

studenti poznávat tradice české kuchyně,
českého života a prožili příjemný týden.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ
JARNÍCH DNÍ A BUDEME SE TĚŠIT
NA SPOLEČNÝCH AKCÍCH NEJEN VE
ŠKOLE
Mgr. Hana Kachtíková
ředitelka školy

Mateřská škola a její aktivity
Dne 1. března jste okolo třetí hodiny odpolední mohli v okolí restaurace
Maryčka ve Vyšních Lhotách pozorovat
shluk zajímavých bytostí: k vidění zde

byli indiáni, kovbojové, hasiči, policisté,
princezny, víly, zvířata všeho druhu od
berušek až po chobotnici… Zahlédnout
jste mohli také Pata a Mata, nejednu Elsu,
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sněhuláka Olafa, Gandalfa a bojovníky
se světelnými meči. Pochopili jste správně – ten den se konal tradiční maškarní
karneval, který uspořádali činní rodiče ve
spolupráci s učitelkami z MŠ Raškovice
alias jarními vílami.
O zábavu se letos postarali Klauni na
volné noze, jmenovitě Bedřich Voháňka
a Alois Vemeno. Už při jejich nástupu se
děti za břicho popadaly. Smát se nepřestaly ani při dalším programu: promenádě masek, rozcvičce, tancích a hrách.
Největší úžas u dětí i dospělých vyvolali,
když zaplnili sál bublinami všeho druhu:
malými, většími, obřími, kouřovými…A
nakonec do jedné z bublin zavřeli vedoucí
paní učitelku Pánkovou, která přišla zahájit tolik očekávanou tombolu.
Na závěr bychom rádi poděkovali rodičům, kteří pomohli vyzdobit sál, kteří
napekli a nabídli k prodeji sladké i slané
dobroty, obci Raškovice, která sponzo-
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rovala tombolu, Marlence, která o pauze
svým medovníkem dodala dětem energii k dalšímu křepčení. Také bychom se
neobešli bez “pirátek“, které v kuchyni
připravovaly párky v rohlíku, ani bez paní
Zemanové a paní Holazové, které nám
po celou dobu programu střežily v šatně
svršky. Všem patří velký dík.
Za rodiče Lenka Ševčíková

Výroční zpráva
Místní knihovny Raškovice za rok 2016
Místní knihovna Raškovice nabízela
k 31. 12. 2016 ve svém volném výběru
9 173 knih a 15 titulů časopisů, z nichž
9 tvoří aktuální nabídku. V celkovém výběru jsou také zvukové a audiovizuální
nosiče – magnetofonové kazety, DVD,
CD, s hudebními nahrávkami klasických
děl, nahrávkami mluveného slova klasických literárních děl v podání českých
umělců či speciální nabídka CD s relaxačními technikami k zlepšení psychického i fyzického zdraví.
Stálý knihovní fond byl v roce 2016
obohacen 344 novými přírůstky z finančního rozpočtu obce a projektu Česká
knihovna 2016. Z oddělení regionálních
funkcí Městské knihovny ve Frýdku-Místku také 5 výměnnými soubory knih, což

činí dalších 250 svazků navíc. Tyto soubory jsou ale cirkulační, v knihovně zůstávají
2 roky a pak jsou vráceny. Knihy těchto
výměnných souborů byly financovány
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
V rámci projektu Česká knihovna 2016
jsme obdrželi z nabídky titulů uměleckých
děl české literatury, děl literární vědy a kritiky zdarma 49 knih v hodnotě 9 854,- Kč.
V roce 2016 navštěvovalo místní
knihovnu 309 registrovaných čtenářů,
z toho 86 dětí do 15 let, v celkovém srovnání s loňským rokem to je nárůst o 35
čtenářů, z toho 12 dětských.
Návštěvníků půjčovny i těch, kteří
využívali internet v knihovně, včetně online služeb - virtuálních a také kulturních
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i vzdělávacích akcí bylo celkem 3 210.
Účastníci akcí spolupořádaných pro školu v rámci tradiční soutěže s historickou
tématikou a také účastníci zájezdů do
Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě v celkovém počtu uživatelů služeb knihovny uvedení nejsou, neboť se
nejednalo o přímé fyzické návštěvy, byť
knihovna byla v souvislosti organizace
a přípravy akcí.
Celkový počet výpůjček knih a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře byl 5 973.
Ve srovnání s loňským rokem je celkově
menší množství výpůjček o 261, ale velmi
potěšující je právě nárůst počtu čtenářůuživatelů, což svědčí o neustálém zájmu
o literaturu a ve srovnání je vyšší počet
výpůjček u beletrie jak pro dospělé, tak
pro dětské čtenáře.
V rámci MVS – meziknihovní výpůjční
služby bylo kladně vyřízeno 14 požadavků pro naše čtenáře.
Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní
návštěvníky z široké veřejnosti, je možnost použití 3 počítačů k využití služeb
internetu, psaní, tisku a také kopírování.
Občanská veřejnost má také možnost
vyhledávání literatury v Místní knihovně
Raškovice přes internetové stránky obce,
kde je k dispozici on-line katalog celého
knihovního fondu nepřetržitě, tedy časově nezávisle na provozní době knihovny
na adrese: hledani.mkmistek.cz/clavius/
raskovice/baze.htm, na webových stránkách obce Raškovice/knihovna a také
www.knihovna.info
Půjčovní doba je v úterý od 8.30 do
12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin, ve čtvrtek od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.30
hodin, celkem 16 hodin týdně.
Pro žáky Základní školy a mateřské
školy Raškovice a širokou veřejnost
bylo uskutečněno celkem 41 kulturních
a vzdělávacích akcí.. Přednášky a besedy

pro mládež byly zaměřeny na literaturu
dané věkové skupiny, rozvíjely téma výstavy v Malé galerii a národopisné expozici Památník Raškovic.
Přednáška s besedou „Klima na Zemi
a sluneční aktivita“ RNDr. Pavla Kalendy, CSc se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Byla velmi přístupně a zajímavě
odborně zpracovaná dle vlastních badatelských postřehů a poznatků, včetně obrazového promítání snímků, grafů
a dalších speciálních ukazatelů. Termín
konání 10.5. 2016.
Přednášky s besedou o lesních mateřských školách a lesních klubech v návaznosti na rozvíjející téma o alternativních
přístupech ve školách Ing. Vladimíry
Nitrové se dotýkala hlavně mladých rodičů se zájmem o netradiční výchovné
přístupy pro jejich děti. Obě akce se setkaly s nebývalým zájmem. Termín konání
21. 6. 2016 a 29. 11. 2016.
V roce 2016 jsme se také zaměřili na
rozšíření nabídky rukodělných, praktických výtvarných kursů se zaměřením
na společné tvoření dětí s maminkami,
babičkami i ostatními zájemci o tyto aktivity. Při těchto akcích dochází k tolik
potřebnému a krásnému prolínání generací s předáváním tradičních hodnot
při společné práci.
- Malování kraslic / 14. 3. 2016
- Drátkování / 21. 4. 2016
- Drátkování II. – oplétání nádoby /
26. 5. 2016
- Přání z papíru / 13.10. 2016
- Podzimní listo-tvoření / 3.11. 2016
- Vánoční tvoření z kukuřičného šustí
a papíru / 6. 12. 2016
Pro žáky raškovické školy byla v rámci
součinnosti s Památníkem Raškovic- stálou národopisnou expozicí historie obce
a okolí vyhlášená soutěž
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P o v ě s t i z údolí řeky
Morávky a Mohelnice
Literární část pro žáky od 3. do 9. tříd
Vlastní tvorba podle určitých indicií,
např. dům, lokalita, předmět, událost
a jiné.
Ilustrace byla adekvátním obohacením bez vlivu na jazykové a obsahové
zpracování.
Výtvarná část pro žáky od 1. do 9. tříd
Tvorba na základě známé, vyprávěné
pověsti z Raškovic a okolí
Vytvořené dětské práce se shromáždily
v Místní knihovně a byly vyhodnoceny skupinou vybraných členů Sdružení Památníku Raškovic spolu se zástupci výtvarné
i jazykové odborné veřejnosti. Slavnostní
vyhodnocení nejlepších prací proběhlo
v knihovně 8. 6. 2016 za účasti mladých
autorů a jejich učitelů, vedení školy, zástupců obecní samosprávy, knihovny,
včetně zástupkyně Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě PhDr. Marie
Šedé, Památníku Raškovic a Lašského
krále Zdeňka Krulikovského, který předal spolu s paní ředitelkou Mgr. Hanou
Kachtíkovou dětem knihy a diplomy.
Společnou vycházkou po historicky zajímavých místech obce s kronikáři
Mgr. Anežkou Nitrovou a Jiřím Nitrou
byla tato tematická soutěž zakončena.
Výtvarné a literární zpracování soutěžních prací tvořilo výstavu v Místní knihovně Raškovice.
Oceněné literární práce byly také uveřejněny v Lašském dostavníku 3/2016,
čtvrtletník, který vydává vlastivědné sdružení Království lašské.
Termín konání březen-červen 2016
V rámci kulturně vzdělávacích a prožitkových programů pořádá knihovna již
pátým rokem hudebně literární podvečery. V roce 2016 se uskutečnily tyto
pořady:
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1. „Osobnosti v písničkách a úryvcích“
myšlenky A. Einsteina, T.G. Masaryka,
S. Exupéryho, CH. Chaplina, J. J. Rouseaua a písně zmiňující slavné osobnosti napříč dějinami. Součástí pořadu
byla i výstava obrazů Mileny Kantorové z cyklu OSOBNOSTI a SHAKESPEAROVY SONETY / 19. 1. 2016
2. „Pověsti a písničky populárních zpěváků a skupin z našeho regionu“
ukázky z knihy Pověsti a legendy Moravy a Slezska manželů Jiřiny a Jaromíra Poláškových a A. Malchárkové Od
všeckého trošku, písničky P. Dobeše,
J. Nohavici, K. Kryla, V. Redla, Buty,
Kryštof a dalších / 16. 2. 2016
3. „Pověsti a písničky populárních zpěváků a skupin z našeho regionu II.“
další ukázky z knihy Pověsti a legendy
Moravy a Slezska manželů Jiřiny a Jaromíra Poláškových a A. Malchárkové
Od všeckého trošku, písničky P. Dobeše, J. Nohavici, K. Kryla, V. Redla, Buty,
Kryštof a dalších / 15. 3. 2016
4. „ Éra rekenrolu“ úryvky z knihy Hvězdy světových mikrofonů od M. a J. Černých a písničky E. Presleyho, Little Richarda, Chucka Berryho, Olympiku,
K. Gotta aj / 19. 4. 2016
5. „Když už člověk jednou je …“ aneb
setkání s tvorbou J. Ježka, J. Werich
a J. Voskovce. Úryvky z knih Když už
člověk jednou je, Rozhovory s Janem
Werichem, Úsměv klauna , Osvobozené divadlo a nesmrtelné písničky této
trojice /24. 5. 2016
6. „Cesta ke slávě“ aneb setkání s Beatles
a jejich nesmrtelnými písničkami,
ukázky z knihy Alistaira Taylora Zpověď tajemníka / 27. 9. 2016
7. „ Perné dny slávy“ aneb druhé setkání
s Beatles a jejich nesmrtelnými písničkami, ukázky z knihy Alistaira Taylora
Zpověď tajemníka / 25. 10. 2016
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8. „ Ženy versus muži“ aneb Proč muži
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách úryvky ze stejnojmenné knihy manželů Peaseových a písničky
různých žánrů na toto věčné téma /
22. 11. 2016
9. „ Vánoce přicházejí“ koledy a písničky
o Vánocích a literární ukázky s vánoční
tematikou / 13. 12. 2016

