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Vážení � oluobčané,
dovolte mi, abych vám všem

jménem svým i jménem místostarosty 
PaedDr. Václava Průchy

a zaměstnanců Obce Raškovice 
popřál krásné prožití vánočních 

svátků plných pohody, lásky, 
porozumění a v novém roce hodně 

štěstí, zdraví, lásky, úspěchů 
a rodinné pohody.  

Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

dostal se vám do rukou poslední zpra-
vodaj Raška v letošním roce. Doufejme, 
že když jej budete číst nebude zima jen 
kalendářní, ale bude skutečná se vším 
všudy. Martin nás se svým bílým koněm 
opět zklamal i pranostika o Kateřině se 
letos nevydařila, a tak by měly Vánoce 
být opět na blátě a ne na sněhu.

Rok s rokem sešel, utekl jako voda mezi 
prsty a je tady konec roku, čas vánočních 
svátků, čas bilancování. 

Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších 
svátků celého roku, i když je to období 
plné shonu, uklízení, pečení, shánění dá-
rečků a obav, že jsme na něco zapomně-
li. Přesto se všichni na tuto dobu těšíme, 
hlavně ti nejmenší. Po celoročním shonu 
přijde čas vánočního klidu, možná i od-
počinku, který bychom měli prožít s těmi 
nejmilejšími v rodinném kruhu, v kruhu 
známých a přátel.

A pak přijde dlouze očekávaný štědro-
večerní večer, kdy nás ohodnotí naší 
nejbližší a kdy zjistíme, jak jsme celý rok 
pracovali, jak jsme byli hodní, jak nás 
mají rádi a jak si nás váží. Co více může 
být odměnou nám všem za vynaložené 
úsilí a práci? Jsou to rozzářené oči naších 
dětí, blízkých a přátel nad dárkem, kte-
rý najdou pod vánočním stromečkem. 
Nemusí být drahý, je důležité, jestli je 
darovaný z lásky, vděčnosti a úcty. Ten 
největší a nejcennější dar má většina 
z nás po celý rok. Je to štěstí a zdraví. 
Važme si toho, starejme se o ně, še-
třeme si je po celý rok, po celý život. 
Že je tomu opravdu tak, na to přijdeme 
většinou ve chvíli, kdy jedno či druhé  
ztratíme.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
vám všem jménem svým i jménem  
místostarosty PaedDr. Václava Průchy 
a zaměstnanců Obce Raškovice popřál 
krásné prožití vánočních svátků plných 
pohody, lásky, porozumění a v novém 
roce hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů 
a rodinné pohody.  

Dále mi dovolte, abych poděkoval za 
práci členům obecního zastupitelstva, 
zaměstnancům obce, členům výjezdo-
vé jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Raškovice, Klubu seniorů a organizačním 
složkám, které se podílejí na sportovním 
nebo kulturním životě obce, všem vedou-
cím a trenérům, kteří se obětavě starají 
o naši mládež a reprezentují tak naši obec 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Díky patří 
také ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Haně Kachtí-
kové za vysoké pracovní nasazení jak 
v pedagogické práci, tak při realizaci re-
konstrukce učebny mateřské školy a ven-
kovních prostor, často i v době osobního 
volna. Chci poděkovat pedagogickým 
pracovníkům a zaměstnancům základní 
a mateřské školy a především vám, obča-
nům, za tolerantní přístup a porozumění 
při zvelebovaní naší krásné obce.

Letošní rok byl bohatý na různá význam-
ná výročí. Oslavili jsme 105. výročí zalo-
žení SDH Raškovice, 95. výročí založení 
měšťanské školy v Raškovicích, 65. výročí 
založení volejbalového klubu v Raškovi-
cích. 

U příležitosti 100. výročí vzniku českoslo-
venské republiky byla zasazena pamětní 
lípa v areálu základní školy Raškovice. 
Všem těm, kteří k oslavám jakkoli přispěli, 
patří též mé poděkování.
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Hodnocení roku 2018

Také letos přistoupíme k hodnocení roku. 
O některých akcích jsme již informovali 
v loňském roce, kdy byly žádosti o dotace 
buďto podané, nebo fondem schválené.

Přidělené a realizované dotace:                                                    

Dotace na učebnu mateřské školy z MAS

Dotace na poslední etapu chodníku 
u školy z MAS

Požádané dotace: 

„Úprava travnaté plochy fotbalového hři-
ště, vybudování oplocení a rekonstrukce 
šaten TJ Pražmo-Raškovice “ 

„Přístavba mateřské školy v Raškovicích“

„Rekonstrukce a přístavba hasičárny“

„Víceúčelové hřiště s rovinkou ZŠ a MŠ 
Raškovice“

Rozpracované projekty:

„Kulturní a komunitní centrum obce Raš-
kovice-kulturní dům Obecník“

„Raškovice komunikace pro pěší v roz-
sahu Obecní úřad-kaplička“

„Stavební úpravy-nadstavba pavilonu 
„A“ ZŠ Raškovice, včetně řešení bezba-
riérovosti“

Plánované projekty:

Parkoviště pod školou (trojúhelník)

Veřejné prostranství Ondráš

Rekonstrukce bytového fondu (volné 
byty)

Svépomocně byla dokončená rekon-
strukce pěti bytů v domě č. 17. 

Probíhají jednání o odkoupení části  
SLEZANU, probíhají jednání o zajištění 
zubní ambulance.

To by byl stručný průřez toho, co jsme 
za letošní rok udělali.

Na závěr děkuji vám všem občanům, kte-
ří jste přišli k volbám a dali hlasy svým 
kandidátům do obecního zastupitelstva.  

Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice

OZNÁMENÍ o úřadování obecního 
a stavebního úřadu o vánocích
Oznamujeme občanům, že poslední úřední den bude středa 19. prosince 2018, poté 
bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců.

Úřadování v roce 2019 – středa  2.ledna
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Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Raškovice
5.-6.10.2018
V obci Raškovice bylo zapsáno ve výpise ze seznamu voličů celkem 1521 voličů. K volbám 
se dostavilo 803 voličů, což je 52,79 %  z celkového počtu zapsaných voličů.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva

Volební strana č. 1. – KDU-ČSL a nezávislí kandidáti  Počet hlasů   

1.  Ing. Jan Muroň     228

Volební strana č. 2 – Za zodpovědnou správu obce

1.  PhDr. Naděžda Koperová    453

2.  PaedDr. Václav Průcha                                                  442

3.  Mgr. Jaroslav Mikoláš, DiS.                                                      342

Volební strana č. 3 – Komunistická strana Čech a Moravy

1.  Jiří Blahuta                                                                                    607

2.  Tomáš Kohut                                                                                 301

3.  Roman Václavík                                                                            283

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Raškovice dne 31.10.2018 byl starostou 
zvolen Jiří Blahuta, místostarostou obce byl zvolen PaedDr. Václav Průcha.

Zpracovala: Jana Lepíková

ORDINAČNÍ  ZMĚNY  LÉKAŘŮ 

MUDr. Carbolová Lenka – praktický lékař
PROSINEC 2018  18. 12. - 21. 12. 2018 dovolená
 31. 12. 2018 ordinace jen do 9,00 pro akutní případy
LEDEN 2019 4. 1. 2019 dovolená
ÚNOR 2019 15. 2. 2019 Konference prakt. lékařů
 18. 2. - 21. 2. 2019 dovolená

Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a pohody v novém roce.

MUDr. Marie Mácová – dětské středisko
31.12. 2018 – NEORDINUJE, DOVOLENÁ - v případě potřeby dětské pacienty ošet-
ří Dětské středisko Dobrá, tel.: 603 581 000 v ordinační době od 8,00 – 10,30 hod.
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Vítání občánků
V pátek dne 19.10.2018 se uskutečnilo 

v Kulturním středisku v Raškovicích Vítá-
ní občánků. Stejně jako v loňském roce 
proběhlo ve dvou časových intervalech, 
protože jsme měli hodně narozených dětí 
a v obřadní místnosti jsme byli omezeni 
prostorem.  Celkem bylo pozváno 17 dětí  
(16 dětí se narodilo v roce 2018, 1 dítě se 
narodilo koncem roku 2017 a již nebylo 
přivítáno do života).

Slavnostního přivítání a zápisu do 
pamětní knihy se zúčastnilo 14 dětí se 

svými rodiči, některé doprovodili také 
jejich sourozenci nebo prarodiče.

Krásnou atmosféru této slavnostní 
akce navodily svým roztomilým vystou-
pením děti z Mateřské školy Raškovice.

Starosta Obce Raškovice Jiří Blahuta 
přivítal všechny děti do života a jejich ro-
dičům popřál hodně štěstí a úspěchů při 
jejich výchově. Poté následoval zápis do 
pamětní knihy a předání malého dárku 
a fi nančního daru obce.

Jana Lepíková
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ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování,  
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
(dále jen „místní poplatek – odpady“)

Splatnost místního poplatku – odpady za rok 2018 byla do 31. 10. 2018, kdo nemá 
ještě poplatek zaplacený, ať tak učiní co nejdřív. Včas nezaplacený poplatek Obecní 
úřad Raškovice, jako správce tohoto místního poplatku, vyměří platebním výměrem 
a může ho navýšit až na trojnásobek.

Připomínáme
• Pokud rodiče k 31. 10. 2018 nezaplatili poplatek za odpad za své dítě, bude nedoplatek 

převeden na rodiče a oni se stávají dlužníky.

Výše místního poplatku - odpady na rok 2019 
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete po schválení 
zastupitelstvem obce v měsíci prosinci na našich stránkách: 

www.raskovice.cz/obecní-úřad/vyhlášky. 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY  
VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2019
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou le-
gislativou.
Schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019 takto:

        Cena v Kč/m3

Voda pitná (vodné)  39,18 Kč/m3 (bez DPH) 45,06 (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 34,80 Kč/m3 (bez DPH) 40,02 (vč. 15% DPH)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Vývoz popelnic v roce 2019
• V roce 2019 bude svoz popelnicových nádob probíhat každý sudý týden ve čtvrtek.

• První svoz popelnic v roce 2019 bude 10. 1. 2019 – 2. týden.
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Sběrný dvůr
• provozní doba:   každý pátek 14,30 – 18,00 hod.

     každou sobotu   8,00 – 11,00 hod.

• zavřeno:   21. 12. 2018 - 1. 1. 2019  včetně = dovolená

• otevřeno od 4. 1. 2019

Kam s nefunkční zářivkou? 
Řada z nás musela v poslední době 

doma řešit, co s úspornou zářivkou, kte-
rá po letech přestala svítit. Vysloužilé li-
neární či úsporné zářivky a výbojky totiž 
nepatří do popelnice na směsný odpad, 
kde z nich při rozbití mohou unikat ne-
bezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická 
wolframová žárovka se prostě vyhodila 
do popelnice na komunální odpad a z ob-
chodu se přinesla nová. Od září 2012 se 
ale klasické wolframové žárovky přestaly 
v Evropské unii prodávat, a tak v posled-
ních letech postupně přecházíme na eko-
nomicky a ekologicky šetrnější světelné 
zdroje. Podle místnosti a svých preferen-
cí volíme kompaktní a lineární zářivky či 
LED žárovky. Vybíráme různou intenzi-
tu a charakter světla - výběr moderních 
světelných zdrojů je opravdu pestrý. Má 
to ale jeden háček: pokud taková úspor-
ka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši 
a nepatří ani do tříděného skla. 

