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MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE

Z A V Ř E N O

28. 5. – 3. 8. 2018

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY

Výsledky volby prezidenta ČR  26.-27.1.2018    II. kolo
V Obci Raškovice bylo zapsáno ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu 
voličů celkem 1.497 voličů. K volbám se dostavilo 1.022 voličů, což je 68,2 % 
z celkového počtu zapsaných voličů.

Počet vydaných úředních obálek celkem   1.022

Počet odevzdaných úředních obálek celkem  1.021

Počet platných hlasů celkem    1.016

Počet neplatných hlasů celkem            5

Počet hlasů, které obdrželi v Obci Raškovice kandidáti:
1.  Ing. Miloš Zeman                                                        658 hlasů
2.  prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.             358 hlasů
   
CELKEM      1.016 hlasů

Zpracovala: Jana Lepíková

Počet obyvatel Obce Raškovice k 31. 12. 2017

rok 2017 muži ženy celkem

Narození 5 12 17

Přistěhování 19 36 55

24 48 72

Úmrtí 10                              10   20

Odstěhování 15                                    24 39

25 34 59

Počet obyvatel k 1. 1. 2017 …………………………….. 1.853 + 3 cizinci s trvalým pobytem

Počet obyvatel k 31. 12. 2017 ………………………….. 1.866  + 4 cizinci s trvalým pobytem

                                                                                                                         Jana Lepíková
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Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

téměř tři měsíce nového roku jsou 
již za námi. Zima nás po dlouhé době 
proškolila svými arktickými teplotami. 
Doufejme, že byly v letošním roce už po-
slední a pomalu s oteplováním přivítáme 
příchod jara. 

Tak, jako si příroda pod bohatou sně-
hovou nadílkou odpočala a čeká na první 
jarní paprsky k probuzení, doufám že i Vy 
jste si odpočinuli a pomalu se připravu-
jete na Velikonoční svátky, na první jarní 
práce na svých zahrádkách nebo na pro-
cházky probouzející se přírodou. 

Pro nás, tak jako i pro řadu z Vás, 
začala práce hned prvními dny nového 
roku. 

Jak jsem již psal v prosincovém zpra-
vodaji, pokračujeme v administraci při-
pravených nebo schválených projektů 
v rámci MAS Pobeskydí (Místní akční 
skupina). 

Jedná se o dvě žádosti o dotaci na 
„Bezbariérový chodník v obci Raškovice 
SO 103 – III. etapa“ - část od školy ke kapli 
a na „Stavební úpravy mateřské školy“. 

Tyto žádosti prošly bodovým hod-
nocením MAS Třanovice a byly předány 
k další kontrole poskytovateli dotace. Po 
doplnění požadovaných informací byly 
obci schváleny dotace pro obě žádosti 
a zatím čekáme na rozhodnutí poskyto-
vatele dotace. 

V lednu obec vysoutěžila na základě 
výběrového řízení firmu na prodloužení 
kanalizačního a vodovodního řadu na 
Folvarku a projektovou kancelář, která  
zpracuje projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci Obecníku. 

Dále byla zadána studie pro umístění 
chodníku směr Skalice, poté bude výbě-
rové řízení na projektanta na zpracování 
vlastního projektu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       V době, kdy budete číst tyto stránky, 
by měly být namontovány v obci bezdrá-
tové rozhlasy, a pokud v termínu dosta-
neme přidělené vysílací pásmo telekomu-
nikačním úřadem, tak by měl rozhlas už 
i fungovat. 

Dotace je přidělena z Operačního 
programu životního prostředí - protipo-
vodňová opatření, ve výši 2 274 125,-Kč 
z celkových nákladů 3 248 751,-Kč.

Samostatnou kapitolou je odkoupení 
areálu Slezanu Raškovice. Po dvou letech 
jsme byli osloveni majiteli Slezanu, zda 
má obec ještě o odkoupení zájem a znovu 
jsme tedy obnovili jednání. Zastupitelé na 
svém zasedání odsouhlasili odkup celého 
areálu Slezanu.

Doufejme, že jednání dopadnou dob-
ře a v příštím zpravodaji Vás budu moci 
informovat o tom, zda obec Raškovice je 
již majitelem objektu. 

Na závěr Vám všem přeji hezké prožití 
svátků jara.                                            
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ROZPOČET OBCE RAŠKOVICE NA ROK 2018
OBEC RAŠKOVICE

PŘÍJMY
Paragraf Třída Popis Kč

1 Daňové příjmy 27 403 000
2 Nedaňové příjmy 3 926 916
4 Přijaté transfery 2 281 718

33 611 634

VÝDAJE
Paragraf Třída Popis Kč
1014 5 Ozdravování hosp. zvířat (toulaví psi, útulky) 15 000
1019 5 Ostatní zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 53 000
1032 5 Podpora ostatních produkčních činností 10 000
1037 5 Celospolečenské funkce lesů 100 000

2141 5 Vnitřní obchod - restaurace Obecník 9 000
2141 6 Vnitřní obchod - restaurace Obecník 850 000
2212 5 Silnice a místní komunikace 1 210 000
2212 6 Silnice a místní komunikace 100 000
2219 5 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 210 100
2292 5 Dopravní obslužnost 280 000
2310 5 Pitná voda 6 000
2321 5 Odvádění a čištění odpadních vod 352 000
2321 6 Odvádění a čištění odpadních vod 1 500 000

3111 5 Mateřská škola 51 500
3113 5 Základní škola 5 044 250
3113 6 Základní škola 150 000

3314 5 Knihovna 531 000
3316 5 Vydavatelská činnost 230 000
3319 5 Kultura - památník 362 000
3326 5 Místní památky 25 000
3329 6 Ost.záležitosti ochrany památek - farnost Morávka 300 000
3392 5 Kulturní středisko 156 000
3392 6 Kulturní středisko 200 000
3399 5 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 400 000

3412 5 Sportovní zařízení v majetku obce-víceúčelová sportovní hala 1 540 000
3419 5 Ostatní tělovýchovná činnost-TJ, VK, tenis, JUDO,FBC,Karakal 1 170 000
3421 5 Využití volného času dětí a mládeže-malí hasiči, SRPŠ,Military,Linie radosti 125 000
3429 5 Ostatní zájmová činnost - klub důchodců,invalidé,farnost Morávka 110 000
3511 5 Zdravotní středisko, lékárna 200 000

3612 5 Bytové hospodářství 800 000
3612 6 Bytové hospodářství 1 250 000
3631 5 Veřejné osvětlení 527 000
3632 5 Pohřebnictví - hrobová místa Pražmo 70 000
3635 6 Územní plán obce - změna 100 000
3639 5 Územní rozvoj 47 100
3639 6 Územní rozvoj 8 050 000

3721 5 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 42 000
3722 5 Sběr a svoz komunálních odpadů 880 000
3723 5 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad) 730 000
3726 5 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biologický) 6 000
3741 5 Ochrana druhů a stanovišť - dotace ZS Bartošovice 5 000

ROZPOČET NA ROK 2018

Příjmy CELKEM

OBEC RAŠKOVICE
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2219 5 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 210 100
2292 5 Dopravní obslužnost 280 000
2310 5 Pitná voda 6 000
2321 5 Odvádění a čištění odpadních vod 352 000
2321 6 Odvádění a čištění odpadních vod 1 500 000
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3412 5 Sportovní zařízení v majetku obce-víceúčelová sportovní hala 1 540 000
3419 5 Ostatní tělovýchovná činnost-TJ, VK, tenis, JUDO,FBC,Karakal 1 170 000
3421 5 Využití volného času dětí a mládeže-malí hasiči, SRPŠ,Military,Linie radosti 125 000
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3632 5 Pohřebnictví - hrobová místa Pražmo 70 000
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3639 5 Územní rozvoj 47 100
3639 6 Územní rozvoj 8 050 000

3721 5 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 42 000
3722 5 Sběr a svoz komunálních odpadů 880 000
3723 5 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad) 730 000
3726 5 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biologický) 6 000
3741 5 Ochrana druhů a stanovišť - dotace ZS Bartošovice 5 000

ROZPOČET NA ROK 2018

Příjmy CELKEM

3744 6 Protipovodňová opatření 1 100 000
3745 5 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 880 000

4350 5 Domovy pro seniory-Komorní Lhotka,Brušperk 70 000
4357 5 Domovy pro osoby se zdrav.postižením a zvl.režimem 40 000
4359 5 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče-mobilní hospic 11 000
4379 5 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - charita 20 000

5512 5 Požární ochrana - dobrovolná část 925 000
5512 6 Požární ochrana - dobrovolná část 325 000

6112 5 Zastupitelstvo obce 1 250 000
6118 5 Volby prezidenta republiky 64 718
6171 5 Činnost místní správy 6 490 000,00
6171 6 Činnost místní správy 220 000,00

6310 5 Finanční operace 55 000
6399 5 Platby daní a poplatků 900 000
6402 5 Finanční vypořádání minulých let 16 744

41 164 412

8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček (-) 3 672 000

SALDO

8115 PŘÍJMY-VÝDAJE (zapojení zůstatku fin.prostředků u roku 2017) -11 224 778

Jiří Blahuta
starosta

Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2018

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění se stanovují závazné ukazatele vůči cizím subjektům.

FINANCOVÁNÍ

Výdaje CELKEM
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Charita Frýdek-Místek

Sdružení obcí povodí Morávky
Statutární město Frýdek-Místek - přestupky
Svaz měst a obcí ČR
z paragrafu 6171

Region Slezská brána

z paragrafu 4350
Slezská diakonie - SAREPTA Komorní Lhotka
Domov pro seniory Ondráš, Brušperk

z paragrafu 4359
Andělé Stromu života, Nový Jičín
Slezská diakonie - EUNIKA

z paragrafu 4379

Delphinus Delphis

SKP Ostrava - oddíl Judo Raškovice

z paragrafu 3113
Základní a mateřská škola Raškovice - neinvestiční příspěvek

Český zahrádkářský svaz Raškovice
Český svaz včelařů Dobrá
Český svaz včelařů Lubno
Český svaz včelařů Morávka

z paragrafu 3329
Římskokatolická farnost Skalice
Římskokatolická farnost Morávka - dar

z paragrafu 1019

z paragrafu 3419

z paragrafu 1037
Myslivecký spolek Raškovice

TJ Pražmo-Raškovice - fotbal
VK Raškovice - volejbal
TJ Sokol Pražmo-Raškovice - tenis
FBC Pražmo - florbal

z paragrafu 3421

Škola jógy Karakal - dar 

SDH Raškovice 
Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Raškovice
Military klub SAS Raškovice

z paragrafu 3429
Junák - český skaut, středisko Štít Pražmo

z paragrafu 4357

Rosteme s dětmi - lesní klub Jasánek

Linie radosti - dar 

Klub důchodců Raškovice

z paragrafu 3741
Záchranná stanice Bartošovice - dar

z paragrafu 3632
Obec Pražmo - hrobová místa
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4357 5 Domovy pro osoby se zdrav.postižením a zvl.režimem 40 000
4359 5 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče-mobilní hospic 11 000
4379 5 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - charita 20 000

5512 5 Požární ochrana - dobrovolná část 925 000
5512 6 Požární ochrana - dobrovolná část 325 000

6112 5 Zastupitelstvo obce 1 250 000
6118 5 Volby prezidenta republiky 64 718
6171 5 Činnost místní správy 6 490 000,00
6171 6 Činnost místní správy 220 000,00

6310 5 Finanční operace 55 000
6399 5 Platby daní a poplatků 900 000
6402 5 Finanční vypořádání minulých let 16 744

41 164 412

8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček (-) 3 672 000

SALDO

8115 PŘÍJMY-VÝDAJE (zapojení zůstatku fin.prostředků u roku 2017) -11 224 778

Jiří Blahuta
starosta

Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2018

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění se stanovují závazné ukazatele vůči cizím subjektům.

FINANCOVÁNÍ

Výdaje CELKEM
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ORDINAČNÍ  ZMĚNY  LÉKAŘŮ 

MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař, tel.: 733 685 195

6. 4. 2018 Ordinace uzavřena - školení lékařů 

30. 4. 2018 DOVOLENÁ

LÉKÁRNA  RAŠKOVICE

Tel.: 558 692 303

Provozní doba:
Po 7:30 – 15:30
Út 7:30 – 17:00
St 7:30 – 16:30
Čt 7:30 – 13:30
Pá 7:30 – 15:00

Každý čtvrtek rozvoz inkontinenčních pomůcek po okolí zdarma.
V případě připomínek napište zprávu na e-mail: lekarnamariapharm@seznam.cz, 
do Předmětu napište: Lékárna Raškovice. 

Mgr. Jindra Slováčková

ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Přes letní sezónu od měsíce června do září 2018 budou popelnicové nádoby vyváženy 
také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

•  02. 06. 2018 – sobota (22. týden)  14. 06. 2018 – čtvrtek (24. týden)

•  30. 06. 2018 – sobota (26. týden)  12. 07. 2018 – čtvrtek (28. týden)

•  28. 07. 2018 – sobota (30. týden)  09. 08. 2018 – čtvrtek (32. týden)

•  25. 08. 2018 – sobota (34. týden) 06. 09. 2018 – čtvrtek (36. týden)

•  22. 09. 2018 – sobota (38. týden)  04. 10. 2018 – čtvrtek (40.týden)

Od 4. 10. 2018 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden ve čtvrtek.
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Množství separovaného odpadu z obce Raškovice  
v létech 2016 – 2017

Odpad Rok 2016 Rok 2017

Sklo

09,5833 t bílé

0005,82 t tabulové

27,6859 t barevné   

09,3748 t bílé

0004,86 t tabulové

28,9869 t barevné

Plast 39,9393 t 43,06 t

Papír 33,2378 t 35,5996 t

Značení popelnic v roce 2018
Pro letošní rok má známka na popelnici oranžovou barvu a je na ní napsán rok 
2018, vyzvednete si ji na obecním úřadě. 

Popelnice se starou známkou budou naposledy vyvezeny 19. 4. 2018, 16. týden.

Od 3. 5. 2018, 18. týden se budou vyvážet jen popelnice s novým logem 2018.

Sběrný dvůr Raškovice - Pražmo
provozní doba: pátek 14,30 – 18,00 hod.

  sobota  08,00 – 11,00 hod. 

Sazba a splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování,  
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů    

Osoby s trvalým pobytem v obci

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

• splatnost místního poplatku je do 31. 10. 2018

Chataři a chalupáři 

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

• splatnost je do 30. 4. 2018

Děkujeme všem občanům, kteří odpad poctivě třídí.
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Může zde odevzdávat:
- objemný odpad (např. koberce, větší 

kusy nábytku, sedací soupravy, matrace 
a jiné věci, které se nevejdou do popel-
nice)

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

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

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

Tyto odpady zde můžete odevzdávat bezplatně.

Jiný odpad od vás nepřevezmeme.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Dovolujeme si upozornit, že splatnost místního poplatku ze psů je 31. 3. 2018.

