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Den Raškovic – sobota 24. 6. 2017 • Uzavření úřadu 7. 7. 2017 • Odsouhlašení
vlastnických hranic pozemků – 29. 6. v 16:00 hod. – kulturní středisko • Zprávy
školy, kronikářů, hasičů, spolků a sportovců • Inzerce
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Úvodní slovo starosty a místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
rok 2017 nabral neuvěřitelné tempo
a poslal nás po dlouhé zimě přímo do
letních dnů. Na stromech opadly poslední květy, které mráz nespálil a začaly se
objevovat první plody. I my pokračujeme
v přípravách projektových dokumentací
na stavební záměry, které budou vyhlašovány jednotlivými fondy až do roku 2020.
Tak jako každý rok, tak i letos zahájíme prázdniny „DNEM RAŠKOVIC“,
který se koná v sobotu 24.6.2017 od
15.00 hod. v areálu fotbalového hřiště v Raškovicích. Po zahájení bude
slavnostně předán obecní prapor, který
byl pro obec na zakázku vyroben. Bohatý program určitě zpříjemní sobotní

odpoledne všem, kteří se přijdou podívat.
Přijďte se pobavit a ochutnat výrobky,
které zástupci našich organizací a spolků
pro vás připravili.
Na závěr chci poděkovat panu Milanovi Doležalovi a Tomáši Jastrzebskemu
s rodinami, za uspořádání druhého ročníku cyklozávodu pro nejmenší občany
Raškovic. Jsem rád, že si rodiče udělali
čas na své děti a přišli závodit a tím ocenili práci organizátorů.
Dětem přeji krásné prázdniny, spolu
s rodiči příjemnou dovolenou a všem
ostatním krásné letní dny.
Jiří Blahuta, starosta

Milí spoluobčané,
přiblížila se opět doba prázdnin a dovolených, nutných k načerpání nových
sil pro další životní úkoly - práci.
Přeji Vám, abyste tento volný čas využili ku prospěchu duševního i tělesného
zdraví, ku prospěchu Vašeho spokojeného života a k obnovení životní aktivity.
PaedDr. Václav Průcha,místostarosta

Důležité sdělení
Obecní úřad Raškovice a stavební úřad bude v pátek 7. 7. 2017 UZAVŘEN
z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců.
2

www.raskovice.cz

3

6/2017

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Jak si odsouhlasit vlastnické hranice pozemků
V katastrálním území Raškovice bude probíhat obnova katastrální mapy novým
mapováním. Principem obnovy je nové šetření Vašich vlastnických hranic. Dne
29.6.2017 v 16:00 v Kulturním středisku v Raškovicích se uskuteční stručná prezentace postupu obnovy za účasti pracovníků Katastrálního úřadu Frýdek-Místek.
Jelikož terénní práce budou probíhat za účasti vlastníka a pracovníka Katastrálního
úřadu, je velice vhodné se prezentace osobně zúčastnit. Na www.raskovice.cz visí
oznámení Katastrálního úřadu o novém mapování spolu se snímkem mapované
a nemapované části.
Při setkání Vám budou k dané problematice zodpovězeny Vaše dotazy.
Těšíme se na Vaši účast.

Obec Raškovice a Katastrální úřad Frýdek-Místek
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ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ O PRÁZDNINÁCH
MUDr. Marie Mácová – Dětská lékařka, tel.: 733 685 195
Ordinace v období od 3.7. – 1.9. 2017 v těchto ordinačních hodinách:
PO
9,30 – 11,00
Raškovice
ÚT
9,30 – 11,00
Morávka
ST
12,30 – 14,00
Raškovice
ČT
9,30 – 11,00
Morávka
PÁ
9,30 – 11,00
Raškovice
Dětská poradna dle telefonické domluvy.

MUDr. Polová Andrea – gynekologická ambulance, tel.: 725 382 813
Ordinace v obvyklých ordinačních hodinách, kromě 19.7. a 16.8. – DOVOLENÁ
V případě naléhavých potíží mohou pacientky využít ambulance ve Frýdku, přesné
informace o provozu na www.gynfm.cz

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař, tel.: 597 457 478, 776 202 709
Ordinační hodiny zůstávají o prázdninách stejné.
Dovolená v období:
21. 7.- 28.7.2017
7. - 16. 8. 2017
zástup MUDr. Crha, ordinace Morávka, tel.: č. 558 691 066

Odpady, odpady, odpady...
Začala letní sezóna – popelnice budou vyváženy také v sobotu.
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)

Od 5. 10. 2017 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý
sudý týden ve čtvrtek.
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Akce „Ukliďme Česko“

Sběrný dvůr
Raškovice - Pražmo

V sobotu 8. 4. 2017 proběhla akce
„Ukliďme Česko“ aneb „Uklízíme Raškovice“.
Organizátorem této akce byla Obec
Raškovice, Základní škola a mateřská
škola Raškovice a Sbor dobrovolných
hasičů Raškovice.
V letošním roce nám nepřálo počasí,
ale díky dobrovolníkům z řad malých
hasičů – „HASIČAT“ a z řad dobrovolných hasičů se akce mohla uskutečnit.

• provozní doba:
pátek	
14,30 – 18,00 hod.
sobota
8,00 – 11,00 hod.
Dne 7. 7. 2017 a 8. 7. 2017
je otevřeno!!!!
Odpady uložené mimo sběrný
dvůr – černé skládky!!!

Takto to probíhalo:

Rozdávala se povinná výbava – výstražné vesty, rukavice a pytle na odpad, taky
nějaká mlska a pití na posilnění.
Sraz byl před kulturním střediskem
v 9 hod.

Toto je výsledek.
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Konečná odměna ve formě čaje a zelné polévky s uzeným masem a krajícem
chleba.
Moc děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, pomohli ji zorganizovat a postarali
se o skvělé pohoštění. Doufáme, že příští rok nám bude přát počasí a sejde se nás
mnohem více než v letošním roce.
Martina Taichmanová

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace
V průměrné české domácnosti je
nyní 15 kusů světelných zdrojů. Jsou
mezi nimi jak klasické a halogenové
žárovky, tak i úsporné zářivky či LED
diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné
vyhodit do běžného odpadu. Úsporky je
však, vzhledem k malému obsahu rtuti,
potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se
díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem
okolí nejbližší sběrné
místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci
„Kam s ní“ společnosti
EKOLAMP.
Nová aplikace
vám rychle pomůže
najít sběrný dvůr,
obchod s elektrem, supermarket, obecní úřad,

nebo další místa ve
vašem okolí, kde jsou
umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout
do mobilního telefonu
nebo tabletu s operačQR kód iOS
ním systémem Android
nebo iOS . K r om ě
mapy sběrných míst
aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na
QR kód Android
procvičení znalostí.
V naší obci můžete
vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve
sběrném dvoře nebo zanést do malé
sběrné nádoby, která je umístěna na
obecním úřadě.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400
sběrných míst. Zpětný odběr světelných
zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České repub7
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lice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst a plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
Raškovice finanční prostředky, které by-

chom jinak museli vynaložit na recyklaci
nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

kol

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České
republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší dobu funguje
i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že
budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím
lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených

elektrospotřebičů o hmotnosti více než
260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odevzdejte je
bezplatně na sběrné místo, odkud bude
odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových
spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
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Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“.
Podle novely zákona, která začala platit
na sklonku roku 2014, musejí obchody
s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž
byste byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší,
ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami,
můžete ho věnovat některé neziskové
organizaci, například Fondu ohrože-

-
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ných dětí. Více o projektu se dozvíte
na www.jsemzpet.cz.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských sborů po celé České republice.
Města a obce podle zákona musejí
nejméně dvakrát ročně zorganizovat
svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Kolektivní systém ELEKTROWIN také
organizuje vzdělávací a informační akce,
při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně
internetové stránky www.elektrowin.cz
a facebookový profil Recyklace je legrace,
kde najdete vždy aktuální informace.

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.
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Kdo v kraji nejlépe sbírá
vysloužilé elektrospotřebiče?

Nejlepší města a obce Moravskoslezského kraje byly dnes v Hradci nad Moravicí oceněny za třídění elektroodpadu.
Certifikáty a šeky předaly vítězům
v jednotlivých kategoriích třídění vysloužilých elektrozařízení za rok 2016 hned
dvě neziskové společnosti, které se zabývají zpětným odběrem elektrozařízení
– kolektivní systém ASEKOL a kolektivní
systém ELEKTROWIN. Ocenění byla
udělována v rámci soutěží O keramické
sluchátko a Elektrooskar.
Vítězství v soutěži O keramické sluchátko obhájila jak obec Tvrdkov v kategorii do 1 500 obyvatel, tak Raškovice ve své
kategorii nad 1 500 obyvatel a premianty
jsou stále občané Frýdlantu nad Ostravicí,
kteří vítězství v kategorii obcí s rozšířenou
působností obhájili již popáté.
V soutěži O keramické sluchátko,
kterou pořádá nezisková společnost
ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, je hodnocena výtěžnost
odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se

řadí například počítače, televize,
rádia, fotoaparáty, videokamery
nebo telefony.
„Lidé v našem
kraji věnují třídění nepotřebného
elektra stále větší
pozornost, což
se odráží také
na celkových výsledcích - vždyť za
rok 2016 se vytřídilo 2 034 tun, přitom
v roce 2015 činil sběr v našem kraji 1 939
tun. Moravskoslezský kraj se tak řadí na
úžasné 3. místo v mezikrajském srovnání
ASEKOLu“, uvedl Zdeněk Kovařík, regionální zástupce ASEKOLu.
Co se týče samotných vítězů v jednotlivých kategoriích, tak v uplynulém roce
v přepočtu na jednoho obyvatele odevzdali v Tvrdkově k ekologické recyklaci
celkem 6,5 kg drobných elektrospotřebičů, v Raškovicích 4,7 kg a ve Frýdlantu
nad Ostravicí 4,1 kg drobných elektrospotřebičů. Obyvatelé Tvrdkova jsou tak
zároveň absolutním vítězem celé soutěže.
Souběžně se soutěží O keramické
sluchátko byly vyhlášeny výsledky soutěže Elektrooskar. Kolektivní systém
ELEKTROWIN zde ocenil obce ve dvou
hlavních kategoriích odrážejících celkové
množství sběru elektrozařízení, ke kterým
přidal zvláštní cenu za výtěžnost na 1 obyvatele ve městě nad 20 000 obyvatel.
V rámci obcí do 5 000 obyvatel zvítězila
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obec Dobrá a do 20 000 obyvatel město
Frenštát pod Radhoštěm. Zvláštní cenu
získalo město Nový Jičín, které vytřídilo
krásných 4,2 kg na jednoho obyvatele.
V soutěži o sošku Elektrooskara se
hodnotí sběr domácích objemných elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky),
včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. ELEKTROWIN v roce 2016 vysbíral v Moravskoslezském kraji 3 659 t na
1 279 sběrných místech, se kterými v kraji
spolupracuje.
„Přestože množství vytříděného elektrozařízení každoročně stoupá, stále
nezanedbatelná část končí tam, kde by
neměla. Dlouhodobě se proto snažíme
informovat obyvatele kraje o tom, kam

6/2017

se starým drobným elektrem, aby nekončilo bez užitku ve směsném komunálním
odpadu. Ekologické chování je důležité
pro každého z nás, neboť spoluvytváří
prostředí, v němž žijeme“, uvedla Jarmila
Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2016
(drobné elektrospotřebiče, pc a tv):
Kategorie

Obec / město

Vytříděné elektrospotřebiče

Obce do 1 500 obyvatel

Tvrdkov

6,5 kg / 1 obyv.

