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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb

Starosta Obce Raškovice v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změ-
ně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb je Kulturní středisko v Raškovicích s následujícím 
rozdělením: 

   volební okrsek č. 1 (přízemí)

   volební okrsek č. 2 (1.poschodí)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

5.  Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních důvodů dostavit osobně 
k volbám a chce volit, bude mu umožněno na jeho požádání volit do 
přenosné urny. V případě zájmu volejte na tel. č. 558 692 220, v den 
voleb na tel. č. 724 906 846 nebo 723 093 537.

Jiří Blahuta, v.r.
 starosta  
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

od posledního vydání Rašky uplynuly 
tři měsíce a přece se zdá, že to bylo minulý 
týden, kdy jsem vás zval na Den Raškovic. 

I letošní ročník obecních slavností 
dopadl úspěšně. Počasí přálo, program 
a občerstvení - vše bylo bohaté. 

Touto cestou chci poděkovat všem kte-
ří se na obecních slavnostech jakkoli podí-
leli, hlavně paní PhDr. Naděždě Kopero-
vé, člence zastupitelstva obce Raškovice, 
která pro vás Den Raškovic organizačně 
připravila. 

Den Raškovic nebyl jedinou akcí, 
kterou jsme pro vás připravili. V srpnu 
proběhlo kulturní odpoledne v areálu 
Kamenité, které pořádalo Sdružení obcí 
Povodí Morávky, a v září jsme běželi první 
„Raškovický čtvrtmaraton“. Na startu se 
mezi trénované borce postavili i raškovičtí 
občané. I přes velkou konkurenci byli vel-
mi úspěšní. Doufám, že to bude výzva pro 
řadu občanů naší obce a na druhém roč-
níku jich na startu přivítáme mnohem víc. 

Také je mou povinností poděkovat 
všem, kteří se organizačně podíleli na 
přípravách a průběhu závodu. Hlav-
ními organizátory byli Mgr. Jaroslav  
Mikoláš, DiS. (zajištění technické a bufet) 

a PhDr. Naďěžda Koperová (zajištění or-
ganizační). Oba jsou členové zastupitel-
stva obce.

Dále děkuji paní ředitelce ZŠ a MŠ Raš-
kovice Mgr. Haně Kachtíkové, panu Jozefu 
Nejezchlebovi, trenéru atletiky Frýdek- 
-Místek (vlastní organizace samotného 
závodu) a Ing. Miroslavu Lyskovi (pro-
jektový manažer Regionu Slezská brána), 
který organizoval veškeré přípravy čtvrt-
maratonu.

Nejenom kulturou a sportem jsme 
trávili uplynulé dny, ale i pracovně. Jsou 
hotové vnitřní prostory domu č.p. 17, 
schází nám ještě dodělat venkovní úpravy 
chodníku a vstupu, omítky a nově přista-
vět dřevěný přístřešek. 

Dále bylo provedeno prodloužení 
kanalizačního řádu „Adámkova cesta“, 
zpracovávají se další projekty. Byla také 
podána žádost na poslední část chodníku 
do MAS (místní akční skupina) Pobeskydí. 

V době, kdy se zpracovávaly příspěvky 
do Rašky byly silné deštivé dny. Doufám, 
že nebudou ukončené povodněmi.

Na závěr vám přeji krásné slunečné 
dny podzimu, těm, kteří na jaře zaseli, ať 
stihnou sklidit úrodu a my všichni ať v kli-
du vyčkáme příchodu zimy. 

Jiří Blahuta, starosta

VÝZVA – termín pro podání žádostí  
o poskytnutí dotace na rok 2018:  do 20.11.2017
Vyzýváme všechny neziskové organizace, aby doručily na obecní úřad vyplněnou  
žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 dle vzoru, který je zveřejněn na internetových 
stránkách obce (Obecní úřad – Tiskopisy ke stažení – Formulář Žádost o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Raškovice). Tiskopis lze také vyzvednout na obecním úřadě.

Obec se bude zabývat pouze žádostmi podanými na tomto formuláři.

Dále připomínáme termín pro vyúčtování finančních dotaci  
na rok 2017 k 30.11.2017.  Iva Šostá, účetní
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ORDINAČNÍ ZMĚNY 
- Ordinace praktického lékaře Raškovice
MUDr. Lenka Carbolová, tel.: 597 457 478, 776 202 709

19.–20. 10. 2017  školení, sestra přítomna v ordinaci

9.–10. 11. 2017  konference praktických lékařů, ordinace uzavřena.

Pro objednávky, zjištění výsledků apod. Vás prosíme, telefonovat do ordinace 
mezi 10 a 13 hodinou. Ulehčíte tím práci sestřičce. Při odebírání odběrů není 
možno telefony zvedat.

Děkujeme za pochopení.

Odpady, odpady, odpady...

Vážení spoluobčané,

na sběrném dvoře pro obce Raškovice 
a Pražmo  jsou nově umístěny kontejne-
ry na biologicky rozložitelný odpad. Do 
těchto kontejnerů můžete odevzdávat 
takovýto odpad ze svých zahrad (nikoliv 
sadů, luk, remízek apod.). Jedná se ze-
jména o listí, trávu, kuchyňské nevařené 
zbytky, drobné větve a pařezy. VĚTVE 
MUSÍ BÝT NAKRÁCENY, PAŘEZY PAK 
ZBAVENY KOŘENŮ, ABY NEZABÍRALY 
PŘÍLIŠ MNOHO MÍSTA. V opačném pří-
padě nebude tento odpad přijat.

Zároveň Vás žádáme, abyste prefe-
rovali kompostování kompostovatelného 
odpadu na svých zahradách. Za tímto úče-
lem máte mnozí z Vás k dispozici dotované 
kompostéry. Kompostováním na místě vy-
tváříte kompost, který vyživuje Vaši půdu 
a zároveň šetříte rozpočet obce, jelikož za 
odvoz a likvidaci odevzdaného bio odpa-
du musí platit nemalé částky.

Martina Taichmanová,  
referent OÚ Raškovice

558 692 220, 723 093 537  
sekretariat@raskovice.cz

Připomínáme
• poslední sobotní svoz popelnic 

v letošním roce byl 23. 9. 2017

• od 5. 10. 2017 jsou popelnicové 
nádoby vyváženy zase jen každý 
sudý týden ve čtvrtek

• splatnost místního poplatku za 
odpady je 31. 10. 2017

Shromažďovací místo
• provozní doba: 
každý pátek 14,30 – 18,00 hod.
každou sobotu 8,00 – 11,00 hod.
• pátek   17. 11. 2017 - ZAVŘENO  
         – státní svátek
• sobota 18. 11. 2017 – OTEVŘENO   
                 8,00 – 11,00 hod. 
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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době 

doma řešit, co s úspornou zářivkou, 
která po letech přestala svítit. Vyslou-
žilé lineární či úsporné zářivky a výboj-
ky totiž nepatří do popelnice na směsný 
odpad, kde z nich při rozbití mohou 
unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická 
wolframová žárovka se prostě vyhodi-
la do popelnice na komunální odpad 
a z obchodu se přinesla nová. Od září 
2012 se ale klasické wolframové žárovky 

přestaly v Evropské unii 
prodávat, a tak postup-

ně všichni začínáme 
používat ekonomicky 

a ekologicky šetrnější 
světelné zdroje. Tedy 

kompaktní a lineární 
zářivky či LED žárovky. 
Má to ale jeden háček: 
pokud taková úsporka 

dosvítí, nesmí skončit 
v běžném koši a nepatří 

ani do tříděného skla. 
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zá-

řivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
v malém množství obsahují. Při špatném 
či neodborném zacházení a ve vyšších 
koncentracích může rtuť ohrozit lidské 
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší 
je vzít starou zářivku a odevzdat ji v ob-
chodě při nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve 
sběrném dvoře v Raškovicích. Obsluha 
sběrného dvora od Vás úsporku zdarma 
převezme a uloží ji do speciální sběrné 
nádoby, aby se nerozbila. Zpětný od-
běr zářivek pro naši obec Raškovice 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady provo-
zu sběrného místa, ale navíc plně hradí 
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. 

Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního 
rozpočtu část prostředků, které bychom 
jinak museli použít na ekologickou likvi-
daci nebezpečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správ-
nou likvidací úsporné zářivky nám vyna-
hradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické 
energie a vědomí, že společně přispívá-
me k ochraně životního prostředí okolo 
nás. 

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

Čekají nás vyšší kvóty,  
Češi je mohou zvládnout

Podle nové legislativy v roce 2016 
měl každý z nás ročně odevzdat k re-
cyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což 
bylo ještě před pár lety nepředstavitel-
né množství. Nakonec jsme to opravdu 
dokázali.

Podle původního požadavku evrop-
ské směrnice bylo určeno, že se musí 
v každé členské zemi ročně vysbírat 
nejméně čtyři kilogramy elektroodpa-
du na každého obyvatele. Na každého 
obyvatele České republiky včetně dětí 
v průběhu posledních let připadá více 
než 6 kilogramů reálného sběru. V roce 
2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný 
nový způsob výpočtu kvót, který vý-
znamně navýšil počet kg sesbíraného 
elektra na osobu. Bez problémů poža-
davek evropské směrnice splnili, tak jako 
doposud, dokonce i s rezervou. 

Výpočet kvót – kg sběru na osobu 
Česká republika bude muset podle 

nových parametrů zajistit sběr a recy-
klaci takového množství vysloužilého 
elektra, jaké odpovídá 40 procentům 
hmotnosti prodaných nových spotřebičů 
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průměrně za tři roky zpětně. Ročně se 
u nás prodá zhruba 175 000 tun elektro-
zařízení, každý z nás by tedy měl ode-
vzdat k recyklaci minimálně zmíněných 
sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v roce 
2016 naznačují, že by se to mohlo po-
dařit nové parametry naplnit. Jen sběr-
nými místy vytvořenými kolektivním 

systémem ELEKTROWIN prošlo od led-
na do října 2015 na 30 000 tun starých 
spotřebičů, což odpovídá celoročnímu 
sběru v roce 2014. A množství vysbíra-
ných elektrospotřebičů neustále vzrůs-
tá. Věříme, že především díky podpoře 
široké veřejnosti, které není lhostejný 
osud naší planety, i novou vyšší kvótu 
s rezervou naplníme.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený 
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech sku-
pin 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.

Obnovitelné 
materiály:
Díky recyklaci 
získáváme tyto 
materiály: 
kovy, plasty, 
sklo a rtuť.
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Domácnost: 
V domácnostech se 
používají úsporné 
zářivky, které šetří 
energii a jsou proto 
šetrnější 
k životnímu 
prostředí.
  

životní cyklus dosloužilé
kompaktní zářivky

Zpětný odběr:
Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu 
rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu 
určená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejí
ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné 
zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně 
dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.

Kovy:             
(např. hliník, mosaz)
Kovy je možné opětovně 
využít při kovovýrobě, 
nakonec z nich mohou být 
třeba součástky pro vaše 
jízdní kolo.

Sklo:      
Sklo z recyklace zářivek 
je většinou využíváno jako technický 
materiál. Některé společnosti však z tohoto 
skla znovu vyrobí dokonce zářivku.

Rtuť:
Přečištěná rtuť je 
znovu využita 
v chemickém 
průmyslu. 

Sběrné místo

Recyklační 
firma:
Při recyklaci je možné 
znovu použít až 96 % 
všech materiálů, 
ze kterých je zářivka 
vyrobena.
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3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz
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Den obce Raškovice
Den obce je každoročně spojen se 

zábavným programem a přátelskou at-
mosférou. Výjimkou nebyl ani ten letošní, 
který se konal v sobotu 24. června. Krásné  
počasí a každoročně pestrý program při-
lákal mnoho občanů i z okolních obcí.

Přítomným byla představena nová obec-
ní vlajka a pokřtěna kniha Raškovice, bes-
kydská Ostrava, jejímž autorem je pan Jiří 
Palát. Vydání této publikace podpořila firma 
Hyundai, které patří velké poděkování.

Pódium patřilo úspěšnému školnímu 
pěveckému sboru CARO, keltské hud-
bě D. Vysloužila, rockové kapele HEC 
a DJ Romanovi Pastorkovi. 

K dalším vystupujícím patřili Pavel 
Dort s akrobacií na kole, tanečnice na 
tyči, elastické show a naši borci - judisté.

Prostor před pódiem byl plný, když 
nastoupila hvězda večera, ostravská 
zpěvačka Tanja a muzikanti ze skupiny 
Citron.

Pro děti byl připraven zábavný pro-
gram, nafukovací skluzavka, skákací 
hrad, jumbo trampolína, airsoftová střel-
nice, malování na tvářičky, balónkování 
a dílničky.

Samozřejmě nechyběla bohatá tom-
bola a úžasný ohňostroj 

Poděkování patří všem, kteří se za-
sloužili o zdárnou organizaci akce, mode-
rátorovi Milanu Miarkovi a také místním 
členům organizací a spolků, kteří připra-
vili domácí rozmanité dobroty.

Fotografie si prohlédněte  
na zadní straně obálky.

Raškovický čtvrtmaraton – 1. ročník
V neděli 10.září pořádala obec Raš-

kovice, Region Slezská brána a TJ Slezan 
Frýdek-Místek 1. ročník Raškovického 
maratonu. Zúčastnily se ho téměř tři 
stovky sportovců. Za příznivého počasí se 
u haly Základní školy v Raškovicích od půl 
desáté běhalo. Na start prvního závodu 

na 150 m se postavilo téměř 70dětí roční-
ku 2010 a mladších a bojovalo od prvního 
do posledního metru. Po nich postupně 
běhaly další kategorie, celkem startovalo 
214 dětí. Po vyhlášení a ocenění nejlep-
ších následovala tombola. 