Sazba poplatku zůstala stejná:

• za prvního psa    100,- Kč

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

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

Dotazy můžete psát na sekretariat@raskovice.cz. 

POZOR!!!
Dne 30. 3. a 31. 3. 2018 je sběrný dvůr UZAVŘEN – velikonoční svátky.

POZOR!!!
Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr není skládka, ale odpady se zde poctivě třídí. 
Třídění odpadů na sběrném dvoru provádíte sami, pověřený pracovník vám pouze 
sdělí, do jakého kontejneru přijde konkrétní odpad.
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Nevíte kam se starým potravinářským olejem 
z domácností?
Firma EKO-PF spol. s r. o. nám zapůjčila 4 ks nádob o objemu 240 lt. Do těchto nádob 
můžete dávat starý potravinářský olej nebo tuk, ale jen v uzavřených pevných obalech, 
např. v PET láhvích.

Popelnice naleznete na těchto místech:

• sběrný dvůr

• bytové domy – kaple  

• autobusová zastávka „Pošta“

• bistro  
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SBĚR KOVOVÝCH OBALŮ
V prosincovém zpravodaji jsme vás informovali o sloučení sběru a svozu čirého a barev-
ného skla. Jelikož chceme zavést sběr kovových odpadů, vytypovali jsme 5 kontejnerů, 
které sloužily na sběr bílého skla, kontejnery budou přestříkány na šedou barvu a budou 
sloužit na tento sběr.

Sběr KOVOVÝCH ODPADŮ bude zaveden od května letošního roku.

Kontejnery budou mít šedou barvu a budou označeny touto nálepkou:

Stanoviště kontejnerů na kovové odpady:

- Obecník

- pošta

- kaple

- bytový dům čp. 391 - 4

- cukrárna 

Sbírat se budou:

- plechovky od potravin

- nápojové plechovky

- ostatní kovové obaly

- nádoby od kosmetiky 

Martina Taichmanová

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří 

do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklo-
vat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit 
na skládce. 

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, 
ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úspor-
né) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která 
by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit 

lidské zdraví i životní prostředí. Kromě 
rtuti je v úsporných zářivkách obsažena 
i řada druhotných surovin: hliník, mosaz 
a další kovy, které je možné znovu použít 
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou 
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dobrou surovinou například pro zatrav-
ňovací dlaždice či různé plastové kompo-
nenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána 
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako 
technický materiál, nebo dokonce pro vý-
robu nových zářivek. Znovu je tak možné 
pro další výrobu použít 95 - 100 % mate-
riálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou 

úsporkou naložit a kde ji odevzdat k re-
cyklaci, rádi vám poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat starou zá-
řivku v elektro obchodě při nákupu nové. 
Úsporku můžete také odnést do malé 
sběrné nádoby, která je umístěna na obec-
ním úřadě.

Nebo můžete nefunkční zářivku spolu 
s dalším elektroodpadem odvézt do sběr-
ného dvora. Obsluha sběrného dvora ji 
zdarma převezme a vloží ji do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbila.  

EKOLAMP se postará o sběr, svoz 
i recyklaci

Zpětný odběr zářivek pro naši obec 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, kte-
rý v České republice funguje již od roku 

2005. Vytváří síť sběrných míst, přispí-
vá na náklady provozu sběrného místa, 
plně hradí přepravu sběrných kontejnerů 
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. 
Díky tomu ušetří Raškovice finanční pro-
středky, které bychom jinak museli vyna-
ložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 

Prostřednictvím systému EKOLAMP 
se během loňského roku podařilo recyklo-
vat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To 
představuje až 25 kg toxické rtuti, která 
by jinak mohla znečistit vodu o objemu 
dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy 
chránit své zdraví a přírodu našeho města 
a nevyhazujte úsporky do koše.

Více se o problematice nakládání s ne-
funkčními zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz.



14

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Kalendář Raškovjana 2018

1573 bylo v urbáři frýdeckého panství poprvé zmíněno jméno obce Raškovice

1613 v soupisu majetku frýdeckého panství byla uvedena vodní pila v Raškovicích 
pod hraběcí oborou, která ke svému provozu využívala kanál z řeky 
Mohelnice

1633 podle gruntovní knihy Raškovic byl zvolen valašským vojvodou 
(představitelem valašských salašníků) raškovický sedlák Jiřík Muroň. Byl 
také znám svými léčitelskými schopnostmi pomocí jezevčího sádla i mimo 
panství, což ve svém románu Valašský vojvoda zachytil spisovatel Bohumír 
Četyna

1663 vodní pilu pod oborou koupil od vrchnosti Jakub Pachlopník z Raškovic

1673 zemřel raškovický fojt Václav Jež a vdova Kateřina 26. září prodala fojtství 
Jiřímu Hudcovi, synu fojta z Vyšních Lhot

1698 koncem února začala frýdecká vrchnost budovat v Raškovicích panský dvůr 
v rámci snah o vyšší výnosy obilnářství a dobytkářství. Dvůr byl i sídlem 
raškovického fojta a stál v nynějším areálu naší školy. Už jen starší obyvatelé 
obce znají místní pojmenování „Dvorek“ 

1698 v blízkosti velké jelení obory a panského letohrádku na horním konci 
Raškovic  byla postavena kamenná hospoda Zabava, v níž podle pověstí 
tančíval zbojník Ondráš při svých „návštěvách“ Raškovic. V době existence 
železářského hamru na č.14 v Raškovicích v letech 1707-1773 sloužila jako 
jeho správní budova 

Historie ...

Panský dvůr Železářský hamr
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1773 frýdecká vrchnost zastavila činnost železářského hamru v Raškovicích. 
Důvodem ukončení výroby surového železa byl nedostatek dřeva, z něhož 
se pálilo dřevěné uhlí k tavbě rudy, neboť lesy v polesích Morávka a Mohelnice 
byly úplně vykáceny. Železo se totiž v raškovické huti vyrábělo už od roku 1707

1778 koupil Anton Tkáč, papírnický tovaryš z Frýdku, od hraběte Pražmy 
vrchnostenskou papírnu v Raškovicích, která vznikla přestavbou zrušeného 
železného hamru, tedy opět na č.14. Papír se v obci vyráběl až do roku 1849 
a raškovičtí  formani jej v bednách nebo v sudech vozili až do Vídně. Pro 
zajímavost: cesta tam a zpět jim trvala 7 až 10 dnů

1848 propukla epidemie tyfu, na niž v Raškovicích zemřelo 100 osob. 1848 - 7. září 
zrušil císař poddanství a robotu, což přineslo úlevu většině obyvatel obce 

1913 6. dubna byla v obci založena „Besídka venkovského dorostu“, do níž se 
přihlásilo 35 členů  a ti 14. prosince v režii Antonína Matuly, předsedy spolku, 
předvedli své první ochotnické představení „ Nevěsta“ 

1913 1. května byl v obci zřízen poštovní a telegrafní úřad. Do té doby příslušely 
Raškovice k poště na Pražmě. Úřadovnu zřídil ve své vile starosta Josef Adámek

1913 15. srpna byl v obci založen Dobrovolný hasičský sbor. Jeho starostou zvolili 
řídícího učitele Leopolda Koláře

1913 Rudolf Kirchhof se stal jediným majitelem úpravny a bělidla, když svého 
společníka Josefa Adámka vyplatil

1918 26. května uspořádaly všechny spolky v obci velký národní svátek – uctily 
50 let trvání Národního divadla v Praze

1918 28. října byla v Praze vyhlášena samostatná Československá republika

1923 1. října 63 žáků ve dvou třídách zahájilo výuku v Měšťanské škole 
v Raškovicích – v první venkovské měšťance v soudním okrese Frýdek. 
Jejím ředitelem byl ustanoven Filip Koval

1928 1. října začal v obci provozovat lékařskou praxi MUDr. Alfons Juroš. Byl 
lékařem také pro Morávku, Pražmo, Krásnou a Vyšní Lhoty. Z počátku 
ordinoval ve vile továrníka Rudolfa Kirchhofa (dnes OÚ), později si postavil 
dům, v němž naši lékaři ordinují dodnes

1928 Sokol zahájil provoz kina Slávia ve své tělocvičně – dnes sál hotelu Ondráš

1928 28. října si občané Raškovic připomenuli desetileté trvání republiky 
odhalením pamětní desky Raškovjanům padlým v první světové válce na 
budově měšťanky

1933 11. června se na novém sokolském hřišti, které vzniklo při soutoku řek 
Morávky a Mohelnice, konal Dětský den. Děti z obecné a měšťanské 
školy předvedly tance, hry a zpěvy, čímž si všichni přítomní připomenuli 
i desetileté trvání měšťanky

1933 28.října se na počest patnáctiletého trvání Československé Republiky konalo 
slavnostní zasedání obecního zastupitelstva. Poté prošel obcí průvod od 
měšťanské školy k požární zbrojnici, kde byly zasazeny čtyři pamětní lípy
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1933 29. října v rámci oslav vzniku republiky byl ustaven Místní odbor Masarykovy 
ligy proti tuberkulóze s působností pro Raškovice a osm okolních obcí. Jejím 
předsedou byl zvolen ředitel měšťanské školy Filip Koval. Odbor zajišťoval 
bezplatné prohlídky nemocných TBC a jejich umístění v sanatoriích

1943 v dubnu byl gestapem zatčen činovník Sokola Josef Salát za Odbojovou 
činnost proti okupantům. Byl až do konce války vězněn ve Wroclavi

1953 ukončil činnost Sokol a byla založena Tělovýchovná jednota Pražmo-
Raškovice

1953 skončila textilní výroba ve Slezanu 12, v jeho objektu se začaly vyrábět 
akumulátory v rámci národního podniku Pražská akumulátorka Mladá 
Boleslav

1953 v hostinci Zábava byla zřízena lékárna

1963 25. listopadu zemřel řídící učitel v. v. Leopold Kolář, dlouholetý starosta 
obce a funkcionář v řadě spolků

1973 proběhla rekonstrukce našeho kina – došlo k přestavbě sálu na kinosál a byly 
nainstalovány přístroje na širokoúhlé promítání

1973 oddíl kopané dokončil stavbu šaten a sociálního zařízení

1993 v těsné blízkosti Ondráše bylo otevřeno nákupní středisko

1993 1. července bylo založeno Zemědělsko-obchodní družstvo Raškovice

1993 v rámci velké privatizace vznikl Slezan, a. s., naše tkalcovna v něm stále 
figurovala pod číslem 11

1993 v závěru roku zanikl státní podnik Ferak a v rámci velké privatizace vznikl 
Alkal, s. r. o.

2008 29. března skončila textilní výroba v Raškovicích zrušením Slezanu 11

2008 k 30. dubnu byl  po osmdesáti letech ukončen provoz našeho kina 

2008 po rozsáhlé rekonstrukci došlo 12. května k slavnostnímu otevření Penzionu 
Adámkova vila. Nákladnou přestavbu provedla firma Therm plus, s. r. o., 
Ostrava, která se stala jeho majitelem i provozovatelem. Pro veřejnost bylo 
nové pohostinské zařízení otevřeno 20. května  

Nákupní středisko Adámkova vila

Anežka a Jiří Nitrovi, kronikáři
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V ý r o č n í   z p r á v a
Místní knihovny Raškovice za rok 2017

Místní knihovna Raškovice nabízela 
k 31. 12. 2017 ve svém  výběru 9 319  knih  
a 13 titulů časopisů. V celkovém výběru 
jsou také zvukové a audiovizuální nosi-
če – magnetofonové kazety, DVD, CD, 
s hudebními nahrávkami klasických děl, 
nahrávkami mluveného slova klasických 
literárních děl v podání českých umělců či 
speciální nabídka CD s relaxačními tech-
nikami k zlepšení psychického i fyzického 
zdraví.

Stálý knihovní fond byl v roce 2017 
obohacen 270 novými přírůstky z finanč-
ního rozpočtu obce a projektu Česká 
knihovna 2017. Z oddělení regionálních 
funkcí Městské knihovny ve Frýdku-Míst-
ku také 5 výměnnými soubory knih, což 
činí dalších 250 svazků navíc. Tyto sou-
bory jsou  cirkulační, v knihovně zůstávají 
2 roky a pak jsou vráceny. Knihy těchto 
výměnných souborů byly financovány 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

V rámci projektu Česká knihovna 2017 
jsme obdrželi z nabídky titulů uměleckých 
děl české literatury, děl literární vědy 
a kritiky  z d a r m a  33 knih v hodnotě 
7778,- Kč.

V roce 2017 navštěvovalo místní 
knihovnu 336 registrovaných čtenářů, 
z toho 110 dětí do 15 let, v celkovém srov-
nání s loňským rokem to je nárůst o 27 
čtenářů, v dětském oddělení přibylo 24 
mladých čtenářů.

Návštěvníků půjčovny i těch, kteří 
využívali internet v knihovně, včetně on-
line služeb - virtuálních a také kulturních 
i vzdělávacích akcí bylo celkem 3 471, 
oproti loňskému roku to je zvýšení počtu 
návštěvníků o 261. Účastníci akcí spolu-
pořádaných se školou v rámci tradiční 
soutěže s historickou tématikou a také 
účastníci  zájezdů do Národního divadla 

moravskoslezského  v Ostravě v celkovém 
počtu uživatelů služeb knihovny uvedení  
nejsou, neboť se nejednalo o přímé fyzic-
ké návštěvy, byť se knihovna na přípravě 
i  organizaci těchto akcí.  

Celkový počet výpůjček knih a časopi-
sů pro dospělé i dětské čtenáře byl 6486. 
Ve srovnání s loňským rokem je celkově 
větší množství výpůjček o 513, což je také 
důsledkem  nárůstu čtenářů. 

V rámci MVS – meziknihovní výpůjční 
služby bylo kladně vyřízeno celkem 13 po-
žadavků.

Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní ná-
vštěvníky z široké veřejnosti, byla v roce 
2017 možnost použití 3 počítačů k vyu-
žití služeb internetu, psaní, tisku a také 
kopírování. Občanská veřejnost má také 
možnost vyhledávání literatury v Míst-
ní knihovně Raškovice přes internetové 
stránky obce, kde je k dispozici on-line 
katalog celého knihovního fondu nepře-
tržitě, tedy časově nezávisle na provozní 
době knihovny na adrese: hledani.mkmis-
tek.cz/clavius/raskovice/baze.htm, na 
webových stránkách obce Raškovice/
knihovna a také www.knihovna.info   

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

 Pro žáky Základní školy a mateřské 
školy Raškovice a širokou veřejnost bylo 
uskutečněno celkem 55 kulturních a vzdě-
lávacích akcí, což je o 14 více než v před-
cházejícím roku. Přednášky a besedy pro 
mládež byly zaměřeny na literaturu dané 
věkové skupiny, rozvíjely téma výstavy 
v Malé galerii a národopisné expozici Pa-
mátník Raškovic.