Obce nad 1 500 obyvatel

Raškovice

4,7 kg / 1 obyv.

Obce s rozšířenou působností

Frýdlant nad Ostravicí

4,1 kg / 1 obyv.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2016
(objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):
Kategorie

Obec / město

Obce do 5 000 obyvatel

Dobrá

Obce od 5 000 do 20 000 obyvatel

Frenštát pod Radhoštěm

Města nad 20 000 obyvatel

Nový Jičín
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Z péra kronikářů
Ojedinělá technická zajímavost
Pokud chtěl někdo na počátku 20. století provozovat továrnu, neměl to jednoduché už při rozhodování o pohonu
strojů. Šlo v podstatě o dvě řešení: využití vodní energie (tzv. transmise) nebo
parního stroje. Elektrifikace se nalézala
v samotných počátcích, zvláště pro tak
odlehlé oblasti, jakou bylo i Pobeskydí.
Originálním způsobem tento problém
vyřešil majitel úpravny textilního zboží
Rudolf Kirchhof, který továrnu vlastnil po
statkáři Josefu Adámkovi. Mezi fabrikou
a vodním zdrojem (přítokovým ramenem
z řeky Morávky) vybudoval finančně náročný náhon občany všeobecně nazývaný
„ryny“.Jeho trasa probíhala od silnice na
Dobrou v blízkosti mostu, pokračovala
kolem bývalého mlýna č. 22, pak kolem
plotu mechanické tkalcovny k vlastní
úpravně. Délka náhonu činila zhruba
700 m. Postupně s klesajícím terénem

nabývala výška „ryn“ až plných 9,5 m
od vodní hladiny k Francisově turbíně.
Síla vodního spádu bohatě stačila k pohonu lopatek turbíny. Voda v náhonu byla
vedena v izolovaném dřevěném korytě
neseném dvojitými betonovými sloupy.
Využitý vodní tok pak odtékal potokem
kolem vrátnice závodu.
Továrník tak získal elektrickou energii
nejen pro vlastní provoz továrny, ale i pro
napájení blízkého okolí.
Existenci náhonu dokumentujeme
třemi historickými snímky. Na prvním je
jeho konec v areálu závodu – křížkem je
označen objekt, v němž byla instalována
turbína. Druhý zachycuje konstrukci náhonu těsně před hranicí úpravny a třetí
je pohled na jeho trasu z jihu.
Náhon byl dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho „řečiska“. Protože
časem ztratil svou funkci, uvažovalo se
o jeho likvidaci. K té došlo na počátku
70. let minulého století.
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Bohatá historie tělovýchovy v obci
Sport byl a je nedílnou součástí
společenského života v Raškovicích. Ve
třech tělovýchovných jednotách nacházeli sportovní vyžití nejen naši občané,
ale i obyvatelé okolích obcí. Následně
uvádíme základní údaje o jednotlivých
sportovních organizacích, které vznikly
za první republiky.
Jednota Československého orla
Byla první sportovní organizací v Raškovicích. K jejímu založení došlo 16. dubna 1921, prvním starostou se stal kaplan
Jan Reinoch. V následujícím roce měl
Orel 89 členů, z toho bylo 10 dorostenců
a 17 žáků. Sportovní činnost se odehrávala v sále hostince Zábava a na hřišti za
Foldynovou pilou.

Skupinová fotografie členů DTJ

Tělovýchovná jednota Sokol
Nejdříve působila na Pražmě (od roku
1922). Po dvou letech valná hromada
odhlasovala změnu na Sokol Pražmo –
Raškovice. Prvním starostou byl zvolen
Antonín Bárta, poštmistr v Raškovicích.
Jednota měla 103 členů. Tělocvičnu měli
Sokolové v sále hostince Pod lípou manželů Pachlopníkových (současně sál hotelu Ondráš). Jednota zde provozovala
první kino v okolí pod názvem Slavia.
Sokolské hřiště bylo a je doposud při
soutoku Morávky s Mohelnicí.
Dělnická tělocvičná jednota
(DTJ) Raškovice
Byla založena 16. listopadu 1930.
Starostou se stal František Rak. Cvičilo
zde 78 sportovců, z toho 40 dospělých,
10 dorostenců a 28 žáků. Tělocvičnu
mělo DTJ v sále obecního hostince a hřiště v místě, kde současně funguje čistička
odpadních vod.

Záběr ze sokolského cvičení na původním
škvárovém hřišti

Údaje o jednotlivých tělovýchovných
jednotách kronikáři čerpali z práce paní
Libuše Lyskové.
Kronikáři Anežka a Jiří Nitrovi
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Startuje léto, škola končí…
A opravdu, opět jsou tu prázdniny,
dětmi, žáky očekávané období, které
naštěstí trvá jen dva měsíce, neboť není
lepší zábavy než společná legrace, spolupráce, společné zážitky při bádání, objevování a společné kamarádské i partnerské prožitky.

toku Žabeň, Sviadnov, Sedliště, Řepiště,
Paskov, i dvou škol Vratimova, obrovský
nárůst.
Hned z podzimu jsme zabodovali ve
volejbale, pak následovaly soutěže ve vybíjené, atletické disciplíny pro všechny
ročníky, vědomostní soutěž s názvem
Křížem krážem Slezskou bránou, která
byla pro naši školu ve srovnání všech
ostatních škol nejsložitější, neboť většina
informací soutěže spočívala v představení historie i zajímavostí obce, v níž se škola nachází, jelikož jsme obcí spádovou,
pro naše žáky to znamenalo představit
rovnou obce čtyři – samotné Raškovice,
Pražmo, Krásnou a Vyšní Lhoty, I s tím
se žáci skvěle poprali a dovezli z Paskova,
kde se soutěž konala, krásné druhé místo. Všichni žáci přistoupili k soutěžním
úkolům velice zodpovědně, kdy vytvořili
hodnotné prezentace. Diváky rovněž zaujala vystoupení ve volné části soutěže.
Vyšní Lhoty byly představeny pomocí
prezentace fotografií obce Marka Borise,
po Pražmě jsme měli možnost projít se
s komentovaným videem, vesnice Krásná
se nám ukázala díky zpěvu typické zdejší písně v podání Jana Luzara a členové
raškovického družstva zpracovali video
v podobě vycházky po obci.
Den plného očekávání se naplnil kolem poledne, kdy byly vyhlášeny výsledky.
Že porota poradu prodloužila o několik
minut, svědčí o velice kvalitním zpraco-

Co nás potkalo ve školním roce
2016-2017?
Mnohé zážitky a společná očekávání,
včetně nových zajímavých setkání a výzev.
V rámci aktivit Místního akčního plánu Frýdek-Místek a nového územního
uspořádání spolupracujících obcí v povodí řeky Morávky s názvem Slezská brána jsme zahájili spolupráci se školami na
území dolního toku řeky.
Žáci i učitelé byli během školního
roku zapojeni do soutěží napříč všemi
předměty, aby ověřili a porovnali své
schopnosti, poznatky a znalosti. Můžeme
napsat, že ať už to byly soutěže na poli
sportovním, uměleckém, vědomostním,
Raškovice udávalo tempo a zhostily se
všech aktivit velmi dobře, ba výborně,
na jedničku.
Naši žáci pod vedením učitelů vždy
předvedli to nejlepší, čím se mohli prezentovat.
Proto naše sbírky pohárů a ocenění
zaznamenaly v konkurenci obcí horního toku Morávka, Nošovice, i dolního
14
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vání všech příspěvků. Už tímto faktem se
tedy vítězi nestala pouze o několik minut
vyhlášená družstva, ale všechna zúčastněná. Stálo je to totiž mnoho času, úsilí
a píle na sobě pracovat. Pro základní školu v Raškovicích znamenal první ročník
na této soutěži úspěch.

6/2017

žáci museli prokázat nejen vědomosti,
ale i zručnost, hasiči si připravili shazování věcí proudem vody, následovalo
vyluštění zprávy v Morseovce, rozdělávání ohně a na konec převlečení do CO
obleku a střelba z airsoftových zbraní.
Všechny disciplíny žáci zvládli s přehledem a všichni se nám dostali do cíle vyčerpaní, ale s úsměvem na tváři.
Zapojili jsme se také do badatelské
chemie pořádané na škole v Sedlištích,
atletiky, výtvarné soutěže a naši zpěváci
rovněž svým zlatým hrdlem zcela obsadili hlavní příčky stupňů vítězů.
Soutěže a srovnávání znalostí i předpokladů jsou pro žáky vždy motivující
a potřebné, aby se ujistili v obrovské konkurenci, v čem jsou dobří, v čem se jim
daří, popř. v čem je potřeba přidat.
Články o sportovních a vědomostních soutěžích jsou ve spolupráci s organizujícími školami a Domem dětí a mládeže zveřejňovány v odkaze „Archiv
akci DSO RSB“, který se nachází opět
v horní liště. Jde o články obsahující především výsledky, popř. propozice a několik doprovodných fotografii – nejčastěji
vítězů. Nachází se tady již kompletní soubor článků o všech akcích školního roku
2015/2016. Články o akcích letošního
školního roku jsou zveřejňovány postupně, jak akce probíhají.
Seznam článků o sportovní olympiádě
Slezské brány 2016/2017 – zobrazí se po
odkliknutí odkazu „Archiv akcí DSO RSB“
a následně pododkazu „Sportovní akce
2016/2017“. Vlastní článek s přílohami
se rozbalí po kliknutí na ikonu s fotografií konkrétního článku. Vedle seznamu
článků se nachází rovněž kalendárium
s aktuálním stavem navedených aktualit
v probíhajícím měsíci (stav k 7. 2. 2017).
Pro zájemce o videoreportáže natočené v regionu Slezská brána slouží
v pravé dolní části úvodní obrazovky velká čtvercová ikona „CRTV – Regionální