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

Další možnost, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve 
sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvo-
ra od Vás úsporku zdarma převezme 

a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby 
se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro 
naši obec Raškovice zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který nejen přispí-
vá na náklady provozu sběrného místa, 
ale navíc plně hradí veškeré náklady na 
přepravu a recyklaci. Díky EKOLAM-
Pu ušetříme z obecního rozpočtu část 
prostředků, které bychom jinak museli 
použít na ekologickou likvidaci nebez-
pečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou 
likvidací úsporné zářivky nám vynahradí 
až o 80 % nižší spotřeba elektrické ener-
gie a vědomí, že společně přispíváme 
k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními 
světelnými zdroji a dalších aktivitách 
společnosti EKOLAMP dočtete na www.
ekolamp.cz.
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

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

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Opět z péra našich kronikářů

OSMIČKOVÁ  VÝROČÍ  REPUBLIKY
V průběhu roku 2018 jsme si připomínali významná jubilea našeho národa. 

Samozřejmě, že tím největším bylo:

100 let od vzniku Československa
Po 300 letech vlády Habsburků nad 

našimi zeměmi jsme se konečně dočkali 
- 28. října 1918 došlo v Praze k vyhláše-
ní samostatného československého stá-
tu. K historickým zemím Čech, Moravy 
a Slezska se připojili Slováci a Podkar-
patská Rus. Největší podíl na získání naší 
národní svobody měla trojice politiků: 
Tomáš Garrique Masaryk, Edvard Beneš 
a Milan Rastislav Štefánik. Nesmíme také 
zapomenout na členy domácího odboje: 
Karla Kramáře, Aloise Rašína a Antoní-
na Švehlu.Nemalou zásluhu na získání 
samostatnosti měly československé legie 
a jejich statečný boj na frontách první svě-
tové války.

100 let od ukončení 
první světové války

Dosud největší a nejkrvavější světo-
vý konfl ikt začal 28. července 1914, kdy 

Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. 
Za čtyři roky bojů padlo 10 miliónů vojáků, 
20 miliónů jich bylo zraněno. Mezi oběťmi 
byly desetitisíce Čechů donucených bojo-
vat za císaře pána. Není téměř v naší zemi 
vesnice nebo město, kde bychom nenašli 
památníky se jmény padlých. Nejinak je 
tomu i v naší obci, kde na pamětní desce 
z roku 1928 na budově bývalé měšťanky 
čteme jména 36 zahynulých občanů.

U Zborova v zákopech prap. K. Vašátko, 1917

Mapa 1. republiky s T. G. Masarykem ke 100. výročí
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Únor 1948 Srpen 1968

Vzácný spoluobčan
K stému výročí ukončení první světo-

vé války jsme uvedli, že naši legionáři na 
západní i východní frontě díky své stateč-
nosti a bojovým úspěchům rozhodující 
měrou přispěli k nabytí svobody pro naši 
vlast. Chceme čtenáře Rašky seznámit se 

skutečností, že i v Raškovicích dlouhá léta 
žil člověk, který zažil boje na ruské frontě.

Na schodech Národního muzea v Pra-
ze probíhal 2. července 1992 slavnostní 
akt k uctění 75. výročí bitvy u Zborova. 
Předseda Obce legionářské bratr Tomáš  

Mnichovská dohoda
30. září 1938 došlo k podpisu osudné 

dohody čtyř mocností. Československo 
přišlo o třetinu svého území, na němž 
žilo téměř 5 miliónů obyvatel. Mnichov-
ský diktát ukončil  dvacetileté trvání první 
republiky. Stali jsme se tímto bezmocnou 
obětí hitlerovského Německa.

Únor 1948
Následkem demise ministrů pravi-

cových stran nastala radikální změna 

politických poměrů v naší zemi. Prezident 
Beneš demisi 25. února přijal a zároveň 
jmenoval vládu navrženou Klementem 
Gottwaldem. KSČ se stala rozhodující 
politickou silou ve státě.

Srpen 1968
21. srpna před padesáti léty překroči-

la vojska pěti armád Varšavské smlouvy 
hranice Československa. Okupace měla 
za následek ukončení snů o socialismu 
s lidskou tváří. Záhy nastalo období tzv. 
normalizace, tedy návrat k totalitnímu 
režimu.

Únor 1948 Srpen 1968
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Sedláček četl jména čtyř dosud žijících 
účastníků památného válečného střetu 
a vlastně jména těch, kteří stáli při vzni-
ku československé armády. Po Františku 
Gšentnerovi z Bouzova, Janu Skálovi 
z Barchovic a Josefu Orságovi z Hradce 
Králové následovalo jméno Teodora Vy-
orala z Raškovic. Organizátoři slavnosti 
nevěděli, že pan Vyoral už nežije, zemřel 
totiž 25. ledna 1992. Přestože mnoho let 
žil mezi námi, častokrát jsme ho potkávali, 
mluvili s nim, nikdo netušil, že se jedná 
o člověka, který se účinně podílel na vzni-
ku našeho samostatného státu.

Teodor Vyoral se narodil 2. července 
1896 v Bohuslavicích u Zlína. Jako pat-
náctiletý chlapec pracoval nejdříve u  lesů 
a statků v Malenovicích (u Zlína), po dvou 
letech nastoupil do Baťových závodů ve 
Zlíně. 1. října 1915 byl povolán do vo-
jenské služby v rakouské armádě, dostal 
se do víru událostí první světové války, 
bojoval za cizí zájmy na východní frontě. 
30. října 1916 upadl do ruského zajetí. 
Hned však využil vzniku československých 
legií v Rusku, do kterých vstoupil a bojoval 
v jejich řadách do konce válečného vření. 
Armádu opustil 29. února 1920. Po svlék-
nutí vojenské uniformy pracoval opět ve 
výrobě koženého zboží u Batě.

Jeho dlouholeté vojenské zkušenosti 
však nezůstaly nepovšimnuty. Vládními or-
gány první republiky byl vyzván k výkonu 
četnické služby. Od 22. října 1922 až do 
smutného data naší historie - 15. března 
1939 - sloužil v Užhorodě na Podkarpat-
ské Rusi. Po obsazení nejvýchodnější čás-
ti republiky Maďary se rodina Vyoralova 
vrátila přes Rumunsko do okleštěné druhé 
republiky. Jejich strastiplná pouť skončila 
v Brně. Jako všichni příslušníci českoslo-
venské armády a četnictva byl i pan Vyoral 
poslán na vynucenou dovolenou a stal se 
čekatelem na nové pracovní zařazení.

27. srpna 1939 vydal Adolf Hitler de-
kret, v němž nařídil všem bývalým vojá-
kům a četníkům nástup do státní služby. 
Pan Vyoral se tedy vrátil zpět k četnictvu. 
Po krátkém působení v Brně byl převelen 
na četnickou stanici v Krásné, kde sloužil 
až do února 1948. Řadu let vykonával 
funkci velitele tamější četnické stanice. 
V reorganizaci bezpečnostních složek 
a po vzniku Sboru národní bezpečnosti 
po únorovém převratu 1948 byl nucen, 
jako bývalý legionář, odejít do civilu. Ve 
věku 52 let mu nový politický režim na-
prosto nespravedlivě ublížil.

Od 12. listopadu 1948 až do 30. září 
1960 pracoval jako úředník na Místním 
národním výboře v Raškovicích. Byl to 
občan činorodý a přes důchodový věk 
vykonával dalších 20 let práci vrátného 
v bývalé Akumě. Teprve v 86 letech se 
oddal zaslouženému odpočinku. Těžce 
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My tři králové jdeme k vám, štěstí 
zdraví vinšujem vám… Tato známá melo-
die rozezní na začátku ledna domácnosti 
mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci v České republice. 
A o čem tato sbírka vlastně je? Na to od-
pověděl ředitel Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je 
primárně o setkání, potkání se. Sbírka 
má samozřejmě více rovin, ale podle mě 
spočívá to nejdůležitější v předání pozdra-
vení a popřání všeho dobrého v novém 
roce. V tomto smyslu je završením Vánoc 
– předáním vánočního poselství do našich 
domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale 
je spojena s příležitostmi, kde se potkat 
– Tříkrálové průvody, koncerty, ale také 
setkání koledníků a koledy.“

Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdecko-
místecku organizuje Charita Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s obcemi, farnostmi 
a různými mládežnickými organizacemi, 
proběhne příští rok již po osmnácté. Letos 
se nám díky vaší štědrosti podařilo celkem 

vybrat 2 268 959, z toho 38 645 korun ve 
vaší obci. 

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme 
předem danými pravidly tak, aby byla ma-
ximalizována její transparentnost. Každá 
Charita například sepisuje tzv. záměry, 
tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, 
jak chce získané peníze použít. „Využití 
Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže ze-
jména potřebným u nás v regionu, v re-
publice, ale část putuje také na podporu 
potřebných a charitní činnosti v zahra-
ničí. V případě Charity Frýdek-Místek se 
chceme zaměřit více na podporu aktivit 
„investičního“ charakteru. V obecné rovi-
ně se jedná zejména o obnovu dosluhují-
cího vozového parku u terénních služeb, 
rekonstrukce v pobytových zařízeních, 
vybudování adekvátního a bezpečného 
zázemí pro služby. Na všechny tyto věci se 
obtížně shání prostředky z běžných zdro-
jů a přitom jsou velmi důležité, protože 
abychom se mohli o naše klienty posta-
rat, musíme se k nim dostat a zajistit jim 

nemocná manželka Ludmila byla však 
v té době už nemohoucí a plně odkázána 
na jeho péči. Pro pana Vyorala se starost 
o strádající paní a domácnost stala vy-
čerpávající, záhy po jejím úmrtí mu došly 
síly a jako nejstarší občan obce zemřel ve 
věku 95 let.

Podle přihlášky k trvalému pobytu by-
dleli Vyoralovi v Raškovicích už od 10. led-
na 1940, nejprve v Kirchhofově bytovém 
domě č. 214, následně v Adámkově vile  

č. 28 a poté v obecním bytě v domě č. 391 
u kaple.

Spolu s manželkou Ludmilou vychova-
li dva syny Ladislava a Milana, v současné 
době už nikdo z nich nežije.

Hluboce se skláníme nad pracovitým 
a vlasti zasvěceným životem pana Teo-
dora Vyorala. Jeho skromnost, pracovní 
píle, příkladné soužití s okolím je poučné 
a následováníhodné pro všechny občany 
naší obce. Anežka a Jiří Nitrovi, kronikáři
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pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou 
to tedy investice do našich klien-
tů,“ doplnil ředitel frýdeckomís-
tecké Charity Martin Hořínek.  
Konkrétní záměry najdete na 
webu Charity Frýdek-Místek.

Tříkrálová sbírka 2019 bude 
probíhat od 1. do 14. ledna.     

   Přispívat můžete do tříkrálových 
 pokladniček, příspěvkem na 

  účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najde-

te na www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová

Koordinátor Tříkrálové sbírky 
Charity Frýdek-Místek

KAPLIČKA 
Vydáme-li se na procházku středem 

naší obce a dáme se směrem k soutoku 
řeky Mohelnice s řekou Morávka,  upou-
tá naší pozornost kouzelná malá kaplič-
ka, která je dílem manželů Vepřekových.
Kaplička je zasvěcena sv. Barboře.

Barbora z Nikomédie (též sv.Barbora), 
panna a mučednice , patří ke čtrnácti sva-
tým pomocníkům.

Svaté Barboře je zasvěceno několik 
kostelů, z nichž nejznámější je kutnohor-
ský chrám svaté Barbory.