Přednáška s besedou „Knihovny pal-
mových listů“ Ing. Pavla Krejčího se opět 
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setkala  se zájmem veřejnosti. Návštěv-
níky také velmi zajímalo téma přednášky 
s besedou pana Václava Petera „Dobové 
pohlednice a jejich sběratelství“, která 
byla doprovodnou akcí k výstavě „Veselé 
Velikonoce“  dobových  pohlednic ze sbír-
ky Martina Mikoláše a Evy Gřundělové. 

Přednáška RNDr. Hany Sar Blochové 
„Pyramidy v Beskydech aneb naše hory 
jak je neznáme“ s besedou a následnou 
vycházkou na Prašivou s výkladem přímo 
v terénu se setkala s nebývalým zájmem 
a byla hojně navštívena. 

V roce 2017 jsme pokračovali ve spolu-
práci s Lesním klubem Jasánek a Klubem 
seniorů na rozšíření nabídky rukodělných, 
praktických výtvarných kursů se zaměře-
ním na společné tvoření dětí s maminka-
mi, babičkami i ostatními zájemci o tyto 
aktivity. Při těchto akcích dochází k tolik 
potřebnému  a krásnému prolínání gene-
rací s předáváním tradičních hodnot při 
společné práci.

- Pískohraní / tvoření obrázků z barev-
ného písku / leden 2017

- Masopustní masky / únor 2017
- Velikonoční tvoření s praktickou 

ukázkou madeirových kraslic / bře-
zen 2017

- Čarodějnické tvoření / duben 2017
- Májové tvoření / květen 2017
- Babí léto – pletení barevné pavučiny 

a malování na oblázky / září 2017
- Podzimní lucerničky / říjen 2017
- Tvoření z kukuřičného šustí / listopad 

2017
- Vánoční tvoření – tradičního „štěstí“,  

vánoční přání, plstění / prosinec 2017

Pro žáky  Základní školy v Raškovicích byla 
v rámci součinnosti s Památníkem Raško-
vic- stálou národopisnou expozicí historie 
obce a okolí vyhlášená již tradiční soutěž 
s historickou tematikou:

Moje škola v proměnách času.

Soutěž byla určena žákům všech tříd ve 
dvou věkových kategoriích a obsahovala: 

Vědomostní část, kde formou kvízu 
žáci odpovídali na otázky z historie škol-
ství všeobecně, ale také z historie školství 
v Raškovicích a s nimi souvisejícími otáz-
kami místních dějin.

Výtvarnou část tvořily dětské kresby 
a malby s danou tematikou školy. Vybrané 
výtvarné práce tvořily výstavu v prostoru 
školy a také obrazovou část školního ka-
lendáře, který vydala škola k jubileu Měš-
ťanské školy v Raškovicích 1923-2018, 
jejímu 105. výročí.

Literární část byla velmi zajímavá, ne-
boť nahlédla do osobního prožívání dětí 
jejich školní docházky a také představ 
o škole budoucnosti naplněnou vizi tech-
nických vymožeností a blahobytu. 

Při hodnocení žákovských práci bylo 
patrné pedagogické působení třídních či 
vyučujících učitelů, neboť iniciativu dětí 
je nutné vhodně stimulovat a podnítit, 
což se jim podařilo výborně a ve výsled-
cích soutěže se plně odrazilo. 

Velmi zdařilé byly dětské práce ze 
všech tří částí soutěže. Ocenění za vy-
soký počet správných odpovědí získali 
hlavně žáci z prvního stupně, tj. 1-5 třída. 
Literární práce žáků z vyšších tříd byly 
zpracovány formou básně či pojednání 
s historií, vývojem i vlastním pohledem 
na jejich školu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhlo 22. května 2017 ve školních  re-
prezentačních prostorách za účasti oce-
něných žáků, vedení  školy, obecní samo-
správy a členů Vlastivědné společnosti 
Raškovice, kteří se podíleli na hodnocení 
žákovských prací. 

Soutěže pro žáky Základní školy a  ma-
teřské školy mají, dá se říci, tradici, neboť 
jsou součástí celoročního plánu činnosti 
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již od roku 2012 a přispívají k naplně-
ní a rozvoji myšlenky propojení služeb 
knihovny s Malou galerií a Památníkem 
Raškovic s důrazem na akce týkající se 
paměti místa a také tradiční vynikající 
spolupráce se Základní školou a mateř-
skou školou v Raškovicích, což tvoří vyni-
kající tvůrčí spolupráci na všech úrovních 
společenských, kulturních a vzdělávacích 
činnostech a projektech.

V  rámci kulturně vzdělávacích a pro-
žitkových programů pořádá knihovna již 
šestým rokem hudebně literární podve-
čery. Pořady připravuje, na kytaru hraje 
a zpívá Mgr. Aleš Nitra.

 V roce 2017 se uskutečnily tyto pořady:

1. „Vzpomínání na Michala Tučného“  
jeho písničky s texty J. Vyčítala, z. Rytíře 
aj., úryvky z knihy M. Novotné- Tučné, 
R. Sarvaše „ A vzpomínky, ty nemůžeš 
zout“  / 24.1. 2017

2. „Jednou z lesa domů se nesa…“ aneb 
čtení z Ezopových bajek a písničky 
o zvířatech různých žánrů (J. Nohavica, 
Buty, J. Ježek, Olympic aj. / 14. 2. 2017

3. „Medvědí nevědí…“ aneb čtení z Ezo-
pových bajek a písničky o zvířatech 
různých žánrů (J. Nohavica, Buty, J. 
Ježek, Olympic aj.)  / 14. 3. 2017

4. „ Jó třešně zrály…“ aneb vzpomínání 
na Waldemara Matušku písničky a li-
terární ukázky z knihy Walda žije od 
D. Radimovské aj. Kenta/ 18.4. 2017

5. „Dobrá zpráva“  aneb vzpomínání na 
Karla Svobodu jeho hity, literární ukáz-
ky z knihy R. Sachera Karel Svoboda 
/26. 9. 2017

6. „Čo bolí, to prebolí“ aneb 65. naro-
zeniny Mekyho Žbirky, jeho hudební 
tvorba a literární ukázky z knihy „Čo 
bolí, to prebolí“ / 24. 11. 2017

7. „My jsme Valaši…“ lidové písničky 
z Valašska a Beskyd, literární ukázky 
z knihy Gustava Imrýška Čertoviny 
z Valašska, návštěva „stařenky“ Jitky 
Menšíkové v kroji s vyprávěním v ná-
řečí / 28. 11. 2017

8. „Půjdem spolu do Betléma…“ vánoční 
písničky, koledy a čtení pohádek, poví-
dek Miloše Macourka a Josefa Čapka 
/ 12. 12. 2017

Hudební setkání s OKÝBACHI  - Aleš Ni-
tra a Rané Gavlas, autorské písně a spo-
lečné muzicírování ve spolupráci s Lesním 
klubem JASÁNEK / 19. 12. 2017

M a l á    g a l e r i e 
a   P a m á t n í k   R a š k o v i c 

- stálá národopisná expozice historie 
obce a okolí jsou součástí místní knihovny 
nejen prostorově, ale také významně a vý-
razně obohacují její kulturní a vzdělávací 
činnost. Výstavy tvoří originální součást 
kulturně výchovné činnosti, jejímž cílem je 
zprostředkování kulturního prožitku nejen 
estetického, ale i poznávacího a vzdělá-
vacího. Samostatná stálá expozice dobo-
vých předmětů, dokumentů a fotografií 
s autentickou ukázkou bydlení a způsobu 
života z období konce 19. a 20. století je 
nejen živou učebnicí, ale poskytuje také 
možnost hlubšího prožitku vnímání his-
torie zdejšího regionu.

Samostatné výstavy 
v Malé galerii v roce 2017:

- P R A Ž M O / STŘÍPKY Z KRONIKY 
/240. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE 

dobové dokumenty, pohlednice, 
fotografie, kroniky, předměty denní 
potřeby / do 28. 2. 

- VESELÉ VELIKONOCE / dobové 
pohlednice ze sbírky Evy Gřundělové 
a Martina Mikoláše / 28. 2. – 21. 4.
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- VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
KLIETŮ ZZC VYŠNÍ LHOTY / 
VERNISÁŽ / 26. 4. – 20. 8.

- KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ- 30 LET 
VLASTIVĚDNÉHO SDRUŽENÍ / 
VERNISÁŽ / 23 8.– 13.11.

- JUBILEJNÍ VÝSTAVA MALÁ GALE-
RIE RAŠKOVICE - 20 LET / UMĚ-
LECKÝ SMALT

 EVA KUČEROVÁ-LANDSBERGRO-
VÁ, PETR BEDNÁŘ, DAGMAR 
MOLINOVÁ, KARLA A JIŘÍ JAVOR-
KOVI / 16. 11. – 2. 2. 2018 / DER-
NIÉRA, KŘEST SBORNÍKU

Obec Raškovice, která je zřizovatelem 
knihovny, respektive Památníku Raškovic 
zaštiťuje také vydávání publikací s míst-
ní, regionální  tematikou. Raškovice bes-
kydská Ostrava je název prvního dílu 
historické monografie obce, která píše 
v podhůří Beskyd svou historii od počátku 
14. století. Díky pochopení zastupitelstva 
a vedení obce se podařilo po několika 
letech archívního průzkumu shromáždit 
na více jak 400 stranách vše, co osvětluje 
nejen dosud nevyjasněné okolnosti jejího 
založení, ale zejména využívání přírodní-
ho bohatství v řadě technických provozů 
v posledních čtyř stoletích. Na rozdíl od 
horských obcí v sousedství se obec sta-
la střediskem průmyslového podnikání 
nejen pod patronací frýdecké vrchnosti, 
ale také díky místním podnikavým lidem, 
kteří se již od konce 18. století zabýva-
li myšlenkou nejen hospodařit na půdě 
a chovat hospodářská zvířata, ale  vydat 
se na nejistou půdu textilního úpraváren-
ství, výroby papíru a tkalcovství.

Monografie bude rozdělena do tří 
samostatných titulů - první díl mapuje 
historii obce do roku 1848, kdy byla zru-
šena robota.  Líčení obecných dějin a je-
jich dopadu na místní obyvatele provází 

popis jednotlivých provozů podnikání, 
od tradičních po zcela specifické, jakými 
byla např. válečná výroba bezpečnost-
ních skel pro německou armádu.  Jak bývá  
obvyklé u historických titulů, vlastní text 
provází více jak 200 vyobrazení v textu, 
obrazová příloha, seznam literatury a ar-
chiválií. Pro zájemce o každodenní život 
bude jistě zajímavý přehled mezd, měny 
a cen. Autorem publikace je Jiří Palát. 
Slavnostní křest publikace byl 24. 6. 2017 
a tvořil součást kulturního programu Dne 
Raškovic.

Projekt vydání 1. dílu  historické mo-
nografie byl podpořen Nadací Hyundai, 
která podporuje regionální projekty slou-
žící široké veřejnosti, když darovala částku 
70.000 korun na tisk této publikace.

Publikace autorů PaedDr. Václava 
Průchy a prof. RNDr. Richarda Pastorka, 
CSc. s názvem Mohelnice, řeka obcí Krás-
ná a Raškovice, mapuje řeku Mohelnici, 
která pramení na území sousední obce 
Krásná a dále protéká oběma obcemi. Pu-
blikaci tvoří přírodovědná část s charak-
teristikou povodí, rostlinstva, živočišstva, 
věnuje se také rybám a rybářství i sou-
visející otázce ochrany přírody. Na tuto 
přírodovědnou část navazuje pojednání 
o mostech, můstcích a lávkách přes řeku 
Mohelnici s popisem i vyobrazením a také 
údaji z jejich historie. Obsahem publikace 
je rovněž část věnující se v „letmém his-
torickém ohlédnutí“ dějinám obou obcí, 
jimiž řeka Mohelnice protéká. Publikace 
vyšla v počtu 500 kusů výtisků.

Malá galerie 1997- 2017 - sborník vy-
daný k dvacetiletí galerie, která je součás-
tí  kulturního života obce a také činnosti 
knihovny. Obsah tvoří textová a obrazová 
část dokumentující přehled výstavního 
programu a akcí s ním spojených v letech 
její dosavadní činnosti. Sborník vyšel v ná-
kladu 200 kusů.
V rámci činnosti stálé národopisné expo-
zice historie obce  působí také dobrovol-
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né a otevřené seskupení občanů, které 
vzniklo ve spojitosti s otevřením Památ-
níku Raškovic v roce 2002. Vzhledem ke 
skutečnosti, že od ledna 2017 došlo k le-
gislativním změnám činnosti občanských 
sdružení a spolků, došlo také k transfor-
maci tohoto uskupení tak, aby jeho čle-
nové mohli  nadále spolupracovat na poli 
vlastivědy a národopisu v návaznosti na 
vytvořenou stálou národopisnou  expozici 
Památník Raškovic, nadále pod záštitou 
Obce Raškovice, která je garantem místní 
kultury. 

Vlastivědná společnost Raškovice, místní 
občanská organizace, jejímž cílem prá-
ce je dále rozšiřovat vědomosti o historii 
obce, způsobu života minulých genera-
cí, přírodních poměrech, shromažďovat  
k tomu příslušné dokumenty a prameny, 
s výsledky své práce seznamovat širokou 
veřejnost, zejména mládež a podílet se 
touto specifickou formou na vytváření 
vztahu k obci a regionu.  

Součástí kulturních aktivit byly v roce 
2017 zájezdy do Moravskoslezského 
národního divadla v Ostravě na před-
stavení:

R. Heuberger- V. León- H.Waldber  / 
PLES V OPEŘE / muzikál / 6. 1. 2017

Tim Rice – Andrew Lloyd Webber / 
JESUS CHRIST SUPERSTAR / muzikál 
/ 23. 9. 2017

Součástí kulturních aktivit je také tradičně 
úzká spolupráce s Klubem seniorů, v je-
jímž rámci se v květnu koná slavnostní se-
tkání  ke Dni matek pro ženy důchodkyně 
s  kulturním pořadem žáků Základní školy 
a mateřské školy v Raškovicích. 

Marie Zemanová
vedoucí Místní knihovny Raškovice 

Malé galerie a Památníku Raškovic

Moravskoslezský 
kraj ve spolupráci 

s Moravskoslezskou vědeckou 
knihovnou v Ostravě udělil

Místní knihovně v Raškovicích 

za jedinečné propojení služeb 
knihovny s Malou galerii 
a Památníkem Raškovic 

s důrazem na akce týkající se 
paměti místa

ČESTNÉ UZNÁNÍ 

v rámci ceny knihovnická K2 
v kategorii 

KNIHOVNA  
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

2017
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Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování 
bytových domů v IROP

Podpora pro energeticky úsporná 
opatření v bytových domech pokračuje 
v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP 
vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky byto-
vých domů 78. výzvu Energetické úspo-
ry v bytových domech III. Žádosti o pod-
poru je možné podávat od 2. 2. 2018. 
Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
a příjem žádostí potrvá do vyčerpání 
alokace výzvy, maximálně do 29. 11. 
2019.