možnost hlubšího prožitku vnímání historie zdejšího regionu.
Samostatné výstavy
v Malé galerii v roce 2016:
- Obrazy z cyklu Osobnosti/ Milena
Kantorová/ olejomalby/ 4. 12. 2015
- 26. 2.
- ZEMĚ / Karla Javorková, Jiří Javorek /
obrazy, fotografie, smalty/ 4. 3.- 19. 5.

Samostatné pořady s programem
Osvobozené divadlo a Divadlo Semafor
byly uvedeny v Základní škole Raškovice
v rámci rozšířené výuky / 23.2. a 22. 3.
2016
Pravidelné pořady v rámci hudebněliterárních podvečerů se v raškovické
knihovně konají již od roku 2012 a těší
se stálé oblibě návštěvníků, kteří si při
těchto setkáních mohou také společně
zazpívat a sdílet srdečnou atmosféru, která se během pořadu vytvoří při hře na
kytaru a zpěvu Aleše Nitry s návštěvníky,
jež dává těmto setkáním ojedinělou, příjemnou atmosféru. Literární ukázky čte
knihovnice Marie Zemanová, které tematicky bezprostředně navazují na zvolené
téma hudebně-literárního podvečera.

- HOLANDSKÉ SVĚTLO / INDYGO –
GRUPA FOTOGRAFICZNA- RYBNIK
– POLSKO / velkoplošné fotografie /
20.5. – 5. 9.
- CHATA PRAŠIVÁ / 95. VÝROČÍ OTEVŘENÍ CHATY KLUBU ČESKÝCH
TURISTŮ / dobové pohlednice a dokumenty z historie i současnosti /6.–
23. 9.
- P R A Ž M O / STŘÍPKY Z KRONIKY
/240. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE /
DOBOVÉ DOKUMENTY, POHLEDNICE, FOTOGRAFIE, KRONIKY
A PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY /
30. 9. – 28. 2. 2017
Obec Raškovice, která je zřizovatelem
knihovny, respektive Památníku Raškovic
zaštiťuje také vydávání publikací s místní
tematikou. V roce 2016 to bylo vydání
publikace autorů Prof. RNDr. Richarda
Pastorka a PaedDr. Václava Průchy s názvem Drobné sakrální památky v Raškovicích, jež mapují zdejší kaple, kříže,
boží muka a další bohoslužebné památky
v obci. Součástí knížky je fotodokumentace jednotlivých objektů a také jejich
popis a historie. Publikace vyšla v počtu
500 kusů výtisků.
Od roku 2012 se připravuje ojedinělá historická monografie z historie obce,
která se zaměřuje na dosud nepublikova-

M a l á g a l e r i e a stálá národopisná expozice historie obce a okolí
P a m á t n í k R a š k o v i c jsou
součástí místní knihovny nejen prostorově, ale také významně a výrazně obohacují její kulturní a vzdělávací činnost.
Výstavy tvoří originální součást kulturně
výchovné činnosti, jejímž cílem je zprostředkování kulturního prožitku nejen
estetického, ale i poznávacího a vzdělávacího. Samostatná stálá expozice dobových předmětů, dokumentů a fotografií
s autentickou ukázkou bydlení a způsobu
života z období konce 19. a 20. století je
nejen živou učebnicí, ale poskytuje také
30
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nou kompletní a komplexní historii obce
od nejstarších dokumentů. Vzhledem
k náročnosti přípravy, jež je publikaci věnována vyjde v roce 2017 jakožto první
díl z připravovaných tří, které dokumentují historii obce s přesahem do celého
regionu. Název je Raškovice-beskydská
Ostrava, autor Jiří Palát.
V rámci činnosti stálé národopisné
expozice historie obce působí také dobrovolné a otevřené seskupení občanů,
které vzniklo ve spojitosti s otevřením Památníku Raškovic v roce 2002. Vzhledem
ke skutečnosti, že od ledna 2017 došlo
k legislativním změnám činnosti občanských sdružení a spolků, dochází také
k transformaci tohoto uskupení tak, aby
jeho členové mohli nadále spolupracovat
na poli vlastivědy a národopisu v návaznosti na vytvořenou stálou národopisnou
expozici Památník Raškovic nadále pod
záštitou Obce Raškovice, která je garantem místní kultury.
Součástí kulturních aktivit byly v roce
2016 zájezdy do Moravskoslezského ná-
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rodního divadla v Ostravě, a to na představení:
- J. S. Bach, Carl Orff Barocco, Carmina
burana / balet / 23. 1. 2016
- A.L. Webber - D. Black – Ch.Hampton
/ SUNSET BOULEVARD /muzikál
/24. 9. 2016
Tradičně je také součástí kulturních
aktivit úzká spolupráce s Klubem seniorů, v jejímž rámci se v květnu koná slavnostní setkání ke Dni matek pro ženy
důchodkyně s  kulturním pořadem žáků
Základní školy a mateřské školy v Raškovicích. V roce 2016 jsme také navázali
spolupráci s Lesním klubem Jasánek, jež
je přínosné hlavně s omlazením návštěvníků a rozšířením témat v rámci činnosti
knihovny, Malé galerie i Památníku Raškovic.
Marie Zemanová
vedoucí Místní knihovny Raškovice, Malé galerie a Památníku Raškovice

MALÁ GALERIE • PAMÁTNÍK • KNIHOVNA
RAŠKOVICE
VÝSTAVA

Veselé Velikonoce
dobové pohlednice ze sbírky
Evy Gřundělové a Martina Mikoláše

březen – květen 2017
Otevřeno
ÚTERÝ 8.30 -12.00, 12.30 - 17.00
ČTVRTEK 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.30
31
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REZERVACE + INFORMACE : tel. 558 692 420, 720 169 282, e-mail: knihovna@raskovice.cz

VSTUPNÉ : 250 Kč přednáška + komentovaná vycházka
nebo 200,- jen přednáška, 200,- jen komentovaná vycházka

SOBOTA 13. KVĚTNA 2017
OD 9.00 HODIN

Přednáška Pyramidy v ČR /KULTURNÍ STŘEDISKO RAŠKOVICE 9 – 11. 30 hod
Přestávka na oběd
11.30 - 13 hod
Komentovaná vycházka na Prašivou a Kotař
od 13 hod
Vycházíme od restaurace U Bobra v Raškovicích

www.sar-blochova.cz

Autorka knihy „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás“ a dalších

RNDr. Hana Sar Blochová

aneb - naše hory - jak je neznáme

PYRAMIDY V BESKYDECH

Vás i vaše přátelé zve
na přednášku s komentovanou vycházkou

Místní knihovna Raškovice

V ÚTERÝ 18. DUBNA 2017 OD 17.30
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ RAŠKOVICE

NA KYTARU A BANJO HRAJE ALEŠ NITRA, LITERÁRNÍ UKÁZKY Z KNIHY WALDA
ŽIJE OD D. RADIMOVSKÉ AJ. KENTA ČTE MARIE ZEMANOVÁ

„JÓ, TŘEŠNĚ ZRÁLY…“
aneb vzpomínání na Waldemara Matušku

HTTP://WWW.LIDOVKY.CZ/ZEMREL-WALDEMAR-MATUSKA-0WO-/KULTURA.ASPX?C=A090530_184052_LN_KULTURA_TER

hudebně-literární podvečer

MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE
vás srdečně zve na
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(cena 260,- Kč hlavní loď kostela, 220,- Kč pavlač)

Srdečně zve Římskokatolická farnost Morávka.
Za finanční podpory obcí Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice.
Předprodej vstupenek na obecních úřadech uvedených obcí v úředních hodinách
a v sakristii kostela po každé mši sv. od 25.3.2017.