14

Katolická církev řadí sv. Barboru mezi 
světce a mučedníky, její památku uvádí 
4. prosince. Svatá Barbora je ochránkyní 
horníků, střelmistrů a jiných nebezpeč-
ných povolání. Z našeho regionu dojíždělo 
za prací do dolů mnoho našich občanů.

Kaple je veřejné místo pro všechny, 
kteří si chtějí připomenout tradici hornictví 
v našem regionu a na památku kamarádů, 
kteří v dolech pracovali.
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Slavnostní vysvěcení kaple proběhlo 
dne 31. října 2018 za účastí představitelů 
hornické obce pana Ing. Josefa Gavlase, 
ředitele nadace Landek, Ing. Josefa Vilíma 
z Klubu přátel hornického muzea, spisova-
tele Petra Andrle, P.Miroslawa Jesela CSsR 
faráře z farnosti Morávka, starosty p. Jiřího 
Blahuty, místostarosty PaedDr. Václava 
Průchy a za hojné účastí našich občanů. 

Přišla také p. učitelka PhDr. N. Koperová 
a sl. asistentka K. Vepřeková se skupinkou 
dětí ze základní školy.

Ing. Dušan Vepřek zdůraznil, že je tře-
ba ctít a rozvíjet naše křesťanské kořeny 
a svůj projev ukončil tradičním hornickým 
pozdravem „Zdař Bůh!“

Obec Raškovice děkuje manželům Vep-
řekovým za postavení této kapličky,která 
připomíná kolem jdoucím těžkou hornickou 
práci. PaedDr. Václav Průcha, místostarosta
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Broučkiáda
První den v měsíci listopadu se na trase 

školka a Hospůdka u bobra opět rozsvítila 
světýlka. Konala se totiž tradiční Broučki-
áda. I když vypadala světýlka opravdově, 
letos byla na baterky. Z důvodu velkého 
větru by bez tohoto opatření nemohla 
akce proběhnout. A to bychom nemohli 
našim dětem udělat.

Děti, ozdobené křidélky i tykadly, vy-
baveny lampiónem, lucerničkou, čelovkou 
či baterkou, se od půl páté mohly se svými 
rodiči vydat na trasu plnou úkolů. Znovu 
se po roce viděly s motýlem Emanuelem, 
kterému na startu zazpívaly písničku. Na 
dalším stanovišti už je čekala babička Čme-
linda, s Beruškou a její maminkou. Těm po-
mohly děti spočítat žaludy, kaštany, oříšky 
i šípky. U včelky Máje a Ferdy mravence 
tyto plody měly pojmenovat. Čmelda 
s Brumdou si pro děti připravili k pozná-
vání velký košík s ovocem a zeleninou. 

U Berušky děti na červené plastové víčko 
kreslily fi xem berušky. A na posledním sta-
novišti už na ně čekal Brouček s červenými 
tvářičkami, který děti vyzbrojil rtěnkou, 
a požádal je, aby svým rodičům nakreslily 
úplně stejné tváře. 

Za splněné úkoly na děti na každém 
stanovišti čekala odměna – lízátko, dení-
ček, tužka, pitíčko, svítící tyčinka a v zá-
věru teplý čaj a těstoviny s boloňskou 
omáčkou. Za tyto dárky děkujeme zejmé-
na našim sponzorům: Pinu, Stavebninám 
Nováková, p. Vlčkovi, p.Doležalové, obci 
a Hospůdce u bobra, která nám poskytla 
útulné zázemí.

Poděkování patří také těm, kteří po-
mohli s organizací celé akce. Maminkám, 
současným i bývalým paní učitelkám 
z mateřské školy, hasičům, manželům 
Stonišovým, p. Novákové a Denisce N., 
p. Šalatové, K. Kohutové, P. Dybové, 
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Z léta do podzimu aneb Hurá za vzděláváním
Ani jsme se po návratu do školy ne-

nadáli a je tady opět podzim. Ano přes-
ně, je to to roční období, ve kterém se 
brzy stmívá, je chladněji a pomalu se 
připravujeme na čas adventu. Je to ale 
také údobí, jež nás více motivuje k učení. 
O pozdějším odpoledni si na školním 
stole zapneme lampu, vypracováváme 
domácí úkoly, referáty a rovněž se učíme 
do oblíbených i těch méně oblíbených 
předmětů. Aby však těch předmětů, jež 
máme o něco míň rádi, bylo co nejméně, 
snažili se ihned od září pedagogové s ve-
dením školy navodit tu správnou studijní 
atmosféru, připravit zajímavou výuku 
a též přínosné akce, exkurze i zážitky. 

„Úžasná věda“ pro úžasné žáky

Mezi takové letos patří zcela jistě pro-
jekt Úžasná věda, který realizujeme v rámci 
dotace na vzdělávací aktivity z programu 
Místního akčního plánu Frýdek-Místek 
II, a to za účelem popularizace předmětů 
fyziky, chemie a matematiky pro naše žáky, 
ale i pro žáky škol v Dobré, Starém Městě 
a na Morávce. Celkem se na podzim udály 
čtyři exkurze z tohoto programu – 7. roč-

ník navštívil Pevnost poznání v Olomouci, 
9. ročník zakusil pravou vědu v libereckém 
centru IQlandia, obě třídy 6. ročníku si užily 
vědeckého bádání v ostravských Dolních 
Vítkovicích a 8. ročník zavítal do Technic-
kého muzea v Brně. Je více než jasné, že po 
takovém zážitkovém dni strávený s vědou 
si nelze nenajít alespoň malé zalíbení v již 
zmíněných přírodovědných předmětech. 
Na exkurze navazují také tematické dílny, 
kde si nadaní žáci vyzkoušejí své znalosti 
přírodovědných předmětů a nejen to.

R. Juráškové, Š. Ferfecké, p. Kubošové 
a panu Kohutovi za každoroční úžasný 
hudební doprovod.

Tato akce má kouzelnou atmosféru… 
Děti na ni dlouho vzpomínají a už teď se 

těší na další podzim, protože ten už bude 
vždycky spojený s putování se světýlky 
po světýlkách.

Za maminky napsala Lenka Ševčíková

Exkurze i akce se nevyhnuly v tomto 
školním roce ani historické vědě, tedy 
školnímu dějepisu. Ihned v září navštívil 
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9. ročník a 6. A ve Frýdku-Místku Legio-
vlak. Žáci se tak dostali prostřednictvím 
komentované prohlídky do napjatého 
dění 1. světové války. Dále si o jedné 
z nejvýznamnějších postav českých dějin 
– knížeti sv. Václavovi z rodu Přemyslovců 
– popovídaly na konci září s moráveckým 
farářem Mgr. Mirosławem Edwardem 
Jeselem děti ze 7. a 9. ročníku. Ono je 
třeba seznámit se ale také s místními 
regionálními dějinami, z toho důvodu 
žáci 9. A absolvovali v říjnu vlastivědnou 
vycházku po Raškovicích. Průvodkyní 
jim byla kronikářka obce Mgr. Anežka 
Nitrová. 

Třída 9. A též uctila památku nej-
významnější osobnosti tzv. sametové 
revoluce, když před 17. listopadem uspo-
řádala akci Srdce pro Václava Havla. 
Průpravou na dějepisnou olympiádu se 
pro 8. a 9. ročník stal dějepisný seminář 
na téma Za poznáním, za obchodem i za 
prací aneb Cesty jako tepny civilizace. 
Neméně zajímavou akcí byla exkurze 
7. ročníku do Českého Těšína a polského 
Cieszyna. Žáci v těchto dvou městech (do 
roku 1920 jedno město) navštívili Muze-
um Těšínska, zámecký vrch (Piastovskou 
věž, rotundu sv. Mikuláše a Václava) 
a starý rynek.

Výuka českého jazyka a literatu-
ry nezůstala s ostatními obory pozadu 
a přesvědčila děti o tom, že dokáže být 

interaktivní i přitažlivá. Na počátku září 
se vybraní žáci tříd 5. B a 6. A zúčastnili 
KnihOlympiády, jež se konala v zámec-
kém parku v Paskově. Celkem se do 
olympiády zapojilo 13 škol. Tým z 5. B 
se umístil na krásném 2. místě, tým z 6. 
A obsadil 7. místo. Naproti tomu se v říj-
nových dnech vydala třída 7. A do starých 
časů a dalekých zemí prostřednictvím 
edukačního programu v obecní raškovic-
ké knihovně. S kapitolami světové literatu-
ry 2. poloviny 20. století byly seznámeny 
třídy 9. A a 9. B. Lekce si připravila paní 
knihovnice Marie Zemanová, jež děti 
přivítala oproti minulému školnímu roku 
v nových prostorech areálu školy. 

Oslavy vzniku republiky
O čem se však musíme zmínit je výročí 

100 let existence republiky. V poslední 
době jsme velice často slýchávali či četli 
v médiích o tomto významném jubileu 
naší země a ani raškovická škola se ne-
nechala v říjnu připravit o doprovodné 
akce k těmto oslavám. Jednou z nich 
byl program pro 8. a 9. ročník s názvem 
„Výročí republiky písněmi“, na kterém 
vystoupil Mgr. Aleš Nitra – pedagog a zná-
mý hudebník. Potom vzpomínkovou akcí 
uctila třída 9. A památku obětí 1. světové 
války. U válečného pomníku při budově 
základní školy věnovali žáci minutu ticha 
za všechny zemřelé ve Velké válce, dále 
průvod dětí prošel obcí na znamení toho, 
že si vážíme jejich počínání pro náš národ 
i tehdy vznikající stát.

Velké oslavy 100 let republiky se v raš-
kovické škole uskutečnily 26. října 2018. 
Žáci si vyslechli prostřednictvím školního 
rozhlasu relaci o stoletém jubileu repub-
liky v podání žáků Karolíny Povolné ze 
4.A, Karolíny Popelkové a Martina Michny 
z 9.B. Program pokračoval před budovou 
základní školy, kde se shromáždili všichni 
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žáci základní i mateřské školy, zaměstnan-
ci, obyvatelé obce a vzácní hosté. Účastní-
ky přivítala moderátorka Karolína Povolná 
(4. A), jež uvedla pěvecký sbor CARO 
s písní Ach synku, synku. Po této Masa-
rykově písni následoval proslov starosty 
obce Raškovice Jiřího Blahuty a recitace 
básně Josefa Václava Sládka Slovenská 
lípa v uměleckém ztvárnění Valentýny 
Vepřekové (9. A).

Důležitost tohoto významného histo-
rického aktu připomněla ředitelka školy 
Mgr. Hana Kachtíková, která po poutavém 
proslovu pozvala všechny k vyvrcholení 
celé akce – zasazení Stromu svobody 
2018. Tak se i stalo po závěrečné písni 
sboru CARO, jenž velice emotivně zazpíval 
českou hymnu. Sázení výročního stromu 
zahájila ředitelka školy spolu se starostou 
obce a poté následovali další hosté – 
například kronikářka obce Mgr. Anežka 
Nitrová, vedoucí obecní knihovny paní 
Marie Zemanová a další, členové místní 
organizace Svazu zahrádkářů i členové 
Památníku Raškovic.

Na paměť dalším generacím moh-
li všichni svou přítomnost na oslavách 
100 let republiky v Raškovicích zpečetit 
svým podpisem na pamětní listinu z ručně 
vyrobeného papíru a zároveň se u Stromu 
svobody 2018 nechat vyfotit. Tento raško-
vický strom se zařadil mezi další zhruba 
3 tisíce, a doplnil tak celorepublikovou 
mapu Stromů svobody.