Příloha Slezská brána
Pak se naše škola stala pořadatelem
branného závodu pro školy povodí. Zlato
jsme si nenechali vzít v žádné kategorii
a jasně jsme zvítězili ve vědomostních
testech. Nejprve se na trať, která měřila
5,75 km, vydali závodníci mladší kategorie a po nich se na stejnou trať vydali
i starší žáci. Na děti čekalo celkově jedenáct disciplín, které byly hodnoceny
vždy maximálně 15 body. Střílelo se ze
vzduchovky, proběhl test z civilní ochrany, skládání mapy, určování azimutu a topografie, následoval hod granátem, test
zeměpisných znalostí, zdravověda, kde
15

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

TV zpravodajství“. Po jejím odkliknutí
dojde k přepojení na specializovaný web
pro videoreportáže provozovaný Českou
regionální TV (CRTV), a to přímo do
sekce věnované regionu Slezské brány,
který byl již rozšířen o nové obce. Za několik posledních let je na portálu CRTV
z našeho regionu nashromážděno již
několik set reportáží. Ta nejaktuálnější je
samozřejmě zobrazena na prvním místě.
Region Slezská brána zde nechává umísťovat především reportáže věnované
sportovním a vědomostním soutěžím,
které z nich pravidelně pořizuje. Podle
doprovodných informací mají obvykle
několik tisíc zhlédnutí.
O mnohých, pro žáky, pedagogy
i školu významných akcích, na nichž se
zúročila práce a soustavná příprava,
píšeme průběžně. Určitě bychom rádi
vyzdvihli ty, kteří dělají radost sobě, rodičům, učitelům i spolužákům.
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.
Každoročně vyhlašuje 8. ZŠ ve Frýdku-Místku pěveckou soutěž ve zpěvu
lidových písní se záměrem povzbudit zájem dětí o aktivní zpívání a vytvořit dětem příležitost pro získávání zkušeností
a vzájemnou inspiraci. Letos se pěvecká
soutěž Loutnička Osmičky 2017 konala ve
dnech 23. a 24. března ve Frýdku-Místku.
Zpěváčci soutěžili ve čtyřech věkových
kategoriích a každý soutěžící si připravil dvě lidové písně různého charakteru.
Naši školu reprezentovalo 6 soutěžících:
Tamara Naji Hmoodová z 1. B, Antonín
Ochman ze 2. B, Martina Vlčková a Ši-

mon Ochman ze 4. A, Pavlína Hyrníková
a Jan Luzar ze 7. B. Šimon Ochman a Jan
Luzar si ve svých kategoriích vyzpívali
krásná 2. místa a všichni vítězové celé
soutěže měli úžasnou příležitost zazpívat
si 5. dubna 2017 společně s cimbálovou
muzikou na koncertě vítězů v Rytířském
sále frýdeckého zámku.
Dne 26. 4. se naše škola zúčastnila
štafetového poháru, který se uskutečnil
na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku.
16
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Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích
(žáci 2. -3. ročníků, žáci 4. – 5. ročníků a smíšená štafeta). Jelikož soutěžilo
9 škol, byli jsme rozděleni do dvou skupin. Do první skupiny byly zařazeny školy Staříč, Chlebovice, Raškovice, Příbor
a Štramberk. Složení druhé skupiny bylo
následující: 6. ZŠ, 7. ZŠ, 8. ZŠ a Staré
Město. V naší skupině jsme byli nejrychlejší a všechny štafety s velkým náskokem
vyhráli. Bohužel to však časově nestačilo
na soupeře z druhé skupiny. I přes ztížené
běžecké podmínky jsme vybojovali krásné druhé místo ve štafetě 4. – 5. tříd a třetí
místo ve smíšené štafetě. Celkově se naši
ve všech štafetách umístili na 3. místě za
8. ZŠ a 7. ZŠ.
Za úspěšnou reprezentaci školy
a skvělé výkony děkuji těmto žákům:
Markovi Michnovi, Rostislavovi Švrčkovi, Šarlotě Pánkové, Veronice Opatrné,
Adéle Laníkové, Johaně Říhové, Stanislavovi Novotnému, Michalovi Ručkovi, Karolíně Kurečkové, Jáchymovi Foldynovi,
Markovi Pokornému, Simoně Blahutové,
Veronice Bezkidové, Filipovi Čapčuchovi,
Václavovi Opatrnému, Vanesse Strašilové a Natálii Novákové.
V pátek 28.4.2017 se družstvo dívek
z šestých ročníků zúčastnilo okresního
kola ve vybíjené v Třinci. Do okresního
kola postoupily z prvního místa v okrskovém kole, kde porazily všechny své
soupeřky. Dívky díky tvrdému tréninku,
dobré spolupráci a týmovému duchu
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vybojovaly skvělé druhé místo a odvezly
si domů pohár. I přes svůj hendikep,
výškově nejmenšího družstva v soutěži,
dokázaly porazit všechny celky v soutěži,
bohužel nestačily na soupeřky z Mostů
u Jablunkova. Děvčatům moc děkujeme
za skvělou, vzornou reprezentaci, pečlivou přípravu a za skvělý zážitek, kterým
potěšily nás všechny. Těšíme se, že na
úspěch děvčat navážeme i v příštích letech.
5. 5. 2017 se v Praze konalo finálové
kolo matematické soutěže Pangea. Naši
školu zastupoval vítěz 1. místa okresního
kola Matematické olympiády 7. tříd Marek Maslowski. I tady nás reprezentoval
skvěle a obsadil 5. místo v obtížném finálovém kole.
V okrese Frýdek-Místek soutěžilo
8503 žáků ze 72 škol v soutěži matematický Klokan. I tady máme své zástupce na předních místech. Na 3. místě
v okrese se umístila Anita Muroňová se
103 body a na 1. místě Marek Maslowski
se 108 body.
Prostě máme šikovné žáky, ochotné
pedagogy a hlavně obrovskou podporu
rodičů, obce, za což všem zúčastněným
moc děkujeme. Jsme vždy rádi, že rodiče
vidí práci svých dětí, dokáží ji ocenit slovem, úsměvem, osobní účastí na akcích
školy. Z těch mnoha jmenujme výstavu
na Morávce k velikonočním svátkům,
17
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burzu tašek vzniklých jako ekoaktivita
ke Dni Země z recyklovaných materiálů,
vystoupení žáků ke Dni matek a další.
A určitě nás těší zájem rodičů, kteří
zapisují děti ke vzdělávání na naši školu. Děkujeme za důvěru a těší nás stále
narůstající počet zájemců. Letos přišlo
k zápisu do 1.tříd 51 dětí a k zápisu k nástupu do mateřské školy 32.
Všichni učitelé i nepedagogové se
snaží dětem školy mateřské i žákům školy základní předat znalosti i zkušenosti,
morální hodnoty a postoje. Vedou žáky
k sebepoznání a motivují je k rozvoji jejich schopností a předpokladů.

týká regionu, místa, historie, kultury naší
obce a okolí. Letošní téma jsme věnovali
poznání historie školy, místa školy v Raškovicích. Do soutěže v kategorii výtvarné
– škola kdysi a dnes, literární z pohledu
dění zejména školy v budoucnosti i vědomostní – kvíz být musí, se sešlo přes 300
prací. Bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší,
proto jsme ani nemohli udělit hlavní cenu
či diplomy za postup. Nakonec se hodnotitelská komise ve složení paní Marie Zemanová za knihovnu, paní Anežka Nitrová
za Vlastivědný spolek, pan PaedDr. Václav
Průcha za obec a pan Ing. Miroslav Lysek
za Slezskou bránu rozhodli pro udělení
ocenění bez udání pořadí. Oceněno bylo
42 žáků v kategorii výtvarné, 15 žáků v kategorii literární a za zvládnutí kvízových
otázek tři nejlepší třídy s největším počtem odevzdaných správně zvládnutých
kvízů. Budeme rádi za další společné akce
s místní knihovnou, které žáky vždy obohatí a naučí i něčemu novému.

Chtěli bychom také poděkovat našim
raškovickým hasičům, kteří nás na soutěže přepravují svým autobusem a tráví
s námi svůj volný čas. Neboť místa soutěží mimo dopravní linky přímých spojů
jsou pro nás dosti nedostupná, zejména
pokud jedem na soutěž ve větším počtu,
a nemohli bychom jinak předvést naše
schopnosti a vzorně reprezentovat.
A veliký dík si zaslouží paní knihovnice
Marie Zemanová, s níž spolupracujeme
nejen při návštěvách knihovny za poznáním literatury a historie. Každoročně
pořádá škola ve spolupráci s knihovnou,
Památníkem Raškovic tematicky zaměřenou soutěž, literární, výtvarnou, popř.
s doprovodným programem, každý rok na
jiné téma, přesto něčím společné. Téma se
18
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Důležité informace nejen pro rodiče:
• Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017.
• Z důvodu nutných oprav a údržby areálu školy přerušujeme provoz mateřské
školy od pondělí 31. července 2017 – pátku 1.září 2017. V době přerušení
provozu mateřské školy mohou být děti zapsány v jiném předškolním zařízení.
Mateřská škola bude opět v provozu od 4. září 2017.
• Z důvodu nutných oprav, malování a rekonstrukce kotle bude přerušen provoz
školní kuchyně od pondělí 3. července do pátku 14. července 2017. Poté bude
kuchyně opět vařit cizím strávníkům od pondělí 17. července.
• Podle §123, odst.(4) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena ke dni
1.9.2017 výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na jednoho žáka
200,- Kč měsíčně.
• Podle §123, odst.(4) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena ke dni
1. 9. 2017 výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na jednoho
žáka 500,- Kč měsíčně. Úhradu neplatí žáci vzdělávající se v posledním ročníku
mateřské školy (předškoláci).
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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Náš envirok 2016/17
Chtěli bychom Vám
představit naše celoroční environmentální
aktivity, kdy žáci naší
školy přispívají k ochraně
a zlepšování stavu životního prostředí,
získávají vztah k přírodě a k naší planetě.
Práci v Ekotýmu jsme zahájili podzimním ekopobytem 22.9. na chatě na
Zlatníku, kde jsme si naplánovali aktivity
na celý školní rok.
Jako každý rok jsme připravili bohatý
program na celoškolní akci Den stromů,
který jsme slavili 25.10. Některé třídy se
vypravily na procházku s lesním pedagogem Ing. Kohutem, jiné výtvarně zpracovávaly plakáty a portfolia k jednotlivým
stromům. Větší žáci vyráběli krmítka
a pítka pro ptáky, cedulky ke stromům
v areálu školy a poté vše instalovali.