7. května 2017 v 16.00
kostel sv. Jana Nepomuckého, Pražmo

Kontakt – 558 692 420

Čtvrtek : 8.30 -12.00 / 13.00 – 17.30 hod.

Úterý : 8.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00 hod.

Otevřeno

Vernisáž 26.4. 2017 v 17.00 hod.

VÝTVARNÉ PRÁCE KLIENTŮ ZZC VYŠNÍ LHOTY

VÝSTAVA

RAŠKOVICE

MALÁ GALERIE – KNIHOVNA – PAMÁTNÍK

www.raskovice.cz
4/2017
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Informace spolků a zájmových organizací
Klub seniorů Raškovice informuje
o své činnosti za I. čtvrtletí 2017
Také v zimních měsících jsme pokračovali v našich aktivitách. Byly to návštěvy
plaveckého bazénu na Morávce, pravidelné turnaje v bowlingu ve Frýdku-Místku,
oblíbená zábavná odpoledne při karetních a jiných společenských hrách v Kulturním středisku. Někteří senioři využili
možnost shlédnutí filmových představení
pro seniory v kině Vlast. Zorganizovali
jsme turistickou vycházku směrem na
Morávku ,druhou pak směrem na Skalici
a Staré Město. V závěru měsíce března je
plánovaná vycházka spojená s návštěvou
chráněné dílny Žirafa ve Frýdku-Místku,
kde věnujeme naši lednovou Tříkrálovou
sbírku.

7. března jsme uspořádali pro raškovické seniory kulturně-společenské setkání v hotelu Ondráš, kde nám pěvecký
soubor Caro ZŠ Raškovice pod vedením
p.učitelky Mgr. A. Kajzarové a PhDr. S.
Carbolové připravil krásný program. Odpoledne nám zpříjemnila ještě hudební
skupina A.Nitry LamTrio. Všem účinkujícím za hezké vystoupení moc děkujeme.
Na tomto setkání dostaly ženy u příležitosti MDŽ jarní květinu petrklíč.
4.dubna 2017 připravujeme v Kulturním středisku besedu s autory knih O lidech v Beskydech, na kterou Vás srdečně
zveme.
Za Klub seniorů Raškovice
Dybová Marie, předsedkyně Klubu

ZO Svazu postižených civilizačními chorobami
V prvním čísle bulletinu Raško v t.r.
zdravíme všechny obyvatele a příznivce
Raškovic a přejeme pevné zdraví, správné
počasí a dobré sousedské vztahy po celý
rok 2017.

A nyní něco málo o naší činnosti.
Jsme malá organizace, a proto se vyžíváme na aktivitách Klubu seniorů a celoobecních. Máme ovšem i svá specifika:
zdravotní a sociální přednášky, zájezdy,
relaxační pobyty, prodej kytiček
ke „Dni boje proti rakovině“, jehož
výsledek pomáhá v léčbě rakoviny
a ještě mnohé jiné aktivity.
Že program členských schůzí
je zajímavý svědčí téměř osmdesáti procentní účast. Prosincová
schůze je vždy s vánoční tématikou. Překrásné vystoupení dětí
mateřské školy zanechává hluboké
dojetí a dobu dětství. Na minulé
besídce nám dětičky předvedly
vánoční pohádku o stromečku
34
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věku“ s praktickými ukázkami, kterou
předvedla vedoucí školní jídelny p. Ivana
Kapsiová. Přednáška byla rozdělena na
dvě části – teoretickou a degustační. V té
první části hovořila o tom, co nesmí chybět ve výživě seniorů, jako je vápník, hořčík, draslík, železo a jód. Vše je obsaženo
v zelenině, ovoci, různých druzích masa
a v mléčných výrobcích. Děti a starci mají
podobnou výživu. Dle receptů najdeme
moučníky z mrkve, jablek, ale i pečivo,
kde místo pšeničné mouky je mouka fazolová, což je unikum. Fazolový zákusek
byl hodnocen jako velmi chutný, taktéž
i mrkvový, a chlebíček se šunkou rovněž.
Takže degustace dopadla velmi dobře.
Pro plnohodnotný život ve stáří je důležitý
i denní režim. Pohyb i sebemenší je velmi
prospěšný, péče o vlastní tělo, spánek –
i ve dne, pitný režim po malých dávkách co
dvě hodiny a hlavně myslet také na sebe.
Děkujeme p. vedoucí školní jídelny za
vskutku zajímavou přednášku a zpestření
jídelníčku dříve narozených.
V závěru děkujeme všem, kteří jsou
oporou naší činnosti: Obecnímu úřadu
za finanční pomoc, p. Rakové za pomoc
v administrativě, p. doktorce Carbolové
za přednášky a péči o zdraví a paní ředitelce školy za její pozornost.

a zvířátkách, které se pod ním schovávala před zimou. Rozezněly se i krásné vánoční koledy zpestřené úžasnými bílými
zvonečky z papíru a vše završil velikánský
slon. Přítomným dojetím i radostí ukápla
nejedna slzička. Za krásné vystoupení
patří poděkování nejen dětičkám, ale
hlavně p. učitelkám, že s takovou láskou,
pečlivostí a také vynalézavostí dovedou
vést děti k úctě ke starým lidem. V neposlední řadě patří také velký dík p. ředitelce školy, že naší organizaci věnuje
pozornost.
Ještě jednou děkujeme za krásné vánoční odpoledne.
V měsíci březnu proběhla v naší organizaci hodnotící schůze opět ve škole
a to proto, že nám p. ředitelka připravila
překvapení. A bylo opravdu velmi milé –
„Přednáška o zdravé výživě v pozdějším

Růžena Muchová
předsedkyně SPCCH Raškovice

Začátek nového včelařského roku
Včelaři v předjaří sledují správný rozvoj včelstev, zjišťují jejich sílu a zejména
zůstatek zimních zásob, které v měsíci
březnu a dubnu rapidně ubývají. Je to
důsledek toho, že včelí matka již vydatně klade plod, který musí být soustavně
zahříván včelkami. Více tepla, více konzumace uložených zásob. Proto včelař
nesmí dopustit dramatický úbytek těchto
zásob, jinak by včelstva strádaly a v hor-

ším případě mohly uhynout. Důležité
je také vytvořit dostatečný prostor pro
kladoucí matku, abychom postupně vytvořili silná a především zdravá včelstva,
která budou schopna v období plného
rozkvětu jarní a letní vegetace přinést
maximální množství nektaru a pylu. Víte,
že v období největší síly včelstva je v úlu
60tis až 80tis včel. Je to neuvěřitelné,
a proto se musí v období předjaří vytvo35
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přítomní včelaři získali. V pátek 17. března
se uskutečnila v rámci ukončení aktuálního ročníku „Festivalu sněhu“ přednáška
o Apiterapii, zajímavém a netradičním
způsobu léčby člověka pomocí včel a včelích produktů. Přednášející RNDr. Zdeněk Klíma seznámil přítomné posluchače
s léčbou otevřených ran pomoci medu
a propolis, použitím pylových rousku
a pergy jako doplňku bílkovin ve stravě
pro vylepšení imunitního systému, využití
„Mateří kašičky“ pro kosmetické účely,
včelího jedu u revmatologických potíži,
dýchání úlového vzduchu při astmatech
dýchacích cest a používání včelami ovlivněné pitné vody. To je jen krátký výčet
témat této přednáška, které se zúčastnilo
přes 60 včelařů a občanů Morávky. Na
závěr bych chtěl pozvat naše včelaře na
poslední vzdělávací akci v letošním roce,
kterou bude praktický kurz chovu včelích
matek, který se uskuteční dne 10. června od 9,00 hod na včelí farmě v Pržnu
a přednášejícím bude dlouholetý včelař
a zároveň majitel této farmy přítel Jaroslav Kopeček. To, že je o tyto vzdělávací
akce zájem dokumentuje vzrůstající účast
včelařů.