V 11 hodin se vydalo na trať čtvrtma-
ratonu 58 mužů a 24 žen. Běžce čekaly 
dva okruhy, které v součtu daly 10 550 m. 
Kopečky spojené s nárazovým větrem 
daly celkem zabrat. Ale odměnou byla 
pro všechny pamětní medaile, pro nej-
lepší potom originální poháry a ceny. Pro 
nejrychlejší a zúčastněné Raškovjany če-
kala také „fajna“ odměna. Ani pro dospělé 
nechyběla tombola a všichni sportovci od-
jížděli spokojeni. Premiéra se vydařila 

Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii

Více informací: http://www.atletikafm.cz, 
odkaz Běžecké ceny 10. 9. 2017

PhDr. Naděžda Koperová
Nejrychlejším Raškovjanem byl Vítek Maťaťa 
(stupeň 1. vpravo).
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Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 
Výškovická 2995/40, Zábřeh 

700 30 Ostrava 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 

Poděkování za účast a nasazení při edukačním cvičení ZZS MSK 
 
Vážený pane, 
v rámci vyhodnocení proběhlého úspěšného nácvikového edukačního cvičení ZZS MSK 
zaměřeného na zvládnutí mimořádné události s hromadným postižením zdraví, jež proběhlo ve 
dnech 22. a 23. června, Vám chci z pozice hlavního organizátora poděkovat za profesionální 
nasazení Vašich zaměstnanců, kteří významnou mírou přispěli k úspěšné akci. 
Cvičení se pořádalo již druhým rokem a letos se nám podařilo zapojit neskutečných 534 osob, 
kteří během 2 dnů zvládli nasimulovat a vyřešit 20 rozdílných scénářů na 3 cvičících zónách. 
 
Jménem Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje tímto děkuji a věřím v další 
spolupráci. 
        S přátelským pozdravem 
        Petr Jaššo 

        
------------------------------------------------------------------------ 
Mgr. Petr Jaššo, MBA 
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS MSK 
Vedoucí týmu pro specializované činnosti 
Tel: 950 730 464     GSM: 730 576 339 
Email: petr.jasso@zzsmsk.cz 
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. 
Výškovická 2995/40, Zábřeh 
700 30 Ostrava 

  

 

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Jaššo 
ÚZEMNÍ ODBOR: ředitelství 
TEL.: 596 730 464 , 730 576 339 
FAX: 596 730 400 
E-MAIL: petr.jasso@zzsmsk.cz 
  
DATUM: 10.07.2017 
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Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlav-

ní topná sezóna a všichni provozovatelé 
spalinových cest by neměli zapomenout 
na povinnosti související s jejich provo-
zem, které jsou stanoveny vyhláškou 
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a re-
vizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali 
smutným číslem ve statistice požárů způ-
sobených zanedbáním čištění a kontrol 
spalinových cest, je dobré si opětovně 
připomenout hlavní zásady jejich pro-
vozování.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kon-
troly, revize a čištění spalinových cest 
musí provádět a kdo je může provádět? 

Kontrola spalinových cest se provádí 
po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje 
zejména stav a provedení spalinové ces-
ty, volný a bezpečný přístup ke spalinové 
cestě a k jejím otvorům, dodržení bez-
pečné vzdálenosti od hořlavých předmě-
tů, zajištění požární bezpečnosti stavby 
a rovněž, zda nedošlo k zásadním změ-
nám oproti stavu zjištěnému při minulé 
kontrole nebo revizi. Kontrolu spalinové 
cesty provádí oprávněná osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění 
v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí 
před jejím uvedením do provozu, dále 
při každé stavební úpravě komína, při 

změně druhu paliva připojeného spo-
třebiče, před připojením spotřebiče do 
nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi 
spalinových cest může provádět opráv-
něná osoba, která je zároveň držitelem 
osvědčení revizního technika spalino-
vých cest.

Čištěním spalinové cesty se rozumí 
čistící práce, zejména se zaměřením na 
odstraňování pevných usazenin, nečistot 
a kondenzátů. Čištění spalinové cesty 
provádí oprávněná osoba, kterou je dr-
žitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebi-
čů s výkonem do 50 kW včetně lze pro-
vádět svépomocí, je lepší se spolehnout 
na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové 
cesty

V případě vzniku požáru sazí v komí-
ně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. 
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 
150, případně 112. Požár v komíně nikdy 
nehaste vodou. Komín by mohl popras-
kat nebo by dokonce mohlo dojít k výbu-
chu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit 
hasit plameny vhazováním suchého písku 
vymetacími dvířky nebo ze střechy do 
komína. Místo písku lze použít i hasicí 
přístroj sněhový nebo práškový. Pokud 

Výkon při-
pojeného 

spotřebiče 
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné
PlynnéCeloroč-

ní provoz
Sezónní 
provoz

Celoroč-
ní provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW 
včetně

Čištění spalinové 
cesty

3 × za 
rok

2 × za 
rok

2 × za 
rok

1 × za 
rok

1 × za 
rok

Kontrola spalinové 
cesty

1 × za rok 1 × za rok
1 × za 

rok

nad 50 kW
Čištění a kontrola 
spalinové cesty

2 × za rok 1 × za rok
1 × za 

rok
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je to možné, omezte přístup vzduchu 
do komína (např. uzavřením vzduchové 
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu 
a utěsněním sopouchu třeba i starými 
montérkami).

Hasební práce však provádějte pou-
ze v případě, že nemůže dojít k ohrožení 
zdraví nebo života zasahující osoby!

por. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek, pracoviště POOKŘ

Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek

Antonín Matula
Mezi významné občany naší obce, kte-

ří se výraznou měrou zasloužili o rozvoj 
společenského a kulturního života v Raš-
kovicích, nesporně Antonín Matula patřil. 
Byl blízkým přítelem a spolupracovní-
kem Jaroslava Ludvíka Mikoláše. S jeho 
jménem je spojeno vše významné, co se 
v obci od počátku 20. století odehrálo.

V letošním roce vzpomínáme jeho 
dvě životní jubilea: 140 let uplyne od jeho 
narození (17. 10. 1877) a 60 let od jeho 
úmrtí (27. 11. 1957).  V této souvislosti 
uvádíme poznámku, kterou si zapsal do 
svého památníku: 

„Sedmička mě život dala, 
sedmička jej zas vezme ?!
Sedmička mě cestou vedla a vede 
a zpětně k sedmičce přivede.“
Byl proslulým krejčím. Své řemeslo 

vykonával v domě č. 232 (nynější pošta), 
který si ve dvacátých letech minulého 
století s manželkou postavili. V prvním 
poschodí měli byt, v přízemí byla krejčov-
ská dílna a obchod, v němž jeho manželka 
Františka prodávala smíšené zboží, textil 
a samozřejmě i výrobky svého manžela. 
Matulovi vychovali tři dcery.

Zaměřme nyní pozornost na občan-
ské aktivity Antonína Matuly. Jako na-
dšený vlastenec stál v roce 1909 spolu 
s bratrem Františkem u zrodu knihovny 
a čtenářsko-vzdělávacího spolku Palacký. 

V roce 1913 v rámci Matice osvěty lido-
vé spoluzakládal ochotnický divadelní 
soubor zvaný „Besídka venkovského do-
rostu“. Stal se jeho předsedou a zároveň 
i režisérem. Svou krejčovskou dovedností 
účinně přispíval při šití divadelních kos-
týmů. Spolková představení bavila nejen 
občany Raškovic, ale i širokého okolí.

V následujícím roce 1914 začal, jako 
jejich majitel, spolu s J. L. Mikolášem 
vydávat slavné Beskydské Besedy. Šlo  
o ojedinělý počin v celém našem regionu.

V těžkých válečných časech v roce 1917 
se aktivně podílel, opět s J. L. Mikolášem, 

Opět něco z historie

Františka a Antonín Matulovi spolu se třemi 
dcerkami
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na ustanovení Potravního družstva v obci, 
které si dalo za cíl zlepšit zásobování oby-
vatel základními potravinami. Prodejna 
byla otevřena nejprve v dolní části obce 
v domku č. 71, v němž tehdy Antonín Ma-
tula bydlel. Že byla činnost družstva záhy 
úspěšná potvrdilo otevření nové prodejny 
ve středu Raškovic, která dodnes funguje 
na č. 206 (Coop). 

Po založení Sboru dobrovolných hasi-
čů byl po určitou dobu jeho pokladníkem, 
jednatelem, zástupcem starosty i velitelem.

Antonín Matula se po celý život inten-
zívně zajímal o veškeré dění v rodné obci. 
Dcera Anna Zmijová, žijící v Dobré, nám 
poskytla jeho osobní zápisy, které zachy-
cují cenné údaje a události, jež se odehrá-
ly v první polovině minulého století.

I Muzeum Beskyd na frýdeckém zám-
ku věnovalo pozornost životním výročím 
našeho rodáka, a to u příležitosti výstavy 
Památníčky, která probíhala od 12. ledna 
do 19. února letošního roku. Návštěvníci 
měli možnost nahlédnout do památníku 

Antonína Matuly, který si vedl od břez-
na 1917 a z něhož jsme výše citovali, 
prohlédnout si jeho krejčovské nářadí 
a přečíst jeho reklamu: „Antonín Matula, 
krejčí - zhotovuje oděvy mužské a dětské, 
raglány, svrchníky, převlečníky, sportov-
ní obleky, stejnokroje hasičům, salónní 
obleky a jiné levně a dobře. Látky vždy 
na skladě, na požádání pošle do domu 
vzorky. Obsluha přesná. Úvěruhodným 
osobám též na měsíční splátky. Zkuste 
a přesvědčte se! Svůj k svému.“

Dobový snímek domu Antonína Matuly

Vydání nové publikace
Po pěti letech usilovné práce se čte-

nářům dostala do ruky kniha nazvaná 
„Raškovice beskydská Ostrava“. Autor Jiří 
Palát i všichni jeho spolupracovníci z Vlas-
tivědného sdružení věří, že bude stejně 
úspěšná jako Tradiční mluva Pobeskydí. 
K jejímu slavnostnímu pokřtění došlo při 
zahájení Dne Raškovic koncem června.

Na základě studia četných archivních 
materiálů, historických studií a letopisů, 
kronik a dalších pramenů a dokumentů 
se podařilo zachytit mnoho zajímavého 
z historie Raškovic. Publikace začíná 
samotným vznikem obce na přelomu 
13. a 14. století a pokračuje až do roku 
1848, kdy byla zrušena robota.

V úvodních kapitolách se dovídáme 
o postupném osídlování našeho regionu, 

v němž jsou nejstaršími vesnicemi obojí 
Lhoty a Raškovice.

Každého čtenáře určitě zaujmou za-
jímavé údaje o způsobu obživy obyvatel, 
o rozvoji zemědělské produkce, pastevec-
tví, o těšínských a frýdeckých šlechtických 
rodech, o vzniku hamru (hutě) v místě 
dnešní Foldynovy pily, následně o vzniku 
papírny tamtéž, o oboře a loveckém zá-
mečku na území dnešní Zlaně, o založení 
folvarku - místního dvora, kde sídlil fojt 
a úředníci (areál dnešní ZŠ), kteří spra-
vovali nejen území Raškovic, ale i obce 
v okolí.

Kniha „Raškovice beskydská Ostrava“ 
je ke koupi v místní knihovně, stejně jako 
všechny předchozí publikace a brožury, 
či DVD.

Kronikáři: Anežka a Jiří Nitrovi
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Raškovice beskydská Ostrava 
představení prvního dílu publikace historie obce

Letošní Den Raškovic měl v porov-
nání s jinými léty poněkud slavnostněj-
ší ráz. Na podiu se za účasti zástupců 
obce, předsedy Vlastivědné společnosti, 
jejích členů a autora, pana Jiřího Paláta, 
uskutečnil slavnostní křest prvního dílu 
knihy Raškovice beskydská Ostrava. Po 
úspěchu, jaký zaznamenal slovník naší 
mluvy, se zdálo samozřejmé, že historic-
ký průzkum bude pokračovat, aby se co 
nejpodrobněji zmapovala historie obce, 
průmyslové podnikání za více jak čtyři 
století, život jejích obyvatel, obecní sprá-
va, školství, spolková činnost. Pro rozsáh-
lost tématu byl celý projekt rozdělen na 
tři části – samostatné díly.  Sám název má 
symbolizovat skutečnost, že naše obec se 
způsobem obživy obyvatel a tradic prů-
myslového podnikání významně odlišuje 
od obcí okolních, kde základ obživy tvo-
řilo hospodaření na půdě a chov hospo-
dářských zvířat. 

K historickému a archívnímu výzku-
mu byl získán významný historik Jiří Pa-
lát, který již v minulosti psal o raškovické 
papírně obsáhlou studii, zveřejněnou na 
pokračování v časopise Těšínsko. Jeho 
zkušenosti s využitím originálních archív-
ních pramenů přinesly výsledky, které je 
možné považovat za mimořádné.  Popsal 
nejen okolnosti založení Raškovic, prove-
dl výklad původu jména, zabýval se do-
padem tzv. „velkých dějin“ na každodenní 
život poddaných frýdeckého panství, kam 
Raškovice náležely. 