Nová 78. výzva plynule navazuje na 
37. výzvu Energetické úspory v bytových 
domech II., ve které byl příjem žádostí 
ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu loň-
ského roku byl v této výzvě patrný ra-
zantní nárůst počtu podávaných žádostí 
o podporu i nárůst objemnějších projek-
tů. Celkem bylo v 37. výzvě předloženo 
1325 žádostí o podporu v celkovém úhr-
nu 2,707 mld. Kč z EFRR a nyní probí-
há vyhodnocování podaných projektů. 
Podpora v této výzvě oslovila vlastníky 
bytových domů a společenství vlastníků 
jednotek ve 423 městech a obcích Čes-
ké republiky. O největší objem podpory 
zažádala společenství vlastníků jednotek 
(1,53 mld. Kč) a obce (865 mil. Kč). Nej-
aktivnější byli žadatelé v Moravskoslez-
ském kraji (téměř 17,5 % předložených 
žádostí), dále ve Středočeském, Jihomo-
ravském a Zlínském kraji (každý kraj měl 
téměř 10% zastoupení).

Po vyjednaném snížení nároků na 
zdroje tepla byly od června loňského roku 
nabídnuty také příznivější podmínky pro 
čerpání podpory na plynové kondenzační 
kotle nebo tepelná čerpadla. Z předlože-
ných projektů je patrné, že i tato změna 
se setkala se zájmem.

Počet proplacených projektů překro-
čil na konci loňského roku první stovku 

a na proplacení v lednu čekalo dalších 160 
projektů, u kterých byla fyzicky ukončena 
realizace. Mezi největší vyplacené žádosti 
patří např. projekty měst Frýdku-Místku, 
Hronova nebo Tábora. Z ostatních pro-
placených projektů lze jmenovat např. za-
teplení a výměny oken a vstupních dveří 
v bytovém domě o 48 bytových jednot-
kách v Otrokovicích, nebo zateplení dvou 
bytových domů o 22 bytech v Kralovicích 
na Plzeňsku. 

78. výzva přináší nové možnosti pro 
podporu bytových družstev, která sice 
nejsou výhradním vlastníkem bytového 
domu, ale v souladu s národní legislativou 
vykonávají funkci správce bytového domu 
do doby založení společenství vlastníků 
jednotek. Aktuálně se pro tato družstva 
podařilo vyjednat možnost získání pod-
pory za celý bytový dům. Pro společenství 
vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla 
nově možnost v určitých případech podat 
žádost o podporu mimo režim veřejné 
podpory a de minimis. U projektů mimo 
režim veřejné podpory podle blokových 
výjimek (dle Nařízení Komise 651/2014) 
došlo také k rozšíření způsobilých výdajů. 
Byl také zredukován počet povinně na-
plňovaných indikátorů – nově hodnoty 
indikátorů „Množství emisí primárních 
částic a prekurzorů sekundárních částic 
v rámci podpořených projektů“ a „Výro-
ba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou 
vyhodnocovány pouze na úrovni Řídicího 
orgánu za celou výzvu a nebudou uvá-
děny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Stejně jako v předcházejících výzvách 
platí snížené technické nároky pro bytové 
domy, které jsou kulturní památkou nebo 
se nacházejí v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně. Pro tyto domy může 
být vzhledem k památkové ochraně ob-
tížné provést kompletní úpravy s cílem 
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uspořit požadované množství celkové do-
dané energie, a proto v těchto případech 
pro získání 30% podpory postačí zateplit 
některé konstrukce pouze na úrovni nor-
mových požadavků. Obdobně pro získá-
ní podpory pro změnu zdroje tepla platí 
mírnější podmínky na technický stav by-
tového domu. Tuto možnost zatím využily 
vlastníci památkově chráněných bytových 
domů v centru Plzně nebo Kutné Hory.

Podrobnější informace o 78. výzvě 
Energetické úspory v bytových domech 
III. naleznete na webu IROP. 

„webu IROP“ vložit odkaz: https://
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsi-
tes/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energetic-
ke-uspory-v-bytovych-domech-III)

Projektové záměry lze konzultovat na 
regionálních pracovištích Centra pro re-
gionální rozvoj České republiky, které je 
zprostředkujícím subjektem IROP. 

„regionálních pracovištích Centra pro 
regionální rozvoj České republiky“ vložit 
odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/
kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/

BD Uničov - Snížení energetické náročnosti, 
dotace 1 301 329,- Kč

Zateplení BD - Poštovní 667, Horní Slavkov, 
dotace 658 819,- Kč

Zimní škola hrou
Březen nám už pomalu signalizuje od-

chod zimy, a proto nadešel ten pravý čas 
poohlédnout se na uplynulé zimní měsí-
ce, které nás doprovázely od zatím po-
sledního prosincového bilancování aktivit 
v raškovické základní škole. Jelikož je škola 
instituce kulturní, konalo se od prosince 
do února nejen mnoho soutěží či olym-
piád, ale též zajímavé a pro děti přínosné 
akce z oblasti tvůrčích lidských činností. 

Nejprve je na místě zmínit úspěch 
školního sboru Caro z „Mezinárodního 
festivalu adventní a vánoční hudby“ v Bra-
tislavě konaného ve dnech 8. – 10. prosin-
ce, a to ocenění v podobě bronzu. O to víc 
potěší, že si toto krásné třetí místo sbor 
vybojoval v konkurenci 14 sborů. Tím ale 
úspěchy našich dětí zdaleka nekončí. 

Za zmínku určitě stojí vítězství Anny 
Gucké (9. B) v obvodním kole recitační 
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soutěže uskutečněného 20. února na 
2. ZŠ ve Frýdku-Místku. Anna ve svém 
rétorickém i dramatickém projevu pora-
zila hned 16 dalších soutěžících a zajistila 
si tak postup do okresního kola. Navíc 
její báseň „Rodinné štěstí“ se umístila na 
1. místě v kategorii (6. - 9. tříd) v soutě-
ži „O nejhezčí básničku“ na téma „ Moje 
rodina“ v rámci   literární soutěže našeho 
kraje. Pochvalu i uznání si jistě zaslouží 
rovněž Nikol Rusňáková (8. B), jež se 
v okresním kole dějepisné olympiády na 
téma „To byla první republika“ umístila 
na 21. místě z 31 zúčastněných historiků.

Úspěchy přišly nejen v humanitních 
oborech, ale také v přírodovědných. 
V letošním 67. ročníku okresního kola 
matematické olympiády se z 89 úspěš-
ných řešitelů umístili Vít Hrubiš (5. B) 
a Vojtěch Ramík (5. B) na 6. místě a Matěj 
Kohut (5. A) a Daniel Marosz na 8. místě 
(5. B), což je velice hezký výsledek. Kro-
mě toho v dubnu vysíláme nejlepší řeši-
tele školního kola biologické olympiády 
do okresního klání. 

Soutěžemi to ale nekončí, pozadu 
nezůstaly ani kulturní akce i exkurze. 
V prosinci se žáci 8. a 9. ročníku vydali 

na výlet do vánoční Vídně, ve které kromě 
sváteční atmosféry okusily mnoho míst-
ních gastronomických specialit. Naproti 
tomu děti z 5. ročníku navštívily v lednu 
ostravské planetárium, ve kterém se staly 
posluchači výukového programu „Napříč 
Sluneční soustavou“. Pravděpodobně 
největším zážitkem bylo dle dětí promí-
tání obrazu noční oblohy. 

Další edukační program si tentokráte 
vyslechly v prostorech Dolních Vítkovic 
ke konci ledna třídy 8. A a 8. B. Tématem 
byla „Finanční svoboda“, jež měla žáky 
naučit hospodařit s vydělanými penězi 
a celkově prohloubit jejich znalosti z ob-
lasti finanční gramotnosti. Děti vyjely také 
za kulturou – do Divadla loutek v Ostravě. 
Stalo se tak 22. ledna, kdy vybraní žáci 
7. až 9. ročníku zhlédli představení sou-
boru Bílá holubice spojující handicapova-
né a zdravé tanečníky a herce. 

Na samotném konci ledna oslavily 
první, druhé a třetí třídy konec 1. polo-
letí školního roku dětským karnevalem 
s klauny ,,na volné noze“. Během zábav-
ného dopoledne si klauni Alois Vemeno 
a Bedřich Oháňka pro děti připravili 
spoustu her, ale i soutěží a tanečků.

Pro žáky bylo připraveno rovněž 
hned několik přednášek, besed i speci-
álních hodin. V prosinci to byly „Vánoce 
za protektorátu“ pro 9. ročník. Během 
této dějepisné hodiny se žáci seznámili 
se slavením Vánoc v období Protektorá-
tu Čechy a Morava. V poslední části této 
hodiny uctily děti památku zemřelých ve 
2. světové válce tím způsobem, že vyro-
bily tehdejší ozdoby na stromeček – bílý 
řetěz a kolekci z náhražek. 

Opomenuta nebyla ani raškovická 
obecní knihovna. Do té zavítaly v před-
vánočním týdnu třídy 6. A, 8. A a 8. B, 
na které zde čekaly edukační programy 
paní knihovnice Marie Zemanové zamě-
řené na pohádky a Petra Bezruče spo-
lu s Janem Nerudou. Vánoce přiblížila 
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přednáška o těchto svátcích pro třídu 
6. A v pražmovském kostele pod vede-
ním moráveckého faráře Mgr. Mirosława 
Edwarda Jesela. Po diskuzi a zodpověze-
ných dotazech následovala prohlídka této 
tamní památky. 

Další beseda se konala 8. února tento-
kráte ve škole. Hostem byl starosta obce 
Raškovice Jiří Blahuta, jenž seznámil žáky 
6. tříd s náplní své práce a poté prozradil 
co na své práci má a nemá rád. Celou akci 
ukončily dotazy dětí, kterých nebylo málo. 

Do naší školy zavítal 21. února též 
místní badatel Ing. Jaroslav Gabzdil se 
svou ženou Helenou, aby žákům 9. A a 9. 
B představili historii školství v regionu 
Morávky. Jejich povídání se dotýkalo pře-
devším vývoji škol v Dobré, na Pražmě, 
v Krásné, Vyšních Lhotách a v Raško-
vicích.  K samotnému závěru setkání si 

děti mohly prohlédnout historický roz-
vrh hodin, školní řád nebo obrázky ze  
slabikáře.

Ohlas u žáků i rodičů vzbudil projekt 
„Od tabletů ke knihám“, takže tímto 
děkujeme rodičům, kteří nám darovali 
přečtené, nepotřebné knihy a rozšířili tak 
fond školní knihovny a nově vzniklého 
koutku „Knihoráje“. 

Co je ale důležité, nezapomínáme na 
prevenci a případná rizika, se kterými se 
mohou žáci setkat. Z tohoto důvodu se 
na konci ledna žáci 7. ročníku stali účast-
níky preventivního výukového programu 
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek!“ 
Děti se v průběhu tří bloků dozvěděly, 
co je to alkohol a potom prověřily své 
znalosti o účincích této drogy. Na konci 
programu se pobavily o vlastních zkuše-
nostech s alkoholem.

Škola hrou znamená také sport 
a úspěchů i zážitků z této oblasti neby-
lo zas tak málo. Za vše svědčí 2. ročník 
vánočního turnaje v barevném minivo-
lejbale Regionu Slezská brána pro děti 
1. stupně, který se konal 13. prosince. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 26 družstev 
a naše škola obhájila loňské 1. místo. Další 
pohár za 1. místo přivezli malí sportovci 
z 6. vánočního turnaje v barevném mini-
volejbale Beskyďáčku s názvem „ O pohár 
škol“, který se konal na 6. ZŠ ve Frýd-
ku – Místku. Taktéž ve florbalu se našim 
žákům dařilo. Kluci ze 4. a 5. třídy dne 
19. prosince vyhráli 2. místo v krajském 
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kole Čeps turnaje v Ostravě, do kterého 
se probojovali z okresního kola.

Dne 21. prosince se na naší škole ko-
nal jako každý rok vánoční turnaj v pře-
hazované pro žáky zdejší školy od 3. – 
9. ročníku. Děti měly možnost si vytvořit 
družstva napříč ročníky a změřit své síly 
s ostatními týmy. Hodně potěšující je, že 
se letos se do turnaje přihlásil rekordní 
počet týmů i dětí. Opomenout nelze ani 
šachový turnaj „O šachového krále a krá-
lovnu regionu Slezská brána“ v Žabni.  
Ten se udál 1. února a za naši školu se zú-
častnilo pět žáků z 1. stupně. Přijelo zde 
celkem 52 žáků reprezentujících základní 
školy tohoto regionu. Našim nejlepším 
hráčem byl Šimon Jurga (4. B), který se 
umístil na 24. místě.

Na závěr je nutno představit projekt 
Edison, jenž probíhal ve dne 4. – 11. úno-
ra. Po celý týden se žáci setkávali se za-
hraničními studenty z Ruska, Ukrajiny, 
Brazílie, Číny, Turecka a Indonésie, aby 
poznali blíže jejich zemi, kulturu a rovněž 
jazyk. Právě zmiňovaní hosté si připravili 
pro naše děti různé aktivity, prostřed-
nictvím kterých jim předávali základní 
informace o svých domovech. Týdenní 

pobyt si studenti zpestřili návštěvou 
místních i okolních pamětihodností, pří-
rodních krás i zajímavostí. Společně s na-
šimi žáky navštívili výrobnu Marlenka, 
místní pivovar v Nošovicích, památky ve 
Frýdku-Místku. S našimi žáky si zatančili 
v kroužcích, zahráli florbal i stolní tenis, 
někteří omrkli sněhovou nadílku, kterou 
doma běžně nevidí. Velké poděkování 
patří rodinám našich žáků, jež poskytly 
zázemí našim zahraničním studentům 
a mnozí členové s nimi vyrazili také na 
výlety a za poznáním českého prostře-
dí. Proto velmi děkujeme rodinám Ko-
žušníkových z Morávky, Hlisnikovských 
z Vyšních Lhot, Pánkových, Ručkových, 
Hyrnikových, Hejčíkových a Hasnikových 
za poskytnutí azylu a pohodlí po celou 
dobu pobytu.

Jak dokládají výše uvedené řádky, jde 
vidět, že naše děti škola i vzdělávání baví. 
Stále se učí poznávat svět z jiných úhlů, 
které jim budou nápomocné v jejich dal-
ším studiu i životě. Přejeme jim, aby jim ta 
neutichající touha po poznání nevyprcha-
la, a zároveň jim děkujeme za jejich zájem, 
píli, aktivity a také reprezentaci školy.

Mgr. Pavel Březinský
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Školní preventivní projekt –Kybersmetí ubíjí naše děti!
Druhý blok projektu nazvaný Kyberdrbárna,  

aneb když nejsi online, nejsi!