7. listopadu nás navštívil v rámci
Celosvětového dne Ekoškol Ekotým ze
ZŠ v Dobré. Prohlédli si vystavené klipy
a ekonástěnku s našimi aktivitami, ekokodex a lesní učebnu. Poté jsme pro ně
měli připravené různé vědomostní soutěže a nakonec jsme si v naší nové hale
společně zahráli vybíjenou.

V rámci programu Ekoškola jsme se
přihlásili do mezinárodní kampaně „Litter Less – Když méně znamená více aneb
Snižme množství odpadu“. Dali jsme si za
cíl snížit množství igelitových tašek, které
ještě mnozí z nás používají. Proto si náš
Ekotým připravil ušité batikované tašky,
které jsme krásně vyzdobili a s velkým
úspěchem prodali rodičům na jarmarku
na akci Vánoční strom.

Také na Den Země jsme se věnovali
výrobě textilních tašek. Každý žák z naší
školy společně se svým třídním učitelem
20
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si vyrobil a ozdobil svou látkovou tašku
z použitého materiálu (prostěradla, trička), kterou věnoval rodičům na nákupy
nebo ji má k vlastnímu použití. Tuto akci
jsme se rozhodli ukončit aukcí, kdy každá
třída nabídla jednu tašku do dražby a za
ni získala penízky do třídního fondu.
V jarních dnech proběhl Den vody.
Každá třída se věnovala problematice
vody a připomínala si její důležitost. Pro

6/2017

žáky prvních až třetích tříd jsme měli
připravené sférické kino. Čtvrté třídy se
vydali zkoumat různé druhy vody pod
mikroskopem, zašli si vyčistit studánku
a podívali se na sádky pod přehradou
Morávka, kde se chovají ryby. Páťáci
zpracovávali téma vody ve škole, vymýšleli básničky, pohádky, kreslili výkresy
a dělali klipy na naši spojovací chodbu.
Šesťáci tvořili knihu o vodě a hydromapy Raškovic a okolí, také se zašli projít
kolem řeky Morávky. Sedmáci absolvovali exkurzi na Úpravně vody ve Vyšních
Lhotách. Osmáci si připravili program
pro naše nejmenší děti ve školce. Měli
připravené hry, pohádky o vodě, dokumenty, prezentace, spoustu zábavných
úkolů a také vyrobenou morénu.
Začátkem dubna jsme si vyjeli na jarní
(sněhový) ekopobyt na Zlatník, abychom
se domluvili na aktivitách, které nás čekají do konce tohoto školního roku. Jsme
moc rádi, že na této chatě se můžeme
setkávat a pracovat všichni společně na
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klohraní a sbírali jsme vysloužilé mobily,
abychom si mohli za získané body objednat „ekofoťák“.
Také jsme se aktivně zapojili do sběru
papíru a starých vysloužilých elektrospotřebičů a baterek. Letos žáci naší školy
odevzdali do Sběrného dvora 8 157 kg
papíru.
V programu Ekoškola jsme se přihlásili do výzvy získat vermikompostér, který
bychom využili pro recyklaci bioodpadu,
který máme z projektu Ovoce do škol
a bioodpadu ze školní jídelny. Získaný
výživný substrát upotřebíme v našem
školním skleníku pro pěstování pokojových květin.

našich projektech a úkolech z Ekoškoly.
Maminky nám přibalily upečené buchty
a bábovky, abychom měli dostatek energie k tvoření a přemýšlení. Výtvarně jsme
zdobili PET láhve, do kterých jsme zasadili kytičky, kterými jsme 3. května potěšili
místní maminky - babičky.
Během celého školního roku jsme
plnili úkoly z celostátního projektu Recy-

Na konci školního roku nás ještě čeká
Den s Lesy ČR a za naši celoroční práci
výlet do ZOO v Olomouci.
Děkujeme všem, kteří nám při naší
práci pomáhali a podporovali nás.
Ekotým ZŠ Raškovice:
Lidka Hlisnikovská, Anička a Majda Klementovy, Klárka Klanicová, Terka Kohutová, Nikol Verešová, Žofka Pánková,
Danka a Terka Míčkovy, Eda Muroň, Vojta
Ochman, Péťa Hrabec, Béďa Paprskář,
Amálka a Vendy Mecovy, Anet Foldynová,
Eliška Danková a Naty Pelzlová .
Mgr. Naděžda Koperová
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Vážení strávníci,
pro ty z Vás, kteří vůbec netušíte, co
je zvláštního na školním stravování, bych
ráda danou problematiku osvětlila podrobněji.
Školní stravování se řídí právními
normami z dílny ministerstva školství
a nutričními doporučeními ministerstva
zdravotnictví. Dané normy stanovují jasná
pravidla pro tvorbu jídelního lístku. Ten
se musí řídit výživovými normami, tak
zvaným spotřebním košem, který určuje množství deseti druhů potravin, které
musí být zařazeny každý měsíc v jídelním
lístku, v daném množství pro každého
stravovaného. Zároveň musíme dodržet
finanční limit, který je také dán danou
právní normou a v neposlední řadě, musíme dodržet nutriční doporučení zdravotníků, na skladbu jídelního lístku. Jak
si můžete domyslet, není jednoduché
do jednoho měsíce dostat všechny výše
zmiňované normy a ještě vytvořit jídelní
lístek, který by vyhovoval všem stravovaným. Troufnu si ale tvrdit, a to na základě
proběhnuvším debat s žáky, že se nám to
v naprosté většině daří, až na pár výjimek,
jako jsou ryby, koprovka, játra. Tato tři jídla
byla při diskuzích označena, za nejméně
oblíbená. Problematiku zařazování ryb
do jídelního lístku, jsem žákům osvětlila,
takže je zřejmé, že našim dětem ve školní
jídelně chutná. Co se týče výtek dospělých
strávníků ke skladbě jídelních lístkuů tyto
jsou pro mě bezpředmětné, neboť školní
stravování je určeno výhradně dětem, žákům, studentům, a pokud chce tuto formu
stravování využívat dospělý strávník, musí
ji přijmout s těmi pravidly, které stanovil
stát. Školní jídelna není restaurace, ale je
to jídelna s přesně danými pravidly, podle
kterých stravování probíhá.
Školní stravování se řídí – Školským zákonem http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

Vyhláškou o školním stravování https:
//www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107
Nutričními doporučeními http://www.
msmt.cz/uploads/skolni_stravovani/
Nutricni_doporuceni_MZ_ke_spotrebnimu_kosi.pdf
Pokud si tyto dokumenty a jejich přílohy prostudujete, dostanete ucelený přehled o problematice školního stravování.
Debaty o problematice školního stravování a specifika plynoucí z právních
norem, kterými se musí školní stravování řídit, jsem začala vysvětlovat žákům
školy v druhém pololetí školního roku.
Debaty začaly u žáků devátých ročníků,
poté následovaly přednášky pro seniory
a v měsíci květnu proběhly cílené diskuze v jednotlivých třídách naší školy. Díky
těmto debatám jsem získala povědomí
o tom, co našim strávníkům nejvíc vadí
ve skladbě jídelního lístku. Debaty to byly
velice plodné, takže jsem měla možnost
všem našim strávníkům, ale i těm, kdo se
v naší školní jídelně nestravují, osvětlit problematiku školního stravování. Diskutovali
jsme o způsobech stravování v rodinách,
o problematice specifické technologické úpravy většiny jídel ve školní kuchyni
a také o právních normách, které musí
školní jídelna striktně dodržovat. Děti se
účastnily těchto debat aktivně a troufnu
si říct, že pochopily, proč musí stravování
ve školní jídelně probíhat tak, jak probíhá.
Na závěr diskuzí dostali žáci druhého
stupně za úkol vytvořit týdenní jídelní lístek, ale podle pravidel školního stravování.
Menu navržené 6. A a 6. B jsem po drobných úpravách použila v posledním týdnu
měsíce června, takže se bude vařit podle
přání žáků. Tímto úkolem jsem chtěla dětem ukázat, že vytvoření jídelního lístku
na celý měsíc není vůbec jednoduché,
zvláště když musíte dodržet spotřební koš
pokračování na straně 26
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SpoRtovní hala při zš Raškovice

neděle 10. září | 8:30 – 13:00

1. Ročník

2017

Raškovický
čtvRtmaRaton

Region Slezská brána | tJ Slezan Frýdek-místek

obec Raškovice
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1
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2 Obecní úřad

3,35

5 Červená turistická značka
– kulminační bod stoupání
6 Husinec - odbočka k Folvarku

7,58

upozornění: každý závodník startuJe na vlastní nebezpeČí

realizaČní týM:
Naďa Koperová (Obec Raškovice)
– organizační zajištění zázemí závodů (sprchy, občerstvení atd.)
Jaroslav Mikoláš (Obec Raškovice) – vytyčení a vyznačení tratí
Miroslav Lysek (Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána)
– propozice a propagace akce
Josef nejezchleba (TJ Slezan Frýdek-Místek) – hlavní rozhodčí
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Převýšení

0,60 km
5,88 km

5,28

4,93

5,28
5,88

n.m.m.

2,30 km
7,58 km

9 Sportovní hala (cíl)

8 Hlavní cesta na Dobrou – kaple

3,88

2,80

4 Odbočka z hlavní cesty k Husinci

7 Křížení s hlavní cestou
Raškovice – Frýdlant

2,30
2,60

3 Hlavní cesta Raškovice - Frýdlant

0,60

0,00

2 Obecní úřad

1 Sportovní hala (start)

2. okruh

km

2,60 km
7,88 km

www.raskovice.cz | www.slezskabrana.cz | www.facebook.com/slezskabrana/

startovné:
závody Mládeže – zdarMa | hlavní závod – 70,- kČ
ceny
• medaile pro první tři v každé kategorii mládeže
• poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
• věcné ceny pro tři nejrychlejší muže a tři nejrychlejší ženy
v absolutním pořadí hlavního závodu
• věcné odměny pro vyhlášené nejrychlejší Raškovjany v jednotlivých
kategoriích dle podmínek uvedených výše
• pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hlavního závodu
• losování šťastných čísel závodníků, kteří dokončili závod, a to
samostatně pro závody mládeže a samostatně pro hlavní závod

a nejrychlejší dorostenec/dorostenka Raškovic.