Výsledkem více jak pětiletého studia 
je obsah prvního dílu, rozdělený na tři 
obsáhlé kapitoly. První se zabývá his-
torií do roku 1848, druhá pak počátky 
průmyslového podnikání na území obce 
od závěru 18. století, třetí pak popisuje 
aktivity jednotlivých podnikatelů – mimo 

jiné rodiny Adámkových,  Kirchhofových,  
Johanna Zengera. Zvláštní pozornost 
s řadou dosud neznámých skutečností 
byla věnována válečné výrobě neprů-
střelných skel pro německou armádu. Při 
výzkumu a získávání nových dokumentů 
byla navázána řada kontaktů nejen u nás, 
ale také v zahraničí – ve Slovinsku, v Pol-
sku, Německu. 

Významnou součástí textu na více jak 
400 stranách je obrazových doprovod, 
který tvoří portréty osobností historic-
kého bádání, kresby předmětů, kreseb-
né rekonstrukce Rostislava Vojkovského, 
mapy, fotografie. Na jejich získání se podí-
leli členové Vlastivědné společnosti, pra-
covníci muzeí a archívů. Velkou zásluhu 
na grafickém a typografickém řešení má 
kromě autora typograf Rostislav Vojkov-
ský, tisk provedla tiskárna Grafia Nova 
ze Zašové. 

Celý projekt byl podpořen Nadací 
Hyundai, která věnovala na účet obce 
70.000 korun použitých na realizaci tisku. 

Druhý díl monografie je již v přípravě, 
na textech se kromě Jiřího Paláta podílí 
také Jiří Nitra a Jiřina Veselská. Obrazový 
doprovod je postupně kompletován díky 
spolupráci sběratelů, archivářů a mu-
zejníků v regionu. Poprvé se také autoři 
obrátili na občany Raškovic, aby pomohli 
při vytváření ilustrací zapůjčením svých 
rodinných fotografií a dokumentů.  Před-
poklad je, že k tisku bude druhý díl připra-
ven na konci letošního roku a tiskárna se 
ujme výroby v 1. čtvrtletí roku příštího. 

První díl monografie Raškovice bes-
kydská Ostrava je k nahlédnutí a také za-
koupení v naší knihovně. Cena je 330,- Kč. 

Marie Zemanová
Místní knihovna, Malá galerie, Památník Raškovic
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Vážení přátelé,
během měsíce října 2017 by měla vyjít nová publikace míst-
ních autorů PaedDr. Václava Průchy a Prof. RNDr. Richarda 
Pastorka, CSc. s názvem:
„Mohelnice, řeka obcí Krásná a Raškovice“. 
Knížečka má dvě části. V přírodovědné části je možno se dočíst 
řadu zajímavosti o řece Mohelnici, historická část představuje 
takový „malý dějepis Raškovic a Krásné do kapsy“.

Publikace je doplněna řadou fotografií a v závěru si může 
čtenář přečíst článek J.L. Mikoláše o tom, co si povídaly řeky 
Morávka a Mohelnice v roce 1912. Autoři pracovali na publi-
kaci s velkou láskou a proto pevně věří, že se bude čtenářům líbit.

Prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc.
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Mohelnice,

Richard PastorekVáclav Průcha

řeka obcí
Krásná a Raškovice

ISBN 978-80-906348-2-4

Vás zve na tyto akce:

Malá galerie, Památník, knihovna 
Raškovice 

 
 

 

VÝSTAVA 

 

Malá galerie 
Raškovice   - 20 let  

 
 

umělecký smalt  
kolektiv autorů 

 
listopad 2017 - únor 2018 

 
 
 
 

O t e v ř e n o 
ÚTERÝ   8.30 -12.00, 12.30 - 17.00 

ČTVRTEK  8.30  - 12.00, 13.00 - 17.30 

Malá galerie, Památník, knihovna 
R a š k o v i c e 

 

 

V  Ý  S  T  A  V  A 
 

KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ 
 

30 let vlastivědného sdružení 
 

 
SRPEN-LISTOPAD 2017 

 
 

 
Otevřeno 

 

ÚTERÝ  8.30 -12.00, 12.30 – 17.00 
ČTVRTEK  8.30 – 12.00, 13.00 - 17.30 

 

Místní knihovna, Malá galerie, Památník Raškovic
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Nenechejte ji zahynout!!!

ZO SPCCH vysílá do éteru SOS SOS SOS!!!

Co to je ? Kdo to je?
Je to základní organizace Svazu po-

stižených civilizačními chorobami po-
skytující svým členům zázemí v podobě 
rekondičních a relaxačních pobytů pod 
oborným vedením rehabilitačních sester, 
odborné přednášky obvodní lékařky jak 
se nemoci projevují, jak jim předcházet, 
jak pomoci při jejich propuknutí. Dále 
zprávy o zdravotních pomůckách, jejich 
přístupnosti atd. A také příjemné pose-
zení při jubilejních a o Vánočních svátcích 
s těmi nejmenšími. Ó jak nás dříve naroze-
né potěší pozornost od těch nejmladších! 
V srdcích dlouho odeznívají překrásné 
písně a scénky, které pod vedením svých 

obětavých p. učitelek nacvičily a předved-
ly. Dokonce i vedoucí školní jídelny přispě-
la nejen odbornými radami, ale i přímou 
ukázkou s ochutnávkou ke zpestření na-
šeho jídelníčku.

Dále to byly poznávací zájezdy po 
naší krásné vlasti o kterých jsme průběž-
ně informovali v bulletínu „Raška“. Letos 
jsme uskutečnili dva: do Jablunkova na 
Gorolské slavnosti a na Dlouhé Stráně do 
přečerpávací elektrárny. Na prvním zá-
jezdu jsme se neupekli a na druhém jsme 
nezmokli i když kolem lilo jako z konve.

Že se členové rádi střetávají svědčí 
účast na schůzích – mezi 80-90 procenty. 

MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE 
vás srdečně zve na

hudebně-literární podvečer 
 

 
                                           Fotky-celebrity.cz 

 

„ČO BOLÍ, TO PREBOLÍ“ 
aneb 65. narozeniny Mekyho Žbirky 

             
NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA, LITERÁRNÍ UKÁZKY Z JEHO STEJNOJMENNÉ 

KNIHY VZPOMÍNEK ČTE MARIE ZEMANOVÁ  

 

V ÚTERÝ 24. ŘÍJNA 2017 OD 17.30  
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Bylo by škoda tuto organizaci nechat 
plavat. Před deseti lety nastala obdobná 
situace, ale objevili se lidé, kteří s pod-
porou několika stávajících členů organi-
zaci opět oživili a uvedli v činnost. Takže 
z třiadvaceti členů, kteří odhlasovali zánik 
v roce 2007 najednou začal počet členů 
narůstat až do počtu dvaačtyřicet v roce 
2015, ale posléze stěhováním a úmrtím 
poklesl. Nyní je nás dvaatřicet. Ovšem 
velmi závažná situace nastala, kdy dva 
členové výboru odcházejí ze zdravotních 
důvodů.

Proto se obracíme na obětavé ob-
čany Raškovic o pomoc. Věříme, že se 
někdo přihlásí. Není to nezvládnutelné 
vzhledem k velmi dobrým a zkušeným 
zbývajícím členům výboru. Organizace 
je v celookresním měřítku na velmi dobré 
úrovni. Je uznávána i obecním úřadem 
a Republikovou radou ČR.

Děkujeme předem široké veřejnosti 
a těšíme se, že do konce měsíce října se 
najdou obětaví lidé. Nerozhoduje tělesné 
postižení, ale sympatizující osobnosti.

Za výbor organizace SPCCH 
Růžena Muchová, předsedkyně

Rozjezd nového školního roku
Než se poprvé 4. září rozezvučel opět 

školní zvonek a do lavic zasedlo téměř 
400 žáků základní školy a na své před-
školní zkušenosti došlo do školy mateř-
ské 75 dětí, prošly školní budovy i areály 
obou škol letní údržbou.

Letošní prázdniny se dětem i pro-
vozním zaměstnancům zdály být krátké. 
Dětem proto, že se letošní léto opravdu 
teplotně vydařilo a ony mohly dosyta 
využívat radosti léta v podobě koupání, 
letních aktivit a výletů, provozním za-
městnancům proto, že nutné stavební 
úpravy byly náročné, a tak tak se nám 
vše podařilo stihnout, aby se škola mohla 
otevřít v čistotě a perfektně připravena 
na první školní den. Za což si velkou po-
chvalu zaslouží pan školník, pan údrž-
bář, brigádníci, bez nichž by to ani letos 
nešlo, a hlavně paní uklízečky, které se 

měly co ohánět, aby se škola po prázd-
ninách a velkých bouracích pracích opět 
jen leskla.

Během léta se nám podařilo v nejstar-
ší části školy, tzv. pro pamětníky staré 
budově, položit nové podlahy, zrekon-
struovat elektrorozvody a hlavně zcela 
nově vybudovat sociální zázemí, jež bylo 
v posledních letech stále více problémo-
vé. Celá tato část nyní září novotou a vě-
říme, že se nejen žákům bude v této části 
školy líbit a skvěle se učit. 

Velkým zásahem prošly také sprchy 
u tělocvičny, kde bylo nutné nejen zre-
konstruovat potrubí, provést odvětrání, 
ale také srovnat a omítnout stěny nový-
mi omítkami, zhotovit obklady, dlažbu. 
Sprchy byly rozšířeny, neboť o nájem 
tělocvičny je stálý zájem a škola nabízí 
možnost využití prostor i přes víkendy, 
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to nejen pro žáky. Poděkování patří za 
výpomoc při rekonstrukci pracovníkům 
obce, jež pomáhali s odvozem, zděním, 
zajištěním techniky, panu starostovi, že 
nám pracovníky zapůjčil, za zednické 
a všechny obkladačské práce a obrov-
ské pracovní nasazení panu Gurníkovi 
a Dudkovi.

Také školní jídelna zaznamenala ma-
lou vzhledovou změnu, jež měla největší 
efekt z hlediska kapacity prostor, aby se 
více žáků mohlo najednou odstravovat. 
Zakoupili jsme nové jídelní stoly, a tak 
snad i zútulnili tyto prostory. 

Pro výrazný růst jedlíků jsme rovněž 
museli navýšit varnou kapacitu školní 
kuchyně zakoupením dalšího varného 
kotle.

A aby se žáci cítili ve škole dobře, i le-
tos je v rámci výuky připraveno něko-
lik akcí, jež mají výuku oživit, podpořit, 
udělat zajímavější a poutavější. Pro ty 
hodně náročné jsou již nyní připrave-
ny soutěže, přehlídky, zájmové aktivity, 
sportovní turnaje, divadelní představení 
a projektové dny.

Počátek září je vždy věnován adaptač-
ním pobytům pro nové kolektivy žáků, 
malí prvňáčci, kterých je letos 50, si svůj 
pobyt v lavicích zpříjemní postupným 
vplouváním do chodu školy, šesťáci se 
pojedou seznamovat na Višňovku, páťáci 
vyrážejí na ekopobyt na Sluňákov, mlad-
ší i starší ročníky se zúčastní exkurzí za 
historií i přírodními vědami, abychom 

využili ještě dobré podzimní počasí. Na 
svá vystoupení se již chystá i školní sbor 
Caro, neboť podzim a předvánoční ob-
dobí je vždy zcela nabito přehlídkami 
a festivaly. Rozjíždějí se také sportovní 
soutěže, především atletika a míčové hry.

I letos na žáky čeká nepřeberná na-
bídka volnočasových aktivit, nově jsme 
zařadili i kroužky taneční, po nichž byla 
obrovská poptávka, nadále zůstávají 
sportovní, výtvarné, dramatické, pří-
rodovědné, kroužek myslivecký, šachy, 
judo, hudební a další, nabídku kroužků 
najdou žáci i rodiče na webu školy.

Pro zájemce z řad nejmladších žáků 
a současně zapsaných do školní družiny 
stejně jako vloni poběží projektová výuka 
Hodina pohybu navíc, během níž se žáci 
více zapojí do sportovní činnosti, míčo-
vých her a pohybu.

Do projektu Ovoce do škol, který je 
realizován na základě vládního rozhod-
nutí a nařízení Evropské unie a který dne 
21. prosince 2009 schválila Vláda naříze-
ním vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení 
některých podmínek pro poskytování 
podpory na ovoce a zeleninu a výrob-
ky z ovoce, zeleniny a banánů dětem 
ve vzdělávacích zařízeních, budou letos 
zařazeni také žáci II. stupně. Tento pro-
jekt si klade za cíl snížit dětskou obezi-
tu. Chce toho dosáhnout tak, že do škol 
bude opět zdarma distribuováno sezónní 
ovoce a zelenina. Cílem je naučit děti jíst 
zdravé ovoce, zeleninu a změnit nebo 
ovlivnit jejich nezdravé návyky. Projekt 
ovoce a zelenina do škol předpokládá 
financování ze zdrojů Evropské unie. 

Na základě výborných zkušeností 
s loňským dodavatelem Ovocentrum 
V + V, Valašské Meziříčí, zůstáváme 
i letos při spolupráci.

Dodávky ovoce a zeleniny v projek-
tu „Ovoce do škol“ jsou dětem dávány 
nad rámec pravidelného školního stra-
vování, tzn., že dodávka ovoce a zeleniny 
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v projektu „Ovoce do škol“ nahrazuje na-
plňování výživových norem stanovených 
vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování.

Čili 1 x za 14 dní obdrží každý žák ba-
líček ovoce či zeleniny připravený k pří-
mé konzumaci ve škole. Prosím rodiče, 
aby měli zájem a občas se dětí zeptali, 
zda si balíček vitamínů převzali, jak s ním 
naložili, popř. zkontrolovali, zda balíček 
neleží v aktovce. Součástí dodávky jsou 
i ovocné šťávy, saláty. Celý rok jsou při-
pravovány také doprovodné programy, 
soutěže a akce pro žáky na podporu 
zdravé stravy.