Cílem tohoto bloků bylo, aby se všich-
ni členové školní komunity dokázali podí-
vat na virtuální svět očima toho druhého - 
dítěte nebo opačně dospělého. Pracovně 
jsme si tento blok nazvali generační vhled. 
Oči dospělých vidí kombinaci dětské na-
ivity, zvídavosti, osobnostního založení, 
vlivu vrstevníků, médií, sociální a rodinné 
samoty, která jsou základem zneužitel-
nosti dětí různými virtuálními agresory. 
I samotné děti bývají kyberagresoři, úto-
čí na své spolužáky, kamarády, záměrně 
a cíleně ponižují, děsí, vydírají, pomlou-
vají… Mají děti vůbec představu o tom, co 
smí a nesmí na internetu, poučili je rodiče 
o tom, jak se tam chovat? Na druhé straně 
oči dítěte vidí super hry, „pokecy“ kdyko-
liv a kdekoliv, parádní fotografie, videa, 
legraci, vtípky, poučení, šokující informa-
ce, zakázané věci a mnoho dalšího…Na 
internetu hledají informace, kamarády, 
poslouchají hudbu, dívají se na videa, 
streamy, zabíjejí nudu… Dva úplně jiné 
světy, jeden dětský a druhý dospělý. Děti 
kladou otázku: „Čeho se tak vy dospělí tak 
bojíte?“ A my dospělí se zase ptáme dětí: 
„Víš, co je na internetu nebezpečné, co 
nesmíš nikdy udělat, na co si máš dávat 
pozor???“

Pro žáky 1. st. (4. - 5. roč.) – 22.2. 
a 23.2.2018 proběhly preventivní blo-
ky pod vedením lektora Mgr. L. Látala 
z Nebuď oběť, se zaměřením na získání 
dovedností odhalit manipulaci, agresiv-
ní jednání, umět rozpoznat a účinně se 
bránit kyberšikaně. Výukové lekce byly 
vedeny odlehčenou formou, která je pro 
žáky snadno přístupná, nenásilná a vy-
hýbá se jak zbytečnému strašení, tak po-
učování a kárání. Aktivity kladly důraz na 
důsledky nezodpovědného chování pro  

budoucnost (zveřejňování intimních ma-
teriálů, nevhodný obsah příspěvků a fo-
tografií na sociálních sítích, bezpečnost 
hesla atd.) 

 
Pro žáky 2.st. (6. - 9. roč. ) – několika-
hodinové preventivní  hodiny se zamě-
řením na nebezpečí ve virtuálním světě, 
nebezpečí kybergroomingu (manipulace 
a zneužití dětí na sociálních sítích), ne-
bezpečí sextingu (dobrovolného sdílení 
osobních, intimních informací, fotografií, 
videí), nebezpečí „kyberdrbů“ hraničících 
s kyberšikanou (s nevhodnými, vulgární-
mi, ubližujícími příspěvky, praktikami ky-
beragresorů… Základem lekcí bylo, aby si 
žáci osvojili zásady bezpečného internetu 
a pochopili význam a důležitost jejich po-
užívání. Vlastní aktivity vedly k rozvoji em-
patie na základě prožitého a rozebraného 
příběhu oběti kyberšikany, šikany a sex-
tingu, k probuzení vlastní odpovědnosti 
a svědomí za aktivity ve virtuálním světě, 
přijetí faktu, že ostatní uživatelé internetu 
mohou být snadno zranitelní a nezodpo-
vědným chováním jim můžeme snadno 
ublížit. Získané informace stimulovali 
žáky k nastavení bezpečného profilu na 
sociální síti, k opatrnosti při zveřejňování 
informací o své osobě, k pochopení a do-
držování obecných zásad při ochraně 
soukromí ve virtuálním světě.

Žáci 8.B třídy připravili pro učitelé se-
minář pod názvem – „Zveme vás do na-
šeho virtuálního světa“, obsahem kterého 
byly informace o tom, čím se na internetu 
baví dnešní puberťáci, co je ve virtuálním 
světě láká, proč tam tráví tolik času, co 
konkrétně dělají, kdo je oslovuje, s kým 
komunikují oni, umí se chránit a bránit?
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MŠSB – aneb Mistrovství školek Slezské brány
Konečně se dočkaly! Kdo? Ano děti 

mateřských škol. Zatím se všechny sou-
těže a akce konaly jen pro žáky školy zá-
kladní, proto jsme se rozhodli jako jedni 
z aktérů všech akcí škol regionu Slezská 
brána uspořádat soutěžní den i pro děti 
mateřinek. Nutno podotknout, že akce 
to byla velmi zdařilá. Jednak nás potěšil 
zájem okolních školek se do soutěže při-
hlásit, když ze 13 jich přijelo na soutěž 7, 
jednak bylo obrovským zadostiučiněním 
sledovat rozzářené oči dětí a jejich obrov-
ské nasazení při zdolávání disciplín. Celé 
klání se odehrávalo ve sportovní hale, kdy 
na ploše se děti pustily do celkem 10 dis-
ciplín, od hodu míčem, přes zdolávání 
kladiny, štafetového běhu, téměř gymnas-
tických výkonů i jednodušších cviků. De-
setičlenné týmy zápolily tak urputně, že 
bylo zcela jasné, že si nezaslouží medaili 

jen ti nejlepší, ale 
všichni za účast. 
Proto se všem dě-
tem na krku nako-
nec objevily krásné 
barevné medaile, těm nejlepším třem 
týmům i s pořadím a k tomu ještě pohár 
jako ocenění snahy. Chvilku po zápolení 
si děti zpříjemnily svačinou a pak už se 

Rodičům byl nabídnut seminář na 
téma - Temná zákoutí internetu, Nebez-
pečí kyberprostoru (kyberzvrhlící, kybe-
ragresoři a další padouši).

Je to v pořadí už pátý projekt věnova-
ný preventivním aktivitám. Finanční pro-
středky k jeho realizaci jsme získali v rám-
ci grantového řízení Moravskoslezského 
kraje.     PaedDr. Jana Halamová, školní metodik



30

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

předávaly ceny. První ročník si zaslouží 
vždy něco nej, proto bylo hezké, že všich-
ni starostové zúčastněných školek (kteří 
mezi tím pořádali pracovní poradu v Raš-
kovicích) si přišli předat ocenění svému 
týmu a předat ceny za dozoru i starostů 
obcí, jejichž školky nedošly, či bohužel 
žádnou v obci nespravují. Pořadí školek 
v 1.ročníku mistrovství:

1. místo – MŠ Paskov
2. místo – MŠ Řepiště
3. místo – MŠ Sviadnov
4. místo – MŠ Šenov
5. místo – MŠ Žabeň
6. místo – MŠ Raškovice
7. místo – MŠ Vyšní Lhoty

Přesto ale nakonec byli vítězové všich-
ni. Věříme, že příští rok opět uvidíme roz-
zářené oči dětí a společně si zasoutěžíme! 
Poděkování zaslouží také Obec Raškovice 
za finanční podporu akce a Sdružení Slez-
ská brána.
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Zápis dětí k plnění povinné školní docházky,  
zápis do 1.tříd se koná

v úterý 10.dubna 2018 
od 9:00 – 17.00 hod. v budově ZŠ

Potřebné tiskopisy k zápisu: žádost o přijetí či žádost o odklad, evidenční list, již byly 
rodičům rozdány v rámci akcí pro předškoláky, dále jsou ke stažení na webu školy  
www.zsraskovice.cz, popřípadě k vyzvednutí na sekretariátu školy.

K zápisu jsou povinni dojít zákonní zástupci s dětmi, jež dovrší věku 6 let k 31.8. letošního 
roku. K zápisu mohou dojít také děti, jež dovrší věku 6 let až po tomto datu, je potřeba 
dodat doporučení odborného poradenského zařízení a dětského lékaře o schopnosti 
nastoupit k plnění povinné školní docházky. Tato doporučení musí odevzdat také rodiče 
dětí, jež budou žádat odklad.

Zápis do mateřské školy 
a k plnění povinné předškolní docházky 

dle platné legislativy se koná ve dnech

v neděli 13. května (dopoledne) a 14. května (během dne) 2018 v budově MŠ, čp. 58.

Potřebné tiskopisy k zápisu: žádost o přijetí, evidenční list s ověřením povinného očko-
vání dítěte. Jsou k dispozici na webu školy https://www.zsraskovice.cz/materska-skola/
dokumenty-a-zadosti/, na sekretariátu základní školy.

K plnění povinné předškolní docházky jsou rodiče povinni zapsat dítě, jež dosáhne 
věku 5 let k 31.8.2018.

S přáním krásných jarních dní a požehnaných Velikonoc vás srdečně zveme na koncert 
školního sboru pro zpříjemnění těchto dní.

Mgr. Hana Kachtíková

Pozvánka k zápisům
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úterý 27. března 2018

v 15:30 HODIn

PaskOv – kOstel svatéHO vavřInce

D
ěts

ký p
ěv

eck
ý sbor

 

koncert byl připraven Městem Paskov 
ve spolupráci se základní školou a mateřskou školou raškovice, 

římskokatolickou farnosti Paskov a dobrovolným svazkem obcí region slezská brána.

Caro R
aškovice

         HuDba je tO, 

cO nás sPOjuje...

 HuDba je tO, 

   cO nás baví...
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Recyklohraní
Jako každý rok, tak i letos 

jsme se zapojili do programu 
Recyklohraní, plnili jsme 
různé úkoly, sbírali staré 
baterie a mobily. 

První úkol, kterým se 
zabývali třeťáci, bylo poznat 
a pochopit výhody a nevýho-
dy baterií a akumulátorů.

Dalším úkolem se zabývali naši 
deváťáci. Zmapovali cestu, kde máme 
sběrná místa - červené kontejnery pro 
drobné elektrospotřebiče, baterie ve ško-
le i v obci.

Celkem se nám povedlo od září zís-
kat 1182 bodů, což není vůbec špatný 
výsledek. Rádi bychom poděkovali všem 
žákům a rodičům, kteří se na tomto vý-
sledku s námi podíleli sběrem baterií 
a hlavně mobilů. I nadále budeme plnit 
úkoly tohoto programu. 

Členové našeho ekotýmu  se také pilně 
připravovali na jarmark Vánočního stro-
mu, tvořili z korkových špuntů vánoční 
ozdoby (soby, skřítky, andílky), z včelího 

vosku vyráběli svíčky a nabízeli také 
nasušené houby, jablíčka a bylin-

ky, které nasbírali na podzim-
ním ekopobytu.

Nyní se těšíme na jaro, kdy 
si budeme moci zasadit a pěs-

tovat bylinky pro školní kuchyni. 
Připravujeme se na Den vody, 

který oslavíme 22.března, kdy si 
všichni uvědomíme, jak je voda důležitá. 

Oslavy Dne Země chceme zaměřit na 
zdravou výživu a omezení plýtvaní jíd-
lem.  Program tohoto dne připravíme na 
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jarním ekopobytu na oblíbené chalupě 
na Zlatníku. 

V sobotu 7.dubna se zúčastníme sbě-
rového dne a chystáme se také  podpořit 
celorepublikovou akci „Ukliďme si Čes-
ko!“

Letos nás čeká obhajoba mezinárod-
ního titulu Ekoškola, doufáme, že bude-
me opět úspěšní.

Přejeme Veselé Velikonoce a na vidě-
nou na jarních akcích, na které Vás srdeč-
ně zveme 

Ekotým

Tvořivé dílny pro všechny tvořivé
Již druhým rokem spolek Rosteme 

s dětmi, z.s. organizuje kreativní dílny pro 
všechny, kteří rádi tvoří. Ve spolupráci 
s knihovnou Raškovice a s raškovickými 
rodáky si společně připomínáme tradiční 
rukodělné práce našich předků. Daří se 
nám zprostředkovávat je a předávat tento 
um i našim dětem. Na naše dílny přichá-
zejí maminky i tatínci s dětmi od 3 let, 
slečny školačky, babičky i tety, s dětmi 
i samy. Dílny jsou otevřené všem a nava-
zujeme v nich nejen na místní tradice, ale 
také sledujeme koloběh svátků a všímáme 
si proměn v přírodě.

Co jsme si mohli zkusit: v září jsme se 
inspirovali babím létem a pletli barevné 
pavučiny, v říjnu jsme si vyráběli lucer-
ničky na dlouhé podzimní a zimní večery 
a na Dušičky, v listopadu, v době adventu, 
jsme s paní Vepřekovou tvořili postavičky 
ze šustí do vánočního betléma, v prosin-
ci jsme s paní Blahutovou vyráběli štěs-
tí a plstili. Před Vánoci jsme uspořádali 
také hudební dílnu spojenou s koncertem 

beskydského dua Okýbachi a oslavili jsme 
tímto svátky zimního slunovratu. V lednu 
jsme s paní Javorkovou tkali malá prostí-
rání, a to stylově při svíčkách  a v únoru 
jsme drátkovali, v březnu jsme se radovali 
z jara a s paní Gavlasovou jsme pletli veli-
konoční ošatku z pedigu. 

Všechna setkání byla krásná a vznikla 
nádherná díla. Z celého srdce chci po-
děkovat všem lektorkám, které si našly 
čas a přišly mezi nás, aby nám ukázaly 
něco ze svého umu, abychom to mohli 
dále ukazovat a učit naše děti, což je pro 
nás to podstatné. Vnímáme, jak moc je 
důležité, aby tradice žila a kontinuita byla 
zachována. Poděkování patří také Soni 
Halové, která dokáže připravit zábavné 
a zajímavé tvoření i pro ty úplně nejmenší 
účastníky. 

V dubnu a květnu nás čekají poslední 
dvě dílny tematicky zaměřené na dubno-
vé čarování a voňavý květen, lásky čas. 
Nechte se překvapit a přijďte mezi nás.

Vlaďka Nitrová za Rosteme s dětmi, z. s.
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Vlaďka Nitrová za Rosteme s dětmi, z. s.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Raškovice 
- ohlédnutí za rokem 2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych Vás seznámil s činností JSDH Raš-
kovice v Roce 2017. 

Nejprve naše zásahová činnost:
V roce 2017 jsme vyjeli k 41 mimořád-

ným událostem, z toho bylo 28x Technic-
ká pomoc, 7x Pohotovost a 6x Požár. 

Technické pomoci byli v loňském roce 
převážně na spadlé stromy, kde za zmín-
ku určitě stojí strom, který u tenisových 
kurtů a poškodil boudu i oplocení, nebo 
suchý strom u zastávky Most, kde jsme 
museli spolupracovat s kolegy z profe-
sionální stanice HZS Msk Nošovice, ale 
i strom, který nebyl nijak velký a nezpů-
sobil ani žádné škody, ale najít ho byl 
celkem problém. Podle ohlášení se jed-
nalo o strom na hlavní silnici z Pražma 
do Raškovic. Vyjeli jsme, ale žádný strom 
jsme nenašli, proto jsme se vydali od On-
dráše směrem na Krásnou, potkali jsme 
jednotku HZS, která byla také vyslána, 
ale také nenašla a proto jsme se rozdělili. 
My se na ještě dvakrát na cestě otočili 
a nakonec vyrazili směr Janovice Bystré. 
No a strom přes cestu nakonec našli na 
Krásné před zastávkou Stříbrník tedy na 
cestě z Pržna do Raškovic.  Dále jsme 
likvidovali nebezpečný hmyz, pomáhali 
u větrem poškozené autobusové zastávky 
U Stříže, zajišťovali uhynulého holuba, 
vytahovali zapadlé nákladní auto, vyhle-
dávali pohřešovanou osobu a pomáhali 
zabezpečit přetopený kotel. 