V každé kategorii bude při účasti alespoň tři Raškovjanů vyhlášen nejrychlejší žák/žákyně

– trasa hlavního závodu (5,28 km)
– trasa závodů mládeže (500 m)
– trasa závodů dětí
ročníků 2010 a mladších (150 m)

3 Hlavní cesta
Raškovice - Frýdlant

1. okruh

2,80 km
8,08 km

profil trasy hlavního závodu

1 Sportovní hala
– start/cíl

8 Hlavní cesta na
Dobrou – kaple

0,00 km
5,28 km
10,55 km

Místo

3,35 km
8,63 km

závody Mládeže (jeden až tři okruhy po 500m, popř. jeden okruh cca 150 m)
Žáci a žákyně – ročníky:
2006-2007
1000 m
2002-2003
1000 m
2008-2009
500 m
2004-2005
1000 m
2010 a mladší
cca 150 m
Dorostenci a dorostenky – ročníky:
2000-2001
1500 m

s

Z

trasy závodů

V

J

4 Odbočka z hlavní
cesty k Husinci

5 Červená turistická značka
– kulminační bod stoupání

3,88 km
9,16 km

V každé kategorii bude vyhlášen při účasti alespoň tří Raškovjanů také nejrychlejší občan Raškovic.

7 Křížení s hlavní cestou
Raškovice – Frýdlant

Folvark

6 Husinec– odbočka
k Folvarku

obČerstvení:
Bude poskytnuto všem účastníkům hlavního závodu a závodů mládeže.
popis tras hlavního závodu a závodů mládeže:
Trasa hlavního závodu - okruh v délce 5,28 km (běží se 2 okruhy)
– 100 % asfalt, celkové převýšení cca 190 m
Trasa závodů mládeže – okruh v délce 500 m (běží se 1 až 3 okruhy)
– 90 % asfalt, 10 % tráva
Trasa závodů žáků r. 2010 a mladší okruh cca 150 m – 100 % tráva

Adámkova cesta

4,93 km
10,21 km

25

5,28 km
10,55 km

Místo prezentace:
sportovní hala při zŠ raškovice
(včetně šaten, sprch, výdeje občerstvení, zdravotnické služby)
start závodů Mládeže a hlavního závodu:
sportovní hala při zŠ raškovice
Možnosti parkování: Areál ZŠ Raškovice, Areál MŠ Raškovice
a další místa dle navigace pořadatelské služby
Časový harMonograM:
závody mládeže: prezentace 8:30 - 9:15 | zahájení závodů od 9:30
hlavní závod: prezentace 8:30 - 10:45 | start 11:00
kategorie :
hlavní závod - ČtvrtMaraton – 10 548 M (2 okruhy po 5,28 km)
Muži:
C – 45 – 54 let
Ženy:
A – do 34 let
D – 55 – 64 let
E – do 34 let
B – 45-44 let
F – nad 35 let
E – nad 65 let

www.raskovice.cz
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a nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví. Děti se ale snažily, proto jsem
jejich návrh použila, i když neodpovídá úplně tomu, jak by měla skladba jídla vypadat.
Ráda bych všechny rodiče ujistila, že se
naše školní jídelna snaží řídit nejnovějšími
poznatky současné lékařské vědy v oblasti
stravování dětí. Ne vždy je snadné spojit
způsoby stravování dětí doma a ve školní
jídelně, ale celý kolektiv školní kuchyně se
o to snaží. S dětmi vedu diskuzi na dané
téma pravidelně, bohužel s Vámi rodiči tuto
možnost nemám, proto jsem zvolila tento
způsob komunikace. Pokud máte opravdu zájem o relevantní informace k dané
problematice, prostudujte si výše uvedené
dokumenty a pochopíte, proč stravování
Vašich dětí probíhá tak, jak probíhá.

zelenina, mléčné výrobky, mléko, ryby)
a tyto jsou komoditami spotřebního koše,
tudíž je nemohu ze stravy vyloučit, dojde
od 1.9.2017 ke zdražení stravného u všech
skupin strávníků.
Strávníci 7-10 let
Strávníci 11-14 let
Strávníci 15 let a více
VHČ
Děti MŠ sedmiletí

22,- Kč
24,- Kč
26,- Kč
56,- Kč
40,- Kč

Doufám, že jsem již problematiku školního stravování vysvětlila všem skupinám
strávníků tak, aby daný systém pochopili.
I nadále ale čekám na Vaše podněty a otázky
vztahující se ke stravování Vašich dětí, neboť
není nad osobní řešení vzniklých problémů.

Závěrem změna ceny stravného:
Jelikož došlo k rapidnímu zdražení některých druhů potravin (pečivo, ovoce,

Krásné prožití nadcházejícího léta
Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ

Zprávy spolku Rosteme s dětmi, z. s.
Zdravíme z lesního klubu Jasánek
z Jestřábího údolí! Náš první „školkový“
rok je za námi. V červnu loňského roku
jsme my, tři maminky z Raškovic a jedna
maminka z Krásné, založily spolek Rosteme s dětmi. Naším hlavním cílem bylo
vytvořit lesní alternativu předškolního
vzdělávání - lesní klub pro děti od 3 –
6 let, což se podařilo. V září jsme otvírali
lesní klub s počtem dětí 16. Nyní na konci
roku máme celkem 21 dětí. Sdružujeme
rodiče a děti z obcí Raškovice, Krásná,
Morávka, Pražmo, Vyšní Lhoty, Janovice
a dokonce i z obce Smilovice a Frýdlantu
n. Ostravicí. V naší malé chaloupce jsme
bez problémů přečkali i zimu, která byla
v Jestřábím údolí a na Visalajích, kam jsme
s dětmi často jezdívali autobusem, letos
opravdu nádherná.

Jak naši „školku“ popsat? – Je to jako
za starých časů. S dětmi jsme co nejvíce
venku, samá dobrodružství a výpravy do
přírody. Pozorujeme proměny v přírodě
všemi svými smysly, pohybujeme se v roz26
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jsme v terénu, jak se zvířátka chystají na
zimu, a oslavili svátek stromů a „dušičky“.
V listopadu jsme vítali svatého Martina,
zazimovali zahradu a zahájili adventní
čas, kdy jsme mnohé krásné výrobky vytvořili na vánoční trhy. V prosinci jsme
uspořádali charitativní sbírku hraček pro
Adru a oslavili svátky zimního slunovratu
u ohně, na kterém si děti vařily svůj vánoční punč. Putovali jsme do lesa k vá-

manitém terénu, poznáváme zvířata, rostliny, hmyz a další obyvatele lesa, čistíme
les, okolí potoka i řeky, chráníme, třídíme, otužujeme se, pěstujeme a staráme
se o zahrádku a také zpíváme, tančíme,
kreslíme, malujeme, modelujeme, čteme
si, hrajeme divadlo… Zážitky z přírody
doplňujeme i používáním montessori
pomůcek. Děti se neustále něčemu učí,
bádají, tvoří.
Připomínáme si aktivně po celý rok
tradice a svátky našich předků. V září
jsme sklízeli, moštovali, sušili ovoce a povídali si o cestě zrníčka ke chlebu, aneb
chleba vážně neroste v „obchoďáku“.
Mlátili jsme obilí cepem, oddělovali zrna
od plev, drtili zrníčka na mouku a pekli
si na ohni chlebové hady. V říjnu jsme
pečovali o zahradu, zasadili česnek a tulipány, postavili „hmyzí hotel“, pozorovali

nočnímu stromu, který děti samy vybraly.
Strom jsme ozdobili tak, abychom štědře
(ekologicky i zdraví bezpečně) obdarovali obyvatele lesa. V lednu jsme pozorovali noční oblohu, povídali si o Třech
králích, o vodě a vzduchu. Tvořili jsme
ledové ozdoby, pozorovali pod mikroskopem a fotografovali krystaly inspirováni panem M. Emotem. Chodili jsme
27
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Zemi, která je naším domovem a která
nás všechny živí. Věnovali jsme jí velkou
pozornost. Na její počest jsme uspořádali
v místecké knihovně koncert, na kterém
nám hrála a zpívala harfistka Jana Bauerová. Na naši planetu jsme se také dívali
z Vesmíru společně s J. Gagarinem a vy-

ke krmelcům, zásobovali ptačí krmítka.
Byl to čas rukodělných prací, vyšívání,
plstění ovčí vlny, draní peří. Oslavili jsme
Hromnice, sv. Valentýna a protančili se
do masopustního veselí s maskami. Přišel
čas vyrazit na vrbové pruty a uplést si
vrbový domeček. Vyrazili jsme za březími
samičkami, mláďátky a prvními posly jara
i z říše rostlinné – hledali jsme sněženky
v zahradách, sasanky a kyčelnice u potoka, pozorovali jsme fáze pupenů… Obdivovali nádhernou zelenou všude kolem
nás a dávali si jarní kopřivovou očistu.
Oslavili jsme jarní rovnodennost a velikonočně tvořili – kraslice všeho druhu
i vrbové pomlázky. Moranu jsme poslali
pryč po řece Mohelnici (ale že se jí letos
nechtělo!) V dubnu jsme oslavovali naši
krásnou, modrou planetu, naši Matku

tvořili její model. Na konci měsíce dubna
jsme si vyrobili košťátka a proletěli se
s dobrou čarodějnicí. Kluci, holky pěkně dohromady vytvořili krásnou májku
a slavnostně ji postavili a pak i pokáceli.
První sázení na zahrádce, ochutnávání

bylinek, malování a otisky květin na louce,
herbáře, pozorování jednotlivých fází vývoje žab, identifikace hmyzu s lupou a jiné
objevné výpravy, kterých nebylo konce.
Užívali jsme krásných, voňavých Letnic,
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vyčistili a „otevřeli“ studánku, usmažili si
vaječinu na ohni a oslavili Mezinárodní
den rodiny a dětí. Červen je měsíc slunce
a vody. Čeká nás velká oslava letního slunovratu a nejen povídání o vodě. A pak?
No přece letní prázdniny! I když vlastně
je to tak, že v lesním klubu není moc velký
rozdíl mezi prázdninami a „neprázdninami“. Nevěříte? Přijďte za námi třeba jen
na týden v měsíci červenci či srpnu zažít
léto s Jasánkem. 

6/2017

v domácím vzdělávání. Děti se budou
setkávat ve skupině a společně se učit.
Základ pedagogické koncepce stojí na
montessori pedagogice, Velkých příbězích Marie Montessori a propojení výuky
venku, v přírodě. Více informací o školní
třídě najdete na našich webových stránkách. A samozřejmě budeme dále pořádat tvořivé dílny se Soňou ve spolupráci
s raškovickou knihovnou. Chtěly bychom
také otevřít hudební dílnu pro děti, tzv.
Muzikohrátky s lektorkou Vlaďkou Gavlasovou. – Bude-li zájem veřejnosti (zkusíme zjistit prostřednictvím knihovny).
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
příznivcům našeho lesního klubu, všem,
kteří nám pomáhají a drží palce. Vážíme si vaší přízně a podpory. Jmenovitě
obecnímu úřadu Raškovice a Krásná,
paní knihovnici Marii Zemanové, Markétě
Hrubišové a mateřskému centru Skřítek
na Pražmě, ZŠ a MŠ Raškovice za přízeň
a to, že vzala naše „lesní“ předškoláky
pod svá křídla. Děkujeme a těšíme se
v dalším školní roce na naši spolupráci!