V letošním školním roce dále pokra-
čujeme v realizaci projektu Škola pro 
všechny: Inkluze jako cesta k efektiv-
nímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ
.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spo-
lufinancovaného Evropskou unií, reali-
zujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
a Masarykovou univerzitou Brno.

Cílem projektu je zvyšování otevře-
nosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlep-
šuje vzdělávací praxi formou zvyšování 
kompetencí škol a školských institucí 
v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci 
akce KLIMA. Projekt realizuje metodic-
kou podporu pedagogických pracovníků 
při práci s heterogenní skupinou a na-
vyšování 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 asi-
stenta, školního speciálního pedagoga 
a školního psychologa ve školách.

Koordinátorem inkluze na škole a ve-
doucím školního poradenského centra je 
Mgr. Sylva Mertová, tel: 558425552, na 
níž se můžete obracet při výukových ob-
tížích 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 poradenské-
ho zařízení.

Školní psycholog, Mgr. René Gavlas, 
tel: 558425553, pro osobní pohovory 
s rodiči v pracovní době čtvrtek 14.00 – 
17.00 hod. a dále po domluvě v případě 
potřeby, provádí následující činnosti:
- Diagnostika při vzdělávacích a výchov-

ných problémech žáků.
- Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
- Péče o žáky se speciálními vzdělávací-

mi potřebami, kterým jsou poskytová-
na podpůrná opatření prvního stupně, 
zejména pomoc při sestavování plánu 
pedagogické podpory a vedení.

- Péče o žáky, kterým jsou poskytována 
podpůrná opatření druhého až pátého 
stupně, zejména pomoc při sestavová-
ní individuálního vzdělávacího plánu 
a vedení.

- Individuální případová práce se žáky 
v osobních problémech, zejména kon-
zultace a vedení.

- Krizová intervence a zpracování kri-
ze pro žáky, pedagogické pracovníky 
a zákonné zástupce.

- Prevence školního neúspěchu žáků, 
zejména náprava a vedení.

- Kariérové poradenství u žáků.
- Techniky a hygiena učení pro žáky.
- Konzultace se zákonnými zástupci při 

vzdělávacích a výchovných problé-
mech dětí.

V letech 2017-2019 realizujeme pro-
jekt: Personální podpora, profesní roz-
voj pedagogů a rozvojové aktivity pro 
žáky v ZŠ a MŠ Raškovice, reg. č. CZ.02
.3.68/0.0/0.0/16_022/0002012 spolufi-
nancovaného Evropskou unií, projekt je 
podpořen částkou 1.318.054 Kč

Projekt je zaměřen na: osobnost-
ně profesní rozvoj pedagogů, společ-
né vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 
přechodů dětí z MŠ a ZŠ, podporu 
extrakulárních aktivit, spolupráci školy  
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s rodiči a žáky. V rámci projektu jsme 
okruh zaměstnanců školy rozšířili o škol-
ního asistenta pro MŠ, paní Jarmilu To-
šenovjanovou, školního asistenta pro ZŠ, 
paní Růženu Blahutovou. Jejich pracovní 
náplní je pomoc při dohledu a organizaci 
výuky pedagogů všech stupňů zařízení 
a pomoc dětem a žákům z méně pod-
nětného prostředí v oblasti socializace 
a vzdělávání.

Žákům s individuálními potřebami při 
zvládání výuky jsou umožněny po do-
mluvě 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.

Pro nadané žáky jsou otevřeny kluby 
deskových her, jež dále rozvíjejí logické 
myšlení.

Během celého školního roku pobě-
ží preventivní program pro žáky s ná-
zvem „Kybersmetí ubíjí naše děti! Na 
tento projekt jsme získali dotaci z roz-
počtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu „Podpora aktivit 
v oblasti prevence rizikových projevů 
chování u dětí a mládeže na školní rok 
2017/2018“. Projekt reaguje na aktuální 
problémy žáků, se kterými se v posled-
ní době často potýkáme. Jeho cílem je 
podpořit pozitivní klima tříd, upozornit 
všechny členy školní komunity na reálné 
nebezpečí virtuálního světa.

V rámci úprav vzdělávacího progra-
mu je opět pro žáky nižšího stupně zave-
dena povinná výuka plavání. Na naší ško-
le je stanovena pro 2. a 3. ročníky. Žáci se 
zúčastní během podzimu 20 plaveckých 
lekcí na bazénu ve Frýdku-Místku, které 
pro ně budou zcela zdarma.

Letošní školní rok je také rokem vý-
ročním, škola si v roce 2018 připomene 
95. výročí svého založení. Proto věříme, 
že se na jaře se čtenáři Rašky sejdeme 

u připravovaných akcí k tomuto výro-
čí. A než se čtenáři dočkají, můžeme 
je pozvat na pravidelné akce, proběh-
la Pohorka, chystáme vánoční jarmark 
a rozsvěcení vánočního stromu, vánoční 
koncert a různé výstavy, na nichž jsme 
vždy zapojeni především výtvarně, např. 
zahrádkářskou v Raškovicích nebo vá-
noční na Morávce.

Začali jsme aktivně
Žáci 9.A třídy vymysleli společnými 

silami přivítání prvňáčků na jejich novém 
působišti a jejich seznámení s prvními 
písmenky, která se budou učit během 
prvního pololetí. Připravili si obrazový 
materiál, některý i vlastnoručně zhotove-
ný, a formou hry žáky seznamovali s tím, 
jak písmenko vypadá, která věc či slovo 
začíná na dané písmenko. Prvňáčkům se 
uvedení do tajů čtenářství velmi zamlou-
valo a deváťáci si vyzkoušeli, že zaujmout 
tolik hlav najednou, nezapomenout text 
či srovnat si pořádně všechny předáva-
né informace není vůbec snadné, a tak 
možná nyní budou i své učitele vnímat 
jinýma očima.

Škola se snaží žákům vštěpovat ze-
jména ty informace, které budou v ži-
votě potřebovat nejvíce a na kterých 
budou stavět svá další důležitá rozhod-
nutí. Proto si také hned v prvních dnech 
školy deváťáci vyzkoušeli, jak zvládnou 
první pomoc, jak by byli schopni pomoci  
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kamarádovi či dospělému v případě po-
třeby. Vždyť i mezi našimi žáky je mnoho 

těch, jež mají zdravotní potíže a učí se 
s nimi žít od mala. Masáž srdce a dýchání 
z úst do úst asi každý nezvládne, ačkoli by 
měl, ale zastavit krvácení, obvázat ránu, 
znehybnit končetinu, podat rychlou po-
moc při kolapsu cukrovkáři, či akutně 
řešit alergickou reakci už dnes patří mezi 
běžné potřebné zákroky. Žáci pod ve-
dením zdravotní sestry Bc. Ivy Šindelko-
vé, DiS, prokázali, že se na ně můžeme 
v případě nutného rychlého zásahu spo-
lehnout a že nás na holičkách nenechají.

Organizace školního roku 2017/2018: 

Období školního vyučování 2017/2018

Podzimní prázdniny: Čtvrtek 26. října až pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny:
Pondělí 25. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018. 
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Vydání pololetního hodnocení Středa 31. ledna 2018

Pololetní prázdniny: Pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny Pondělí 12. února – pátek 16. února 2018

Velikonoční prázdniny Čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Zápis do 1.tříd Úterý 10. dubna 2018

Ukončení vyučování v druhém 
pololetí

Pátek 29. června 2018

Hlavní prázdniny: Od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018

Období školního vyučování 
2018/2019

Začne v pondělí 3. září 2018

Důležité informace pro rodiče:
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).
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Mgr. Hana Kachtíková
ředitelka školy

Prezentace naší Ekoškoly
Ve čtvrtek 7.9.2017 někteří členové 

ekotýmu seznámili formou prezentace 
žáky naší školy s našimi loňskými akti-
vitami s environmentální tématikou. Při 
některých fotografiích jsme si zavzpomí-
nali na naše oblíbené tématické dny (Den 
stromů, vody, Země a Vánoční strom), 
podzimní a jarní  ekopobyty, sběrové ak-
tivity, zopakovali jsme si správné třídění 
a náš ekokodex. Také jsme všem ukáza-
li naši novinku - vermikompostér, který 
jsme získali jako jedna z 15-ti škol naší 
republiky. V tomto školním roce chceme 

pěstovat bylinky, zís-
kaným kompostem 

od žížal je hnojit 
a vypěstované 
bylinky nabíd-
nout k využití ve 
školní kuchyni.  

Do našeho 
ekotýmu se při-

hlásili i noví členové 

z dalších tříd, kteří budou s námi rádi 
spolupracovat, protože letos chceme po 
dvou letech opět obhájit titul Ekoškoly.

Kamarádi - žížaláci
V květnu jsme se zapojili do nové vý-

zvy Ekoškoly „Hledáte nové spolužáky, 
pořiďte si žížaláky“ a firmy Plastia, která 
se rozhodla věnovat školám 15 vermi-
kompostérů. 

Naším prvním úkolem byla tvorba 
plakátu, zjišťování informací o kompo-
stování a jeho využití.

Naše škola byla vybrána a stali jsme 
se jednou z 15-ti škol, která obdržela 
v září vermikompostér (nádoba určená 
ke kompostování zbytků potravin v do-
mácnostech, ve školách).

Nyní se v naší Ekoškole budeme za-
bývat vermikompostováním. Pořídíme si 
nové žížalí spolužáky, o které se budeme 
po celý nový školní rok starat a zapisovat 
svá pozorování (jak se žížalákům v no-
vém domově daří, co mají nejraději a co 

Některé termíny pro rodiče vycházejících žáků a žáky samotné.
• Trh vzdělávání a nabídka středních škol nejen okresu – 7.11.2017 

hala Polárka od 10.00 hod.
• Podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou – 30.11.2017
• Burza škol a nabídka studia v rámci třídní schůzky na škole -  9.1.2018
• Podání přihlášky na SŠ denního studia – 1.3.2018

Další důležité informace jsou umístěny na webu školy, žáci dostanou informa-
ce ve výuce a další možná konzultace i pro rodiče u ředitelky školy Mgr. Kachtíko-
vé, po domluvě úterý 12.00 – 14.00 hod., nebo 15.00 – 16.00 hod. tel: 558425555.

Poradce úřadu práce pro výběr povolání ÚP ČR Frýdek-Místek, IPS, indivi-
duální konzultace celoročně, tel: 950113485, email: ips@fm.mpsv.cz.

S vašimi dětmi provedou dotazníkové šetření, testy k výběru povolání, poradí, 
jakým směrem se ubírat dle zájmu a schopností dítěte.
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jim naopak ne-
chutná apod.). 
Odměnou za 
péči o žížaláky 
budeme mít vy-
soce kvalitní or-
ganické hnojivo 
pro pěstování 
pokojových kvě-
tin ve skleníku 
a třídách. Chtěli 
bychom také vy-
budovat bylinko-
vé záhony a pěs-
tovat bylinky pro 
školní kuchyni.

Prázdniny u kmene Jestřábí lidé
Zdravíme všechny z Lesního klubu Ja-

sánek v Jestřábím údolí. Léto je za námi 
a s ním spojené dva měsíce prázdnin. 
Dva měsíce bez dětí by byly moc dlouhé, 
a proto jsme uspořádali dva tzv. příměst-
ské tábory. První byl v termínu 10. – 14.7. 
a druhý v termínu 14. - 18.8. 2017. Zá-
jem byl veliký. Na první tábor se přihlásilo 
25 dětí a na druhý 30 dětí, což bylo velice 
milé překvapení. 

A jak už sám nadpis napovídá, tábory 
se nesly v indiánské duchu. A když indiáni, 
tak v týpí, které bylo oblíbeným místem 
odpočinku po obědě pro čtení příběhů, 
legend a oblíbených pohádek. 

A když píši duchu, tak duchové nejen 
totemových zvířat s námi byli přítomni 
každý den. Ráno se zažehával posvátný 
oheň, kolem kterého se tančilo, bubno-
valo, zpívalo, duchové přicházeli a přiná-
šeli dary. Jako první přišel samotný Velký 
duch a přinesl nám jestřába jako symbol 

Zprávy spolku Rosteme s dětmi, z. s.

Ekotým
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Jestřábího údolí a také symbol rychlosti, 
hbitosti, jasnosti zraku a bdělosti. Velký 
duch nám rovněž v blízkém lese zanechal 
jeden z darů největších - totem. Děti pro 
něj vybraly místo a pomalovaly jej dle své 
fantazie. Další z darů Velkého ducha byl 
váček s posvátnými bylinami a kapsička 
se zápisníčkem, které byly inspirací pro 
děti, aby si je vytvořily samy a mohly si 
do kapsičky dávat své lesní poklady a do 
zápisníčku si zapisovat svá dobrodruž-
ství. Další dny nás navštívili duch lišky, 
který nám zanechal svůj kožíšek, lesní 
duch společně s vílou a skřítkem, duch 
krahujce s mládětem, duch srnce a duch 
puštíka. Také tito duchové byli štědří a za-
nechali nám dary, například děti mohly 
vidět, jaký je rozdíl mezi jestřábem a kra-
hujcem, jak vypadá lebka srnce s parůžky 
a jak vypadá puštík. 