Pohotovosti, zde jsme vyjeli 7x na 
stanici HZS Msk Nošovice, kde jsme jako 
jedna z pěti jednotek SDH určena k dr-
žení pohotovosti pro HMMC v případě 

že jednotka HZS vyjede k události mimo 
HMMC. I zde malá zajímavost, dvakrát 
nás povolali místo jiné jednotky (asi si ne-
přehodili kalendář), ale stává se to prý 
„nanejvýš dvakrát za deset let“.

Požáry, dvakrát jsme jeli na krásnou, 
kde se vždy jednalo o les. Třikrát jsme za-
sahovali u nás v Raškovicích 2x na hořící 
lípu (blesk), která nás velmi potrápila, kde 
jako důkaz můžu uvést, že poprvé jsme 
spotřebovali 10000l vody. Třetí zásah byl 
u hořící popelnice, která poškodila rodin-
ný dům. Poslední požár u kterého jsme 
loni zasahovali byl v Janovicích Bystrém, 
kde hořely tři chaty a bohužel, se tento 
požár neobešel bez tragických následků, 
kdy jsme v sutinách jedné z chatek nalezli 
torzo lidského těla.

Jednotka samozřejmě provádí pravi-
delné školení a výcviky. Naše zásahová 
jednotka je předurčena pro zásahy na 
vodní hladině a velká část odborné pří-
pravy je směřována tímto směrem. V loň-
ském roce jsme cvičili na zamrzlé vodní 
hladině, prováděli školení na ovládání 
lodí, máme sedm vůdců malých plavidel. 
Dále jsme cvičili na Žermanické přehra-
dě, na divoké vodě  - kanál Opava, cvičili 
jsme i na Slezské Hartě. V roce 2017 jsme 
prováděli kondiční jízdy řidičů, proškolo-
vali obsluhovatele motorových pil, cvičili 
v ohňových kontejnerech v Brně, cvičili 
práci s čerpadly na stavidlech a aktivně 
jsme se zúčastnili velkého cvičení Zdra-
votnické záchranné služby ve FM. Samo-
zřejmě jsme se věnovali i další technice její 
údržbě i proškolování její obsluhy. 

Jednotka se dále ve spolupráci 
s ostatními členy Sboru dobrovolných 

Informace spolků a zájmových organizací
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členů podílela na přípravě mnoha akcí. 
Spolupracovala se ZŠ při branném zá-
vodě, podíleli jsme se na organizaci dne 
Raškovic, účastnili jsme se na oslavách 
SDH Pražno, pomáhali se zabezpečením 
Raškovického čtvrtmaratónu. Dále také 
na dětském dnu ve Feraku, Lampiono-
vém průvodu. Podíleli jsme se i na akci 
Ukliďme Česko, když loni to bylo spíše 
jak řekl náš starosta sboru, hasiči + dva 
uklidí Raškovice.

Závěrem bych chtěl poděkovat p. sta-
rostovi a celému zastupitelstvu obce, i za-
městnancům obce za přístup k jednotce 

ke sboru a k zabezpečení  požární bez-
pečnosti v naší obci. Samozřejmě musím 
poděkovat všem členům zásahové jednot-
ky i dalším členům sboru dobrovolných 
hasičů Raškovice, včetně mladých hasičů 
Raškovice za práci, kterou v loňském od-
vedli.

A na úplný závěr, popřeji krásné pro-
žití Velikonoc a ať nás potřebujete co nej-
méně a pokud k tomu dojde ať to jsou 
jen případy, kdy nejsou ohroženy Vaše 
zdraví a životy!

Jaroslav Mikoláš - velitel SDH Raškovice

Lípa u země v obvodu téměř 8m

Lípa prohořelá celá, jeden z komínů

Lípa při požáru

Po uhašení bylo rozhodnuto o povolení káce-
ní, to proběhlo týden po požáru.



39

                      www.raskovice.cz                     3/2018

Mezinárodní úspěchy raškovických Hasičat
Uplynulá loňská sezóna kolektivu 

mladých hasičů byla velmi bohatá na růz-
norodé činnosti a mimořádně úspěšná 
nejen v celorepublikových, ale i meziná-
rodních soutěžích!

Zvládli jsme 29 nesoutěžních akcí (vý-
lety, exkurze, bazény, brusláky, brigády, 
výcvikové campy, zkoušky odborností, 
atd…). Podařilo se nám uspořádat dvě 
soutěže pro mladé hasiče o Pohár staros-
ty obce „Raškovický Rašák“. Jedna byla 
v únoru „halová“ a druhá v srpnu „let-
ní“u hasičské zbrojnice. Na obou soutěžích 
jsme měli účastníky ze Slovenska a v létě 
přijelo i družstvo z Polska. Závodníci od-
jížděli spokojení a těší se na další ročník…

Naše družstva od přípravky po dorost 
se zúčastnila celkem 54 různých závodů 
a soutěží, kde vybojovala ve svých kate-
goriích 65x 1.místo, 34x 2.místo a 26x 
3.místo. V okresním kole celoroční sou-
těže Plamen obsadili mladší žáci 4.místo, 
starší žáci 3.místo, dorostenky 1.místo, 
dorostenci 1.místo a Anežka Švrčková 

v jednotlivcích 1.místo. V krajském kole 
vybojovali dorostenci 3.místo, Anežka 
1.místo a postup na MČR. Další medai-
le do sbírky přidalo i družstvo přípravky 
pod vedením Jitky Jurgové. 

O posledním květnovém víkendu 
jsme závodili na Evropské soutěži CTIF 
ve Spišské Nové Vsi. V konkurenci druž-
stev z Česka, Slovenska, Polska a Ma-
ďarska jsme vyhráli kategorii děvčat.                                                                                    
První dva prázdninové týdny patřily spa-
nilé jízdě Zlín – Neuhofen an der Ybbs 
– Villach. V pondělí jsme vyrazili na Mis-
trovství ČR do Zlína, kde Anežka vyhrála 
všechny disciplíny a stala se Mistryní ČR 
v kategorii středních dorostenek. Ze Zlína 
jsme ve středu pokračovali do Neuhofenu 
nad Ybbsem, kde jsme jako jediní zástup-
ci z ČR reprezentovali naši vlast na 45. se-
tkání dolnorakouské hasičské mládeže. 
Byla to ohromná soutěž CTIF čítající cel-
kem 5 500 osob, z toho 3 500 závodníků, 
240 družstev a 1 100 jednotlivců. Nám se 
podařilo vybojovat 3.místo v kategorii! 
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V neděli jsme pokračovali na Meziná-
rodní hasičskou Olympiádu do Villachu, 
kde jsme byli už jen jako fandové, jelikož 
nám kvalifikace o vlásek unikla. Početná 
česká výprava vybojovala nejvíce medailí 
a olympijské stříbro vybojovaly mimo ji-
ných i ženy nad 35 let pod vedením Jiřího 
Mechla ze sousední Skalice!

Dalšími zahraničními úspěchy jsou 
3.místo z Popradu, 2. a 1.místo z Poltá-
ru a 1.místo ze Spišského Podhradí. Dne 
18. listopadu se ve Svitu družstvo dívek 
ve složení: Nicola Jančíková, Michaela 
Dolechová, Tereza Chovancová, Karolí-
na Kasincová a Barbora Nytrová staly ha-
lovými Mistryněmi Slovenské Republiky! 
V konkurenci 100 družstev s velikým ná-
skokem vyhrály kategorii 
dívek a pouze jedno druž-
stvo chlapců dokázalo být 
o 6 setin rychlejší, než naše 
děvčata… Zbývajícími 
závodníky našich úspěš-
ných družstev CTIF jsou 
Bára Kotásková, Magda-
léna Klementová, Anežka 
Švrčková, Honza Hrabec 
a Michal Chovanec. Anež-
ka ještě obsadila 6.místo 
v běloruském Borisově, 
kde zavítala s výběrem 
národní reprezentace.

Velikou celorepublikovou soutěží je 
Český halový pohár, na kterém se Terce 
Chovancové podařilo v Ostravě vybojovat 
3.místo. Celkově se v seriálu umístila na 
8.místě a Barbora Nytrová na 10.místě 
z 360 závodnic.

Všem dětem patří veliké poděkování 
a gratulace! Dále všem partnerům, spon-
zorům, pomocníkům, fandům a všem, 
kdo se jakkoli podílí na úspěšné a bohaté 
činnosti raškovických Hasičat! Moc dě-
kujeme! 

Závěrem zveme do knihovny na ma-
lou výstavku k výročí 105 let od založení 
sboru a 8 let činnosti nynějšího kolektivu 
Hasičat, která probíhá od začátku února…

-Rosťa Švrček- 
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POZVÁNÍ NA ZÁJEZD DO POLSKA 
DO KVĚTINOVÝCH ZAHRAD
Zahrádkáři Raškovice pořádají autobusový zájezd 
do Polska do květinových zahrad s možností náku-
pu květin. Zájezd se uskuteční v sobotu 12.května 
2018. Odjezd od hotelu Ondráš v 7.00 hod. ,před-
pokládaný návrat okolo 19.00 hod. Možnost nástupu 
na autobusových zastávkách lze domluvit.

Cena zájezdu: 
• pro členy Zahrádkářského svazu Raškovice zdarma
• pro ostatní 300,- Kč. 

V ceně zájezdu je doprava autobusem a večeře.

Zájemci se mohou přihlásit na t. číslo 603 895 651-Sysala,  
nebo na e-mail: sysalal@seznam.cz. 

Za zahrádkáře Raškovice  Sysala L.- tajemník

Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme. 
Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli 

naše domácnosti tři králové s koledou 
a přáním všeho dobrého do nového 
roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběh-
la již po osmnácté a v našem regionu ji 
organizuje Charita Frýdek-Místek. „I le-
tos se koledování podařilo, a tak kromě 
získaných finančních prostředků zůstal 
dobrý pocit z vykonaného veliké díla, 
z pomoci druhým, z otevřených dveří 
a nabídnutých rukou. Stejně tak radost 
ze vzájemného potkávání, z průvodu 
a Tříkrálových koncertů,“ sdělil Martin 
Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Cha-
rity. V letošním roce se vydalo do ulic 
celkem 296 kolednických skupinek, které 
roznášely do našich domovů požehnání.  
Koledování skončilo a my celkový výnos 
za Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč.

V obci Raškovice se vykoledovalo 
38 645,-Kč.

Z letošního výtěž-
ku sbírky podpoříme 
všechny naše služby. 
„Získané finanční 
prostředky použi-
jeme v souladu se 
schválenými záměry na 
pomoc a podporu těch, 
kteří si nemohou pomoci sami. Z vykole-
dovaných peněz podpoříme terénní služby 
pro seniory, nemocné a osoby se sníženou 
soběstačností, zlepšíme podmínky, v nichž 
naši klienti žijí, ale nezapomeneme ani na 
děti a jejich potřeby,“ dodává dále Hořínek. 
Kompletní záměry využití výtěžku najdete 
na našich webových stránkách.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky 
zapojili, všem koledníků a jejich dopro-
vodu, stejně jako štědrým dárcům, kteří 
koledníky vřele přijali.

Lenka Talavašková
Koordinátorka Tříkrálové sbírky 

Charity Frýdek-Místek
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Celkové vyhodnocení projektu Projektový manažer X
Projekt – s přesným názvem – „Projek-

tový manažer X a poradenství v regionu 
Slezská brána“ spočíval v realizování řady 
aktivit obohacujících život v jednotlivých 
obcích regionů, kterých je od r. 2016 
celkem 16. Do projektu byly zapojeny 
všechny obce a velká část jejich složek 
(např. knihovny, kulturní středisko), popř. 
samostatné příspěvkové organizace (ško-
ly, muzeum, dům děti a mládeže). 
Konkrétně byly zrealizovány tyto aktivity:
-  sportovní soutěže pro děti – celkem 
5 akcí, které byly rovnoměrně rozloženy 
na celý rok 2017: turnaj ve vybíjené žáků 
1. stupně, branný závod žáků 2. stupně, 
lehkoatletické závody žáků 2. stupně, leh-
koatletický čtyřboj žáků 1. stupně a tur-
naj v minivolejbale žáků 1. stupně. Akcí 
se účastnilo okolo 450 soutěžících, které 
přišly podpořit jako fandové další desítky 
jejich spolužáků.

-  vědomostní soutěže – celkem 2 akce: 
pro žáky základních škol a pro seniory. 
Soutěží se zúčastnilo cca 50 soutěžících, 
které do hlediště kina Panoráma v Pasko-
vě přišlo podpořit dalších cca 200 spolu-
žáků a spoluobčanů.

-  pracovní setkání se specifickými cílo-
vými skupinami: celkem 3 akce: setkání 
se zástupci kulturních zařízení, setkání 
se zástupci školských zařízení a setkání 
se zástupci seniorských klubů. Setkání se 
účastnila převážná část škol, kulturních 
zařízení i řada zástupců seniorských klu-
bů z regionu.

-  semináře (školení) k odborným téma-
tům: celkem 4 akce: seminář „Pravidla 
rozpočtové odpovědnosti“, seminář „Zá-
kon o střetu zájmů a související předpisy“, 
školení seniorů na téma „Příprava mediál-
ních prezentací“ a seminář „Odpovědnost 

zřizovatele Sboru dobrovolných hasičů 
pro starosty obcí“. Na všech akcích bylo 
proškoleno okolo 60 zájemců.

-  kulturní akce – zde proběhl ve spolu-
práci se svazkem obcí Olešná a Městem 
Paskov tzv. „Den regionů Slezská brána 
a Olešná“, který se zaměřoval výhradně 
na prezentaci regionální kultury, země-
dělských a potravinářských výrobků, vý-
tvarné tvorby a na představení publikační 
činnosti s regionálním zaměřením. Akce 
se zúčastnilo přes 1 000 návštěvníků, 
okolo 100 vystupujících a cca 10 prodej-
ců. K nabídce bylo také 28 knižních titulů 
s regionální tématikou z regionu Slezská 
brána nebo jeho blízkého okolí a prodalo 
se okolo 130 kusů různých publikací. 

-  publikační činnost: byla představová-
na přípravou textu a ikonografie pro pu-
blikaci „Vlastivěda obcí regionu Slezská 
brána“, která by v rozsahu cca 100 stran 
textů a souvisejících fotografii, popř. jiné 
ikonografie měla přiblížit historii a přírodu 
obcí Vratimov, Šenov, Paskov, Václavovice, 
Sviadnov, Řepiště, Sedliště, Žabeň a Kaňo-
vice a měla by dále sloužit nejen k obecné 
nabídce pro občany, ale také jako didak-
tická pomůcka pro vědomostní soutěže 
i pro vlastní výuku na základních školách.