řit takové podmínky, aby jejich vývoji nic
nebránilo.
V úvodu letošního roku se činnost ZO
zaměřila na vzdělávání členské základny. Výbor ZO po pečlivém zvážení vybral
celkem pět odborných přednášek, která
mají za úkol rozšířit znalosti našich včelařů. První přednáška se uskutečnila dne
12. února, kde přítelkyně Marie Knödlová
přednášela na téma včelí produkty a práce s voskem. Druhá odborná přednáška
se uskutečnila dne 18. února, kde nás majitel „Včelařství Koblížek“ přítel Martin
Kobliha seznámil s novými a ověřenými
trendy ve včelaření. Pro velký zájem včelařů, celkem 71 členů i z jiných organizací, se přednáška z kapacitních důvodu
uskutečnila v konferenčním sále hotelu
Partyzán. Zde bych chtěl poděkovat majitelům hotelu manželům Gazdovým za
vstřícnost a ochotu při zajišťováni této
akce. Další v pořadí již třetí odborná
přednáška se uskutečnila dne 11. března, kde majitel včelařství a dlouholetý
učitel a odborník Petr Vydra, seznámil
přítomné včelaře s tlumením nákazy včel
a s praktickou činnosti na včelnici v období předjaří a podletí. On sám ctí zásadu,
že včelař tu byl daleko později než včely
a proto je důležité do včelího procesu zasahovat minimálně, včela si sama poradí.
Kontrola česna při prvních jarních proletech, spojování slabých včelstev, kontrola
podmetu a následné rozšiřování úlového
prostoru, to jen zlomek informací které

Uherek Václav
předseda ZO ČSV Morávka

Zbývající dvě odborné přednášky
se uskuteční ve dnech 23. dubna a 14.
května a budou zaměřené na apiterapii –
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léčba pomocí včelích produktu
(pozvánku na tuto přednášku
určenou nejen pro včelaře
najdete na jiném místě tohoto
vydání Moravčanu) a na „Chov
včelích matek. Tyto vzdělávací
akce jsou součásti plánu práce
ZO ČSV Moráka pro rok 2016
schváleného na členské schůzi
v listopadu loňského roku.
Další velmi důležitou akcí,
která se uskutečnila 18. února
2016 bylo společné zasedání
funkcionářů ZO ČSV Morávka a předsednictva okresní organizace ČSV Frýdek – Místek, které proběhlo v zasedací
místnosti bývalého Obecního úřadu Morávka. Na tomto jednání nás mj. informoval předseda OO ČSV F-M přítel Miroslav Poništ o současném stavu v ČSV po

4/2017

X. sjezdu, podal informaci ze zasedání
republikového výbor ČSV a o schválené
dotaci pro včelaře Moravskoslezského
kraje ve výši 2 milionu Kč na obnovu
úlů. Bližší informaci o možnosti čerpání
této dotace členy naší ZO budou podány
prostřednictvím úsekových důvěrníků.

ZÁJEZD DO POLSKA

Vážení spoluobčané, jako každý rok
i letos, ZO ČZS Raškovice pořádá zájezd do Polska. Navštívíme zahradnictví
Kapiasz, Pudelko a další, kde si budete
moci zakoupit nejen zahradnické vybavení ale i nádherné azalky, skalničky,
keře a stromy za velmi příznivé ceny.
Zájezd je celodenní a je zakončen dopředu objednanou večeří. Cena pro čle-

ny základní organizace je 200 Kč a pro
nečleny 250 Kč. Zájezd se koná dne
13. 5. 2017. V případě Vašeho zájmu
kontaktujte p. Delinčákovou na tel. čísle
720 324 313.
Všichni jste srdečně zváni.
Za ZO ČZS Raškovice předseda
Delinčáková Monika
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Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.
Ve dnech 1. – 15. ledna obcházeli naše
domácnosti tři králové s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po sedmnácté a v našem regionu ji organizuje
Charita Frýdek-Místek. V letošním roce se
vydalo do ulic celkem 293 kolednických
skupinek, které roznášely do našich domovů požehnání.
Celkový výtěžek v regionu Frýdek-Místek je 1 962 141,-Kč. V Raškovicích
koledovalo 5 skupinek a obsah v pokladničkách činí 38 967,-Kč.
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme
všechny naše služby. „Finance využijeme
při opravách a úpravách v Domě pokojného stáří, v Oáze pokoje, nakoupíme
nové pomůcky pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek, podpoříme rozvoj služeb

pro seniory a nemocné i pro děti
a mládež a mnoho dalšího“, sdělil
Mar tin Hořínek,
ředitel frýdeckomístecké Charity.
Kompletní záměry
využití výtěžku najdete
na našich webových stránkách.
„Děkujeme všem, kteří se do sbírky
zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu, kteří bez ohledu na mrazy a sněhovou nadílku vyrazili ven, stejně jako
štědrým dárcům“ uzavírá ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Renáta Mecová
Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

Informace Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
(portál Transmise)

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
a Nemocnice Třinec, p.o. patří mezi krajské nemocnice, které jsou zapojeny do
portálu Transmise.
Tento elektronický systém zrychluje
výměnu informací mezi krajskými zdravotnickými zařízeními – nemocnicemi
a ambulancemi, část portálu umožňuje
také pacientům bezpečně přes internet
nahlédnout do vlastních zdravotních záznamů a dokumentace. Poskytovatelům
zdravotních služeb umožňuje elektronické předávání informací, např. žádost o vyšetření, výsledky vyšetření, propouštěcí
zprávy, žádanky aj.
Webová aplikace umožňuje občanům
přes internet nahlédnout do svých zdravotních záznamů (propouštěcí zprávy,
ambulantní zprávy, nálezy EKG aj.) vedených v nemocničních informačních-

systémech krajských nemocnic v Opavě,
Krnově, Havířově, Karviné, Třinci a Frýdku-Místku nebo na příjmovém oddělení
Nemocnice Třinec. Poplatek činí 200,- Kč
za registraci v každém zdravotnickém zařízení.
Portál je velmi dobře zabezpečen, přístup je umožněn jen ověřeným pacientům
nebo ověřeným zákonným zástupcům,
kteří mohou nahlédnout jen do svých
zdravotních záznamů nebo záznamů
osob, jejichž jsou zákonnými zástupci.
Vedení Moravskoslezského kraje
předpokládá, že časem by se do tohoto
krajského systému mohla zapojit i jiná
zdravotnická zařízení v regionu. Více informací o portálu Transmise a možnostech připojení zájemci najdou na http://
transmise.msk.cz.
Ing. Tomáš Stejskal, ředitel
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Jaro se blíží! Sledujte kvalitu vody ve své studni
Kvalita vody ve studních se mění také
v závislosti na klimatických faktorech.
Po jarním tání je potřeba stejně jako po
povodních nebo při suchu zkontrolovat,
jakou vodu ze studně pijeme
Ostrava 3. 3. 2017 - Správná péče
o kvalitu vody ve studni může předejít
zdravotním komplikacím z nežádoucích
látek, které v ní mohou být přítomny.
Není odpovědné spoléhat pouze na
naše smysly, které nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních
analýz přítomnost nevhodných látek ve
vodě zachytit.
Zhruba 90 % lidí v České republice je
zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Stačí otočit kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté
většině případů v dobré kvalitě. Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na vodě
z veřejných nebo domovních studní. Další
zhruba pětina obyvatelstva používá vodu
ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené.
Společnost Aqualia infraestructuras
inženýring (AII) doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět
nejen pravidelné čištění a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat
pozornost kontrole kvality svých zdrojů.
Lidé využívající studny často nevěnují
pozornost tomu, zda je jejich voda zdravotně nezávadná a nepředstavuje pro
ně zdravotní riziko. Platná legislativa jim
pravidelné kontroly v případě, že využívají pitnou vodu ze studny jen pro své
potřeby, nepřikazuje. Podle expertů je ale
potřeba kvalitu vody ve studních pozorně
sledovat a minimálně jednou ročně nechat ověřit experty. Nejvhodnější období
je právě nyní, kdy končí zima a roztál sníh,
který zvyšuje hladinu podzemní vody.
„Laboratorní analýza dokáže díky
chemickým a mikrobiologickým para-

metrům vody odhalit zdroje znečištění
přírodního původu, ale i chemické kontaminace ze zemědělství a průmyslu.
Na základě přesných výsledků analýz
lze navrhnout opatření, která pomohou
k dosažení vyhovující kvality vody,“ říká
vedoucí laboratoří společnosti AII Lucie
Chlebková.
Špičkově vybavená Centrální laboratoř společnosti v Ostravě-Mariánských
Horách poskytuje komplexní služby pro
měření kvality vody. Ročně vyhotoví více
než 6 000 vzorků, přičemž čtvrtina z nich
je komplexně monitorována podle 90
různých kvalitativních kritérií.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech
typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také
v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam
je možné vzorky odpadní vody dovézt,
nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad
Ostravicí, kde rovněž přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje
Chlebková.