Během tábora jsme často vyráželi 
k vodě. Bylo vidět, že vody není nikdy dost 
a z mnoha indiánů se stali vodníci, kapalo 
jim ze šosu a bylo to fajn. Uspořádali jsme 
také indiánskou olympiádu s disciplínami 
jako hod polenem do dálky, hod míčky 
přes plot do cíle, lezení po laně, chůze 
stezkou „vrtkavkou“, poznávání síly srnce 
podle paroží, chůze ve dvojicích se sváza-
nýma nohama, zkrátka veliká legrace pro 
všechny. Pátek, poslední den tábora, se 
nesl ve znamení ducha puštíka. Přiletěl 
k nám zcela tiše a zanechal opět svou po-
dobiznu a dar v podobě lapače snů, který 
jsme vyráběli po odpočinku. Odpoledne 
jsme se rozloučili a zdálo se nám to nějaké 
krátké :). Celý týden byl báječně strávený 
čas plný hravosti, radosti a inspirace. 

Tématem druhého tábora byla voda. 
Putovali jsme s kapkami vody do vodní-
ho království. Strážce Jestřábího potoka 
vyvolával u hořícího ohně vodní bytos-
ti, které nám každé ráno prozradily své 
tajemství. Celý týden nás doprovázela 
vodní víla Kapka, která nás postupně se-
znamovala se svými kamarádkami. První 

den nás navštívila vodní víla Kapička a po-
věděla nám o vodě, kde všude se nachá-
zí a jak je pro náš život důležitá. Děti 
se pak rozběhly obdivovat krásu ranní 
rosy. Další den s sebou Kapička přinesla 
mnoho dalších papírových kapiček, kte-
ré rozdala mezi děti, a ty se rázem staly 
také kapičkami. Kapičky spojily své síly, 
vytvořily pramínky, potůčky a za dopro-
vodu skladby Vltava Bedřicha Smetany se 
spojily v plynoucí řeku – řeku Mohelnici, 
ke které jsme se s dětmi vydali. U řeky 
jsme si užívali horkého dne, děti stavěly 
přehrady, pouštěly lodičky, dováděly na 
lanových překážkách. 

Ve středu nám víla Kapička pomoh-
la, abychom se spojili a vytvořili silnou 
řeku, která doplula až do moře. Při tomto 
putování nás doprovázela mořská panna 
a žralok. U moře jsme okusili, jak chutná 
slaná mořská voda, viděli delfína v životní 
velikosti a byli obdarováni mušličkami. 
Děti nejvíce zaujaly velryby. Moc jsme si 
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Rosteme s dětmi a tvoříme
V loňském školním roce náš spolek 

uspořádal celkem osm tvořivých setkání. 
Ve spolupráci s obcí Raškovice, raškovic-
kou knihovnou a klubem seniorů jsme se 
jednou měsíčně setkávali při rozmanitých 
rukodělných činnostech společně s ba-
bičkami, maminkami, tetičkami i tatínky. 
Naším hlavním cílem je setkávat se napříč 
generacemi při tvořivých činnostech, při-
pomínat si tradice našich předků a pře-
dávat, ukazovat je našim dětem a aktivně 
je do tvoření zapojit. V letošním školním 
roce pokračujeme, vždy jednou měsíčně 
v kulturním středisku Raškovice, a letos 
i s podporou Nadačního Fondu Hyun-
dai a Nadace Open Society Fund Praha. 
V září jsme tvořili na téma babí léto, v říj-
nu budeme tvořit z přírodních materiálů, 
které nabízí podzimní příroda, a vyrábět 
si lucerničky. V dalších setkáních se mů-
žete těšit na tvoření ze šustí, z pedigu, 
ovčí vlny, výrobu štěstí, tkaní, drátkování, 

zdobení kraslic, muzicírování a mnohé 
další, společně s tvořivými ženami z klubu 
seniorů a dalšími šikovnými Raškovjany. 
Jste všichni srdečně zváni!

Místní knihovna Raškovice  

Rosteme s dětmi, z. s. & Lesní klub Jasánek  
 

vás srdečně zvou na společné tvoření  
na téma  

PODZIMNÍ LUCERNIČKY 

   

 

 čtvrtek 12. října 2017 
16.00 - 17.30 hodin 

Kulturní středisko Raškovice 
 

Lektorky: Soňa a Vlaďka 
S sebou: sklenice, přezůvky  

 
Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu 
Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. 

  

Hledáme zdravě vařící maminku 
do Lesního klubu Jasánek 

v Krásné. 

tel.: 727 813 440

neuměli představit, jak jsou velké, ale díky 
50 m pásma, mnoha roští, klacků a pra-
covitých rukou jsme vytvořili Plejtváka 

obrovského. Když se děti spojily, vytvo-
řily i jeho mládě, a tak si pluli společně 
maminka i miminko velryba, bok po boku 

naším smrkovým mořem… 
Další dny jsme zažívali krás-
ná dobrodružství s duhovou 
královnou, vílou páry i le-
dovou královnou. Postupně 
děti prošly celým koloběhem 
vody, zažily a dozvěděly se 
mnohé, tvořily, dělaly poku-
sy. Byl to úžasný a naplněný 
týden.
Jožka Lekki, průvodce LK Jasánek
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Centrum společných služeb v roce 2017 
 
Centrum společných služeb (CSS) je servisní organizace sloužící občanům regionu a starostům obcí 
v území Regionu Slezská brána, která zahájila činnost 1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst a 
obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Projekt bude probíhat 
do 31. června 2020.  
 

Aktivity Centra v první polovině roku 2017 
 
Změna sídla DSO Region Slezská brána 

- ve shodě se schváleným Dodatkem č. 1 Stanov svazku obcí Region Slezská brána byla uskutečněno 
přenesení sídla z města Šenova do města Paskov. Nová adresa svazku je nyní Nádražní 700, 739 21 
Paskov. Adresa CSS zůstává beze změny. 

Změna loga RSB 

- v dubnu bylo rovněž pozměněno logo DSO Region Slezská brána. Podoba otevřené zlaté brány se 
slezskou orlicí na modrém pozadí zůstala, ale z brány zmizely jména obcí. Nové logo tak reflektuje 
skutečnost, že se dobrovolný svazek obcí rozšířil v roce 2016 na 16 obcí a výčet obcí by v logu již 
nebyl grafický vhodný. 

Rozšíření nabídky služeb CSS o agendu - veřejné zakázky 

- v souvislosti s rozšířením kompetencí CSS a nabídkou služeb obcím v regionu Slezská brána, bylo 
posíleno zázemí Centra o Specialistu na veřejné zakázky. V tomto ohledu bude nabídka Centra 
rozšířena městům a obcím Regionu Slezská brána o služby týkající se veřejných zakázek. Konkrétně se 
jedná o zpracování zadávací dokumentace, účast při otevírání obálek, správa nebo pomoc při 
administraci profilu zadavatele a jiné poradenství týkající se veřejných zakázek. 

Z již probíhajících aktivit lze uvést: zpracování zadávací dokumentace na vydání knihy a revizi 
elektrospotřebičů. Tržní konzultace a zpracování dokumentů ke společné veřejné zakázce na 
zpracování Průkazů energetické náročnosti budov. Správa profilu zadavatele veřejných zakázek obce 
Morávka a ZŠ Morávka. A kontrola správnosti již zpracovaných zadávacích dokumentací. 

Aktualizace webových stránek a facebook 

- webové stránky Regionu Slezská brána byly doplněny o novou sekci – Dokumenty RSB, kde lze 
dohledat veškeré schvalované dokumenty svazku obcí, které podléhají povinnému zveřejňování 
podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Region Slezská brána 
tak splňuje zákonné normy, které umožňují občanům nahlížet a vyjadřovat se k rozpočtovým 

II. / 2017 
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záležitostem svazku obcí RSB. Všechny zde uvedené dokumenty jsou pak v písemné podobě 
k nahlédnutí na adrese Centra: Nádražní 38, 739 21 Paskov. 

- koncem dubna byl po přechozí poradě se zástupci kulturních zařízení i se starosty obcí zaveden 
Facebookový profil „Kultura Slezské brány“. Je zaměřen na propagaci kulturních, popř. jiných 
společenských akcí (např. sportovních).  Facebook je od svého zavedení poměrně často využíván. 
Měsíčně se na něj umísťuje okolo 20 příspěvků. Z evidence návštěv jednotlivých příspěvků je zároveň 
zřejmé, že je zájemci o informace využíván. Jednotlivé články oslovují od desítek po stovky zájemců. 
Nejvíce zaujaly příspěvky o Obecním dni v Řepištích (579 oslovených), Letním koncertu koncertů 
Moravskoslezské Sinfonietty v Řepištích (389 oslovených) a Oslavách 750. výročí Paskova, které 
proběhnou až v září (ke konci července zatím 340 oslovených). Nejjednodušší formou pro ty, kteří 
s facebookem začínají pracovat, ale běžně využívají internet, je přístup přes web Regionu Slezská 
brána www.slezskabrana.cz, kde je u dolního kraje úvodní stránky ikona s názvem facebook. Po jejím 
odkliknutí se facebook „Kultura slezské brány“ zobrazí. 

 Soutěže pro žáky základních škol  

V této oblasti proběhly následující sportovní akce: 

Branný závod žáků 2. stupně v Raškovicích – 12. 5. 2017 
Lehkoatletické závody žáků 2. stupně ve Vratimově - 26. 5. 2017 
Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně ve Frýdku-Místku (ve spolupráci s dobrovolným 
svazkem obcí Olešná) – 16. 6. 2017 

 
Dále proběhla také vědomostní soutěž žáků základních škol, a to 28. 4. 2017. Organizoval ji tradičně 
Dům dětí a mládeže Vratimov. Letos se uskutečnila v paskovském kině. 
 
Informace o těchto akcích – tj. především výsledky – jsou zveřejňovány na webu 
www.slezskabrana.cz v odkaze „Archiv akcí DSO RSB“ nebo také pod „čtvercovou ikonou“ Ostatní 
aktuality. 
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pokračování na straně 26

 

Akce pro seniory 

Společně s vědomostní soutěží pro žáky proběhla také akce pro seniory. Letos neměla na základě 
přání seniorských týmů soutěžní charakter. Senioři v ní pouze prezentovali. Předmětem bylo 
představení svých obcí. Na závěr proběhlo společenské setkání s malým občerstvení. Právě tato 
forma se seniorům zamlouvala a je perspektivní i pro budoucí ročníky. 

Školení 

Na základě požadavků starostů byla zorganizovaná tři školení: 

- 27. 4. 2017 v Šenově proběhlo školení „Odpovědnost zřizovatele jednotky SDH pro starosty 
obcí“ při účasti 13 osob 

- 23. 5. 2017 v Paskově školení na téma „Pravidla rozpočtové odpovědnosti při účasti 15 osob 
- 24.8. 2017 školením na téma „Novela zákona o střetu zájmů a předpisech souvisejících“ při 

účasti 17 osob 
 

Z účasti i reakcí starostů je zřejmé, že oblast školení je perspektivní oblastí aktivit DSO i do budoucna. 

 
V druhé polovině roku 2017 se počítá s realizací následujících akcí: 
 

- Propagace propagaci kulturních a jiných společenských akcí prostřednictvím jejich 
zveřejňování na webu DSO 

- Realizace projektu „Vzájemnou spoluprací ke vzájemnému poznání Pszczyna – Paskov“.  
- Organizace Dne regionu Slezské brány a Olešné 7. října 2017, který bude zaměřen především 

na propagaci místní kultury, řemeslníků, výtvarníků a producentů potravinářských a 
zemědělských produktů a proběhne tradičně v prostorách zámeckého areálu v Paskově. 

- Podílení se na sportovní akci obce Raškovice: „Raškovický čtvrtmaraton“ 
- Společné plnění veřejné zakázky zájmových obcí na zpracování Průkazů energetické 

náročnosti budov. 
- Soutěž veřejné zakázky na mobilní telekomunikační služby. 
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CSS je kontaktním místem pro občany 

 
CSS přijímá podněty občanů k rozvoji území DSO. Občané obcí se mohou u CSS vyjadřovat 
k projektům uvedeným v akčním plánu. V případě omezené dostupnosti obecního úřadu se na CSS 
mohou občané obrátit v případě řešení např. havárie, poruchy apod. Občané se mohou obracet na 
CSS ve věci poradenství. 
 
 
Kde nás najdete? 
 
Centrum společných služeb     Provozní doba CSS: Po: 7.00 – 17.00 
Nádražní 38         Út-Pá: 7.00 – 14.30 
Paskov 739 21 
 

kontaktní osoba:  Vítězslav Klega (manažer CSS) 
   tel: 601 333 773 
   email: v.klega@seznam.cz 
 
V neposlední řadě CSS shromažďuje dostupné informace o veřejných službách v obcích Regionu 
Slezská brána. Kromě zpravodaje CSS a aktualizovaného znění přehledu veřejných služeb, informuje o 
svých aktivitách a chystaných projektech také na webu DSO RSB http://slezskabrana.cz v sekci 
Centrum společných služeb. Internetové stránky CSS v rámci své činnosti rozšiřuje a aktualizuje o 
čerstvé informace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj Centra společných služeb při DSO Region Slezská brána připravuje v půlroční periodě tým jeho zaměstnanců: 
 Vítězslav Klega (manažer CSS),  

Ing. Miroslav Lysek (specialista CSS) 
Mgr. Tomáš Řeha (specialista CSS) 
Bc. Kristýna Sochová (Specialistka na veřejné zakázky) 

 
 Zpravodaj je veřejnosti k dispozici na webových stránkách DSO Region Slezská brána www.slezskabrana.cz v odkaze 
„Centrum společných služeb“, pododkaz „Informační zpravodaj“. 
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SENIOŘI V OÁZE ZDRAVÉHO 
A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA

V celém vzdělaném světě se ví, že jóga 
pomáhá zpomalovat stárnutí a dokonce 
dokáže zabránit, aby některé nemoci 
do těla vnikly. Tyto informace využívá-
me ve Frýdku-Místku, kde z původního 
jednoho kolektivu seniorů jsou dnes tři 
skupiny. Senioři zde nalezli zde přátele, 
se kterými se vzájemně rádi společně 
setkávají, dozvídají se informace a dopo-
ručení, která uplatňují v každodenním ži-
votě, posilují své tělesné i duševní zdraví. 
V podzimním cyklu kurzů otevíráme tuto 
možnost i v Raškovicích. Své mnohaleté 
zkušenosti zde bude předávat zkušená 
lektorka, doktorka medicíny, Zdenič-
ka Šenšelová, která nadále pomáhá 

potřebným a rovněž sdílí své zkušenosti 
s těmi, kteří o to mají zájem. Srdečně Vás 
zveme, věříme, že ze společných setkání 
budete mít radost i užitek. 