Kromě provozování lesního klubu se
náš spolek také aktivně zapojil do dění
obce Raškovice a ve spolupráci s Místní
knihovnou uspořádal v tomto školním
roce celkem osm tvořivých dílen na různá
témata – dle svátků a tradic. Dílny vedla
lektorka Soňa Halová a vždy připravila
takové tvoření, které bylo krásné a při
tom jednoduché pro děti. Máme velkou
radost, že přicházely děti různého věku,
s maminkami, babičkami i tatínky, či dokonce samy. Speciálně chci zmínit tvoření
postaviček ze šustí s paní Jarmilou Vepřekovou a ukázku madeirových kraslic
s paní Dájou Mecovou. Děkujeme, milé
ženy!
Co nás čeká příští školní rok? Náš lesní
klub rozšiřuje svůj provoz na čtyři dny
v týdnu pro děti 3 – 6 let a také otvírá
„školní třídu“ pro děti 6 – 9 let. „Školní
třída“ byla vytvořena pro děti, které jsou

Více o našem spolku Rosteme s dětmi
a LK Jasánek se dozvíte na: www.lkjasanek.cz nebo na facebook: https://www.
facebook.com/lkjasanek/, kde zveřejňujeme krátké zprávy z lesního klubu a aktuality.
Ing. Vlaďka Nitrová za Rosteme s dětmi, z. s.
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Informace spolků a zájmových organizací
O činnosti našich hasičů
Dobrý den, vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vás krátce seznámil
s činností Hasičů Raškovice, konkrétně zaměřenou na činnost zásahové jednotky.
Naše jednotka má k dnešnímu dni 21 členů a je zařazena do kategorie jednotek
JPO III. což znamená, že má tzv. územní
působnost, to je i mimo naši obec, kdy má
povinnost vyjet do 10 min. od nahlášení
výjezdu. Jak jste si již možná všimli, dnes
již se hasiči k výjezdu nesvolávají pomocí
sirény, ale vše je prováděno elektronicky
pomocí systému AMDS, který informuje
jednotlivé hasiče pomocí hlasových zpráv
i pomocí sms zpráv.
V loňském roce vyjela naše jednotka
k 30-ti událostem. Bylo to k 5x požárům,
2x dopravním nehodám, 6x likvidacím
hmyzu, 1x záchrana kočky, 4x spadlé stromy, 1x únik plynu, 5x hotovostí na stanici
Nošovice, 1x pátrání po pohřešované osobě a 5x cvičením.
V letošním roce má za sebou jednotka
zatím 10 výjezdů: a to 1 – požár, 3 – hotovost na stanici Nošovice (mimo pořadí), 3x
spadlé stromy, 1x technická pomoc – poškozená aut. zastávka, 1x podezření na ptačí chřipku, 1x vyproštění nákladního auta.
Jak jste si možná všimli, je mezi výjezdy hotovost na stanici nošovice. Jedná
se o držení hotovosti za jednotku HZS
z HS Nošovice. Zde se střídá co tři měsíce
5 jednotek SDH, které v případě potřeby,
vždy na povolání krajského operačního
informačního střediska HZS (KOPIS
HZS) drží hotovost za zmíněnou jednotku. V letošním roce na nás připadá
červenec – září.
Jednotka má v současné době ve
výzbroji cisternu TATRA 815, cisternu

výcvik na divoké vodě

výcvik na klidné vodě
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Dále je samozřejmě ve výbavě množství
technických prostředků od vybavení
k poskytování první pomoci, k čerpacím
pracím, technickým pomocem za použití
rozbrušovací a motorových pil jedna až
s dosahem ořezu 5,5m. Dále máme ve
výbavě norné stěny absorpční prostředky
pro zamezení úniku nebezpečných látek
na různých površích.
Jednotka je zařazena mezi předurčené
jednotky pro práci na vodě. Těchto jednotek je v kraji 15 z toho 5 v okrese Frýdek-Místek. Stejně jako všechny ostatní i naše
jednotka obdržela na konci loňského roku
motorový člun MARK III a přívěsný vozík
pro jeho přepravu.

výcvik ohňový trenažér Brno

TATRA 148, technický automobil Ford
Rager, dopravní automobil MB Sprinter, ten
jsme loni obdrželi od Moravskoslezského
kraje a menší autobus Renault Master.

výcvik na zamrzlé hladině
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Nová výbava našich hasičů

termokamera

naviják

příslušenství pro naviják

kladka pro naviják

Na závěr krátkého seznámení s činností
Zásahové jednotky SDH Raškovice přikládám několik fotografií z výcviku na zamrzlé
hladině, klidné vodě, divoké vodě, ohňo-

vém trenažéru v Brně a také pár snímků
nově pořízeného technického vybavení.
velitel SDH Raškovice
Mgr. Jaroslav Mikoláš, DiS

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Základní organizace zahrádkářů
Raškovice letos opět uspořádá výstavu ovoce, zeleniny a květin v termínu
23. – 25.9.2017. Tato výstava se uskuteční v prostorách Kulturního střediska
v Raškovicích. Při výstavě bude probíhat
soutěž „O nejhezčí naaranžovaný zeleninový koš“. Soutěže se mohou zúčastnit i nečlenové naší organizace.

rádi je uvítáme. Sběr výpěstků bude
ve čtvrtek 21.9. odpoledne od 14.00
do18.00 hod. a v pátek 22.9. od 9.00
hod. po celý den. Sběr naaranžovaných
košů bude v pátek.
Při výstavě bude možno nakoupit
i různé rukodělné výrobky, medové výrobky, hnojiva, různé dobroty a také se
občerstvit.

Vítěz bude odměněn.

Těšíme se na vaší účast.

Pokud budou chtít občané vystavit
své výpěstky, neb se zúčastnit soutěže,

Za ZO ČZS Raškovice
Sysala Ladislav, tajemník
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Svaz postižených civilizačními chorobami
– malá douška ze své činnosti
Na březnové hodnotící schůzi byl
mimo jiné stanoven plán činnosti, který
nabývá naplnění.
V měsíci květnu u příležitosti akce
„Český den proti rakovině“ obětavé
členky organizace prodávaly symbolické kytičky měsíčku lékařského. Výtěžek
umožňuje Lize proti rakovině Praha plnit
své poslání : šířit nádorovou prevenci,
zlepšovat kvalitu života onkologických
pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť.
Děkujeme tímto našim spoluobčanům, kteří si kytičku zakoupili a přispěli
na tuto zdravotní akci.
V letošním roce uspořádáme dva
zájezdy. První zájezd je na národopisné téma „Gorolské slavnosti Jablunkov“ - 5. srpna 2017, tj. sobota, odjezd
v 9,00 hod. od autobusové zastávky
U Stříže a dále směr k Ondráši po jednot-

livých autobusových zastávkách. Předpokládaný návrat – 18,00 hod.
Druhý zájezd, světové unikum – „Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně“ –
19. září 2017, tj. úterý, odjezd od Stříže
v 8,00 hod., návrat cca ve 20,00 hod.
(zajištěno menu).
Hlavním programem je exkurze v přečerpávací elektrárně (promítnutí dokumentu, prohlídka zařízení, výjezd k hodní
nádrži a zpět). Následuje návštěva Velkých Losin – procházka lázněmi.
Zveme členy organizace, při nedostatečném obsazení pak i další zájemce.
Přihlášky na zájezdy na členské schůzi
nebo na tel.: 603 229 746 – Muchová
Nebo 724 337 917 – Hrůzková.
Závěrem všem občanům přejeme příjemné léto ve zdraví a pohodě.
Růžena Muchová
předsedkyně SPCCH

PŘEDSTIHNE TECHNOLOGIE LIDSKOST?
Doba se posunula v čase, média, mobily, tablety, počítače a veškerá technická
vymoženost nám na jedné straně možná

trochu pomáhá, ale mnohem více nám
toho bere. Velmi nenápadně a dlouhou
dobu sotva znatelně si odlupuje kousek
po kousku naše zdraví, psychickou pohodu, čas strávený s rodinou, s přáteli.
Albert Einstein, jeden z nejvýznamnějších
vědců všech dob, vyjádřil otevřeně své
obavy, že technologie předstihne lidskost.
Lakonicky konstatoval, že „svět pak bude
jen generací idiotů“.
Ve skutečnosti opravdu reálně přibývá
těch, kteří se obracejí o pomoc k psychologům a psychiatrům, a jen málo z nich
pak situaci řeší jinak, než chemickými preparáty působícími na nervovou soustavu.

zápraží Oázy
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Každý rozumný člověk uznává potřebu
kompenzace náročného zaměstnání i dalších povinností. Potřebu obnovení a doplnění vydané životní energie. Potřebu,
aby čas od času jen tak plynul a člověk
byl člověkem. Anebo ještě lépe, aby jen
tak šťastně a spokojeně BYL.
OÁZA ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO
ŽIVOTA v Raškovicích je zhmotněním
představy učitelů Školy jógy KARAKAL,
jak by měl vypadat prostor, který léčí sám
o sobě, už jen tím, že v něm člověk pobývá. Vše zde má punc originality, téměř
každý předmět, rostliny, i leckterý kámen
má svůj příběh. A snad i ten čas tady
plyne pomaleji. Mnozí z návštěvníků se

Cvičení

přístupem k životu. Anebo se možná
rozhodnete, že tam letos „pojedete“ na
dovolenou? Zregenerovat celý organismus, nabrat síly, inspirovat se, vytvořit
si v sobě psychickou pohodu ke zvládání
každodenních povinností i radostí. Proč
cestovat stovky či tisíce kilometrů za nezapomenutelnými prožitky.
V prvním prázdninovém týdnu je připravena netradiční dovolená s regeneračními a omlazovacími technikami pro
všechny (1.-8.7. Kaya-Kalpa) a hned na
začátku srpna v podobném duchu prodloužený víkend pro ženy (3.-6.8. Žena-zdraví-mládí-krása). Na podzim pak
semináře na téma Arteterapie, Tajemství
lidského bytí a v adventním čase oblíbený
Vánoční čaj o páté. Od 18. září pak další
z cyklu pravidelných čtvrtletních kurzů.
Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

na zahradě

shodli na tom, že když vstoupí do OÁZY,
připadají si jako na jiné planetě, v úplně
jiném světě. A tak někteří z nich začali
říkat, že jedou na „PLANETU KARAKAL“.
Rádi bychom na PLANETU KARAKAL pozvali i vás. Nechte se zlákat procházkou v přírodním labyrintu, který
má svůj půdorys inspirován labyrintem
v katedrále Chartres, nebo se obdivovat
obrazům beskydské umělkyně Lenky
Kovalové či pražské osobnosti, malíře
Jaromíra Skřivánka, jehož obrazy zdobí
i státní galerii v Londýně, New Yorku,
v Praze a v raškovické OÁZE. Nechte se
obejmout náručí půvabné zahrady nebo
si vyslechněte vyprávění nad šálkem čaje
u krbu. Nechte se inspirovat pozitivním