Co má vliv na kvalitu
vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty
a rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace
například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické nadloží – může mít vliv na
přítomnost manganu, železa a dalších
kovů – je možné využít kvalitní filtry
Veškeré další informace lze najít na
webu www.ai-inzenyring.cz
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Pro editory
• Společnost AII byla založena v roce
1996 s názvem SmVaK-inženýring,
s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí
španělské skupiny Aqualia a od této
doby obě firmy úzce spolupracují jako
dvě samostatné společnosti.
• Společnost AII se dominantně zabývá
inženýrskou činností v oblasti dodávek a výstavby čistíren odpadních vod,
úpraven vody, vodovodů a kanalizací,
čerpacích stanic nebo vodovodních
a kanalizačních přípojek. Pro realizované stavby společnost zajišťuje jejich
přípravu po majetkoprávní stránce,

zpracování projektové dokumentace
a její projednání s dotčenými orgány
státní správy, územní rozhodnutí, stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a kolaudační souhlas.
• Společnost zajišťuje kompletní projektovou činnost při výstavbě a následnou stavební činnost.
Kontakt:
Lucie Chlebková
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 595 694 355, 739 342 846
Lucie.Chlebkova@smvak.cz

OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že společnost DELPHINUS DELPHIS s.r.o., IČ: 623 05 042, sídlo Raškovice 77,
739 04, statutární orgán: Radka Lajzová Černohorská (dále jen „poskytovatel“), získala
sociální registraci - osobní asistence. Sociální registraci vydal Krajský úřad pro
Moravskoslezský kraj.
Informace o registraci nové sociální služby:
Druh služby: osobní asistence
Poskytována od: 27. 3. 2017
Identifikátor: 9684698
Okruh osob, cílová skupina:






osoby s jiným zdravotním postižením
e) aktivizační činnosti - našim uživatelům nabíz
osoby s tělesným postižením
pomoc při obnovení nebo upevnění kontakt
osoby se zdravotním postižením
e) aktivizační
- našim uživatelům
nabízíme
vo
nácvikčinnosti
a upevňování
motorických,
psyc
pomocdovedností,
při obnovení nebo upevnění kontaktu s př
senioři
nácvik
asenioři
upevňování
psychickýc
f)
pomoc
při (nad
zajištění
chodu domácnosti,
úk
Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65 – 80 let)
starší
80motorických,
let)

dovedností,
osobního prádla a ošacení, žehlení,
f) pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid, p
osobního
prádla a při
ošacení,
žehlení,uplatňování práv, o
g) podpora
komunikaci
Místo poskytování: DELPHINUS DELPHIS s.r.o. – osobní asistence osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedo
g) podpora
zájmů.při komunikaci uplatňování práv, oprávn
Kontaktní údaje: Raškovice 28, 739 04; tel. 724 379 168, 730 osobních
820 129 záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k
zájmů.Za společnosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o.
Forma poskytování: terénní

Kapacita: počet klientů: 7 (postupně budeme navyšovat)

Webové stránky: http://toaraskovice.webnode.cz/

Za společnosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o.
Radka Lajzová Černohorská

Posláním terénní osobní asistence je poskytnout terénní službu, pro osoby se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění neboRadka
zdravotního
postižení, jejichž
Lajzová Černohorská
40
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení. Terénní
osobní asistence napomáhá větší samostatnosti uživatelů a tím napomáhá k setrvání uživatelů
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Terénní služba

POSKYTUJEME PODPORU:


Při péči o domácnost – můžeme Vám pomoci např. v hospodaření s penězi, nákupy, ovládat domácí
spotřebiče, vyřídit jednotlivé příspěvky na úřadech, sestavit jednoduchý jídelníček a uvařit jej, s úklidem v
domácnosti a péči o oděvy.



Při hledání zaměstnání a podpory v zaměstnání – pomůžeme Vám sepsat životopis, připravit se na
pracovní pohovor, najít zaměstnání, doporučíme vám, jak hovořit se zaměstnavatelem či kolegy, pomůžeme
vám nacvičit si cestu do práce nebo vyřídit různé formality spojené s prací (Úřad práce, lékařské vyšetření).



Při plánování volného času a režimu dne – společně sestavíme režim dne nebo najdeme možnosti aktivit,
které ve Frýdku-Místku můžete využít.



Při přechodu z hospitalizace – můžeme vám pomoci s doprovodem z hospitalizace do místa bydliště a
zvládnout návrat domů.



Při samostatném pohybu – můžeme vám pomoci zorientovat se ve Frýdku-Místku, obnovit si návyky
v cestování autobusem, vlakem. Nabízíme doprovody do školy, na nákup, na úřady, do nemocnice či k lékaři.



Při porozumění nemoci, společně se pokusíme nalézt včasné příznaky zhoršení vašeho psychického stavu a
podporovat minimalizaci nutnosti hospitalizace.



Při péči o děti a další členy v domácnosti – společně sestavíme správný jídelníček a postup, jak správně o
děti pečovat, pomůžeme vám zajistit příspěvky, na které máte nárok, poskytneme podporu při vstupu dítěte do
školského zařízení, nalezneme možnosti vhodného trávení volného času s dětmi.

KDE A KDY NÁS NAJDETE:





Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty).
v blízkosti autobusové zastávky linky 1, 2 „Nový byt“.
Pondělí až pátek: 8:00 - 15:00 hodin, stř eda 15:00 - 18:00 hodin (pro objednané)
V případě vaší potřeby Vás navštívíme doma anebo si můžeme domluvit schůzku na místě,
které si sami zvolíte.

KONTAKT:

Služba je BEZPLATNÁ!

Tel.: 732 449 204, 731 759 039
E-mail: ZOOM@char itafm.cz
Web: www.char itafm.cz/zoom
Facebook: Ter énní služba ZOOM
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Sport v Raškovicích
Raškovický Rašák
Dne 11. února jsme v naší sportovní
hale uspořádali soutěž mladých hasičů
o Pohár starosty obce „Raškovický Rašák“.
Necelých 150 závodníků z různých koutů
ČR a Slovenska v kategoriích od přípravky
po dorost bojovalo v disciplínách hasičská zručnost a štafeta 4x60m. Ve skvělé
soutěživé atmosféře padaly i rekordní
výkony. V našem družstvu nejmladších
žáků a přípravky poprvé soutěžily i nové
posily ze školního kroužku Jitky Jurgové
a šlo jim to parádně!  I když se domácí
soutěže nemají vyhrávat, medailově jsme
se umístili ve všech obsazených kategoriích. První ročník byl vydařený, bez úrazu
a účastníci se již těší na ročník další, plánovaný na 10. února 2018. Moc děkujeme
partnerům, sponzorům a všem, kdo se na
úspěšné akci podíleli.
Kromě naší halovky máme již letos za
sebou několik úspěšných soutěží. Loňský

rok byl rovněž bohatý na počet soutěžních
i nesoutěžních akcí a vybojovaných trofejí.
Na různých soutěžích v jednotlivých kategoriích jsme loni obsadili 53x 1.místo, 39x
2.místo a 33x 3.místo. V okresním kole
celoroční soutěže Plamen se mladší žáci
a dorostenky umístily na krásném 2.místě
a starší žáci s dorostenci své kategorie
vyhráli! V krajském poháru vybojovali
mladší i starší žáci shodně 3.místo. Úspěšní jsme byli i v seriálu Českého halového
poháru v běhu na 60m s překážkami,
kde Bára Kotásková vybojovala celkově
krásné 9.místo a Anežka Švrčková 3.místo v konkurenci 530 závodnic v kategorii.
Anežka se navíc stala členkou výběru národní reprezentace dorostenek. Z našeho
pohledu asi nejcennějšího úspěchu jsme
docílili v záři v Litomyšli, kde se odehrávala kvalifikace na mezinárodní olympiádu
CTIF v Rakouském Villachu. V konkurenci
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18 nejlepších týmů z celé ČR jsme vybojovali krásné 3.místo! Bohužel právo reprezentovat Českou Republiku mají pouze
první dva týmy. K velké senzaci scházelo
málo… Absolvovali jsme nejen soutěže,
ale i např. pobyt u Baltského moře na Mezinárodním hasičském táboře v Polském
Niechorze. Pobyt pro 18 dětí a dva vedoucí jsme dostali zdarma od Krajského
sdružení hasičů za úspěchy na Mistrovství
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ČR 2015 v Praze. Pohodový čtrnáctidenní
pobyt na přelomu června a července byl
opravdovou odměnou pro skvělý mistrovský tým 
Na závěr chceme moc poděkovat
všem sponzorům, partnerům, pomocníkům, fandům a všem, kteří se podílejí
na bohaté a úspěšné činnosti kolektivu
mladých hasičů. Děkujeme! 
R.Š. a Hasičata z Raškovic 

MINITENIS TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom
Vás informovali o oddílovém turnaji minitenistů, který se uskutečnil na konci
loňské tenisové sezony na antukových
kurtech sportovního areálu v Raškovicích a který byl bezesporu vrcholnou akcí
našich malých tenistů tenisového oddílu
TJ Sokol Pražmo-Raškovice. Turnaje se
zúčastnilo všech 15 dětí, které se věnují

tenisu pod trenérským vedením Jindřicha Šebesty.
Vítězství v ybojoval
Zdeněk Tauš po velkém
obratu ve finále, kdy zvítězil dvakrát nejtěsnějším
rozdílem 10:9 nad Emou
Bonkovou. Další pořadí:
3. Michal Ručka, 4. Ště43
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pán Pálenič, 5. Adam Rusňák, 6. Klára
Klanicová, 7. Jan Popelka, 8. Michal Strakoš, 9. Lucie Šebestová, 10. Jakub Klanica, 11. Stela Bonková, 12. Filip Vloch,
13. Adéla Laníková, 14. Viktor Mach
a 15. Matěj Ručka.

chově mladých tenistů a usilovat o start
mládežnického družstva v krajské soutěži babytenisu organizovanou Českým
tenisovým svazem. Ve sportovním areálu
bude chtít vybudovat tenisovou odrazovou stěnu pro děti, které je zapotřebí
pro další rozvoj a zdokonalování techniky mladého tenisty. Realizace těchto cílů
včetně údržby dvou antukových kurtů
bude závislá na získaných finančních
prostředcích tenisového oddílu.

Pro většinu dětí to byl osobně první
tenisový turnaj, kterého se mohli zúčastnit po dvou letech tréninku technicky tak
náročného sportu, jakým tenis je.
Za zmínku dále stojí poděkování Štěpánu Páleničovi, který na závěrečném
turnaji přeboru nejlepších minitenistů
Moravskoslezského kraje loňské sezony
v Opavě obsadil 14. místo.