-  propagační činnost – spočívala v pro-
vozování webu a facebooku svazku obcí 
www.slezskabrana.cz, resp. https://www.
facebook.com/slezskabrana/ V obou 
případech byly na tato media umístěny 
desítky příspěvků o akcích pořádaných 
v oblasti kultury a sportu svazkem obcí, 
jeho jednotlivými obcemi nebo jimi zři-
zovanými příspěvkovými organizacemi. 
Web i facebook byl otevřen také pro zve-
řejnění informací o neziskových akcích 
pořádaných spolky nebo soukromými 
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subjekty. Okolo 30 zpráv na facebooku 
přitom zhlédlo více než 100 zájemců. Nej-
vyšší zájem byl o zprávu týkající se Dne 
regionů Slezská brána a Olešná, kterou 
zhlédlo 634 osob. Webové stránky Regi-
onu Slezská brána zároveň odkazují na 
web regionální televize www.crtv.cz, kde 
jsou umisťovány video reportáže z akcí 
pořádaných jak mikroregionem, tak jed-
notlivými obcemi. Za rok 2017 takto ne-
chal Region Slezská brána natočit a na 
uvedený web umístit 7 videoreportáží. Ze 
strany jednotlivých obcí zde byly umístěny 

řadově další desítky videoreportáží, které 
mohou tento web využívat zdarma. Pro-
vozní poplatek za jeho využívání financuje 
svazek obcí.  

-  administrativa a organizační podpora 
– je nezbytnou součásti projektu a patří 
do ni kromě práce projektového mana-
žera také vedení provozního účetnictví, 
mzdová agenda a již zmíněná správa 
webu a facebooku.

Ing. Miroslav Lysek
projektový manažer DSO Region Slezská brána

Podpora pečujících osob v Pobeskydí
Chceme Vás seznámit s dvouletým 

projektem Slezské diakonie s názvem 
Podpora pečujících osob v Pobeskydí, 
který běží od 1.2.2018. Projekt je zamě-
řen na poskytování podpory osobám, 
které pečují o své blízké v domácnosti, 
a to především v období po propuštění 
blízkého z nemocnice nebo po rapidním 
zhoršení jeho zdravotního stavu, ale 
také během již probíhající dlouhodobé 
péče. Pečujícím bude nabídnuta bezplat-
ná pomoc ohledně získávání informací 
o podpůrných mechanismech sociálního 
systému státu (příspěvky, kompenzační 
pomůcky), dále budou moci využít bez-
platné zapůjčení elektrických polohova-
cích postelí, sociální poradenství pro péči 
o člověka s demencí, vyšetření paměti, za-
učení v praktických dovednostech usnad-
ňujících péči (ošetřování, polohování, 
provádění hygieny, zdravotnických úkonů 
atd.). Součástí projektu jsou kromě toho 
workshopy s odborníky (psycholog, pra-
covník Úřadu práce atd.), svépomocné 

skupiny, pomoc při zapojení na trh práce 
či možnost zastoupení v péči. Podporu 
bude zajišťovat mobilní tým pracovníků, 
tj. odborný poradenský pracovník, terén-
ní pracovníci a zdravotní sestra. Mimoto 
se připravuje také divadelní představení 
pro pečující i širokou veřejnost, které se 
orientuje na problematiku péče o člověka 
s poruchou paměti.

Podpora pečujícím bude nabízena 
v oblasti MAS Pobeskydí.

Další informace k projektu naleznete 
v přiloženém letáčku nebo zde: http://
www.slezskadiakonie.cz/projekty/pod-
pora-pecujicich-osob-v-pobeskydi

Slezská diakonie
Podpora pečujících osob v Pobeskydí
SEN centrum, Třanovice 188
739 53 Třanovice
www.slezskadiakonie.cz
podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz
mob.: +420 739 392 024
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GDPR 
25. 5. 2018 

PŘÍPRAVA NA GDPR 
Užitečné odkazy 

CO JE GDPR? 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data Protection 
Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území 
Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo použitelné. Platí tedy na 
území členských států Evropské unie, včetně České republiky bezprostředně. Nařízení vstoupí 
v účinnost dne 25. května 2018, kdy nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Celé znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ke stažení v češtině ZDE. 

INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY 
Ministerstvo vnitra připravilo pro zájemce z řad veřejné správy nové internetové stránky 
k problematice ochrany osobních údajů. Na webových stránkách naleznete kromě právních 
předpisů, metodická doporučení, odpovědi na nejčastější otázky stejně jako odkazy na další 
relevantní informace a zainteresované instituce. Zveřejněny jsou také vzdělávací pomůcky. 

Informace k GDPR na stránkách Ministerstva vnitra 

CHATBOT GDPR 

Ministerstvo vnitra iniciovalo vznik robota na chatování tzv. Chatbota GDPR. Otázky k obecnému 
nařízení o ochraně osobních údajů lze klást na stránkách Svazu průmyslu a dopravy České republiky, 
kde byl uveden do provozu automatický komunikátor disponující databází otázek a odpovědí k obsahu 
a podstatě nařízení.  

Chatbot GDPR 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů (obsahují příručku GDPR, otázky a odpovědi, 
dokumenty k GDPR a další užitečné informace). 

Informace k GDPR na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů  

Webové stránky Evropské komise obsahující základní informace 
o GDPR, informační letáky k různým aspektům a dopadům 
GDPR a přehledovou infografiku (vše v češtině). 

Informace k GDPR na stránkách Evropské komise 

Informační letáky k GDPR 

Infografika k GDPR  

WWW.MVCR.CZ/GDPR 

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM 

Ministerstvo vnitra připravuje 
vzdělávací program k tématu 
GDPR, který bude určený pro 
obce I. typu, pověřence na 
zpracování osobních údajů,  
interní auditory obcí III. typu 
a pracovníky spisových služeb 
obcí III. typu a krajských úřadů. 
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SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ 
aneb RAŠKOVICE OPĚT PUTUJÍ DO SVĚTA

Škola jógy KARAKAL ve svém na-
kladatelství vydala v roce 2011 knihu  
ZASTAVENÍ NA CESTĚ. Děj je zasazen 
do prostředí Oázy zdravého a šťastného 
života v Raškovicích, kam příběh zavedl 
hlavní hrdinku z Prahy. Čtenáři se zde 
nabízí několik rovin, které se vzájemně 
prolínají. Kromě kaskády příběhů, jejichž 
záměrem je na jedné straně čtenáře po-
bavit, ale i nastavit zrcadlo a nabídnout 
rady a doporučení, jak úspěšně zvládnout 
případnou nepohodu, je zde možnost na-
hlédnout pod pokličku filosofie a praxe 
jógy - nabízí se zde mimo jiné několik 
jógových technik, které může zvládnout 
a mít z nich užitek každý, kdo se s nimi se-
známí a začne je provádět. A v neposlední 
řadě se nabízí úsměvnou formou jemné 
zamyšlení nad vlastním životem a jeho 
skutečným smyslem.  Příběh je do znač-
né míry smyšlený, ale je zde možno najít 
mnoho příhod inspirovaných skutečnými 
událostmi a skutečnými osobami, děj je 
zasazen do reálného prostředí v Raš-
kovicích. Kniha už se četla na řadě míst 
naší republiky a opravdu se nám stává, 
že někdo přijede na seminář a následně 
se pak dozvíme, že jej kromě nabízeného 
programu přilákala kniha Zastavení na 
cestě, aby se přesvědčil, zda Raškovice 
s jejich krásami a Oáza zdravého a šťast-
ného života jsou skutečné.

Pohledem mužského pro-
tějšku je vyprávěn příběh další 
knihy: SVĚTLA A STÍNY NA 
CESTĚ. Ten se řízením osudu, 
opět z našeho hlavního měs-
ta, ocitá v Beskydech. Příběh 
jej zavede například na Lysou 
horu, Prašivou, obdivuje Kršle, 
řeku Morávku a další okolí na-
šich krásných Raškovic. Kromě 

spletitých dobrodružství, ve kterých může 
čtenář možná najít útržek svého vlast-
ního životního příběhu, a filosofických 
úvah, ať už vycházejících z jógy, nebo její 
filosofii blízkých, můžeme se zde setkat 
s řadou příběhů, životních zkušeností 
a historek jednoho z autorů, raškovické-
ho rodáka Zdeňka Šebesty. V letošním 
roce oslaví 90 let a u příležitosti tohoto 
krásného životního jubilea bychom chtě-
li knihu SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ 
vydat. Mimo jiné budou v knize barevné 
reprodukce obrazů Lenky Kovalové, ale 
najdete zde také kapitolu inspirovanou pu-
továním skutečnými Himálajemi (mnoho 
z vás ví, že našemu kraji říkáme s láskou 
Beskydské Himálaje, náš přítel se však již 

několikrát vypravil do skuteč-
ných Himálají a v knize nám 
o své cestě a o tom, co tam 
prožil, vypráví). 

U příležitosti vydání knihy 
a Zdeňkova krásného životní-
ho jubilea připravujeme na so-
botu 2.6. odpolední setkání 
v Oáze, na které srdečně zve-
me celé Raškovice. Zároveň 
znovu a znovu moc děkujeme 

Oáza zdravého a šťastného života
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Lenka Kovalová-Himaláje

OÁZA ZDRAVÉHO 
A ŠŤASTNÉHO 
ŽIVOTA HLEDÁ
Školy jógy KARAKAL hledá zodpo-
vědného nadšence, který by měl čas 
a chuť jednou týdně nám za menší 
finanční odměnu pomáhat v Oáze 
zdravého a šťastného života. Jedna-
lo by se o práce na zahradě, jako je 
sekání trávy, plevání a podobně, se-
kání a příprava dřeva, drobné kutil-
ské a údržbářské práce. Jestli někoho 
naše výzva oslovila, nebo o někom 
takovém ví, nechť neváhá a kontak-
tuje Lenku Kovalovou, nejlépe na 
telefonním čísle 607 720 251 nebo 
e-mailem na joga-karakal@seznam.
cz nebo kovaloval@seznam.cz. 
Budeme se moc těšit na spolupráci. 

Lenka Chamrádová

za přízeň a podporu, bez které by Oáza 
nemohla fungovat tak, jak funguje a vítat 
návštěvníky z Raškovic i blízkého a vzdá-
leného okolí a z celé republiky. 

Všem přejeme kouzelné prožití svát-
ků JARA. 

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV) 

Krátké zprávy z činnosti...
Volejbalové tréninky dětí, mládeže 

i dospělých probíhají v hale až do polovi-
ny května 2018, stejně tak cvičení ČASPV 
pro ženy i muže a rodiče s dětmi. Poté 
se přestěhujeme do areálu antukových 
kurtů, kde budeme trénovat až do konce 
června. Do konce sezóny 2017/2018 plá-
nujeme účast hráčů a hráček z 1.-6.třídy 
na turnajích v barevném minivolejbalu, 
mladší žactvo končí 15. března zimní 
soutěž okresního přeboru v trojkovém 
volejbalu a následně na konci dubna za-
hájí první utkání trojkového minivolejbalu 
v Letním poháru Lumíra Hajduška.

Mladší žákyně (5.-7.třída) hrají v břez-
nu poslední 2 kola krajského přeboru 
mladších žaček a připravují se na vrchol 
sezóny Mistrovství ČR mladších žákyň, 
které organizuje Český volejbalový svaz 
(ČVS). Starší žákyně stejně jako jejich 
mladší kolegyně zakončí v březnu kraj-
skou soutěž starších žákyň, avšak spo-
lečně s kluky budou nadále pokračovat 
v soutěži okresního přeboru smíšených 
družstev. Zároveň se budou připravovat 
na letní turnaje, především turnaj Malá 
cena Beskyd, který VK Raškovice pořádá 
pro všechna družstva žákyň a žáků z ČR. 
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Ženy v dubnu zakončí soutěž okresního 
přeboru, naopak muži začínají jarní část 
své soutěže okresního přeboru. V dubnu 

bude ukončena také soutěž RBVL, které 
se účastní naše smíšené družstvo žen 
a mužů.

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

stručně seznámil s děním v našem fot-
balovém klubu, během zimní přestávky. 
Zima je obdobím nabírání fyzické kondi-
ce, což se týká zejména seniorského muž-
stva a dorostu. U mladších kategorií má 
být fotbal hlavně zábavou, která se proje-
ví nejlépe ve hře. Proto se naši benjamínci 
účastní celé řady turnajů v rámci krajské 
zimní ligy, kterou TJ pomáhá spolupořá-
dat ve sportovní hale v Raškovicích. Malí 

fotbalisté nám v rámci těchto turnajů 
udělali velikou radost, kdy se neztratili 
v soupeření s kluby, které mají podstatně 
větší členskou základnu i profesionální 
placené trenérské vedení. O to větší dík 
patří našim trenérům za obětavý přístup 
při výchově nových talentů, kteří se snad 
jednou objeví i v seniorském mužstvu.

Družstvo mužů zahájilo přípravu 
16. ledna, kombinovanými tréningy ve 
sportovní hale spolu s výběhy do okolních 
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kopců. Později v rámci získávání herní 
praxe se tréningové jednotky rozšířily 
i o přípravu na umělé trávě v MFK FM. 

Součástí přípravy jsou i dohodnuté přá-
telské utkání, které se sehrají taktéž na 
umělé trávě MFK FM:

24.2.2018 od 15:00 s Petřvaldem na Moravě – zrušeno z důvodu nemoci soupeře

3.3.2018 od 16:00 s Fryčovicemi – V utkání Raškovice zvítězili poměrem 3:0

11.3.2018 od 19:30 s Baškou – v době přípravy textu ještě nebylo sehráno

18.3.2018 od 12:00 se Starým Městem - v době přípravy textu ještě nebylo sehráno

V rámci zimní přestávky, nepředpo-
kládáme žádné změny v kádru ani v re-
alizačním týmu. Věříme, že se nám po-
daří navázat na úspěšnou podzimní část 
sezóny a i na jaře budeme hrát na špici 
tabulky krajské soutěže. První mistrovské 
utkání sehraje mužstvo v neděli 25.3. od 

15:00 doma s Hnojníkem. Na venkov-
ní zápasy do Doubravy, Nýdku, Horní 
Suché, Dolní Lutyně a Václavovic bude 
vypraven autobus. Odjezd vždy 2 hodi-
ny před začátkem utkání z fotbalového 
hřiště v Raškovicích. Přijďte nás podpořit 
i na výjezd ven!

V rámci zimní přestávky, nepředpokládáme žádné změny v kádru ani v realizačním týmu. 
Věříme, že se nám podaří navázat na úspěšnou podzimní část sezóny a i na jaře budeme hrát na 
špici tabulky krajské soutěže. První mistrovské utkání sehraje mužstvo v neděli 25.3. od 15:00 
doma s Hnojníkem. Na venkovní zápasy do Doubravy, Nýdku, Horní Suché, Dolní Lutyně a 
Václavovic bude vypraven autobus. Odjezd vždy 2 hodiny před začátkem utkání z fotbalového 
hřiště v Raškovicích. Přijďte nás podpořit i na výjezd ven! 
 