Jelikož jsme v loňském školním roce 
získali opětovně titul Ekoškola a náš Eko-
tým je velice aktivní, zmíníme samozřejmě 
jejich letošní počínání. Dne 26. září 2018 
se uskutečnil zájezd 20 žáků a paní uči-
telky Koperové do ekologické vesničky 
Hostětín, malé vesnice v blízkosti Bojkovic 
na jižní Moravě. Zde se žáci dozvěděli, 
jak funguje pasivní dům, jeho vytápění 
a poslechli si další výhody tohoto typu 
bydlení. Poté se podívali do moštárny, 
kde si občané mohou přijet moštovat své 
ovoce a ihned naplnit a zavařit do lahví. 
Další jejich zastávkou byla kořenová čistír-
na odpadních vod. Dozvěděli se, proč zde 
vznikla a jak taková čistička funguje. Děti 
viděly, že v tomto případě není potřeba 
k vyčištění vody žádná chemie, protože tu 
nahradí rostliny i další přírodní materiál. 

O několik dní později jelo jedenáct 
zástupců našeho ekotýmu s paní učitel-
kou Mgr. Markétou Muroňovou navštívit 
své kolegy – ekotýmáky na základní škole 
v Dobré. A aby toho nebylo málo, tak v týd-
nu od 1. – 5. října 2018 se žáci 5. ročníku 
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zúčastnili ekopobytu na Sluňákově. Po 
celou dobu se děti „učily“ a seznamovaly se 
vznikem života pomocí experimentů, po-
zorování i v souvislosti s vlastními zážitky.  

Přírody bylo stále málo, proto byl 
11. října pro žáky základní školy a děti 
z mateřské školy připraven výukový pro-
gram Dravci. V průběhu ukázky měly děti 
možnost seznámit se s různými dravými 
ptáky a sovami. Mohly si je zblízka pro-
hlédnout a některé dokonce pohladit či 
zavolat na ruku. Na vlastní oči děti viděly 
sokola, jestřába, orla i různé druhy sov. 

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člo-
věkem.“ Známý citát, o kterém ví své 
především žáci vyšších ročníků. Jejich 
píle i nadšení pro jazykové vyučování se 
projevilo hned dvakrát v měsíci listopa-
du. To se výběr žáků z devátého ročníku 
zúčastnil divadelního představení v ang-
lickém jazyce ve Frýdku-Místku s názvem 
Jack and Joe. Aby si žáci z 8. a 9. ročníku 
své znalosti i nadále pilovali, zamířili na 
Zlatník, kde se po dva dny intenzivně 
věnovali angličtině, němčině a základům 
francouzského jazyka. Na jazykovém 
vybavení žáků se podílely paní učitelky 
Adamová a Štenclová.

Dosti už bylo pro tentokrát vzdělávání. 
Je třeba zabrousit i k jiným věcem či ob-
lastem spojených se školou – tím myslíme 
prevenci rizikového chování a sport. 

Na počátku listopadu se žákům 
6. ročníku věnovala paní prapor. Vybí-
ralová z obvodního oddělení Policie ČR 
z Frýdku Místku. Ta během 2 vyučovacích 
hodin každou třídu provedla zákoutími 
internetu, upozornila na možná rizika 
a nebezpečí nejenom kyberšikany, ale 
i dalších rizikových aktivit na internetu, 
kybergroomingu, stalkingu…. Žáci kromě 
toho zhlédli výukové fi lmy, jež jim při-
blížili nebezpečné aktivity, jejich dopad 
na oběti. 

Na závěr přehledu školní činnosti 
zbývají sportovní aktivity. Dne 21. září se 
ve vojenském prostoru Libavá u přehrady 
Barnov konal branný den Wolfram, jenž 
byl určen pro vítěze okresních kol. Naše 
škola si zajistila postup z druhého místa, 
které vybojovala již v červnu na Čeladné. 
Naši žáci (Karolína Popelková, Adéla Bla-
hutová, Nikol Rusňáková a Jakub Růžička 
z 9. B) si vedli výborně a nakonec obsadili 
krásné 10. místo (z 25 družstev). 

Ke konci září se ještě uskutečnilo na 
Višňovce třídenní sportovní soustředění, 
na kterém žáci plnili zapeklité úkoly a ab-
solvovali množství sportovních disciplín. 
Na tomto pobytu též vzešli tři nejlepší 
sportovci, již získali za všechny dny nejvíce 
bodů – na prvním místě se umístil Matyáš 
Ochman z 9. A, na druhém místě Filip 
Čapčuch ze 7. B a třetí místo obsadila 
Natálie Velčovská z 9. A.

To ale není ze sportu vše. Listopad 
patřil fl orbalu. Naši malí sportovci z 3. – 
5. třídy si zahráli v prvních listopadových 
dnech dva Čeps fl orbalové turnaje. V ko-
nečném výsledku žáci obsadili nakonec 
druhé místo a jen těsně jim unikl postup 
do Ostravy. Naši školu reprezentovali: 
Daniel Strnadel. Stanislav Novotný, Ja-
kub Gardoš, Rostislav Andrle, Roman 
Koloničný, Štěpán Pálenič, Adam Rusňák 
a Viktorie Šebestová. 
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Úspěch zaznamenal florbalový tým 
(ve složení Daniel Strnadel, Stanislav 
Novotný, Jakub Gardoš, Rostislav Andrle, 
Roman Koloničný, Štěpán Pálenič, Adam 
Rusňák a Viktorie Šebestová, Marek Šru-
bař a Jakub Klanica), který 5. listopadu 
postoupil po vítězství nad Palkovicemi 
a Kozlovice do okresního kola konajícího 
se ve Frýdku-Místku. Sportovní úspěchy 
jsou rovněž výsledkem vedení vyučujících 
pan Veselky a Theuera.

A úspěchy zažíváme také v oblasti hu-
dební. Sbor i sólisté si podzimní dny uží-
vají dosyta. Jen co začne Advent, začínají 
jim koncerty a soutěžní přehlídky, z nichž 
nikdy nepřijedou s prázdnou. Tradiční roz-
svícení vánočního stromu u školy, vánoční 
koncert v rámci pražmovského jarmar-
ku letos oživil festival vánoční hudby ve 
Frýdku-Místku a koncert sólistů v kostele 
v Komorní Lhotce společně s Terezou 
Maškovou. Aby to dětem dobře a kvalit-
ně zpívalo zajišťují hudebnice paní Anna 
Kajzarová a Táňa Farná, ale vždy také další 
učitelé, aby akce v takovém velkém počtu 
mohly vůbec proběhnout. 

A aby předvánoční atmosféra školy 
byla pro žáky poutavá a vydrželi napjatí 
až do Vánoc samotných, atmosféru školy 
při vánočním stromě, a nejen při něm, 
zajistili kolegové Tereza Muroňová, Nela 
Nguyenová a Pavel Březinský.

Projekt  
„Mějme je rádi, i když jsou jiní!“ 

je již šestým preventivním projektem, 
který realizujeme na naší škole. Tento 
projekt kontinuálně navazuje na preven-
tivní projekty realizované v letech 2009 až 

2018 a současně posiluje vybrané oblasti 
minimálního preventivního programu 
školy. Páteří minimálního preventivního 
programu v letošním školním roce jsou 
emoce a vztahy. Emoce jsou základem 
lidského bytí, ovlivňují naše chování, jsou 
podstatou křehkých vztahů zejména v ob-
dobí dětství a dospívání. V současné době 
navštěvuje naši školu téměř 400 žáků 
a z toho čtvrtina žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a další s různými stup-
ni pedagogické i psychologické podpory. 
V takto různorodém prostředí, kde každé 
dítě má jiné potřeby, jiné zkušenosti, vý-
chovu, dovednosti je na denním pořádku 
řešení vztahových problémů mezi dětmi 
už v tom nejmladším věku. U zdravých 
dětí je v období puberty těžké najít sama 
sebe a své místo v kolektivu, co teprve 
u dětí s různými odchylkami či poruchami. 
Navázání sociálních vazeb a kontaktu bývá 
pro tyto děti velmi komplikované. Jejich 
jinakost, časté střídání nálad, emoční ne-
stabilita, ataky a afekty jsou příčinami pře-
trvávajících nedorozumění, nepochopení, 
jejich odmítání, vztahových problémů 
v kolektivu dětí.  Tento projekt je zaměřen 
na budování a podporu pozitivních tříd-
ních klimat, na implementaci vhodných 
vzorů, modelů chování, tvorbě pozitivních 
postojů žáků ve třídách s „rizikovými“ žáky 
a přetrvávajícími výchovnými problémy. 

V prvních třech měsících školního 
roku jsme realizovali první část projektu 
pod názvem  - Já a moje třída. Koncem 
září 20.-27. 9.2018 se žáci šestých roční-
ků a čtvrté třídy účastnili dvoudenního 
adaptačního pobytu ve Vyšních Lhotách 
pod vedením naší dlouholeté externí lek-
torky Bc. Svobodové.J.,Dis. a také meto-
dičky prevence PaedDr. Halamové. Cílem 
tohoto pobytu bylo nastartovat žádoucí 
způsoby chování žáků ve třídě, hlouběji 
poznat sebe, své spolužáky i třídního 
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učitele, pojmenovat a hledat řešení pro-
blémů, které nás dlouhodobě trápí.  Při 
realizaci pečlivě sestavených aktivit mohli 
žáci prožít pocity úspěchů/neúspěchu, 
radosti/ zklamání, přijetí/nepřijetí, zjistit 
jaké je mé postavení ve třídě, co udělat 
jinak a jak, jak fungovat a neubližovat, 
chápat, že spolužáci mohou věcem rozu-
mět jinak než já…. a získat mnoho dalších 
dovedností potřebných pro fungování 
v kolektivu třídy i jinde.

Ve spolupráci s metodičkou prevence 
proběhl v 5. až 9. ročnících dotazníkový 
průzkum aktuálních vztahů mezi žáky. 
Tyto dotazníky pomáhají třídním učitelům 
nahlédnout „pod pokličku“ třídních vzta-
hů, pomáhají najít žáky, kterým se nedaří 
„zapadnout“ do kolektivu, jsou dětmi od-
mítání, a také najít žáky, kteří svou agresi 
ohrožují jiné, či žáky, kteří mají jiné, osob-
ní problémy, ovlivňující jejich fungování 
ve škole, prožívání, vztahy…a následně 
těmto dětem pomoct.

Následně jsme pokračovali v pre-
ventivní činnosti ve třídách s problema-
tickým klimatem. Pod odborným vede-
ním lektorky Bc. Svobodové a školního 
psychologa Mgr. Jadlovce proběhly ve 
vybraných třídách intenzivní preventivní 
bloky s programem cíleným na posílení 
dovedností žáků reagovat na stresující 
situace, správně je vyhodnotit a následně 
asertivně reagovat, žádoucím způsobem 
fungovat v kolektivu třídy tak, aby žáci 
neohrožovali sebe ani spolužáky, aby se 
cítili dobře a bezpečně.  

Zkušenosti přes hranice
Již tradičně se potkávají žáci i učitelé 

dvou partnerských škol Raškovice (ČR) 
a Svitu (SR) při vzájemném sdílení po-
znatků, vědomostí, na poli soutěžním i při 
přátelských posezeních. Tentokrát vyšla 
návštěvní řada na Slovensko.

V rámci své návštěvy v raškovické ško-
le se učitelé seznamovali se základy civilní 
obrany, formou, jak je předávána žákům 
v Čechách. Současně s tím poznávali okolí 
obce, historii i památky novodobé.