Milí rodiče, máte-li zájem mít doma
malého tenistu, neváhejte a kontaktujte
nás na tenisraskovice@seznam.cz, protože jen ten správně pinká, kdo trénuje
odmalinka.

V nadcházející sezoně výše jmenovaní tenisté přejdou z věkové kategorie
minitenis do kategorie babytenis, což
bude představovat jejich první seznámení s hrou na klasickém tenisovém dvorci.
Tenisový oddíl bude pokračovat ve vý-

Sportu zdar, tenisu zvlášť.
tenisový oddíl
TJ Sokol Pražmo-Raškovice
www.sokolraskovice.estranky.cz
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
Náročná volejbalová sezóna 2016/2017
mládežnických družstev „jde do finále“.
Především hráčky 7. třídy odehrály od září do konce března celkem 21 turnajových
sobot nebo nedělí šestkového volejbalu, což představuje min. 3 soboty nebo neděle
za měsíc na volejbalovém hřišti. Na každém turnaji se hrají většinou 4 zápasy na 2 vítězné sety, tj. min. 168 setů/ období září-březen. Každý set trvá cca 20 min. Některá
děvčata tak strávila hrou v mistrovských utkáních celkem 3360 minut, tj. 56 hodin,
což se samozřejmě projevilo na jejich výkonnosti. Za 100% účast na všech turnajích
musíme pochválit především Adélku Blahutovou, která má také nejlepší docházku
na trénincích.
Mladší žactvo – holky + kluci - zakončilo úspěšně zimní soutěž okresního přeboru
v trojkovém volejbale, ve kterém jsme měli přihlášena celkem 3 družstva A, B, C.
V pondělí 13.3., kdy se konal poslední turnaj této soutěže v raškovické hale, předal
našim hráčům a hráčkám družstva „A“ zlaté medaile a diplom předseda okresního
volejbalového svazu Vavřinec Pečinka a předseda komise mládeže Miloslav Chrobák.
Konečné pořadí OP-trojky:
1. VK Raškovice A
2. Red Volley Frýdlant n/O B
3. Red Volley Frýdlant n/O A
4. VK Raškovice B
5. Green Volley Beskydy A
6. VK Beskydy Frýdlant n/O A
7. Green Volley Beskydy C
8. Green Volley Beskydy B
9.TJ Sokol Frýdek-Místek A
10. VK Raškovice C
11. SK Metylovice
12. TJ Sokol Frýdek-Místek B
13. ZŠ Janovice - holky
14. TJ Sokol Frýdek-Místek C
15. TJ Sokol Palkovice
16. ZŠ Janovice-kluci
17. ZŠ Kunčice p/O.-holky
18. VK Beskydy Frýdlant n/O B
19. ZŠ Kunčice p/O – kluci
20. VK Beskydy Frýdlant n/O C
21. Red Volley Frýdlant n/O C
22. TJ Sokol Hnojník
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Hráči a hráčky ze 6.-7. třídy se do konce sezóny ještě zúčastní okresní soutěže trojic
s názvem „Letní pohár Lumíra Hajduška“. Soutěž se hraje od dubna do června, hrací
den je čtvrtek od 16.30 hodin. Celkem bude odehráno 6 turnajových kol. V této soutěži
budeme obhajovat loňské prvenství družstva kluků.

Mladší žačky v sobotu 18.3. odehrály poslední utkání krajského přeboru mladších
žaček. ve kterém obsadily „až“ 2. místo, kdy v posledním utkání prohrály poslední set
26:24. Na 1. místo v této skupině nám stačilo zmíněný set vyhrát. Družstvo složené
z děvčat převážně ze 6. a 7. třídy, které bylo v některých utkáních doplněno také hráčkami z 5. třídy i 4. třídy však zaslouží pochvalu za celkové 10.místo z 15 zúčastněných
týmů, kdy se nám v průběhu sezóny samozřejmě nevyhnula zranění a virózy.
Konečné pořadí KP-mladší žačky
1. ŠSK Bílovec A				
2.TJ Sokol Frýdek-Místek A		
3.TJ Nový Jičín A				
4.SK Slezan Orlová			
5. TJ Ostrava B				
6. TJ Frenštát p.Radh.			
7.TJ Ostrava A				
8. VK Karviná

9. VK Valašské Meziříčí
10. VK Raškovice
11. VK Beskydy Frýdlant n/O
12. TJ Nový Jičín B
13. KV Tatra Kopřivnice
14. TJ Nový Jičín C
15. TJ Krnov

Vrcholem sezóny mladších žaček bude účast v soutěži Mistrovství republiky mladších
žaček, kterého se účastní celkem 57 družstev z celé ČR. O víkendu 22.-23.4. 2017
proběhne na 8 místech ČR celkem 8 regionálních kol. Náš tým pojede do Brna, kde
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se utká s týmy VK Královo pole „A“ a „B“, TJ Sokol Frýdek-Místek, VK Agel Prostějov,
TJ Slezan Orlová, TJ Žďár nad Sázavou. Do republikového finále postoupí z každé
skupiny družstva na prvním a druhém místě.
Starší žačky hrály svá poslední utkání krajského přeboru starších žaček 12. března
ve víceúčelové hale v Raškovicích. Zde pod vedením Jana Sonnka děvčata vyhrála
všechna utkání a ve skupině D, tak obsadila 1. místo. Celkově se v soutěži umístila na
15. místě z 28 přihlášených týmů. Toto umístění bereme jako velký úspěch, protože
soutěž odehrálo družstvo, které bylo složeno převážně z žaček mladších.
Konečné pořadí KP-starší žačky:
1. TJ Sokol Frýdek-Místek A
2. TJ Nový Jičín A
3.TJ Ostrava A
4. Happy Sport Opava
5. ŠSK Bílovec A
6. TJ Ostrava B
7. VK Beskydy Frýdlant n/O A
8.TJ Sokol Frýdek-Místek B
9. TJ Frenštát p./Radh.
10.TJ Krnov A
11.ŠSK Bílovec B
12.TJ Sokol Palkovice
13. KV Tatra Kopřivnice A
14. TJ Sokol Frýdek-Místek D
15. VK Raškovice
16. TJ Nový Jičín B
17. VK Kylešovice
18.VK Valašské Meziříčí
19. TJ Nový Jičín C
20. VK Karviná
21. TJ Ostrava C
22. VK Polanka n/Odrou
23. TJ Sokol Frýdek-Místek C
24. KV Tatra Kopřivnice B
25. TJ Sokol Stará Bělá
26. TJ Zlaté Hory
27. TJ Hlučín
28. TJ Krnov B
Smíšené družstvo mladšího a staršího žactva – kluci+holky – zakončí svou celoroční
soutěž okresního přeboru v šestkovém volejbalu posledním turnajem konaným v květnu. Předposlední kolo skupiny A se koná v neděli 26.3. ve víceúčelové hale v Raškovicích. Po 6 turnajích je naše družstvo celkově na 5. místě z 10 zúčastněných družstev.
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Předběžné pořadí OP žactva
- šestkový volejbal
1. Red Volley Frýdlant n/O B
2. VK Valašské Meziříčí
3. TJ Sokol Mosty u Jablunkova
4. VK Beskydy Frýdlant n/O
5. VK Raškovice
6. Green Volley Beskydy
7. TJ Sokol Palkovice
8. VK Beskydy Frýdlant n/O
9. Red Volley Frýdlant n/O C
10. TJ Sokol Frýdek-Místek
Také přípravka (děti z 1.-5.třídy) má již před sebou poslední turnaj oblastních kol
v barevném minivolejbale. Tento turnaj se bude konat 30. 4. 2017 na 6.ZŠ v Místku.
Děti, které se umístí na předních místech, budou mít možnost se zúčastnit celostátního
festivalu Minivolejbal v barvách 2017, který se bude konat 26.6.-2.7. v Brně a 28.730.7. v Ostravě.
Děti se zúčastní také jarního turnaje s Beskyďáčkem v pátek 24.3. ve Frýdlantě n/O od
14.30 hodin a velikonočního turnaje, který proběhne ve středu 29.3. od 8.30 hodin
na 6.ZŠ v Místku, který pořádá opět Beskyďáček.