Muži – rozpis jarní části soutěže: 
 

Ne 25.03. 2018   15:00 
 

Raškovice : Hnojník 
 

So 31.03. 2018   15:30 
 

Doubrava : Raškovice 
 

 

Ne 08.04. 2018   15:30 
 

Raškovice : Lučina 
 

 

Ne 15.04. 2018   16:00 
 

Nýdek : Raškovice 
 

 

Ne 22.04. 2018   16:00 
 

Raškovice : Řepiště 
 

 

So 28.04. 2018   16:30 
 

Horní Suchá : Raškovice 
 

 

Ne 06.05. 2018   16:30 
 

Raškovice : Věřňovice 
 

 

So 12.05. 2018   16:30 
 

Dolní Lutyně : Raškovice 
 

 

Ne 20.05. 2018   17:00 
 

Raškovice : Loko Petrovice B 
 

 

So 26.05. 2018   17:00 
 

Václavovice : Raškovice 
 

 

Ne 03.06. 2018   17:00 
 

Raškovice : Inter Petrovice 
 

 

So 09.06. 2018   17:00 
 

Tošanovice : Raškovice 
 

 

Ne 17.06. 2018   17:00 
 

Raškovice : Smilovice 
 

 

 
 
 
 
Dorost – rozpis jarní části soutěže: 
 

NE   25.03.2018   12:30 Raškovice : Bukovec 

NE   01.04.2018   13:00  Jablunkov : Raškovice 
NE   08.04.2018   13:00  Raškovice : Janovice 
SO   14.04.2018   13:30  Dobrá : Raškovice 
NE   22.04.2018   13:30  Raškovice : Palkovice 
NE   29.04.2018   14:15  Nýdek : Raškovice 
NE   06.05.2018   14:00  Raškovice : Hrádek/Milíkov 
SO   12.05.2018   14:00  Sedliště : Raškovice 
NE   20.05.2018   14:30  Raškovice : Vendryně 
NE   27.05.2018   14:30  Písek : Raškovice 
NE   03.06.2018   14:30  Raškovice : Oldřichovice 
NE   10.06.2018   11:00  Čeladná : Raškovice 
NE   17.06.2018   14:30  Raškovice : Mosty 
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Starší přípravka 

Zimní příprava jako každoročně  pro-
bíhá v hale Raškovice, plus se zúčastňu-
jeme na vybraných turnajích. Jedním 
z hlavních je Krajská zimní liga  kde se 
hrají čtyři základní kola skupiny a po-
slední finálové. Další z hlavních turnajů, 

který pořádal oddíl MFK ročník 08 v hale 
Raškovice se zajímavými soupeři. Kluci 
podali výborné výkony a bylo to vyrov-
nané do posledního kola. Škoda že pro 
nemoc se nemohli zúčastnit všechny 
hlavní opory týmu.

Výsledky :  

Raškovice - SFK Opava      4 : 3        Raškovice – MFK FM Bílí  1 : 2

Raškovice - FK Baník Albrechtice 2 : 2      Raškovice - SK Hranice  0 : 4  

Raškovice - Nový Jičín      2 : 3      Raškovice - MFK FM Modří   1 : 1  

Raškovice - FC Odra Petřkovice  0 : 5

V rámci zimní přestávky, nepředpokládáme žádné změny v kádru ani v realizačním týmu. 
Věříme, že se nám podaří navázat na úspěšnou podzimní část sezóny a i na jaře budeme hrát na 
špici tabulky krajské soutěže. První mistrovské utkání sehraje mužstvo v neděli 25.3. od 15:00 
doma s Hnojníkem. Na venkovní zápasy do Doubravy, Nýdku, Horní Suché, Dolní Lutyně a 
Václavovic bude vypraven autobus. Odjezd vždy 2 hodiny před začátkem utkání z fotbalového 
hřiště v Raškovicích. Přijďte nás podpořit i na výjezd ven! 
 
Muži – rozpis jarní části soutěže: 
 

Ne 25.03. 2018   15:00 
 

Raškovice : Hnojník 
 

So 31.03. 2018   15:30 
 

Doubrava : Raškovice 
 

 

Ne 08.04. 2018   15:30 
 

Raškovice : Lučina 
 

 

Ne 15.04. 2018   16:00 
 

Nýdek : Raškovice 
 

 

Ne 22.04. 2018   16:00 
 

Raškovice : Řepiště 
 

 

So 28.04. 2018   16:30 
 

Horní Suchá : Raškovice 
 

 

Ne 06.05. 2018   16:30 
 

Raškovice : Věřňovice 
 

 

So 12.05. 2018   16:30 
 

Dolní Lutyně : Raškovice 
 

 

Ne 20.05. 2018   17:00 
 

Raškovice : Loko Petrovice B 
 

 

So 26.05. 2018   17:00 
 

Václavovice : Raškovice 
 

 

Ne 03.06. 2018   17:00 
 

Raškovice : Inter Petrovice 
 

 

So 09.06. 2018   17:00 
 

Tošanovice : Raškovice 
 

 

Ne 17.06. 2018   17:00 
 

Raškovice : Smilovice 
 

 

 
 
 
 
Dorost – rozpis jarní části soutěže: 
 

NE   25.03.2018   12:30 Raškovice : Bukovec 

NE   01.04.2018   13:00  Jablunkov : Raškovice 
NE   08.04.2018   13:00  Raškovice : Janovice 
SO   14.04.2018   13:30  Dobrá : Raškovice 
NE   22.04.2018   13:30  Raškovice : Palkovice 
NE   29.04.2018   14:15  Nýdek : Raškovice 
NE   06.05.2018   14:00  Raškovice : Hrádek/Milíkov 
SO   12.05.2018   14:00  Sedliště : Raškovice 
NE   20.05.2018   14:30  Raškovice : Vendryně 
NE   27.05.2018   14:30  Písek : Raškovice 
NE   03.06.2018   14:30  Raškovice : Oldřichovice 
NE   10.06.2018   11:00  Čeladná : Raškovice 
NE   17.06.2018   14:30  Raškovice : Mosty 
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Hráči: dole: (brankář) Gardoš Jakub, 
 z leva první řada: Stříž Vilém, Šrubař Marek, Mach Viktor, Švrček Rostislav
 z leva druhá řada: Namyslo Patrik, Mašín Radim, Vykoukal Albert, Železník Bernard,  
 Ručka Michal 
 nahoře: (trenér) Michna Martin

Mladší přípravka 

Do přípravy na novou sezónu 
2017/2018 se k přípravce v srpnu při-
pojili nové fotbalové naděje ročník 2011. 
Tito prvňáčci a jeden druhák se ihned 
začlenili do tréninku a začali se učit fot-
balovému umění. V říjnu, po několika 
trénincích se ukázali na Krajské zimní 
lize, převážně hrané v hale Brušperk, 
kde začali svádět lité boje s protivníky 
z MFKFM, Vítkovic, Brušperku, Poruby 
a dalšími. Poměřili síly celkem s 23 týmy 
v 36 utkáních. A úspěch byl na světě, kdy 
základní část KZL jednoznačně ovládli, 

vždyť pouze ze 4 utkání odcházeli s hla-
vami sklopenými. Získali 96b se skórem 
179:59, soupeřům zamávali rozdílem 
13b. Kluci vytvořili partu, která táhla za 
jeden provaz, navzájem se podporovali 
a stali postrachem a trofejí všech soupe-
řů, kteří jim nic zadarmo nedali.  

Na konci března nás čeká závěreč-
ný finálový turnaj, ve kterém se střetne 
12 nejlepších. Pro nás, trenéry a fandy 
rodiče, jsou kluci již dnes vítězi, neboť 
v takovém věku si udržet stabilní formu 
od října do března je obdivuhodné!!
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Hráči: z leva: David Šindler, Fabián Gardoš, Patrik Janoušek, Ondřej Bulko, Matyáš Babulík, 
 Jan Kapolka

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
našim fanouškům, rodičům a obci za 
podporu a doufám, že se budeme pra-
videlně potkávat na mistrovských utká-
ních všech kategorií v našem fotbalovém 

areálu. Bližší informace o dění v klubu 
a termínech utkání můžete průběžně sle-
dovat na našich webových stránkách: 
http://www.fotbalraskovice.cz/

Lukáš Jančálek, předseda TJ

AKCE NA PRAŠIVÉ:
• 7.dubna od 18:00 – beseda „Dánskem na kolech“ - promítá cyklorodinka Berkových

• 18.dubna od 18:00 – beseda „Car-Free aneb život bez auta“ - promítání car-free 
rodinka Ubíkových

• 21.dubna od 19:00 - outdoor filmy „Obyčajní chlapci“ a „Slepá důvěra“

• 5.května od 19:00 – beseda „Aljaška - země nikoho“ - promítá uznávaný cestovatel 
Ivo Petr

• 16.května od 19:00 – beseda „Černobylská tragédie“ - promítá novinář a cestovatel 
Hynek Adámek

... další termíny besed a ostatních akcí pro Vás připravujeme ....

Těšíme se na setkání s Vámi.  Vaše chata Prašivá
 www.ChataPrasiva.cz
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

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

ZAHRADNÍ TECHNIKA A SERVIS VLČEK
Si Vás dovoluje pozvat do prodejny zahradní techniky v RAŠKOVICÍCH 423.

Nabízíme  sekačky, travní traktory, vyžínače, křovinořezy, pily, drtiče, štípače 
a jiné elektrické nářadí. Na všechny stroje zajišťujeme servis a náhradní díly.

Najdete u nás výrobky těchto značek KARSIT, STIGA, Cub-Cadet, MTD, HECHT, 
Riwall, Greenworks, GTM Professional, Scheppach/ Woodster, Campingaz, 
Elpumps, WEIBANG, VeGA, Husqvarna Zenoah Co., Ltd, ACTIVE, HealthLand 
a mnoho jiných.

Máme pro Vás nachystanou zajímavou  
akci, přijďte se přesvědčit.

Raškovice 423, 739 04
Tel. 602 705 534, 558 692 692

KURZ – VÝROBA FIGUREK ZE ŠUSTÍ.  Zájemci se mohou přihlásit na tel. č.: 606 683 354.

   
                                            Jana Žůrková 

     WELLNESS  STUDIO-Hledáme Lepší Cestu   
                                Valašské Meziříčí a Raškovice 

 

 Máte problémy? My máme trvalé řešení 
 Sestavení individuálního programu na míru 
 I Vy můžete být našim klientem 
 Pomůžeme Vám postupně změnit Vaše stravovací návyky,  

dosáhnout optimální váhy a zlepšit tak fyzickou 
i duševní kondici a pozitivně myslet ve vztahu k sobě 

 S námi dosáhnete: 
- detoxikaci těla, doplnění živin a regeneraci organismu 
- redukci hmotnosti bez jo-jo efektu a stabilizaci váhy 
- zlepšení kvality pleti, nehtů a vlasů 
- nárůstu svalové hmoty 

 Naše přednosti: 
- dlouhodobá praxe a zkušenost 
- komplexnost a profesionalita 
- individuální přístup a péče o klienta 

 Nezávaznou konzultaci zdarma můžete provést 2 způsoby: 
- vyplněním dotazníku na www.hubnete.cz/novyzivotnistyl 
- přes e-mail: konzultace.zurkova@seznam.cz 
- přes messenger:  

https://www.facebook.com/messages/t/ 
konzultace.zurkova 

 Možnost přivýdělku:      
     www.podnikejzdomova.cz/zurkova   
     www.prijemextra.cz/zurkova 
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 I Vy můžete být našim klientem 
 Pomůžeme Vám postupně změnit Vaše stravovací návyky,  

dosáhnout optimální váhy a zlepšit tak fyzickou 
i duševní kondici a pozitivně myslet ve vztahu k sobě 

 S námi dosáhnete: 
- detoxikaci těla, doplnění živin a regeneraci organismu 
- redukci hmotnosti bez jo-jo efektu a stabilizaci váhy 
- zlepšení kvality pleti, nehtů a vlasů 
- nárůstu svalové hmoty 

 Naše přednosti: 
- dlouhodobá praxe a zkušenost 
- komplexnost a profesionalita 
- individuální přístup a péče o klienta 

 Nezávaznou konzultaci zdarma můžete provést 2 způsoby: 
- vyplněním dotazníku na www.hubnete.cz/novyzivotnistyl 
- přes e-mail: konzultace.zurkova@seznam.cz 
- přes messenger:  

https://www.facebook.com/messages/t/ 
konzultace.zurkova 

 Možnost přivýdělku:      
     www.podnikejzdomova.cz/zurkova   
     www.prijemextra.cz/zurkova 
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UHLÍ? 
KOKS? 

BRIKETY? 
 

Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ nabízí balené i volně ložené uhlí 

607 985 579 
www.uhli-raskovice.cz 

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

NEHTOVÁ  MODELÁŽ

Andrea Šebestová

Raškovice č. 57

V prostorách za lékárnou

Tel.: 605 106 300

POUZE

TELEFONICKÉ

OBJEDNÁVKY !!!

PODĚKOVÁNÍ

Před 25 lety dne 1.3.1993  

zahájila činnost firma  

Bůžek Zahradnictví v Pražmě.

Chtěl bych touto cestou 

poděkovat všem, kteří svou 

odbornou prací přispěli 

k vybudování firmy a po celá léta 

zajišťovali její provoz.

Jiří Bůžek, Pražmo 77
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KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

 

Středověké poutnické zpěvy na cestě 

do Santiaga de Compostela 
Codex Calixtinus, Liber de Sancti Jacobi, Španělsko 12. - 13. století, Cantigas de Santa María, sborník mariánských 
písní krále Alfonsa X. da Sabia, Galicie 13. st., Llibre Vermell, mariánská zpěvy, sborník kláštera v Montserratu, 
Katalánsko 14. století, duchovní písně doby Karla IV., anonymní písně z Čech 14. století a jiné písně staré hudby. 

  

 

Účinkují: 

Hana Blochová 
 zpěv, gotická harfa, psalteria, flétny, perkuse 

Pavel Polášek 
 zpěv, šalmaj, kornamusa, šalimó, flétny a píšťaly, santur 

Komorní sbor CARO Raškovice 
sbormistryně Mgr. Anna Kajzarová 

      
KOSTEL sv. Jana Nepomuckého PRAŽMO 

PÁTEK 11. KVĚTNA 2018     

18.30 hod. 
Vstupné 100,- Kč 

Předprodej vstupenek na faře, v knihovně Raškovice, ZŠ Raškovice a před koncertem v kostele. 

      Koncert se koná za finanční podpory obcí Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty. 



 

 
 
 
 
 
 
  

7. DUBEN 
SOBOTA 

 
2018 

Uklízíme Raškovice. 

Sraz v 9 hod. u kulturního střediska. 

Občerstvení zajištěno. 
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