Velmi příjemným osobitým aktem bylo 
připomenutí společného dlouholetého tr-
vání společného státu obou národů, které 
jsme si právě v těchto dnech připomínali. 
A proto zcela spontánně vznikl nápad 
na společné vysazení „stromu svobody 
– stromu bratrství“ na krásném místě na 
křižovatce cest, které nakonec všechny 
vedou k stejnému cíli.

Za spolupráce pana starosty Jiřího 
Blahuty byla společnými silami vysazena 
lípa česko-slovenská. 
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Zkušenosti sdílené doma
Naše škola má co předat i kolegům 

z pedagogických řad v našem regionu 
a téměř nyní již po celém kraji. V rámci 
aktivit MAP jsme nabídli naše velmi dobré 
zkušenosti se společným vzděláváním ke 
sdílení s jinými pedagogy i nepedagogy již 
v loňském roce a nyní jsme navázali řadou 
praktických ukázkových výukových hodin 
i s odbornými rozbory. Těší nás zájem 
okolních i vzdálenějších škol, a hlavně jsem 
potěšeni, že máme co nabídnout, tedy že 
se nám práce s žáky různých specifi ckých 
potřeb daří a je mnohdy korunována úspě-
chem, ačkoli se vše vyvíjí jen velmi pomalu 
a nic nelze uspěchat. V rámci projektu 
Lídrem třídy ve společném vzdělávání se 
uskutečnilo několik setkání, jež jsou hod-
nocena velmi kladně. Každého setkání se 
vždy účastní více a více zájemců, což nás 
těší, ale také zavazuje ke kvalitní práci. Do-
posavad o naše dobré zkušenosti projevily 
zájem školy ORP Frýdek-Místek a Nový 
Jičín, nyní naši školu navštěvují v rámci 
získávání zkušeností také pedagogové škol 
spádovosti opavské. Na předávání svých 
bohatých zkušeností s výukou v rámci spo-
lečného vzdělávání se podílejí především 
kolegyně Chodurová, Mertová, Ochmano-
vá, Felcmanová, Hlisnikovská, Halamová, 
Kohutová, Kuriplachová, ale také ostatní, 
jež se na kvalitě naší školy a klimatu školy 
podílejí, o čemž svědčí i hodnocení z po-
hledu české školní inspekce.

Enviromentální zahrada 
MŠ Raškovice

Projekt podpořený Státním fondem 
životního prostředí ČR se opět posunul 
o kus dále.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kom-
petencí potřebných pro environmentálně 
odpovědné jednání, tj. jednání, které je 
v dané situaci a daných možnostech co 
nejpříznivější pro současný i budoucí stav 
životního prostředí. Důležitým faktorem 
projektu je místně zakotvené učení. Děti 
získají prostor pro poznávání vytvořený 
školou spolu s dalšími partnery (rodiče, 
místní samospráva, spolky a sdružení), díky 
nímž se zrealizují navržené změny, a tím 
postupně změní a zlepší místo, kde žijí. 

Environmentální zahrada se začíná re-
alizovat jako součást školního areálu, který 
již nyní slouží jako místo určené k relaxaci, 
k procházkám i k výuce.

Během podzimu došlo k revitalizaci 
ploch, výsadbě keřů, stromů. Na jaře bu-
dou probíhat další práce včetně montáže 
nových herních prvků.

Takto vypadal konec léta a první mě-
síce podzimu v raškovické základní škole 
a už teď jste určitě s námi napjatí, co se zde 
bude dít dále. Na to si však ještě budeme 
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muset nějaký ten měsíc počkat. Nyní už ale 
přišel čas poděkovat všem, kdo se podílejí 
na chodu školy, podporují ji a jsou vstřícní 
k jejímu rozvoji, rodičům, zřizovateli školy, 
zastoupenému zejména panem starostou 
Jiřím Blahutou, složkám obce, které se 
školou velmi úzce spolupracují, zahrádká-
řům pod vedením pana Sysaly, seniorům 
pod vedením paní Marie Dybové, paní 
knihovnici Marii Zemanové, hasičům, 

členům Památníku Raškovic, a popřát také 
všem čtenářům zpravodaje krásné prožití 
vánočních svátků a všechno nejlepší do 
pomalu přicházejícího nového roku. Tak 
šťastné a veselé! A nový rok 2019 opět 
společně i při akcích naší školy.

Mgr. Hana Kachtíková, 
Mgr. Pavel Březinský, 

PaedDr. Jana Halamová

Jasánek pro nejmenší
Ačkoli nám příroda dává najevo, že 

se pomalinku ukládá k zimnímu spánku 
a směřuje svou tvůrčí sílu na jaro, tak 
o dění v Jasánku lze říci pravý opak. Škol-
ková a školní parta se rozrostla o další 
skupinku.  Společně jsme oslavili naroze-
niny “Jasánka pro nejmenší”, který nabízí 
prostor pro společný růst dětem mladším 
tří let v doprovodu rodičů. První setkání 
se neslo v duchu oslav a seznamování. 
Nechyběl dort, radostný zpěv a spous-
ta bublin, se kterými se vzduchem nes-
la narozeninová přání. Děti s rodiči zde 
mohou plně prozkoumat jak Jasánkovu 
zahradu, tak chatičku, kde pro ně jsou 

připraveny nejen Montessori aktivity. Tě-
šíme se na další společná setkání, která 
probíhají každý pátek.

Z Jasánku pro děti od 3 do 6 let
Neustálé proměny a cyklické střídání ročních období 

lze nejlépe vnímat uprostřed přírody. Parta z Jasánku 
již zaznamenala padající listí a jeho barevné variace, 
rostlinnou říši nořící se do svých kořenů i zvěř chystající 
se na zimní odpočinek.

Zdravíme vás ve dnech plných sklizené hojné úro-
dy, chladnoucího slunce, laškujícího větru a začínající 
sněhové nadílky. Opravdu krásné počasí letošního 
podzimu nám umožňuje si ho užívat plnými doušky.

Vytváříme mapy svého těla, naší zahrádky s domeč-
kem v Jestřábím údolí i okolí. Vydáváme se na výlety 
do nejbližších kopců – Bílý Kříž, Prašivá, Ondřejník.



25

                      www.raskovice.cz                 12/2018

Zahrádku i domeček pravidelně 
rozeznívají zvuky bubnů, které střídají 
údery kladívek z dílničky, anebo sou-
středěné ticho při cvičení jógy. Tvoříme, 
objevujeme, smějeme se, slavíme svát-
ky, užíváme přírody a krásy přítomného 
okamžiku. 

Světýlkovým průvodem jsme spo-
lečně oslavili konec období hojnosti, 
tepla a světla a začátek doby odpočinku, 
chladu, tmy a zimy. Průvod byl čarovný, 
obohacující, spojující všechny přítom-
né. Po cestě jsme navštívili totem, který 
nám odhaluje moudrosti a zvyky našich 
předků, a studánkovou vílu, která bdí nad 
podzemní vodou. Závěrečné lesní, spo-
ře osvětlené, divadlo nás zavedlo do říše 
královny podzimu Živy, která svou vládu 

předala královně zimy Moraně. Obě krá-
lovny doprovázely děti a vše podbarvil 
hudební doprovod. Nakonec jsme podě-
kovali královně Živě, která nás letos obda-
rovala opravdu hojnou úrodou, a pozdra-
vili královnu Moranu, ta slíbila přírodě 
i nám odpočinek, načechrané bílé peřiny 
a z jara opět probuzení ze spánku.

Naše společná cesta je cílem. Užívá-
me si krásné chvíle a těšíme se na další. 
Přejeme všem krásný zbytek podzimu 
a poklidný zimní čas v hojnosti odpočin-
ku, semknutí se s příslibem znovuzrození 
sluníčka.

„Jsem slunce, světlo letící.

  Jsem měsíc, temnota stojící.

  Jsem hvězda na nebi zářící.

  Jsem člověk, život chválící.“
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vás srdečně zvou na 
vánoční koncert, hudební dílnu a malý vánoční jarmark

na téma
Zimní slunovrat

v úterý 18. prosince v 17 hodin
v Kulturním středisku Raškovice

Místní knihovna Raškovice               a    Rosteme s dětmi, z. s. & Lesní klub Jasánek

okýbachi
autorská tvorba s prvky worldmusic, minimalismu, rocku, folku, blues, funky, 
jazzu…
aleš nitra – kytara, foukací harmoniky, ukulele, békání, doumbek, perkuse 
rené gavlas – perkuse, metalofon, liquid udu, doumbek, rámový buben daf, 
békání, body music (hra na tělo)
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Vánoční bohoslužby ve farnosti Morávka
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Pražmě       kostel sv. Josefa v Janovicích

24.12. Štědrý den    22:00 h   20,00h 
25.12.       7,00 a 8,40 h   10,30 h
26.12.       7,00 a 8,40 h   10,30 h
27.12.       15,30 h   17,00 h  při mši sv. svěcení vína
28.12.       17,00 h - při mši sv. 
       žehnání dětem
29.12.      16,30 h - koncert Ireny 
      Magnuskové a jejich hostů
30.12.       16,30 h  - koncert Ireny 
       Magnuskové a jejich hostů
31.12.       17,00 h   15,30 h - mše sv. na  
      poděkování za uplynulý rok
1.1.2019      7,00 a 8,40 h   10,30 h

Vánoční bohoslužby ve farnosti Skalice
Zveme vás prožít vánoční svátky do našich kostelů!

Bohoslužby ve Skalici:    

24.12.18  Štědrý den 24:00 hod.
25.12.18  Boží hod vánoční 8:30 hod.
26.12.18  sv. Štěpána 8:30 hod.
31.12.18  sv. Silvestra 15:00 hod.
01.01.19  Nový rok, Matky Boží Panny Marie 8:30 hod.

Bohoslužby v Bašce:

24.12.18  Štědrý den 15:00 hod. mše sv. pro děti
24.12.18  Štědrý den 22:00 hod. půlnoční
25.12.18  Boží hod vánoční 10:00 hod.
26.12.18  sv. Štěpána 10:00 hod.
31.12.18  sv. Silvestra 14:00 hod.
01.01.19  Nový rok, Matky Boží Panny Marie 10:00 hod.

Dobrotivý Bože, v dítěti v jeslích se rozzářilo Tvé věčné světlo uprostřed noci. 
Prozař svým věčným světlem také mou temnotu. A.Grün 

Duchovní správce zdejší farnosti P. Pawel Grodek přeje všem občanům, Raškovic 
milostiplné a štědré prožití svátků narození Ježíše Krista; svátků, které nás naplňují 
mírem, láskou a pokojem. 

Kéž v nás tento mír a pokoj přebývá ve všech dnech roku 2019. 
P. Pawel Grodek 
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Mezinárodní úspěch v roce 2018
Vážení spoluobčané, jako každý rok, 

i když tentokrát až po celé ukončené se-
zóně, Vám poskytuji informace o našich 
mladých závodnících z Raškovic v outo-
dorových turistických závodech v sezóně 
2018, kteří jsou členy oddílu TOM 1301 
Frýdek-Místek.

Letošní průběh všech jednotlivých zá-
vodů byl na velmi vysoké úrovni.  Celkem 
se konaly 3 kola Moravskoslezského kraje 
a krajský pohár v kategorii mladší žáky-
ně vyhrála Ema Babulíková, v kategorii 
starší žákyně vyhrála Kristýna Maťaťová 
a v kategorii muži A se na 3.místě umístil 
Vítek Maťaťa.