Výsledky
4. turnaj 5.3. FRÝDEK-MÍSTEK
žlutá kategorie: 16 družstev		
červenooranžová: 24 družstev
A: Jakub K.+Nela W.+Gabča S. - 10.místo B: Klára K.+Anna B.+Verča H. - 4.místo
B: Bára N. + Stela B
- 5.místo A: Lída H. + Ema B.
- 6.místo
C: Eliška P. + Ema S.
- 13. místo
oranžová kategorie: 20 družstev		
B: Ema B.+Kája K.+Dan S. - 7.místo
C: Saša Č. + Katka K.
- 8.místo

červená kategorie: 15družstev
A: Ondra S. + Matěj K 	
-6.místo
B: Dominik D.+Tomáš G. - 2.místo
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3. turnaj 12.2. OSTRAVA
žlutá kategorie: 15 družstev
A J. Klanica + G. Strnadlová
B B. Novotná + S. Bonková

- 8.místo
- 2.místo

oranžová kategorie: 15 družstev
A V. Opatrná + K. Klimánková - 2.místo
B D. Strnadel + E. Bonková
- 1.místo
červenooranžová: 23 družstev
A K. Klanicová+A. Babulíková
B O. Skotnica + Š. Ochman

- 11. místo
- 1. místo

červená kategorie: 14 družstev
A L. Hlisnikovská + E. Babulíková - 7.místo
zelená: 5 družstev
A: T. Garba+D. Dorociak+V. Strašilová+K. Ošťadálová
B: P. Hyrníková+K.Foldynová +M. Luxová 			

- 2. místo
- 3. místo

modrá kluci+holky: 14družstev
A: T. Smítalová+B. Kotásková +V. Andrlová			

- 10. místo

Volejbalová sezóna 2016/2017 dospělých je u konce jen z části.
Své poslední utkání krajského přeboru žen hrály raškovické ženy z důvodů vytíženosti haly v neděli 19.3. v tělocvičně ZŠ Morávka. Ženy zakončily svou sezónu velkou
bojovností, kdy odehrály svůj poslední dvojzápas s družstvem Polanky v poměru 2:3
a 3:2. Ženy v letošní sezóně hrály krajskou soutěž, kdy se po mnoha letech spojila
1. a 2.třída. V této soutěži byly vytvořeny dvě skupiny. Raškovice hrály ve skupině B,
ve které obsadily předposlední místo. Po odehrání skupin byly dále utvořeny 2 skupiny
útěchy a finálová skupina, ve kterých se hrálo o celkové pořadí v celé soutěži krajského
přeboru žen 2016/2017.
Konečné pořadí:
1. TJ Odry
2. TJ Sokol Frýdek-MÍSTEK
3. TJ Kotouč Štramberk
4. TJ Fulnek
5. TJ Ostrava C
6. TJ Sokol Palkovice
7.-8. VK Vratimov
7.-8. SK Slezan Orlová
9.-10.TJ Hlučín
9.-.10.TJ Frenštát p/Radh.
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11. SK Metylovice
12. Volejbal Kozlovice
13. VK Polanka Polanka n/Odrou
14. VK Raškovice
15. TJ Sokol Hnojník
16. TJ TŽ Třinec
17. TJ Tatran Štítina
Naopak muži teprve v posledním dubnovém týdnu začínají druhou část soutěže
okresního přeboru a čeká je celkem ještě 11. kol, z toho 5 na domácím hřišti. Okresní
přebor po podzimní části vedou o 2 body před druhým týmem SK Třanovice.
Amatérská soutěž „Region Beskydy“ volejbalová liga smíšených družstev 2016/2017
skončila posledním finálovým kolem ligy A dne 19.3.2017. Náš tým Raškovic se v základní části skupiny Ligy A umístil na 11. místě z 16 družstev a hrál ve skupině playoff
o celkové 9.-16.místo. Celkem tuto soutěž hraje 33 týmů Moravskoslezského kraje ČR,
Slovenska a Polska. Kompletní výsledky ještě nebyly do uzávěrky tohoto zpravodaje
známy.
VK Raškovice zve na tradiční volejbalové akce, které se budou konat v letních
měsících v areálu antukových kurtů TJ Sokol Pražmo-Raškovice
17.-18. června 2017
Malá cena Beskyd - turnaj žáků, žaček, kadetů, kadetek,
			juniorů, juniorek
15. července 2017
Turnaj smíšených družstev – turnaj dospělých
19. srpna 2017 		
Pohár Jaromíra Vybírala – turnaj žen a juniorek
20. srpna 2017		
Memoriál Josefa Saláta – turnaj mužů a žen

ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny)
Cvičení určené pro všechny – ženy i muže, děti i dospívající mládež – probíhá v pravidelných časech od podzimu do května v tělocvičně ZŠ Raškovice.
Každé úterý od 18.30-19.30 si pod
vedením Dáji Holečkové zacvičíte
PILÁTES
Ve středu od 17.00-18.00 se scházejí
předškolní děti s rodiči nebo prarodiči,
kdy si pod vedením Hanky Felcmanové,
společně zacvičí na nářadí, zaběhají si
nebo zahrají různé hry s balónky a dalšími cvičebními pomůckami. Převážně cvičení
na žíněnkách, „koze“, „švédské bedně“, žebřinách a na dalším cvičebním nářadí je
u děti velmi oblíbené.
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Čtvrtek od 18.00-19.00 je určen cvičení
na balónech, kdy si pod vedením Adriany Pieszkové pořádně protáhnete záda
a posílíte ochablé svalstvo.

Přijďte si kdykoliv s námi zacvičit
a protáhnout svá těla.
Kontakty a veškeré informace o činnosti
VK Raškovice z.s., který sdružuje volejbal.
a ČASPV, najdete na www.vkraskovice.cz

Za VK Raškovice z.s.
Šárka Sonnková

Tělovýchovná jednota PRAŽMO-RAŠKOVICE z.s.
1) Starší Přípravka - kluci v prvních
dvou kolech turnaje to trochu podcenili
a ztráceli body které jim pak chyběly. V závěru už to bylo mnohem lepší i na předvedou hru sedalo dívat s radostí. Jen o tři
body jim uteklo velké finále. Male finále se
konalo v hale v Raškovicích atmosféra byla
výborná spoluhráči a rodiče fandili a to se
podepsalo na výkonu, stali se vítězi tohoto
finále.

Vážení čtenáři. Rádi bychom vás seznámili s děním ve fotbalovém klubu během zimní přestávky. Hlavní událostí byla
organizace zimní ligy mládežnických družstev v nové sportovní hale v Raškovicích.
Během zimy se tak odehrálo v hale několik
desítek turnajů, ve kterých naši nejmladší
fotbalisté byli vidět. Celkově se zimní ligy
účastnilo 73 fotbalových klubů a hrála se
v několika halách v okrese Frýdek-Místek.
Kromě Raškovic se hrálo ještě v Brušperku, Smilovicích a Palkovicích. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizačním zabezpečení turnajů i fanouškům, kteří přišli podpořit naše
mladé fotbalisty. Na následujících řádcích
se pokusíme zrekapitulovat účast a výsledky našich družstev v zimní lize.
Krajské zimní ligy se zúčastňujeme
pravidelně pro její výbornou organizaci
a velkým počtem zúčastněných týmu. Do
KZL jsme přihlásili tři kategorie přípravky.
Turnaj zajišťuje odehrát čtyři základní kola,v každém z těchto kol odehrají 5
utkání,po sečtení bodu se prvních osm
týmu utká ve Velkém finále ,družstva která
se umístí na 9-14 místě hrají Malé finále.

Hráči - Čapčuch Filip, Velčovský Tomáš, Ochman Šimon, Dorociák Dominik,
Strnadel Daniel, Jeník Petr, Michna Marek,
Namyslo Patrik, Gardoš Jakub
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Turnaj KZL

Starší přípravka

Kategorie

Skupina

starší přípravka

112-SP-MF malé finále

kolo

datum

Místo konání

18.3.2017 Raškovice

Poř. Družstvo

z

v

r

p

1

Raškovice „B“

5

4

1

0

9

Skóre
:

1

body kód
13

2

Stará Bělá „A“

5

3

1

1

7

:

5

10

3

Pustkovec „C“

5

2

2

1

9

:

3

8

4

Krnov „A“

5

2

2

1

10

:

7

8

5

Třebovice „C“

5

1

0

4

6

:

8

3

6

Brušperk „F“

5

0

0

5

0

:

17

0

5. vítězem malého finále v kategorii starší přípravka se stalo družstvo Raškovic.
Blahopřejeme.
2) Mladší Přípravka - kluci spolu
v téhle kategorii na celou tělocvičnu hráli poprvé ,první kolo se trochu hledali
ale zápas od zápasu se lepšili. Nakonec
po základních čtyřech kolech kluci jen
dvakrát prohráli jednou remizovali jinak
vše vyhráli a s přehledem postoupili do
Velkého finále. V tom si počínali výborně
dostali se s přehledem do boje o první
místo,tady jsme se utkali s týmem Jablunkova. Kluci hráli výborně měli šance ale
nedařilo se jim vstřelit gól,nakonec prohráli 2:1 po výborném výkonu a obhájili
krásné druhé místo.
Hráči - Michna Marek, Namyslo
Patrik, Gardoš Jakub, Švrček Rostislav,
Dvořáková Natálie, Hrčka Tomáš, Tsitzas
Honza, Ručka Michal, Popelka Jan, Mach
Viktor

3) Před Přípravka - tahle kategorie
se hraje na šířku tělocvičny na florbalové branky v počtu 3 : 3, dost nás limituje málo dětí ročníku 09 kteří v téhle
kategorii hrají i přesto se nám střídavě
daří dobré výsledky. Tahle kategorie je
důležitá pro male fotbalisty pro rozvíjeni
hracích dovedností.
Hráči - Tsitzas Honza, Dvořáková Natálie, Mach Viktor, Stříž Vilém, Strnadelová Gabriela, Popelka Jan,

Pořadí družstev
1. Jablunkov
2. Raškovice
3. Frenštát
4. Třebovice
5. Puskovec
6. Brušperk
7. Vřesina
8. Fulnek