PODZIMNÍ CYKLUS PRAVIDELNÝCH KURZŮ
V OÁZE ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO 
ŽIVOTA (Raškovice 241) ZAČAL 
V TÝDNU OD 18. ZÁŘÍ.

Novinkou je kurz pro seniory v příznivé denní době 
a sauna ve spojení s oblíbenou, hlubokou relaxační 
technikou, jejíž principy jsou doporučovány a využí-
vány v praxi lékařů i psychologů. 

Více informací na www.joga-karakal.cz , mailem na joga-karakal@seznam.cz po-
případě na telefonním čísle 737 617 841.   Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV) 

Závěr sezóny 2016/2017
V červnovém čísle zpravodaje jsme informovali o výsledcích jednotlivých družstev 

v sezóně 2016/2017. Do uzávěrky tehdy nebyly známy konečné výsledky mladšího 
žactva okresní soutěže trojic Letního poháru Lumíra Hajduška, okresní soutěže mužů 
a turnaje v barevném minivolejbale v Ostravě.

FESTIVAL BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU 29.7. 2017 OSTRAVA
při příležitosti Finále World Grand Prix

Děti celý den strávili soutěžemi a volej-
balem v areálu VŠB. Dokonce si společně 
zahrály a vyfotily také s reprezentantkami 
ČR, které se přijely na turnaj v barevném 
minivolejbale podívat. Večer jsme shlédli 
v hale Sarezy v Ostravě Porubě utkání žen 
mezi ČR a Polskem. 

ČERVENÁ KATEGORIE
5. místo - Hlisnikovská Ludmila, Hostačná 
Veronika
MODRÁ KATEGORIE – CHLAPCI
3.místo - Garba Tomáš, Kožušník Walde-
mar, Dorociak Dominik
MODRÁ KATEGORIE – DÍVKY
1.místo - Smítalová Tereza, Andrlová Ven-
dula, Hyrníková Pavlína

Sport v Raškovicích

LETNÍ POHÁR L. HAJDUŠKA – OKRESNÍ SOUTĚŽ TROJIC ML. ŽACTVA
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Konečná tabulka 2017

Po-
řadí

Družstvo

Body

17.4. 4.5. 18.5. 25.5. 8.6. 22.6.
Cel-
kem

1. GreenVolley Beskydy A 20 20 20 20 20 20 120

2. Red Volley Fn/O A 19 19 19 17 16 19 109

3. VK Raškovice A 16 16 18 18 17 16 101

4. Green Volley Beskydy B 15 14 16 19 19 17 100

5. VK Beskydy Frýdlant A 18 18 17 15 15 15 98

6. VK Raškovice B 11 12 15 16 18 18 90

7. ZŠ Kunčice,holky 14 15 14 14 14 14 85

8. ZŠ Kunčice, kluci 17 17 13 10 12 13 82

9. TJ Sokol Palkovice 12 11 11 12 13 12 71

10. ZŠ Brušperk 6 8 12 13 10 10 59

11. SK Metylovice            13 13 9 7 7 8 57

12. GV Beskydy C 10 10 10 11 9 5 55

13. RV Frýdlant B          9 9 6 8 11 11 54

14. RV Frýdlant C              8 6 8 9 5 2 38

15. VK Beskydy FnO B 7 7 5 4 6 7 36

16. GV Beskydy D 3 4 7 6 8 7 35

17. ZŠ Hnojník 2 3 4 5 3 3 20

18. ZŠ Janovice               5 5 2 0 4 6 22

19. VK Beskydy FnO C    4 2 3 3 2 4 18

20. VK Beskydy FnO D    1 1 1 2 1 1 7

Soupisky:
VK Raškovice A: Blahutová A., Garbová A.,Kotásková B., Michna M., Sonnek M., 
Smítalová T.
VK Raškovice B: Andělová V., Luxová M., Macková B., Rusňáková N., Popelková K., 
Strašidlová V.
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OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
Konečná tabulka 2016/2017

p. družstvo
utká-

ní
V3 V2 P1 P0 sety míče body

1. VK Raškovice 20 15 3 0 2 55:17 1708:1435 51

2. SK Třanovice 20 13 3 3 1 55:22 1764:1482 48

3. TJ Sokol Nýdek 20 8 5 3 4 47:33 1747:1648 37

4. VK Karviná 20 9 2 4 5 45:36 1790:1676 35

5. TJ Sokol Palkovice 20 10 0 3 7 37:35 1600:1505 33

6. Tělocvičná jednota 
Sokol Staříč 20 7 3 2 8 36:39 1575:1559 29

7. TJ Sokol Mosty 
u Jablunkova 20 6 2 6 6 38:41 1715:1578 28

8. TJ Sokol Frýdek-Místek 20 6 1 2 11 26:43 1502:1498 22

9. Red Volley Frýdlant 
nad Ostravicí 20 4 2 0 14 27:48 1493:1677 16

10. TJ Sokol Hnojník 20 4 1 0 15 21:48 1418:1574 14

11. TJ TŽ Třinec 20 4 2 1 3 -10 21:46 824:1504 7

Soupiska: Biolek J., Biolek V.,Bohačík V., Carbol M., Hadáček M., Kolář A., Novotný 
S., Rajnoch D., Skotnica V., Sonnek J., Stříž M., Šprla J., Taichman P., Vrubel L.

VÝSLEDKY TRADIČNÍCH VOLEJBALOVÝCH TURNAJŮ

MALÁ CENA BESKYD 17.6.-18.6.2017

Žačky, žáci, kadetky+juniorky, kadeti+junioři

Turnajů se po oba dny účastnilo 
celkem 40 družstev. V sobotu přijelo 
19 družstev žákyň a 9 družstev žáků 
a v neděli 11 družstev juniorek a kade-
tek. Bohužel turnaj juniorů byl zrušen, 
přihlášena byla jen 3 družstva (Green 
Volley Beskydy A, B a Raškovice). V so-
botu družstva hrála ve tříčlenných sku-
pinách na dva hrané sety do 25 bodů, 
se začátkem stavu 10:10. Čtvrtfinálová, 
semifinálová a finálová utkání se již hrá-
la na 2 vítězné sety.  Vzhledem k poča-
sí se po oba dny hrálo ve víceúčelové 
hale. Celkem bylo odehráno v sobotu 

41 utkání v kategorii žaček a 20 utkání 
v kategorii žáků. V neděli bylo odehráno 
celkem 26 utkání.

Hráčům a hráčkám včetně jejich tre-
nérům děkujeme za účast !!!

O hladký průběh turnajů se postarali 
členové VK Raškovice, kteří zabezpečili 
po oba dny občerstvení pro hráče i divá-
ky, zapisovatele, vedení turnaje, rozhod-
čí. Všem, kteří se podíleli na organiza-
ci turnaje moc děkujeme za obětavou 
práci!!!
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ŽAČKY - 40. ročník
Celkové pořadí družstev:
1. TJ Ostrava A
2.  KV Kopřivnice A
3. TJ Sokol F-M B
4. TJ Frenštát p./R. 
5. VK Beskydy Frýdlant n/O 
6. VK Valašské Meziříčí 
7. KCM-výběr Moravsko-slezského kraje
8. Volleyball club Kroměříž A
9. VK Raškovice A
10. TJ Sokol F-M A
11. TJ Sokol Stará Bělá A
12. TJ Ostrava B
13. KV Kopřivnice B
14. Slezan Orlová
15. TJ Sokol Stará Bělá B
16. TJ Sokol FM, ml. žačky
17. Volleyball club Kroměříž B
18. TJ Sokol Palkovice
19. VK Raškovice B, (4.-6.třída)
      
ŽÁCI - 46.ročník
Celkové pořadí družstev:
1. Blue Volley Ostrava B
2. Green Volley Beskydy (F.-Místek)
3. VK Valašské Meziříčí
4. Red Volley Frýdlant n/O
5. Blue Volley Ostrava A
6. KV Kopřivnice 
7. VK Raškovice
8. Blue Volley Ostrava D
9. Blue Volley Ostrava C
 
KADETKY+JUNIORKY - 19.ročník
Celkové pořadí družstev:
1. TJ Sokol Frýdek-Místek
2. Volejbal Přerov
3. TJ Ostrava A
4. TJ Ostrava,kadetky
5. VK Valašské Meziříčí
6. TJ Hlučín
7. TJ Ostrava B
8. VK Beskydy Frýdlant n/O
9. VK Raškovice
10. TJ Frenštát p/Radh.
11. Polanka nad Odrou
12. Palkovice
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TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 15. 7. 2017
V sobotu 15. 7. 2017 proběhl 10. roč-

ník volejbalového turnaje smíšených 
družstev. 

Letošního ročníku se zúčastnilo cel-
kem 11 týmů.

Vzhledem k předpovědi počasí (v so-
botu měly být dešťové přeháňky) jsme 
turnaj přemístili do sportovní haly v Raš-
kovicích.

Týmy byly rozděleny do tří skupin, 
hrálo se na zkrácené sety do dvaceti 
bodů, aby si všechna družstva dostateč-
ně zahrála. Každý tým byl za své snažení 
odměněn cenou. Hlavní ceny a poháry 
získala družstva na prvních 4 místech.

Vítězem 10. ročníku tohoto turnaje 
se podruhé v historii stalo družstvo Raš-
kovic.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu turnaje smíšených 
družstev.
 

Konečné pořadí týmů:
1. Raškovice (Verča, Petra, Alča, Jirka, 

Vojta, Dalibor, Jakub, Standa)
2. Jaryny
3. Hypnotour
4. Radegast
 
Na dalších místech se umístila tato druž-
stva:
Pozdní sběr, Dan Team, Mlátičky, Citrus, 
Tatran Turček, S.T.O.H., Kalamita

POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA - 31. ROČNÍK 
turnaje žen a juniorek 19.8.2017

Turnaje se v sobotu zúčastnilo celkem 
17 družstev žen a juniorek. Zúčastnila se 
mimo jiné také extraligová družstva žen 
a juniorek ze Šternberku, Ostravy a TJ 
Sokol Frýdek-Místek.

Turnaj byl zahájen v 9.00 hodin před-
sedou VK Raškovice Zbyňkem Sonn-
kem a starostou obce Raškovice Jiřím 
Blahutou. Družstva byla rozdělena do 

3 čtyřčlenných skupin a 1 pětičlenné 
skupiny. Vedení turnaje vzhledem k před-
povědi počasí zvolilo systém hry na dva 
hrané sety do 25 bodů bez rozdílu dvou 
se zahájením každého setu za stavu 5:5. 

Turnaj se odehrál na 4 antukových 
kurtech za příznivého volejbalové poča-
sí. Okolo 15.00 hodin přišla půlhodinová 
přeháňka, avšak po ní byl turnaj zdárně 
dokončen. Finálová utkání, které sehrály 
výše zmíněné extraligové týmy žen. Areál 
byl přístupný široké veřejnosti a my dě-
kujeme divákům za hezkou atmosféru. 
V areálu bylo k dispozici občerstvení - 
guláš, zelňačka, grilované klobásy, párky 
v rohlíku, sladkosti...Turnaj byl ukončen 
v cca 17.30 hodin. Družstva na prvních 
čtyřech místech obdržela diplomy, pohá-
ry a věcné ceny.
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MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA - 58. ROČNÍK  
turnaje mužů a juniorů 20. 8. 2017

V letošním ročníku s mezinárod-
ní účastí se turnaje zúčastnilo celkem 
21 družstev mužů a juniorů. Turnaje 
se účastnila mimo jiné ligová družstva 
mužů z Žiliny (SK) a Rybniku (PL). Veli-
ce kvalitní utkání sehrála družstva Black 
Volley Beskydy, VŠB a Volejbal OSTRA-
VA.

Turnaj byl zahájen v 9.00 hodin před-
sedou VK Raškovice Zbyňkem Sonnkem 
a starostou obce Raškovice Jiřím Blahu-
tou. Družstva byla rozdělena do 4 čtyř-
členných skupin a 1 pětičlenné skupiny. 

Vedení turnaje vzhledem k počtu druž-
stev zvolilo systém hry na dva hrané sety 
do 15 bodů bez rozdílu dvou. Turnaj se 
odehrál na 3 hřištích v nové sportovní 
víceúčelové hale v Raškovicích. Prostory 
haly byly přístupný široké veřejnosti. Po 
celou dobu bylo dispozici občerstvení 
- guláš, zelňačka,globásy, párky v ro-
hlíku, sladkosti, pivo, limo,...Turnaj byl 
ukončen v 19.00 hodin předáním cen. 
Družstva na prvních čtyřech místech ob-
držela diplomy, poháry (VK Raškovice) 
a věcné ceny od sponzorů (Silvini, Jewa).