Učitelé a přátelé
Školy jógy KARAKAL

přírodní labyrint
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VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST RAŠKOVICE
Památník Raškovic, stálá národopisná expozice historie obce a okolí sdružuje, již od svého založení v roce 2002,
zájemce o místní historii a tradice, v jejímž programu jsou výstavy, přednášky,
zvykoslovné programy a také publikační činnost. V souvislosti s legislativními
změnami občanského zákoníku ukončila ke konci minulého roku dobrovolná
organizace na podporu místní historie
Sdružení Památník Raškovic svou činnost, ale vlastně nadále, plynule pokračuje pod názvem Vlastivědná společnost
Raškovice a zve ke spolupráci všechny,
kterým záleží na uchování dokladů zdejšího tradičního způsobu života pro nás
i naše potomky.

ní zkušenost, která nás
pojí s minulými generacemi. Není to pouze povinnost, ale také láska
a zaujetí pro všechno,
co můžeme ještě za-

znamenat, ochránit a zobrazit tak, aby
i ostatní měli možnost tyto prameny,
provázející nás nepřetržitě, poznat, sdílet se svými blízkými a předávat dál.“
Marie Zemanová, Místní knihovna,
Malá galerie, Památník Raškovic

„V dnešní době sbližování a prolínání
kultur si možná více než kdy jindy uvědomujeme, že máme někde své kořeny,
předky, rodná stavení i památné stromy.
Mělo by být naší povinností předat život-
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
MALÁ GALERIE
PAMÁTNÍK RAŠKOVIC
v době letních prázdnin

OTEVŘENO
MALÁ GALERIE – KNIHOVNA – PAMÁTNÍK RAŠKOVICE
VÝSTAVA VÝTVARNÉ PRÁCE
KLIENTŮ ZZC VYŠNÍ LHOTY
DUBEN – SRPEN 2017
Otevřeno
Úterý : 8.30 – 12.00 /
12.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek : 8.30 -12.00 /
13.00 – 17.30 hod.
Kontakt – 558 692 420
36
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Sport v Raškovicích
VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
Závěr sezóny 2016/2017
MLADŠÍ ŽACTVO
Jak už jsem předeslala v minulé čísle „Rašky“ vrcholem sezóny mladších žaček je
účast v soutěži Mistrovství republiky
mladších žaček, kterého se účastnilo
celkem 57 družstev z celé ČR, převážně z volejbalových klubů krajských nebo
okresních měst.
O víkendu 22.-23.4. 2017 proběhlo na
8 místech ČR celkem 8 regionálních kol.
Náš tým ve složení: Adéla Blahutová, Simona Blahutová, Alena Garbová, Pavlína
Hyrníková, Stela Húsková, Bára Kotásková, Martina Luxová, Karolína Popelková, Nikol Rusňáková, Tereza Smítalová,
v Brně sehrál celkem 6 utkání ve skupině
B pod vedením trenéra Jana Sonnka a asistentky Lucie Slovákové. 4. místo v celkovém umístění ve skupině považujeme
za velký úspěch. Věříme, že si hráčky
odvezly další zkušenosti, radost ze hry
a větší chuť trénovat v partě, kterou si
díky volejbalu utvořily.
Z 8 skupin postoupilo do finále družstva,
která se umístila na prvních dvou místech,
tj. celkem 16 družstev. Mistrem republiky

se stalo družstvo mladších žaček z České
Třebové.
Na kompletní výsledky všech skupin se
můžete podívat na http://www.vkraskovice.cz/mladez/sezona-2016-2017/mcr/
Na fotografie a videa utkání se můžete podívat na http://vkraskovice.rajce.idnes.cz/

Výsledky: Skupina MCR-ZKYM-B
p.

družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ Sokol Frýdek - Místek
VK Královo Pole A
VK Prostějov
VK Raškovice
VK Královo Pole B
TJ Žďár nad Sázavou
SK Slezan Orlová

utkání
6
6
6
6
6
6
6

V3

V2

P1

P0

sety

míče

body

5
5
4
2
2
0
0

1
0
0
1
0
1
0

0
0
1
0
0
1
1

0
1
1
3
4
4
5

12:1
10:2
9:4
6:7
4:8
3:11
1:12

308:219
292:151
268:250
278:292
206:281
245:310
211:305

17
15
13
8
6
3
1
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Mladší žačky se po roce opět zúčastnily
Mezinárodního turnaje M. Lakomého
v Přerově. Tento turnaj se konal od pátku
od pátku 12.5. do neděle 14.5. Celkem
hráčky odehrály ve třech dnech 9 utkání.
V pátek se ve čtyřčlenné skupině umístily
na 3. místě, kdy porazily domácí družstvo
Přerov A a bohužel s týmem Skalica VYHRÁLY „jen“ jeden set, v tie breaku, pak
prohrály. V sobotu žačky hrály celkem 4
utkání v pětičlenné skupině, z toho vybojovaly 2 vítězství, a to nad družstvem
Levice a družstvem z BRATISLAVY.
Ve skupině se tak umístily na 3. místě,
což mladým hráčkám zajistilo postup do
skupiny o 9.-12.místo z celkového počtu 20. týmů. Zde se Raškovice utkaly
s družstvem Kometa Praha, se kterým

jsme se rvaly ve druhém setu do samého
konce, bohužel velké procento zkaženého
podání rozhodlo o prohře 1:2. S touto
prohrou jsme již mohli pomýšlet „jen“
na boj o 11.-12.místo, který nám bohužel
s družstvem z Havlíčkova Brodu nevyšel.
Děvčata prohrála vyrovnaným výsledkem
1:2, kdy nám chybělo trocha štěstí.
Celkově však jsme s výkonem a hrou družstva velmi spokojeni, děvčata poctivým
tréninkem a chutí zlepšovat se a pracovat
na sobě, dokázala hrát vyrovnaná utkání
s velkými kluby, které si mohou dovolit
velký výběr těch nejlepších hráček.
Podrobně jsou výsledky a průběh turnaje publikovány na stránkách http://
w w w.vkraskovice.c z/mladez/sezo na-2016-2017/turnaj-v-prerove/

Celkové pořadí družstev
Výsledek utkání s VK Raškovice
1. VK Česká Třebová
2. SCM Jihočeský kraj
3. TJ Lanškroun
4. Kometa Praha A
5. PVK Olymp Praha
6. VK Schaffer Skalica
7. Mikulova Praha		
8. TJ Ostrava
9. Vyškov
10. Kometa Praha B
11. Havlíčkův Brod
12. Raškovice
13. Volejbal Přerov A
14. IMA VK Bratislava

2:0 (25:16, 25:15) - sobota (čtvrtfinále I.,vítěz sk.)

2:0 (25:8, 25:23) - sobota (čtvrtfinále I., vítěz sk.)
2:1 (25:12, 23:25, 15:11) - pátek (zákl.skupina C)
2:0 (25:10, 26:24) - pátek (zákl.skupina C)

2:1 (25:20, 23:25, 16:14) -neděle (o umístění 9.-12.)
2:1 ( 20:25, 25:21, 15:13) - neděle (o 11.-12.místo)
0:2 ( 12:25, 15:25) - pátek (zákl.skupina C)
1:2 (18:25, 25:22, 14:16)
- sobota (čtvrtfin.I., 3.m. ve sk.)
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15. Lokomotiva Čadca
16. Volejbal Přerov B
17. VK Znojmo Přímětice
18. VK Skalica
19. Volejbal Přerov C
20. Levice		

0:2 (4:25, 8:25)

- sobota (čtvrtfinále I., 4.místo ve sk.)

Letní pohár Lumíra Hajduška – okresní soutěž trojic
Jedná se o další soutěž pro mladší žactvo, kterou mohou hrát smíšená družstva děvčat
a chlapců ze 7. třídy a mladší. Do této soutěže jsme přihlásili celkem 2 družstva. Soutěž se hraje ve čtvrtek každých 14 dnů od května do června. Přihlášeno je celkem 20
družstev, která jsou rozdělena dle kvalifikace do 5 čtyřčlenných skupin. Vítěz skupiny
daného kola postupuje do vyšší skupiny, poslední ve skupině sestupuje do nižší skupiny.
Soupisky:
VK Raškovice A: Blahutová A., Garbová A., Kotásková B., Michna M., Sonnek M.,
Smítalová T.
VK Raškovice B: Andrlová V., Luxová M., Macková B., Rusňáková N., Popelková K.,
Strašilová V.
Výsledky k 31.5.2017 – celkové pořadí
Konečné pořadí KP-mladší žačky
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Družstvo
Green Volley Beskydy A
Red Volley Fn/O A
VK Beskydy Frýdlant A
VK Raškovice A
Green Volley Beskydy B
ZŠ Kunčice, kluci
ZŠ Kunčice,holky
VK Raškovice B
TJ Sokol Palkovice
SK Metylovice
GV Beskydy C
ZŠ Brušperk
RV Frýdlant B
RV Frýdlant C
VK Beskydy FnO B
GV Beskydy D
ZŠ Hnojník
ZŠ Janovice
VK Beskydy FnO C
VK Beskydy FnO D

17.4.
20
19
18
16
15
17
14
11
12
13
10
6
9
8
7
3
2
5
4
1

4.5.
20
19
18
16
14
17
15
12
11
13
10
8
9
6
7
4
3
5
2
1
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18.5.
20
19
17
18
16
13
14
15
11
9
10
12
6
8
5
7
4
2
3
1

25.5.
20
17
15
18
19
10
14
16
12
7
11
13
8
9
4
6
5
0
3
2

8.6.

22.6.