Poté následovala série dalších tří zá-
vodů v Českém poháru o postup na Me-
zinárodní mistrovství, kam se všichni naši 
závodníci probojovali. Mezi tím závodili 
na Mistrovstvích České republiky jak 
v individuálním závodě, tak i ve štafetách 
a smíšených dvojicích. Ve štafetách obě 

naše děvčata obsadila 1. místo a Vítek 
2. místo. Závody ve smíšených dvojicích 
jsme pořádali na Štandlu u Frýdku-Míst-
ku. V kategorii do 30 let závodila Kris-
týna s kamarádem Jakubem a společně 
vybojovali 2. místo. Ostatní se také sna-
žili i za cenu pobavení publika, avšak na 
bednu nevystoupali. Závod byl úžasný, 
konal se 13.10.2018 a bylo nezapomenu-
telné nádherné letní počasí. Všem závod-
níkům fandil náš host Libor Uher český 
horolezec z Palkovic, zakladatel závodů 
B7 a dalších.

Vyvrcholením sezóny bylo meziná-
rodní mistrovství v Oščadnici na Sloven-
sku 22.9.2018, ze kterého se nám vrátila 
nová Mezinárodní mistryně Ema Babu-
líková a bronzová Kristýna Maťaťová.

Srdečně blahopřejeme a přejeme 
úspěchy do další sezóny 2019.

Více informací na www.turisticky-zavod.cz

Jana Žůrková

Sport



31

                      www.raskovice.cz                 12/2018

MINITENIS, BABYTENIS A TENIS
Pár slov k činnosti 
tenisového oddílu…

TJ Sokol Pražmo - Raškovice je regis-
trovaným tenisovým klubem Severomo-
ravského oblastního tenisového svazu 
(SmTS), který spadá pod celorepubliko-
vý Český tenisový svaz (ČTS). Tenisový 
oddíl v rámci projektu podpory výcho-
vy mladých tenistů a jejích sportovního 
růstu vede výuku tenisu pro místní děti 
pod odborným vedením trenéra s licen-
cí ČTS, organizuje účast mládežnických 
družstev tenisu v závodních soutěžích 
a pořádá tenisové turnaje jednotlivců 
přidělené SmTS.

Děti podle věku jsou v organizova-
ných výkonnostních soutěžích svazu 
rozděleni do kategorií minitenis (7 let 
a mladší), babytenis (8–9 let), mladších 
žáků (10-12 let), starších žáků a dorostu.

Počet dětí se zájmem o tenis v Raš-
kovicích stoupá. V kategorii minitenis se 
učí základům tenisu 8 dětí, v babytenisu 
sportuje 13 tenistů, stejně tak v mladších 
žácích. Celkem 34 dětí využívá sportov-
ního areálu s antukovými dvorci v létě 
a v zimě víceúčelové sportovní haly a tě-
locvičny Základní školy.

Na jaře letošního roku ještě před 
začátkem mistrovských soutěží jsme 
nejprve museli odstranit škody ve spor-
tovním areálu, které napáchala podzimní 
vichřice z předešlého roku. Jednalo se 
o odstranění vyvrácených stromů a s tím 
související oprava oplocení a střechy te-
nisové kabiny.

Dále jsme dokončili novou antukovou 
hrací plochu před cvičnou odrazovou 
tenisovou stěnou, která nyní slouží pro 
další zdokonalování techniky mladého 
tenisty a navíc jako další nový antukový 

minidvorec pro ty nejmenší děti v kate-
gorii minitenis.

V předchozím vydání zpravodaje 
jsme Vás informovali o umístění našeho 
družstva babytenisu v krajské soutěži 
SmTS, kde obsadilo 5. místo a o turnaji 
jednotlivců Babytenis Open, který pořá-
dal náš tenisový oddíl 25. srpna na an-
tukových kurtech. Dne 29. září se u nás 
konal druhý turnaj jednotlivců v baby-

tenisu. Vítězství 
z prvního turna-
je obhájil opět 
Adam Syryčan-

ský z Valašského 
Meziř íčí, nejlepší 

dívka Karolína Endlo-
vá z Ostravy se umísti-

la celkově na 7. příčce 
a nejvyššího umístění 
z našich tenistů dosáh-
la 10. Stela Bonková. 

Nejpilnější tenisti s nejvyšším počtem absol-
vovaných tréninků. Zleva: Klára Klanicová, 
Ema Bonková, Lucie Šebestová, Jakub Klanica 
a Stela Bonková.

Meziř íčí, nejlepší 
dívka

vá z Ostravy se umísti-
la celkově na 7. příčce 
a nejvyššího umístění 
z našich tenistů dosáh-
la 10. 
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Konečné pořadí turnaje BABYTENIS Masters Raškovice 2018:

1. Adam Syryčanský TK DEZA Valašské Meziříčí

2. Tobiaš Horský TK Precheza Přerov

3. Alexej Buba TK Havířov

4. Matouš Skiba TC Ostrava Nová Ves

5. Samuel Serafi n TJ TO Sokol Stará Bělá

6. Tadeáš Fárek TJ MSV Studénka

7. Karolína Endlová TJ Baník Ostrava OKD

8. Jonáš Syryčanský TK DEZA Valašské Meziříčí

9. Barbora Borovská SKT Frýdlant nad Ostravicí

10. Stela Bonková TJ Sokol Pražmo – Raškovice

11. Vojtěch Knápek TJ TO Sokol Stará Bělá

12. Jakub Klanica TJ Sokol Pražmo – Raškovice

13. Karolína Holmanová Family Tennis Ostrava

14. Jan Popelka TJ Sokol Pražmo – Raškovice

         
Letos na podzim jsme zahájili stavbu rozšíření antukové hrací plochy tenisového 

dvorce č.2 z důvodu nedostačující jeho stávající šířky. Termín dokončení těchto prací 
nesmí překročit začátek krajských soutěží družstev babytenisu a mladších žáků, který 
je stanoven na začátek května 2019! Organizace výše uvedených aktivit přináší ne-
malé náklady, které jsou hrazeny prostřednictvím fi nančních příspěvků obcí a našich 
sponzorů, kterých si velmi vážíme a děkujeme za ně!

Závěrem přejeme sportovcům a všem 
spoluobčanům příjemné prožití vánoč-
ních svátků, pevné zdraví a mnoho spor-
tovních úspěchů v novém roce 2019.

O vánocích, v případě mrazivých dnů 
se všichni bruslaři mohou těšit na ven-
kovní kluziště!

tenisový oddíl
TJ Sokol Pražmo-Raškovice
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV) 
Průběžně Vás v jednotlivých vydáních 

zpravodaje informujeme o naši sportov-
ní činnosti týkající se práce s mládeží – 
tréninky, soutěže, výsledky, o organizaci 
a pořádání tradičních volejbalových tur-
najů a aktivitách, soutěžích a práci pro 
VK nás dospělých. V tomto zpravodaji 
Vás chci informovat o výsledcích družstev 
na začátku sezóny 2018/2019 a pracovní 
činnosti v roce 2018.

Sportovní činnost
BAREVNÝ MINIVOLEJBAL – VÝSLED-
KY DĚTÍ VK RAŠKOVICE 1.-7.TŘÍDA
21.10.2018, pořadatel Red Volley Frý-
dlant n/O.
Turnaje se zúčastnilo celkem 99 dětí, 
z toho 25 dětí z VK Raškovice. Nejvíce se 
dařilo našim dětem ve 
žluté kategorii (1.-2.třída), kdy 1. místo 
obsadila dvojice Patrik Janoušek a Eliška 
Šigutová, v oranžové kategorii (3. třída) 
obsadila dvojice Stela Bonková a Bára 
Novotná 2. místo a také v červené katego-
rii (4.-5. třída) dvojice Karolína Václavko-
vá a Veronika Macková obdržely stříbrné 
medaile. V zelené kategorii (5.-6.třída), 
kde jsme měli největší zastoupení se nám 
podařilo získat všechny medailová umístě-

ní, 1. místo – Ema Babulíková, Javorová 
Sára, Hostačná Veronika, 2. místo – Lída 
Hlisnokovská, Ema Bonková, Anna Ba-
bulíková, 3. místo – Daniel Strnadel, Ma-
těj Kohut, Stanislav Novotný. 

11.11.2018, pořadatel Green Volley  
Beskydy
Tohoto turnaje, který se uskutečnil v Pal-
kovicích se zúčastnilo celkem 183 dětí, 
z toho 29 dětí z VK Raškovice. Také na 
tomto turnaji se nám podařilo obsadit 
medailové pozice. Ve žluté kategorii opět 
zvítězila a zlaté medaile obdržela dvojice 
Patrik Janoušek a Eliška Šigutová z cel-
kem z 16 dvojic. V oranžovo-červené ka-
tegorii ( 12 dvojic) zvítězily bez porážky 
dvojice Alexandra Černohorská a Veroni-
ka Opatrná, v červené kategorii (7 dvojic) 
získali bronzové medaile Stanislav No-
votný a Roman Koloničný, 2. místo v ze-
lené kategorii (14 trojic) obsadila trojice 
Anna Babulíková, Karolína Václavková, 
Vendula Ožanová a v modré kategorii 
(7 trojic) jsme byli také úspěší, když stří-
brné medaile získali Sára Javorová, Anna 
Václavková a Ema Babulíková a bronzo-
vé medaile Tomáš Garba, Matěj Kohut 
a Daniel Strnadel.
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OKRESNÍ SOUTĚŽ 5.-7.TŘÍDA – MINIVOLEJBAL TROJIC

Průběžná tabulka
p. družstvo turnaj body
1. Red Volley Frýdlant n/O, z.s. A (kluci) 1 20
2. SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. A (smíšenky) 1 19
3. Red Volley Frýdlant n/O, z.s. B (kluci) 1 18
4. TJ Sokol Frýdek - Místek A  (holky) 1 17
5. Green Volley Beskydy, z.s. A (kluci) 1 16
6. VK Raškovice z.s. A (kluci) 1 15
7. VK Raškovice z.s. B (holky) 1 14
8. TJ Sokol Fryčovice, z.s. A (smíšenky) 1 13
9. VK Beskydy Frýdlant nad O. A (holky) 1 12
10. VK Raškovice z.s. D (holky) 1 11
11. VK Raškovice z.s. C (holky) 1 10
12. Red Volley Frýdlant n/O, z.s. C (kluci) 1 9
13. TJ Sokol Palkovice A (kluci) 1 8
14. ZŠ Kunčice p.O. (smíšenky) 1 7
15. Green Volley Beskydy, z.s. B (kluci) 1 6
16. ZŠ Brušperk (smíšenky) 1 5
17. ZŠ Janovice (holky) 1 4
18. TJ Sokol Frýdek - Místek B (holky) 1 3
19. VK Beskydy Frýdlant nad O. B (holky) 1 2
20. TJ Sokol Palkovice B (holky) 1 1
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OKRESNÍ SOUTĚŽ 7.-9.TŘÍDA – VOLEJBAL ČTVEŘIC

Průběžná tabulka

p. družstvo turnaj body

1. VK Raškovice (holky) 2 14
2. ZŠ Brušperk (smíšenky) 2 13

3. Red Volley Frýdlant n/O B 
(kluci)

2 13

4.
Red Volley Frýdlant n/O 
A (kluci)

2 12

5. TJ Sokol Palkovice 
(smíšenky)

2 7

6. SK METYLOVICE (smíšenky) 2 7

7. ZŠ Janovice (holky) 2 4
8. TJ Sokol Hnojník (smíšenky) 2 2
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KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ – ŠESTKOVÝ VOLEJBAL