Touto cestou bych chtěl oslovit
kluky i holky, které baví fotbal
tak jako nás ať se k nám přidají.
Pro bližší info tel: 739 512 234
Martin Michna
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4) Muži
Po posledním podzimním utkání
v Hnojníku, kdy úspěšně proběhlo zakončení v domácím areálu, naordinoval
trenér Jan Šponiar svým svěřencům volno až do prvního únorového týdne. Na
začátku zimní přípravy trenér pečlivě na
první tréninkové jednotce zkontroloval
kdo jak na tom po zimní pauze je, jelikož
jak je všeobecně známo vánoční svátky
jsou nejvíc kritické pro nabírání nežádoucí
váhy. Nutno podotknout, že až na některé
výjimky, byl trenér velice spokojen s přístupem svých svěřenců a těm co si evidentně
dopřáli štědřejší vánoční svátky vysvětlil,
ať se ničeho nebojí, že během následujícího soustředění se určitě dostanou zpět
na svou váhu. V polovině února proběhlo
kondiční soustředění U přehrady na Morávce, kdy tímto děkujeme panu Bůčkovi.
Soustředění se skládalo zejména z výběhů
v místním terénu. Hráči plnili tréninkové
jednotky svědomitě. Po ukončení soustředění se již v trénincích hráči věnovali zejména herním situacím. Tyto tréninky byly
prokládaný přátelskými utkáními s celky
z Vojkovic, Starého Města a Bašky. V generálce na jarní část sezóny v utkání proti

Bašce již byl herní projev mužstva na patřičné úrovni a celek z Bašky porazil 5:0
a soupeře téměř nepustil na svou polovinu
hrací plochy. Hráči po celou dobu zimní
přestávky trénovali poctivě a svědomitě
se společným cílem se v jarní části pobít
o postup do vyšší soutěže. Během tohoto období došlo ke změnám v kádru, kdy
nás nejvíce mrzí přerušení aktivní činnosti
Honzy Šponiara a Viktora Maťaťi, kteří vinou zranění ztratili chuť do fotbalu, dalším
odchodem byl přestup Dalibora Javorka
do Jablůnky. Vzhledem k těmto změnám
jsme se rozhodli kádr plnohodnotně doplnit a do mužstva jsme přivedli Dominika
Hilla z Frýdku Místku, Adama Šponiara
z Fryčovic, Michala Mikysku z Baníku Ostrava a Jana Kovácse z Tošanovic. Všichni
tito hráči by měli být okamžitým přínosem
a doufáme, že se jim bude u nás dařit tak
jako v jejích bývalých klubech.
Během jarní sezóny budou mít všichni
naši fanoušci možnost cestovat z mužstvem na zápasy do Nýdku, Petřvaldu
u Karviné a Jablunkova (odjezd bude
vždy 2 hodiny před začátkem utkání
z hřiště v Raškovicích). Zároveň bychom
chtěli všechny naše fanoušky upozornit

Rozpis utkání krajské soutěže 1.B třídy skupiny C.: Jaro 2017
Datum
26.3.2017
2.4.2017
9.4.2017
15.4.2017
23.4.2017
29.4.2017
7.5.2017
14.5.2017
21.5.2017
28.5.2017
4.6.2017
10.6.2017
18.6.2017

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

Čas
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Domácí
Raškovice
Nýdek
Raškovice
Petřvald
Raškovice
Řepiště
Raškovice
Jablunkov
Raškovice
Raškovice
Smilovice
Lučina
Raškovice
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-

Hosté
Petrovice B
Raškovice
Inter Petrovice
Raškovice
Věřňovice
Raškovice
Dolní Lutyně
Raškovice
Horní Suchá
Tošanovice
Raškovice
Raškovice
Hnojník
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na změnu, kdy domácí utkání budou opět
hrána vždy v neděli! Doufáme, že touto
změnou dojde k navýšení návštěv mistrovských utkání!
Soupiska mužstva: Roman Platoš,
Dominik Hill, David Baran, Pavel Šalata,

Petr Vítek, Robin Koláček, Michal Šimek,
Tomáš Klímek, Radek Juřica, Jiří Musálek,
Adam Šponiar, Dominik Pánek, Tomáš
Žáček, Michal Mikyska, Ondřej Kacíř,
Pavel Novák, Jan Kovács, Daniel Stiblik,
Richard Feike, Jan Rusek, David Kučák.

Tabulka mužů po podzimní části soutěže: 1.B třída skupina C
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

#

FK Tošanovice

Celková tabulka

13

8

3

2

44:24

27

9

2.

TJ Pražmo-Raškovice

13

8

2

3

34:19

26

8

3.

1. FK Spartak Jablunkov

13

8

1

4

29:16

25

7

4.

TJ Depos Horní Suchá

13

8

1

4

31:21

25

7

5.

Internacionál Petrovice

13

7

3

3

34:27

24

3

6.

Lokomotiva Petrovice B

13

5

3

5

25:23

18

-3

7.

TJ Smilovice

13

5

3

5

20:20

18

-3

8.

TJ Sokol Hnojník

13

4

3

6

25:26

15

-6

9.

TJ Sokol Věřňovice

13

3

6

4

22:24

15

-3

10.

Finstal Lučina

13

4

3

6

23:26

15

-6

11.

TJ Sokol Nýdek

13

3

4

6

16:29

13

-8

12.

Řepiště

13

4

1

8

24:40

13

-5

13.

TJ Sokol Dolní Lutyně

13

4

0

9

19:39

12

-6

14.

TJ HEPO Petřvald

13

3

1

9

24:36

10

-11

Závěrem bych chtěl za fotbalový klub pozvat všechny fanoušky na jarní zápasy všech
kategorií.
Lukáš Jančálek
• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

Nalezená fena v Raškovicích,

První autobus na Lysou horu
v letošní sezóně vyjede
ve středu 10. května 2017
Jízdenky je možné zakoupit i rezervovat v přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-Místek na autobusovém nádraží ve
Frýdku-Místku nebo telefonicky na tel.
čísle 558 432 515. Jelikož prodej doprovází velký zájem, doporučujeme včasný
nákup nebo rezervaci.

v případě zájmu volejte:
558 692 220 nebo 602 569 713
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Právní záležitosti
pro občany
a podnikatele

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy kupní, darovací,
převody nemovitostí, věcná břemena,
rodinné právo

Andrea Šebestová

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Raškovice č. 57

Každou středu 15 – 16,30 hodin

V prostorách za lékárnou

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu
v Raškovicích

Tel.: 605 106 300
POUZE

Během týdne můžete kdykoliv
telefonovat 603 447 219
Advokátní kancelář

TELEFONICKÉ

JUDr. Marcela Žoričová

OBJEDNÁVKY !!!

Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

OSOBNÍ PORADENSTVÍ
 měření tělesných hodnot
(svalová hmota, tuky, voda, atd.)
 zaměření - vnitřní výživa
- sportovní výživa
- vnější výživa (ucelená kosmetická řada)
 na zkoušku 3-denní balíčky
za 450,- Kč
 soukromá kancelář ve FM, studio
ve Valašském Meziříčí, možná osobní návštěva
dle předcházející domluvy

736 436 538
konzultace.zurkova@seznam.cz

www.novyzivotnistyl.webgarden.cz
„O tom jací opravdu jsme, nesvědčí naše schopnosti,
ale naše volby“
Jana Žůrková
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Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové ve spolupráci s OÚ Dobrá
Vás zve na

Jarní koncert
s názvem:

TAJUPLNÝ OSTROV
uslyšíte:
skladby z pohádek, filmů, populární skladby
		
a nebude chybět také „vážná hudba“
kdo bude hrát: studentka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
		
žáci ze Soukromé hudební výuky – sólisté, dua, tria,...
						– flétnový soubor
nebude chybět překvapení
moderátoři:
studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě- 		
		
obor - herectví
Podzimní koncert se koná 23. května 2017 v 17.30 hodin ,
ve společenském sále při ZŠ Dobrá
Dobrovolné vstupné

Dětská burza JARO-LÉTO
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE
Volně ložená paliva
Černá kostka

Balená paliva (25kg)
Černá kostka *

Brikety Rekord 6“ (15 cm)

Hnědá kostka (Most)

Hnědá kostka (Most)
Hnědý ořech 2 (Bílina) (do automatů)
Koks ořech 2

Černý hrášek * (do automatů)
Černý ořech *
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!

Uhelné sklady Raškovice

Informace a objednávky:

areál býv. JZD u Stříže

 607 985 579

Raškovice Kamenec

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na

www.uhli-raskovice.cz

KARBOTRADE s.r.o.
IČ: 28659198
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Kurzy angličtiny
na obecním úřadě v Pražmě
Angličtina pro mírně pokročilé		
úterý		

17:00 – 18:30		

18.4. – 20.6.2017

Angličtina pro pokročilé			
čtvrtek

17:00 – 18:30		

20.4. – 22.6.2017

(Po domluvě je možná změna.)
Každý kurz obsahuje 10 lekcí po 90 min.
Cena: 2000,Přijďte si oprášit angličtinu, kterou už znáte, naučit se
něco nového, diskutovat, bavit se. Budeme používat moderní výukové materiály, aktuální texty z internetu podle
Vašeho zájmu a videa.
Více o mně na navolnenoze.cz/prezentace/eva-kalendova/
Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, tel: 608 608 159
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Vizualizace nástavby a přístavby
pavilonu „A“4/2017
ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti
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Kulturní dům
„Obecník“ – Architektonicko-provozní
studie kulturního a komunitního centra obce Raškovice
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Návštěva seniorů v Komorní Lhotce v prosinci 2016
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Oprava propustku u kaple

Povodí Odry pokračuje s protipovodňovými úpravami
řeky Mohelnice budováním nových splavů.
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Fotogalerie Rekonstrukce kulturního střediska
před rekonstrukcí / po rekonstrukci

Fotogalerie Rekonstrukce chodníků v obci
před rekonstrukcí / po rekonstrukci
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