Celkové pořadí všech družstev:
1.  Šternberk-ženy
2.  TJ Sokol Frýdek-Místek - ženy
3. Ostrava A- ženy
4.  Ostrava B - ženy
5.  TJ Sokol Frýdek-Místek - juniorky
6.  Ostrava - juniorky
7.  Šternberk - juniorky
8.  Lipník (Ostrava) - ženy
9.  Polanka n/O - ženy
10.  Raškovice - ženy
11.  Hnojník - ženy
12.  Ročo (Ostrava)-kadetky
13.  Žužo (Ostrava) - kadetky
14.  TJ Sokol Frýdek-Místek B – k-ky

15.  TJ Sokol Frýdek-Místek A- k-ky
16.  Orlová
17.  Baška
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Celkové pořadí všech družstev:
1. Rybnik B(PL) -muži
2. Black Volley Beskydy - muži
3. Volejbal Ostrava - OU - muži
4. Lignum Morávka - muži
5. Rybnik A(PL) - muži
6. Žilina A(SK) - MUŽI
7. Volejbal Ostrava - muži
8. VŠB Ostrava A

Na dalších místech se umístila družstva:
VAMOZ Rafa, VK Ostrava A – junioři, Palkovice A, Žilina B, Palkovice B, VK Ostrava 
B, Green Volley Beskydy-junioři, Kojetín A, VŠB B, Metylovice, Kojetín B – junioři, 
Green Voley Beskydy – kadeti, Raškovice - muži

Sezóna 2017/2018

Mládež
V následující sezóně 2017/2018 budou opět probíhat tréninky přípravky, mladšího 
a staršího žactva, tréninky žen a mužů. Budeme se účastnit pravidelných mistrovských 
okresních a krajských soutěží mládeže i dospělých. Přípravka se zúčastní turnajů 
v barevném minivolejbalu, které budeme pro naše nejmenší také pořádat. 

Do volejbalového klubu VK Raškovice z.s. je možné se přihlásit  
nejlépe u vedoucích trenérů příslušné kategorie v průběhu měsíce září přímo 
na tréninku. Přípravka 1.-5.třída začíná trénovat v pondělí 11. ZÁŘÍ 2017

Stále přijímáme nové zájemce,
 kteří mají vztah ke sportu a k volejbalu zvlášť. Přijďte s dětmi mezi nás, 

během měsíce září a října třeba jen na zkoušku.

Tréninky budou pro všechny kategorie probíhat 
v září na volejbalových kurtech, 

od října do května ve víceúčelové hale v Raškovicích.

ROZPIS TRÉNINKŮ MLÁDEŽE
Přípravka 1.-3.třída (holky+kluci)
Tréninky budou 1x týdně v pondělí 15.00-16.30 pod vedením M. Muroňové a V. Ku-
rečkové.
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Přípravka 4.-5.třída (holky+kluci)
Tréninky budou 2x týdně pod vedením E. Blahutové a L. Slovákové.
v pondělí a ve čtvrtek 16.00-18.00 

Mladší žactvo 6.-7.třída (holky+kluci)
Tréninky budou 2-4x týdně pod vedením Š.Sonnkové a J.Sonnka
v pondělí 15.00-17.00 a ve čtvrtek 16.00-18.00 (individuální a skupinová herní činnost)
ve středu 7.00-7.45 gymnastika, obratnost od října v malé tělocvičně
v pátek 18.00-19.30 společný herní trénink mladšího a staršího žactva od října v hale

Starší žactvo 8.-9.třída (holky+kluci)
Tréninky budou 2-4x týdně pod vedením Š.Sonnkové a J.Sonnka
v pondělí a ve čtvrtek 16.00-18.00 (individuální a skupinová herní činnost)
ve středu 7.00-7.45 gymnastika, obratnost od října v malé tělocvičně
v pátek 18.00-19.30 společný herní trénink mladšího a staršího žactva od října v hale

Dospělí
V letošní sezóně budeme hrát okresní soutěž mužů, ve které budeme obhajovat vítěz-
ství z předcházející sezóny a regionální volejbalovou ligu smíšených družstev. Ženy 
letos pravidelnou mistrovskou soutěž hrát nebude, tréninky však budou probíhat 
pravidelně v pátek nebo v pondělí od 18.00-19.30 hodin ve víceúčelové sportovní 
hale v Raškovicích.

Rozpis domácích utkání OP muži v roce 2017
 - hraje se 1 utkání na 3 vítězné sety

08.09. 18:00 VK Raškovice -      TJ Sokol Mosty u Jablunkova
15.09. 18:00 VK Raškovice -      TJ Sokol Frýdek-Místek
06.10. 18:00 VK Raškovice -      TJ Sokol Staříč

ASPV 
– cvičení bude probíhat od 12.9.2017 v tělocvičně ZŠ Raškovice v těchto časech

úterý  od 18.30-19.30  zdravotní cvičení s Dájou
středa  od 16.30-17.30 cvičení rodičů a předškolních dětí
       18.00-19.00 břišní tance
čtvrtek  od 19.00-20.00 Zumba

Časy se mohou změnit. Sledujte www.vkraskovice/ASPV

Přijďte si s námi zacvičit a protáhnout svá těla.

Zodpovědná osoba. p. Felcmanová Hana, 773 602 272, h.felcmanova@seznam.cz
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Všechny příznivce volejbalu, rodiče, děti, mládež srdečně zveme na všechny 
utkání hraná v září na volejbalových kurtech a od října ve víceúčelové sportovní 
hale. Vstup je pro všechny zdarma.

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

Fotogalerii z mistrovských utkání, tréninků a turnajů najdete  
na http://vkraskovice.rajce.idnes.cz/    Za VK Raškovice

Šárka Sonnková

Tělovýchovná jednota PRAŽMO-RAŠKOVICE z.s.
Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych před začátkem nové 
sezóny stručně okomentoval dění ve fot-
balovém klubu během letní přestávky. 
Hned po skončení minulé sezóny již tra-
dičně proběhly v našem areálu den Raš-
kovic. Díky všem, kteří se na jejich orga-
nizaci podíleli a pěknému počasí, musíme 
říct, že se Den obce Raškovice podařilo 
důstojně oslavit. Fotbalový klub se snažil 
ke zdárné organizaci přispět a to vzor-
nou přípravou areálu. Byly opatřené nové 
dřevěné desky na lavičky v areálu bufetu 
a opraveno bylo pódium, kde vystupují 
účinkující na dni Raškovic (za finančního 
přispění obce Raškovice). Během léta 
jsme také výrazně investovali do obnovy 
hrací plochy (nákup osiva, hnojiva a dal-
ších přípravků) klub vyšlo na 30 tis. Kč. 
Na všech těchto pracích se podíleli všich-
ni, kteří léta dobrovolně a nezištně pod-
porují svůj klub a patří jim za to velký dík. 
Speciálně bych chtěl vyzdvihnout práci 

Jirky Ruska, který všechny činnosti ko-
ordinoval. 

S loňskou sezónou se přišly rozloučit 
spolu s našimi benjamínky i jejich rodiče. 
Bylo fajn sledovat soupeření generací, 
kdy se na hřišti postupně utkali naši žáč-
ci jak se svými tatínky tak i maminkami. 
Zvlášť toto utkání bylo vypjaté a mělo svůj 
náboj.

Ale pojďme k tomu co nás čeká a to 
je nová sezóna 2017/2018. Nejprve bych 
se věnoval nejvyšší kategorii a to mužům. 
Vzhledem ke špatným jarním výsledkům 
našeho týmu mužů, kdy bylo cílem umís-
tění do 3. místa, došlo ke změně na tre-
nérském postu, kde Honzu Šponiara vy-
střídal Karel Slíva. Tento zkušený trenér 
působil především v mládežnických cel-
cích Frýdku Místku a poté v Sedlištích. Cí-
lem pro letošní sezónu je rovněž umístění 
na předních místech tabulky. Dále došlo 
k rozsáhlým změnám v kádru, kdy náš 
tým z různých důvodů postupně opustili Den Raškovic 2017
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tito hráči: Jan Kovács (Řepiště), Adam 
Šponiar (Baška), David Baran (Baška), 
Dominik Pánek (Dobratice), Dominik Hill 
(Staré Město), Jan Šponiar (Fryčovice), 
Pavel Šalata (ukončení činnosti). Všem 
odchozím děkujeme za jejich působení 
v našem týmu. Tito hráči by měli být na-
hrazeni novými příchozími, kterými jsou: 
Vojtěch Uher (Frýdek Místek), František 
Végh (Baška), Ondřej Janošec (Frýdlant 
n.O.), Ilir Preči (Frýdlant n.O.), Ervin Ko-
žár (Petřvald n.M.), Alexander Wojčík 
(Frýdek Místek), Pavel Slavík (Chlebo-
vice). Během letní přestávky jsme ab-
solvovali dvě přátelská utkání, kdy jsme 
vyhráli poměrem 3:2 (Kožár, 2x Végh) 
v Ostravici a v generálce na sezónu jsme 
utrpěli porážku 1:2 (Preči) ve Vřesině. 
Nutno podotknout, že došlo k pozitivní 
změně co se týče přístupu hráčů k tré-
ninkům, kdy účast byla vždy minimálně 
10ti hráčů.

SOUPISKA MUŽSTVA MUŽŮ
Brankáři: Vojtěch Uher, Roman Platoš
Obránci: Michal Šimek, Ondřej Kacíř, 
Robin Koláček, Pavel Slavík, Petr Vítek

Záložníci: Jiří Musálek, Ondřej Janošec, 
Ervin Kožár, Adam Vojkovský, Dominik 
Blahuta, Alexander Wojčík, Radek Juřica, 
Mikyska Michal, Tomáš Žáček
Útočníci: Richard Feike, Ilir Preči, Franti-
šek Végh, Pavel Novák
Trenér: Karel Slíva, vedoucí družstva: 
Roman Vojkovský

Novou sezónu už muži začali a to v ne-
děli 13.8.2017 domácím zápasem s Toša-
novicemi. Je nutné zmínit, úvodní utkání 
přilákalo i hodně diváků, kteří se přišli 
podívat na atraktivní fotbal. Celkem jsme 
registrovali 200 platících diváků, bez žen 
a dětí. Po experimentu s loňské sezóny se 
nám ukázalo, že neděle je ten správný ter-
mín pro naše domácí zápasy. Níže můžete 
najít rozlosování krajské soutěže mužů, 
spolu s aktuální tabulkou po čtvrtém kole.

Věříme, že nás fanoušci budou hojně 
podporovat i v nové sezóně a my naopak 
pro ně připravíme co nejlepší sportovní 
zážitky. Bude organizovaná rovněž auto-
busová doprava k nejvzdálenějším soupe-
řům. Pravidelně bude na domácích zápa-
sech vycházet bulletin, který vždy přinese 
co nejaktuálnější informace z dění v klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ne 13.08. 2017 17:00  Raškovice 3:1 Tošanovice 
 So 19.08. 2017 17:00 

 

Hnojník 1:2 Raškovice 
 

 

 Ne 27.08. 2017 17:00 
 

Raškovice 4:3 Doubrava 
 

 

 So 02.09. 2017 16:30 
 

Lučina   2:0 Raškovice 
 

 

 Ne 10.09. 2017 16:00 
 

Raškovice : Nýdek 
 

 

 So 16.09. 2017 16:00 
 

Řepiště : Raškovice 
 

 

 Ne 24.09. 2017 16:00 
 

Raškovice : Horní Suchá 
 

 

 Ne 01.10. 2017 15:30 
 

Věřňovice : Raškovice 
 

 

 Ne 08.10. 2017 15:00 
 

Raškovice : Dolní Lutyně 
 

 

 Ne 15.10. 2017 15:00 
 

Loko Petrovice B : Raškovice 
 

 

 Ne 22.10. 2017 14:00 
 

Raškovice : Václavovice 
 

 

 Ne 29.10. 2017 14:00 
 

Inter Petrovice : Raškovice 
 

 

 Ne 05.11. 2017 14:00 
 

Smilovice : Raškovice 
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#  Celková tabulka Z V R P Skóre  B  +/-  
1.  

 

TJ Sokol Věřňovice 4 3 0 1 9:2  9  3  
2.  

 

TJ Sokol Dolní Lutyně 4 3 0 1 10:5  9  3  
3.  

 

TJ Pražmo-Raškovice 4 3 0 1 9:7  9  3  
4.  

 

FK Tošanovice 4 3 0 1 9:7  9  3  
5.  

 

SC Smilovice 4 2 1 1 12:6  7  1  
6.  

 

Lokomotiva Petrovice B 4 2 1 1 7:3  7  1  
7.  

 

Finstal Lučina 4 2 1 1 10:7  7  1  
8.  

 

Baník OKD Doubrava 4 1 1 2 6:7  4  -2  
9.  

 

Internacionál Petrovice 4 1 1 2 7:9  4  -2  
10.  

 

TJ Sokol Hnojník 4 1 1 2 8:10  4  -2  
11.  

 

TJ Depos Horní Suchá 4 1 0 3 3:8  3  -3  
12.  

 

TJ Sokol Nýdek 4 0 2 2 5:9  2  -4  
13.  

 

TJ Sokol Václavovice 4 0 2 2 4:11  2  -4  
14.  