Poř. DRUŽSTVO turnaj B
1 SK Slezan Orlová 1 23
2 TJ Sokol Frýdek-Místek A 1 21
3 TJ Nový Jičín A 1 19
4 TJ Ostrava A 1 18
5 ŠSK Bílovec A 1 17
6 VK Karviná, z.s. 1 16
7 VK Raškovice z.s. 1 15
8 TJ Frenštát p. R. A  1 14
9 TJ Krnov 1 13
10 TJ Nový Jičín, z.s. B 1 12
11 VK Beskydy Frýdlant n. O. 1 11

Poř. DRUŽSTVO turnaj B
12 TJ ODRY, z.s. 1 10
13 TJ Nový jičín C 1 9
14 VK Kylešovice 1 8
15 TJ Ostrava B 1 7
16 KV Kopřivnice, z.s. 1 6
17 TJ Frenštát p. R. B 1 5
18 VO Slezská Orlice, z.s. 1 4
19 TJ Sokol Stará Bělá, z.s. 1 3
20 TJ Sokol Frýdek-Místek B 1 2
21 ŠSK Bílovec B 1 1

OKRESNÍ SOUTĚŽ 5.-9. TŘÍDA – VOLEJBAL ŠESTEK

Průběžná tabulka
p. družstvo turnaj body
1. VK Raškovice A (smíšenky starší) 1 14
2. Red Volley Frýdlant n/O A  (kluci) 1 13
3. TJ Sokol Frýdek-Místek A(holky) 1 13
4. Green Volley Beskydy(kluci) 1 12
5. TJ TŽ Třinec(smíšenky) 1 7
6. Red Volley Frýdlant n/O B (kluci) 1 7
7. VK Raškovice B (smíšenky mladší) 1 4
8. TJ Sokol Frýdek-Místek B(holky) 1 2
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KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKYŇ – ŠESTKOVÝ VOLEJBAL

Poř. DRUŽSTVO  Z B
1 TJ Sokol Frýdek - Místek A  2 62
2 TJ Ostrava A  2 58
3 TJ Nový Jičín A  2 54
4 ŠSK Bílovec,z.s. A  2 52
5 SK Slezan Orlová, spolek  2 49
6 TJ Sokol Frýdek-Místek B  2 48
7 TJ Frenštát p. R., spolek B  2 46
8 TJ Ostrava B  2 44
9 VK Raškovice z.s.  2 42
10 KV Kopřivnice, z.s. B  2 41
11 TJ Sokol Frýdek - Místek C  2 36
12 TJ Sokol Stará Bělá, z.s.  2 36
13 VK Beskydy Frýdlant n. O. z.s. A 2 35
14 KV Kopřivnice, z.s. A  2 30
15 Happy Sport Opava, z.s.  2 30
16 TJ Nový Jičín B  2 29
17 TJ Krnov  2 27
18 VK Polanka nad Odrou, z.s. 2 22
19 VK Beskydy Frýdlant n. O. z.s. B 2 22
20 ŠSK Bílovec,z.s. B  2 20
21 VO Slezská Orlice, z.s.  2 20
22 VK Karviná, z.s.  2 15
23 TJ Zlaté Hory, z.s.  2 15
24 TJ Nový jičín C  2 13
25 SKP Bruntál z.s.  2 9
26 TJ Ostrava C  2 8
27 TJ Hlučín, z.s.  2 7
28 TJ Frenštát p. R., spolek A  2 3
29 TJ Slavoj Český Těšín, z.s.  2 3

OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ

Poř. DRUŽSTVO Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 SK METYLOVICE z.s. 6 5 1 0 0 18:6 557:457 17
2 TJ Sokol Nýdek, z.s. 6 5 0 0 1 15:6 485:425 15
3 TJ Sokol Staříč 6 4 0 0 2  14:8 481:466 12
4 TJ Sokol Palkovice B 6 2 0 0 4 9:13 483:500 6
5 TJ Sokol Frýdek-Místek 6 1 1 1 3 10:15 533:562 6
6 VK Raškovice z.s. 6 2 0 0 4  8:13 494:490 6
7 TJ Sokol Mosty u Jabl. 6 0 0 1 5  5:18 424:557 1
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OKRESNÍ POHÁR ŽEN

Ženy svou pohárovou okresní soutěž 
zahájily v pondělí 19.11., když porazily  
TJ Sokol Palkovice 3:1.

„REGION BESKYDY“  
VOLEJBALOVÁ LIGA

Liga a - základní část-průběžná tabulka
1. Hukvaldy  13
2. VETERÁNI a spol.  13
3. Andrychów  13
4. BVC Čadca  10
5. Šenow  9
6. Mintonette  8
7. S.T.O.H.  7
8. Raškovice  6
9. Pupíci  6
10. Antifértým  6
11. STS Chvojkovice-Brod  4
12. Skokani  3

Pracovní činnost 
Stále se snažíme prostřednictvím 

různých sportovních pomůcek zlepšovat 
naše tréninky pro mládež. V roce 2018 
jsme investovali opět do nákupu dalších 
pomůcek - reakční míčky, překážkové 
sety, rozlišovací dresy, balanční podlož-
ky-čočky, další míče, pomůcky pro sme-
čování – imitace bloků a pojízdná lavice 
s košem na míče. 

Našim úspěšným starším žačkám 
jsme doplnili jejich sportovní výbavu na 
mistrovská utkání. Každá hráčka obdr-
žela nákolenice, návleky na ruce a nové 
podkolenky.  

V areálu volejbalových kurtů se nám 
podařilo zrealizovat nový krb s úložným 
prostorem na dřevo, zateplení a vnější 
povrchové úpravy technického zázemí, 
opravit oplocení po spadlých stromech 
vlivem vichřice, nové odvodnění do 
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šachty a trativodu ze střechy technického 
zázemí a klubovny,

nátěry podhledů a střechy šaten a so-
ciálního zázemí. Nedílnou součástí práce 
členů VK jsou pravidelné jarní a podzimní 
brigády v areálu antukových kurtů.

ASPV – TERMÍNY CVIČENÍ
Cvičení pod vedením zkušených cvičite-
lek probíhá od září 2018 ve staré tělo-
cvičně ZŠ Raškovice.

středa   16.30-17.30    Cvičení rodičů  
              s dětmi

čtvrtek  19.00-20.00    Cvičení s Dájou

Přijďte si s námi zacvičit  
a protáhnout svá těla.

Zodpovědná osoba. p. Felcmanová 
Hana, 773 602 272, h.felcmanova@
seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych při příležitosti před-

vánočního vydání tohoto zpravodaje po-
děkovala jménem výboru VK všem aktiv-
ním členům VK, trenérům a rozhodčím 
VK za jejich práci pro náš sport, správcům 
haly za jejich vstřícnost a bezproblémo-
vou spolupráci s organizováním našich 
volejbalových akcí, ředitelce ZŠ a MŠ 
Raškovice za podporu při organizování 
náborů, tréninků a turnajů s využitím haly 
a tělocvičny v dopoledních hodinách. 

Velmi děkujeme starostovi a zastupite-
lům obce za finanční podporu, bez které 
by náš klub jen stěží mohl provozovat tak 
rozsáhlé aktivity jaké se nám v posledních 
letech daří realizovat. 

Děkujeme za finanční přispěvky také 
všem sponzorům VK, kterými jsou: Lesy 

ČR a.s., Saft Ferak a.s., Hyundai Motor 
Czech s. r. o., Radegast a.s.. 

Mnoho se nám daří realizovat také 
díky získání finanční podpory z Minister-
stva školství, tělovýchovy a sportu z pro-
gramu Můj klub a z Moravskoslezského 
krajského volejbalového svazu.

POZVÁNKA

VK Raškovice zve opět jako každým 
rokem všechny současné i bývalé 

členy a jejich rodinné příslušníky na 

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ  
TURNAJ V PÁTEK 28.12.2016  

OD 17.00 H.

v nové víceúčelové hale  
v Raškovicích.

PŘÁNÍ

Sportovním příznivcům, fandům  
volejbalu a všem občanům Raškovic 

přejeme pohodové prožití  
vánočních svátků 

a šťastný nový rok 2019.

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

Za VK Raškovice Šárka Sonnková
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OÁZA ZDRAVÉHO A ŠŤASTASTNÉHO ŽIVOTA  
v Raškovicích   
zpevnění celého těla – prevence poruch páteře – psychické vyladění – relaxace 
a regenerace – posílení imunitního systému – správné dýchání – radost ze života

Rok 2018 je ve Škole jógy KARAKAL opět 
po všech stránkách velmi pestrý. Kromě 
aktivit, u nás již tradičních, máme radost, 
že se s velkým ohlasem setkaly letošní 
„novinky“, jako například v červnu ce-
lodenní setkání, kterému dominovala 
meditace v chůzi LABYRINTEM. Další 
možnost intenzivního setkání s LABY-
RINTEM byla v podzimním cyklu kurzů 
a to po dobu deseti po sobě jdoucích 
týdnů. O blahodárných účincích labyrintu 
jste se dočetli v dřívějším vydání Rašky. 
S nadšením „malých i velkých“ se setkal  

Den s jógou pro rodiče a DĚTI, s radostí 
jsme po delším čase uspořádali víkendové 
setkání s jedním z pilířů zdraví – JÓGA 
A PÁTEŘ, kde se tradiční pohled jógy 
prolínal s aktuálními radami a doporu-
čeními fyzioterapeutů. Podobně jako 
na setkání s LABYRINTEM do Raškovic 
pravidelně přijížděli přátelé i z Frýdku-
-Místku, stejně tak si přátelé přijížděli i ze 
vzdálenějších míst vychutnat inspirativ-
ní tělesná cvičení pod vedením Alenky 
Musálkové doplněné o blahodárné účinky  
SAUNY. 

A co pro Vás připravujeme v OÁZE v RAŠKOVICÍCH v roce 2019 ?

14. 1.  ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO CYKLU pravidelných kurzů jógy

pro období leden – březen  

(kurzy probíhají jednou týdně po dobu deseti týdnů)

25. 1.  Čaj o páté

oblíbené setkání v kruhu přátel u krbu nad šálkem lahodného čaje 
s vyprávěním na zajímavé téma… 

8. - 10. 2. Setkání ABSOLVENTŮ

akreditovaných seminářů KARAKALU

2. 3.  Den V TICHU 

Jeden den s maunou – mlčením, jaký občas všichni potřebujeme
23. - 24. 3. Holotropní dýchání

  s Gejzou Timčákem 

1.4.   ZAHÁJENÍ JARNÍHO CYKLU pravidelných kurzů jógy

pro období duben - červen

11. – 14. 4. Jarní ŽENA

  hledání cesty sama k sobě a svým vnitřním pokladům

27. 4.  ZTRACENÝ OBZOR

  setkání s tajuplnou Šangri-La a pestrou škálou jógových technik 



41

                      www.raskovice.cz                 12/2018

25. 5.  Den s jógou pro rodiče a děti

hravá jóga pro malé i velké 

15. 6.  S LABYRINTEM do vlastního nitra a možná ještě dál …

  netradiční seminář nejen s labyrintem

29. 6. -6. 7. Dovolená s jógou v BESKYDSKÝCH HIMÁLAJÍCH

  Relaxační a regenerační týden s technikami, které omlazují

1. - 4. 8.  Letní ŽENA 

  Prodloužený relaxační a regenerační víkend pro ženy

16. 9.  ZAHÁJENÍ  PODZIMNÍHO CYKLU pravidelných kurzů jógy

pro období září - listopad

20. - 22. 9. Školení učitelů jógy II. třídy

školní rok 2019–2020 – vstupní seminář
20. 12.  Předvánoční setkání v Oáze

oblíbené setkání v kruhu přátel u krbu nad šálkem lahodného čaje 
v předvánočním čase 

Přihlašovat se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky na našich webových strán-
kách WWW.JOGA-KARAKAL.CZ, nebo e-mailem na JOGA-KARAKAL@SEZNAM.CZ.