Celkem
80
74
68
68
64
57
57
54
46
42
41
39
32
31
23
20
14
12
12
5
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STARŠÍ ŽACTVO
Smíšené družstvo mladšího a staršího žactva – kluci+holky – zakončilo svou celoroční soutěž okresního přeboru v šestkovém volejbalu posledním turnajem konaným
27.května v areálu antukových hřišť v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Na tomto
posledním turnaji byly vyhlášeny celkové výsledky, byly předány poháry a diplomy.
Konečné pořadí OP žactva - šestkový volejbal
Poř. Družstvo
1. Red Volley Frýdlant n/O B (kluci)

Počet turnajů

Body

7

64

2. VK Valašské Meziříčí (kluci)

7

62

3. TJ Sokol Mosty u Jablunkova (smíšenky)

7

46

4. VK Beskydy Frýdlant n/O A (holky)

7

44

5. VK Raškovice (smíšenky)

7

41

6. Green Volley Beskydy (kluci)

7

36

7. VK Beskydy Frýdlant n/O B (holky)

5

15

8. TJ Sokol Palkovice (holky)

5

15

9. Red Volley Frýdlant n/O C (kluci)

4

11

10. TJ Sokol Frýdek-Místek (holky)

3

5

Mladší a starší žactvo odehraje svá poslední utkání šestkového volejbalu této sezóny na
turnaji Memoriál J. Matějů
v Hodslavicích pod záštitou
Moravskoslezského volejbalového svazu (MS KVS) v sobotu 10.6.2017 a na turnaji
Malá cena Beskyd v Raškovicích v sobotu 17.6.2017, který
pořádá VK Raškovice. Turnaj
zahajuje starosta obce Jiří
Blahuta a předseda VK Raškovice z.s. Zbyněk Sonnek.
Na oba turnaje plánujeme
přihlásit celkem 3 družstva
VK Raškovice – mladší žačky,
starší žačky a žáky.
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BAREVNÝ MINIVOLEJBAL
Děti z 1.-6.třídy se během sezóny účastnili celkem pěti turnajů barevného minivolejbalu organizovaných MS KVS a velikonočního turnaje „Beskyďáčku“, na kterém
jsme obsadili celkově 2. místo ze všech zúčastněných škol. O prázdninách ve dnech
28.-30.7. plánujeme účast na Festivalu barevného minivolejbalu v Ostravě. Tento
festival se koná u příležitosti Final Four FIVB World Grand Prix žen, kterého se účastní reprezentace žen ČR. Děti, které se festivalu účastní budou mít na utkání našich
reprezentatek vstup zdarma.
Výsledky:
Velikonoční turnaj – 29.3.2017 6. ZŠ Frýdek-Místek
žlutá kategorie:
B. Novotná
Bártková J
Pánková Š.
Klanica J.

S. Bonková
Pohludková E.
Wczolková N.
Surmová E.

3.místo
2.místo
1. místo
2.místo

oranžová kategorie
V. Opatrná
K. Klimánková
1.místo
E. Bonková
S. Novotný
2.místo
E. Bonková
K. Kurečková
1.místo
V. Macková
Šokalová A
2.místo
Veronika Macková byla zvolena nejlepší hráčkou oranžové kategorie.
červeno-oranžová kategorie
L. Hlisnikovská
A. Babulíková
Hostačná V.
Peterová N.

1. místo
6.místo

červená kategorie
K. Klanicová
E. Babulíková
O. Skotnica
Matěj K.		
V. Kačmařík
V. Opatrný

7.místo
1.místo
5.místo

zelenomodrá kategorie
D.Dorociak
T. Garba		
W. Kožušník
Š.Ochman
5.místo
V.Strašilová
B.Kotásková
S.Blahutová
K. Ošťadálová
7.místo
V. Andrlová
T. Smítalová
P. Hyrníková
M. Luxová
3.místo
Na turnaji VK Raškovice obsadil celkově 2.místo ze všech zúčastněných škol. Děti obdržely
stříbrný pohár.

Finálové kolo na krajské úrovni – 30.4.2017, areál TJ Ostrava
žlutá kategorie - 21 družstev
B.Novotná
S. Bonková
J.Bártková
G.Strnadlová
Š. Pánková
N. Wczelková

4.místo
J. Klanica
1. místo
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oranžová kategorie - 22 družstev
D. Strnadel
S. Novotný
E. Bonková
K. Kurečková
V. Opatrná
K.Klimánková

3.místo
2.místo
5.místo

červeno-oranžová kategorie - 29 družstev
V. Kačmařík
V.Klega
V.Hostačná
Peterová N.
červená kategorie - 18 družstev
O.Skotnica Š.Ochman M. Kohut
L. Hlisnikovská
A.Babulíková
K. Klanicová
E. Babulíková

8.místo
9.místo
6.místo

zelenomodrá kategorie - 24 družstev
D. Dorociak W. Kožušník
T. Garba V.Opatrný
6. místo ve sk.
V. Strašilová S.Blahutová
B.Kotásková K.Ošťadálová 14. místo
M. Luxová P. Hyrníková
T. Smítalová
3. místo

ŽENY
Ženy ukončily soutěž již v březnu a jejich
výsledky již byly zveřejněny. Tréninky žen
však stále pokračují v pondělí a v pátek
od 18.00 hodin na volejbalových kurtech.
Pokud má některá z žen z Raškovic nebo
blízkého okolí chuť zapojit se do volejbalového dění VK Raškovice a volejbal
v Raškovicích nebo jinde již hrála, alespoň na okresní nebo krajské úrovni, rádi
ji v kolektivu uvítáme.
Bližší info: 732 241 173 Šárka Sonnková nebo 723 831 360 Eva Blahutová.

MUŽI
Muži v posledním dubnovém týdnu začali druhou část celoroční soutěže okresního
přeboru. Také kolektiv mužů uvítá zapáleného volejbalistu, který rozšíří řady výborného družstva, které se již řadu let drží na předních příčkách okresního přeboru,
a které se v sezóně 2013/2014 a 2014/2015 stalo přeborníkem okresu. Bližší info:
602 795 507 Jiří Biolek.
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SMÍŠENKY
Již několik let se družstvo „smíšenek“ VK Raškovice pod vedením J. Biolka a A. Vrublová
účastní soutěže Amatérská soutěž „Region Beskydy“ volejbalová liga smíšených družstev. Soutěž je rozdělena na ligu A a B. Naše družstvo ředloni postoupilo do ligy A.
Konečné pořadí Ligy A:
1. Bvc čadca
2. Veteráni a spol.
3. Skokani
4. Sts chvojkovice-brod
5. Wadowice /pl/
6. Hukvaldy
7. Rintintin
8. Bon-bon těšín
9. Zajda tým
10. Raškovice
11. Pupíci
12. Antifertým
13. S.t.o.h.
14. Šenow – sestup do ligy „b“
15. Mintonette – sestup do ligy „b“
16. Žywiec team /pl/ – sestup do ligy „b“

POZVÁNKA
na tradiční volejbalové turnaje, které se budou konat v areálu antukových kurtů
TJ Sokol Pražmo-Raškovice, v případě nepříznivého počasí v hale. Turnajů se
účastní domácí družstva VK Raškovice a družstva převážně z Moravskoslezského kraje a okolí. Mnohokrát se turnajů zúčastnila také družstva z Olomouckého,
Zlínského nebo Jihomoravského kraje. Vidět můžete extraligový volejbal mládeže
i dospělých. V průběhu konání turnajů jsou k dispozici zdarma beach-volejbalový
kurt, badminton, stolní tenis, trampolína pro děti, dětský koutek. Pro všechny
bude k dispozici občerstvení.
Přijďte povzbudit domácí týmy VK Raškovice, které budou mít zastoupení na
všech turnajích. Těšíme se na Vás.
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
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NABÍDKA
Kdykoliv během měsíce června, července, srpna a poloviny září je možné si v době
mezi 9.00-20.00 h. rezervovat dle ceníku VK Raškovice z.s. samostatně tato sportoviště
v areálu TJ Sokol Pražmo-Raškovice:
• volejbalové antukové kurty pro volejbal, nohejbal, malý tenis a soft- tenis
• travnaté hřiště pro badminton
• pingpongový stůl v zakryté pergole
• dětský koutek s trampolínou
K zapůjčení jsou veškerá potřebná sportovní náčiní a zařízení. Podmínkou je dodržovat
provozní řád, respektovat předem rezervované soukromé akce a soustředění v areálu.
V případě zájmu volejte na 732 241 173 nebo pište na sarka.sonnkova@vkraskovice.cz

ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny)
Cvičení určené pro
všechny – ženy i muže,
děti i dospívající mládež
– probíhalo v pravidelných časech od podzimu do května v tělocvičně ZŠ Raškovice.
Kolektiv žen, které se
pravidelně na cvičení
scházejí zakončil svou
činnost tradičním soustředěním v Podhájské.

Cvičení PIL ÁTES, balóny a cvičení rodičů s dětmi se opět rozjede v polovině měsíce září
v tělocvičně v Raškovicích, kdy budete včas informování na stránkách
www.vkraskovice/aspv

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

UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE
Volně ložená paliva
Černá kostka

Balená paliva (25kg)
Černá kostka *

Koks ořech 2

Hnědý ořech 2 (Bílina) * (do automatů)
Brikety Rekord 6“ (15 cm)

Hnědá kostka (Most)
Hnědý ořech 2 (Bílina) (do automatů)
Brikety Rekord 6“ (15 cm)

Černý hrášek * (do automatů)
Černý ořech *
Hnědá kostka (Most)

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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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
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KOVOVÝROBA,
ZÁMEČNICTVÍ
KOVOVÝROBA,
ZÁMEČNICTVÍ
MONTÁŽE
NA KLÍČ
MONTÁŽE
PLOTŮPLOTŮ
NA KLÍČ
 KOVOVÝROBA:
 KOVOVÝROBA:
o Zábradlí,
schody,
mříže, apod.
o Zábradlí,
schody, mříže,
apod.
brány,plotové
branky,dílce
plotové dílce
o brány,obranky,


PLOTY
KLÍČ – PRODEJ
MATERIÁLU:
 NA
PLOTY
KLÍČNA
– PRODEJ
MATERIÁLU:
o Pletivové
ploty, svařované,
panely 2D/3D
o Pletivové
ploty, svařované,
betonové,betonové,
panely 2D/3D
NA ŽIVÉ
PLOTY – www.THUJA.cz
o THUJEoNATHUJE
ŽIVÉ PLOTY
– www.THUJA.cz

www.PLOTY-OSTRAVA.cz
www.PLOTY-OSTRAVA.cz
Tel.: 722Tel.:
550722
000550 000
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PROGRAM
Předání obecního praporu
Představení a křest knihy RAŠKOVICE BESKYDSKÁ OSTRAVA

VSTUP ZDARMA
Těšit se můžete na tradiční pochoutky:
placky, myslivecký guláš, klobásky, koláče, zákusky,
točené pivo, nealkoholické a alkoholické nápoje, …
Celým programem bude doprovázet moderátor
Milan Miarka.
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