 

TJ Řepiště 4 0 2 2 5:13  2  -4 
 

Domácí zápas s Baníkem OKD Doubrava Venkovní zápas na Lučině

Dorost
Velmi důležitou novinkou pro tento 

soutěžní ročník je, že došlo k obnove-
ní družstva dorostenců, a to zejména 
díky úsilí Honzy Ruska, který organi-
zoval a vedl tréninkové jednotky tohoto 
družstva. Družstvo dorostenců bude ke 
svým soutěžním zápasům nastupovat 

v domácím prostředí vždy jako předzá-
pas mužů. Cílem je konsolidovat tento 
tým a vychovávat hráče pro mužský kádr, 
kdy již v letošní sezóně budou někteří 
hráči zasahovat i do utkání mužů. Kluci 
se ale potřebují sehrát, což ukázala první 
utkání sezóny.
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Kluci to budou mít složité nejen proto, 
že měli někteří rok přestávku, ale i díky 
cestování, protože hrají „polskou“ sku-
pinu a budou často zajíždět na třinecko 

a jablunkovsko. Budeme jim držet palce 
a určitě přivítáme co nejširší podporu ze 
strany rodičův rámci výjezdu na venkovní 
zápasy.

Žáci a přípravka
Naši nejmenší budou začínat své sou-

těže až v průběhu září. Žáci budou hrát 
systémem 6+1 ve Frýdecko-Místecké sku-
pině a přípravka bude hrát opět turnajově, 
kdy během jednoho dne budou absolvovat 
několik zápasů v kratších časových úsecích.

Rádi by jsme zde zmínili velký úspěch 
našich nejmenších fotbalistů, kteří se 

v rámci minulé sezóny stáli frýdecko- 
-místeckým přeborníkem mladších pří-
pravek. Ve svém úspěšném tažení po-
kračovali i na turnaji okresních přebor-
níků, který organizoval moravskoslezský 
fotbalový svaz. Ani v této konkurenci se 
neztratili, když porazili i velkého favorita 
turnaje fotbalisty MFK Karviná.

Rozpis utkání žákovského týmu

datum a čas domácí  hosté skóre
10.9.2017 10:00 Raškovice - Čeladná -- : --
13.9.2017 17:00 Baška - Raškovice -- : --
16.9.2017 10:00 Janovice - Raškovice -- : --
24.9.2017 10:00 Raškovice - Vojkovice/Dobratice -- : --
28.9.2017 10:00 Raškovice - Tošanovice/Hnojník -- : --
30.9.2017 10:00 Palkovice - Raškovice -- : --
8.10.2017 10:00 Raškovice - Sedliště/Lučina -- : --

15.10.2017 15:00 VOLNO - Raškovice -- : --
21.10.2017 11:30 Ostravice - Raškovice -- : --
29.10.2017 10:00 Raškovice - Metylovice -- : --

Rozpis utkání dorosteneckého týmu

datum a čas domácí  hosté výsledek
13.8.2017 14:30 Raškovice - Čeladná 1 : 2 
20.8.2017 14:30 Bukovec - Raškovice 17 : 1
27.8.2017 14:30 Raškovice - Jablunkov 2 : 2
14.9.2017 16:30 Janovice - Raškovice :
10.9.2017 13:30 Raškovice - Dobrá :
16.9.2017 13:30 Palkovice - Raškovice :
24.9.2017 13:30 Raškovice - Nýdek :
1.10.2017 13:00 Hrádek/Milíkov - Raškovice :
8.10.2017 12:30 Raškovice - Sedliště :

14.10.2017 12:15 Vendryně - Raškovice :
22.10.2017 11:30 Raškovice - Písek :
28.10.2017 11:30 Oldřichovice - Raškovice :

4.11.2017 11:30 Mosty u Jablunkova - Raškovice :
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Etapový závod Czech Cycling Tour 
Etapový závod Czech 

Cycling Tour, který v pá-
tek dne 11. 8. 2017 pro-
jížděl částí naší obce 
Raškovice celkově vyhrál 
občan Raškovic čtyřia-
dvacetiletý Josef Černý 
z týmu Elkov Author.

Účastní se dalšího zá-
vodu – mistrovství světa 
v Norsku 24. 9. 2017

http://prim-hodinky.cz/
czech-cycling-tour-2017 
(zde je popsán celý  
závod jak probíhal)

V souvislosti se začátkem školního 
roku a startu mládežnických soutěží 
chceme upozornit všechny rodiče, kluky 
a holky, kteří by měli chuť si vyzkoušet 
fotbal, ať přijdou na tréningy v našem 
areálu. V případě zájmu, prosím kontak-
tujte buď Martina Michnu 739 512 234 
(trenéra přípravek) nebo Richarda Feike-
ho 777 597 765, trenéra žáků, aby jste si 
domluvili termíny, případně vám odpoví 
vaše další dotazy.

I nadále chceme pokračovat ve zkva-
litňování zázemí pro naše mládežnická 
družstva a to zejména materiálovým do-
vybavením jednotlivých družstev. Pro-
střednictvím dotací, které jsme obdrželi 
z Moravskoslezského kraje a ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy se nám 
již podařily získat bezpečné branky pro 
nejmenší a vybavení pro nově vzniklé 
dorostenecké družstvo. S dalšími inves-
ticemi budeme pokračovat, tak abychom 
měli reprezentativně vybavená družstva 
žáků a přípravek i směrem k zimní lize, 
které se budou účastnit. 

Závěrem upozorňujeme všechny fa-
noušky na nové internetové stránky raš-
kovické kopané. Naleznete je na http://
www.fotbalraskovice.cz/ které jsou již 
v provozu. Stránky budeme průběžně 
aktualizovat a doplňovat o další informa-
ce. Budeme rádi, když se na nás obrátíte 
s jakýmkoli nápadem, který by je mohl 
vylepšit. Své nápady prosím zasílejte 
na mailovou adresu fotbalraskovice@
seznam.cz

Předseda TJ Pražmo-Raškovice

Foto našeho úspěšného týmu
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Mezinárodní mistr a vícemistr 2017
Vážení spoluobčané, opět nám uběhl 

jeden rok a naši mladí závodníci a oby-
vatelé Raškovic úspěšně zakončili outo-
dorové - turistické závody v sezóně 2017.

Mistryněmi ČR pro rok 2017 se sta-
ly Kristýna Maťaťová (kategorie starší 
žákyně) a Ema Babulíková (kategorie 
nejmladší žákyně). Na třetího závodníka 
Vítka Maťaťu (kategorie muži A) čekalo 
až 4. místo, i přesto, že je „nejrychlejší 
Raškovjan“.

V sobotu 16. 9. 2017 se v Bílovci konalo 
Mezinárodní mistrovství v turistických zá-
vodech. Tak jako loni, i letos počasí nebylo 
dvakrát přívětivé, ale závodníci se s ním 
i s disciplínami úspěšně poprali, zabojovali 
a dosáhli nádherných výsledků. Na nejlep-
ší umístění dosáhla Ema Babulíková, kte-
rá se stala mezinárodním mistrem a titul 
mezinárodního vícemistra si s 2. místem 
odnesla Kristýna Maťaťová. A náš třetí zá-
vodník? Na toho zbylo „až“ 7. místo. Všem 
budeme držet pěsti pro štěstí i pro další 
sezónu. Nyní závodníky ještě čeká absol-
vování Mistrovství ČR smíšených dvojic 
v Lovosicích a Mistrovství ČR štafet v Kra-
lovicích. Tak i tam jim přejeme úspěšné 
završení celoroční sportovní aktivity.

Srdečně blahopřejeme.
Více informací na  

www.turisticky-zavod.cz



44

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Kulturní den SOPM 13. 8. 2017 – areál Kamenité 
se letos opět vydařil.

Podle ohlasů vyhodnocujeme, že ten letošní kulturní den SOPM byl prozatím 
nejúspěšnější.

Ing. Dana Nováková, starostka obce Vyšní Lhoty
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

Kurzy angličtiny v Pražmě
Angličtina aktivně a komunikativně 
v malých skupinách, s moderními 
výukovými materiály!
 

Angličtina pro začátečníky 
čtvrtek  15:00 – 16:30 5.10. – 21.12.2017 
 

Angličtina pro mírně pokročilé 
úterý  17:00 – 18:30 3.10. – 19.12.2017 
čtvrtek  17:00 – 18:30 5.10. – 21.12.2017 
Každý kurz obsahuje 12 lekcí po 90 min.,  
cena: 2400,- 

 

Angličtina pro děti  
Úterý  15:30 – 16:30 3.10. – 19.12.2017 
Kurz obsahuje 12 lekcí po 60 min., cena: 1800,- 

 

Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, 
tel: 608 608 159 
 

Více o mně na 
navolnenoze.cz/prezentace/eva-kalendova 

Změna času po domluvě možná. Nabízím také 
individuální výuku. 
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SERVIS 
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Pavel Bezecný, Polní 554, F-M
Tel:  736 219 319

- Mountfield, AL-KO, STIGA,  
HONDA, VeGa, aj.

- České zahradní traktory 
Starjet, Challenge, Stiga

www.vybavenizahrady.cz

… neděkujte, pamatujte … 
… vystřihněte, uschovejte …

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

NEHTOVÁ  MODELÁŽ

Andrea Šebestová

Raškovice č. 57

V prostorách za lékárnou

Tel.: 605 106 300

POUZE

TELEFONICKÉ

OBJEDNÁVKY !!!
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

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

 

Volně ložená paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

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

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

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

 

 

 

 
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Uhelné sklady Raškovice 
areál býv. JZD u Stříže 
Raškovice Kamenec 
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                                       Jana Žůrková 
                    OSOBNÍ  WELLNESS  PORADENSTVÍ   
                          
 měření a zpracování kompletní analýzy stavby těla bioimpedanční 

metodou 
 zaměření  - vnitřní výživa  

- sportovní výživa 
- vnější výživa (ucelená kosmetická řada) 

 na vyzkoušení 3-denní balíčky = polopenze na 3 dny 
 určeno pro lidi: 

- kteří by potřebovali shodit nějaká kila 
- zmenšit konfekční velikost o číslo až dvě 
- zpevnit a vytvarovat postavu 
- chtějí vést zdravý životní styl 
- nestíhají jít nebo vynechávají jídla během dne 

 co získáte: 
- wellness bilanci zdarma 
- osobní vedení a podporu 
- řadu výživových doporučení 

 soukromá kancelář ve FM, studio ve Valašském Meziříčí,  
možná osobní návštěva dle předcházející domluvy 

 pište na e-mail:  konzultace.zurkova@seznam.cz 
nebo SMS na 736 436 538  
nebo se přihlaste přes formuláře na webových stránkách    www.novyzivotnistyl.webgarden.cz  www.hubnete.cz/novyzivotnistyl 

       nebo se můžete zajímat o přivýdělek na webových stránkách      
       www.podnikejzdomova.cz/zurkova    www.prijemextra.cz/zurkova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Kadeřnictví u Ondráše 
DÁMSKÉ                                                                  PÁNSKÉ 
Lenka Kaňoková                                                     Dana Tumlířová 
Tel.: 723936774                                                     Tel.: 604963867 
 
Od 1.října 2017 změna                                         Pracovní doba: 
Pracovní doby dámské:                                    
                                                                                  Út: 8:00 – 16:00 
PO: 8:00 – 16:00                                                    Pá: 8:00 – 16:00 
(BEZ OBJEDNÁNÍ)                                                  So: 8:00 – 11:30 
                             
Út-St: na telefonické                                              
            objednání                                                                           Pražmo 90  
 
 

Právní záležitosti
pro občany

a podnikatele

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

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15 – 16,30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv
telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
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Požehnání renovovaného svatostánku  
v kostele sv. Martina ve Skalici

Naše farnost v neděli prožila 
krásnou a mimořádnou slavnost, 
které je možné se zúčastnit pou-
ze výjimečně. Šlo o slavnostní 
požehnání nově renovovaného 
svatostánku, který je součástí pů-
vodního hlavního oltáře chrámu 
sv. Martina ve Skalici. Po odbor-
né renovaci provedené firmou 
Bittner proběhlo požehnání sva-
tostánku právě v neděli 10. září 
2017. Této události se zúčastnili 
jak představitelé statutárního 
města Frýdek-Místek, které na 
renovaci přispělo nemalou částkou, tak 
i představitelé samosprávy okolních obcí. 
Současně byly přítomny hasičské sbory 
ze Skalice, Vyšních Lhot a družební obce 
Žory v Polsku se svými zástavami. Na tuto 
slavnost přijal pozvání i otec Petr Nowicki 
z Baziliky minor Panny Marie ve Frýdku.

Následuje stručný popis restaurátor-
ských prací (dle restaurátorské dokumen-
tace):

Svatostánek s menzou byl fotodoku-
mentován, byly demontovány jednotli-
vé stupně, dřevořezby, svatostánek aj. 
a převezeny do restaurátorského ateliéru. 
V kostele zůstala dřevěná menza.

Na základě sondážního průzkumu, 
rozhodnutí NPÚ a objednatele, byly 

jednotlivé sekundární úpravy postupně 
sejmuty na originál a následně restau-
rovány.

Z architektury byly sejmuty vrstvy 
depozitů, vosků, přemaleb a zoxidované 
úpravy metálem.

Bílá úprava byla pročištěna, vytme-
lena a vyretušována. Odhalené původní 
zlacení bylo doplněno křídou, polimenty 
a vyzlaceno plátkovým zlatem v kombi-
naci lesk a mat a vyretušováno. Ve svato-
stánku bylo obnoveno tapetování a opra-
veno zamykání jednotlivých dvířek.

Menza byla v kostele odstavena, cel-
kově asanována, petrifikována a zpevně-
na.

Z mramorování byly zeslabeny vrstvy 
depozitů, zoxidovaného laku, celek vy-
tmelen, vyhlazen, vyretušován a pojed-
nán ochranným pokostem.

Na závěr byl celek sestaven nazpět 
a byla vypracována restaurátorská do-
kumentace.

Více fotografií je k dispozici na strán-
kách farnosti Skalice: http://farnostskalice.
cz/2017/09/11/pozehnani-renovovaneho-
-svatostanku-s-oltarem/nggallery/page/1
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