(Na všechny přihlášky, které obdržíme, v co nejkratší lhůtě reagujeme!) Rozpis kurz 
najdete na www.joga-karakal.cz a na jakékoliv dotazy rádi odpovíme (e-mail joga-karakal@
seznam.cz, www.joga-karakal.cz, tel +420 737 617 841).

Místo konání:  Oáza zdravého a šťastného života v Raškovicích 
  (Raškovice 241, přístup od fotbalového hřiště)

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.  Učitelé Školy jógy KARAKAL     

Vážení a milí, přátelé. 

Krásné prožití zbývajících dnů letošních 
a šťastné vykročení do roku 2019, aby-
chom byli zdraví a šťastní, aby čas, kte-
rý máme k dispozici, byl prožitý a ne jen 
přežitý, a abychom ho trávili s těmi, které 
máme rádi a s kým je nám dobře, srdečně 
přejí učitelé a přátelé Školy jógy KARAKAL. 

ZIMNÍ CYKLUS PRAVIDELNÝCH 
ČTVRTLETNÍCH KURZŮ 
V OÁZE ŠKOLY JÓGY KARAKAL

Kurzy probíhají jednou týdně po dobu de-
seti týdnů, v prostorách Oázy zdravého 

a šťastného života v Raškovicích (Raško-
vice 241, přístup od fotbalového hřiště). 

Začínáme v týdnu od 14. ledna, běžná 
lekce trvá 90 minut, 

Rodiče a děti 60 minut (není-li domluveno 
jinak, děti ve věku 3-6 let),
Sauna a hatha jóga 150 minut.

Cena kurzů:

800,- Kč (všechny kurzy kromě SAUNA 
A HATHA JÓGA)

700,- Kč – studenti, nezaměstnaní, dů-
chodci (všechny kurzy kromě SAUNA 
A HATHA JÓGA)
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1500,- Kč – SAUNA A HATHA JÓGA  
(CVIČENÍ SE ZDRAVOTNÍMI PRVKY, 
PRÁCE S TĚLEM, PRÁCE S DECHEM … , 
SAUNA, RELAXACE).  

Na Vaše dotazy rádi odpovíme  
(e-mail joga-karakal@seznam.cz, tel. 
+420 737 617 841 – Lenka Chamrádová, 
www.joga-karakal.cz).

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.  Učitelé Školy jógy KARAKAL

Zimní cyklus kurzů – období LEDEN – BŘEZEN 2019:

16.00 – 17.30 17.45-19.15 19.30-21.00

PONDĚLÍ 5.-6. ročník Jóga a páteř 8. ročník

ÚTERÝ 1.-2. ročník 9. ročník

16.00 – 17.00 18.00 – 20.30

STŘEDA Rodiče a DĚTI JÓGA A SAUNA

 

Podzim Raškovického fotbalu
Vážení spoluobčané, dovolte, aby-

chom Vás krátce seznámili s výsledky 
našeho snažení v podzimní sezóně fot-
balových soutěží.

Naši muži do soutěže jsme vstupo-
vali s velmi ambiciózními představami 
v I.B třídě, skupině „D“.Velmi nadějně to 
ještě vypadalo po šestém kole, kdy jsme 
byli v tabulce na krásném třetím místě se 
ziskem 12 bodů. Pak bohužel nastal zlom 
ve výkonech našich hráčů, dostavila se 
zranění některých klíčových hráčů i jejich 
pracovní vytíženost a bohužel následoval 
pokles v tabulce.

Následně jsme do konce podzimní 
sezóny získali pouhé tři body za domácí 
remízy. Všechna zbylá utkání na hřištích 

soupeřů jsme bohužel prohráli a dostali 
se tak až na 9. místo s minimálním od-
stupem od míst ohrožených sestupem. 
V jarní části sezóny nás však čeká 7 utkání 
na domácím hřišti, a tak věříme, že na 
domácím hřišti získáme dostatek bodů, 
aby to stačilo na záchranu v soutěži.

Pár čísel ze statistiky našeho muž-
stva. Máme pátý nejlepší útok, ale bo-
hužel s dvěma dalšími mužstvy druhou 
nejhorší obranu. Z celkového počtu 
30 vstřelených branek má na nich největ-
ší podíl Adam Vojkovský, celkem vstřelil 
8 gólů. Dalšími úspěšnými střelci našich 
dospělých byli Ervin Kožar, Jan Bedná-
rek a Tomáš Žáček,kdy všichni dali po 
5 brankách.
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Celková tabulka po podzimní části soutěže

1 Starý Jičín 13 9 2 2 36:15 29
2 Fryčovice 13 8 4 1 25:17 28
3 Tichá 13 8 3 2 32:11 27
4 Petřvald na Moravě 13 8 2 3 35:18 26
5 Jeseník nad Odrou 13 6 2 5 32:23 20
6 Kopřivnice 13 6 2 5 20:21 20
7 Spálov 13 5 2 6 28:27 17
8 Veřovice 13 5 1 7 15:26 16
9 Raškovice 13 4 3 6 30:30 15
10 Mořkov 13 4 3 6 19:30 15
11 Ostravice 13 4 2 7 22:27 14
12 Skotnice 13 4 2 7 19:27 14
13 Vlčovice 13 4 2 7 19:30 14
14 Odry 13 0 2 11 7:37 2

Tito hráči nás reprezentovali v podzimní části fotbalové sezóny.

Horní řada zleva: Uher Vojtěch, Liška Ondřej, Lokša Vlastimil, Kožar Ervin, Bednárek Jan, 
Kacíř Ondřej, Žáček Tomáš, Adámek Artur, Blahuta Dominik, Mikyska Michal, Vojkovský 
Roman (vedoucí mužstva), Skotnica Zdeněk (trenér)
Dolní řada zleva: Mach Jindřich, Janošec Ondřej, Šimek Michal, Papřok Radek, Vojkovský 
Adam, Juřica Radek, Skotnica Maxim (syn trenéra)
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Víme, že zimní příprava pod vedením 
trenéra Zdenka Skotnice bude pro naše 
hráče náročná, ale předpokládáme, že 
výsledek jejich zimního snažení se projeví 
v jarních utkáních soutěže, abychom se 
nemuseli obávat sestupu do nižší soutě-
že. Jsou naplánována přípravna utkání 
s týmy St. Města, Dobratic, Dobré na 
umělé trávě ve Frýdku.

Družstvo dorostu pod vedení tre-
néra Honzy Ruska a Richarda Makkyho 

vstoupilo do soutěže rovněž ve velmi 
dobrém stylu a pohodě. Po třetím kole 
našim hráčům patřilo hezké třetí místo 
(dvě vítězství a jedna porážka) a vypa-
dalo to na úspěšný podzim. Bohužel 
podobně jako u mužů i tady došlo ke 
značnému poklesu výkonnosti. Pokles 
se projevil tak, že všechna následují-
cí utkání prohráli a klesli bohužel až 
na nelichotivou předposlední příčku  
tabulky.

Družstvo dorostu v podzimní části 
reprezentovali tito hráči:

Leščinský Jiří, Koloničný Václav, Šulc 
Denis, Pěchovič Radim, Jásek Jiří, Šulc 
Marek, Horečka Filip, Šulc Jan, Baran 
Kryštof, Dolech Jaroslav, Čapčuch Filip, 
Ošťádal Ondřej, Ochman Matyáš, Staro-
ba Jiří, Hartmann Pavel, Foldyna Robin, 
Samec Lukáš, Horečka Viliam.

Nejlepším střelcem našich byl v pod-
zimní části soutěže Dolech Jarek s 13 
brankami, což je celkové sedmé místo 
v tabulce střelců. Dalším výrazným střel-
cem byl Radim Pěchovič se svými 8 bran-
kami. Bohužel ani tito dva střelci, kteří 
vstřelili více než dvě třetiny našich gólů, 
nestačili družstvo vytáhnout výše než na 

třináctou příčku podzimní části tabulky.
Stejně jako u družstva mužů věříme, 

že hráči v zimní přípravě dostatečně 
zaberou, aby se připravili na jarní část 
sezóny a udrželi pro Raškovice okresní 
přebor.

Nyní však přichází-
me i s veselejšími infor-
macemi, a to jsou naši 
žáci všech kategorií.

 
Starší Žáci

Velkou radost nám 
dělají starší žáci, kteří 
pod vedením ještě dosud fotbalově aktív-
ního Richarda Feikeho, hrají soutěž 6+1, 

1 Dobrá 13 12 1 0 79:5 37
2 Mosty/Návsí 12 10 0 2 52:12 30
3 Čeladná 12 9 1 2 54:23 28
4 Jablunkov 13 8 2 3 59:20 26
5 Milíkov/Hrádek 13 7 4 2 61:21 25
6 Vendryně 12 6 2 4 42:24 20
7 Bukovec 13 6 2 5 24:39 20
8 Vojkovice 13 5 1 7 32:40 16
9 Sedliště 13 4 3 6 16:23 15
10 Oldřichovice 13 4 2 7 34:30 14
11 Nýdek 13 3 1 9 20:68 10
12 Hukvaldy 13 2 1 10 17:51 7
13 Raškovice 12 2 0 10 30:82 6
14 Písek 13 0 2 11 11:93 2
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Nejlepším střelcem celé podzimní 
části soutěže je náš Jirka Staroba, který 
doposud vstřelil 44 branek, což je výraz-
ně nejvíce ze všech hráčů v této soutěži. 
Jirka Staroba už nastoupil i k několika 
utkáním dorostu a ani mezi staršími se 
neztratil.Dalšími střelci družstva žáků 
jsou Robin Foldyna s 12 brankami, Ši-
mon Ochmans 11 brankami a Filip Čap-
čuchs 9 zásahy do černého.Dorostenec-
ký dres si už kromě Jirky Staroby také 

vyzkoušeli Viliam Horečka a Vašek Ko-
loničný a dá se říci, že budou přínosem 
i v jarních měsících v této vyšší věkové 
kategorii.

Mladší Žáci
Dalším dlouhodobě výrazně dobrými 

sportovními výkony se mohou pochlubit 
mladší žáci, pod vedením trenérů Jaro-
slavem Konečným, Martinem Michnou 
a Karlem Machem.

1 Raškovice 10 8 2 0 87:18 26
2 SK Beskyd Čeladná 9 7 1 1 58:24 22
3 Bystřice 10 6 1 3 62:26 19
4 Janovice 8 5 1 2 38:19 16
5 Baška 9 3 2 4 45:31 11
6 Metylovice 10 2 2 6 31:40 8
7 Lučina 10 2 1 7 29:67 7
8 Kunčice 10 0 0 10 10:135 0

na menším hřišti, kde však naopak dochází k častějšímu kontaktu 
s míčem. V soutěži je celkem 8 družstev a po polovině soutěže jsou 
naši starší žáci v čele tabulky, když pouze ve dvou utkáních se svými 
soupeři remizovali, jednou doma a jednou na hřišti soupeře (viz ta-
bulka soutěže).
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Ve své soutěži okresního přeboru mladších žáků jsou v podzimní tabulce na 
prvním místě i před takovým oddílem, jako je bezpochyby MFK Frýdek-Místek.

1 Raškovice 20 14 2 4 85:58 44
2 MFK Frýdek-Místek U11 18 11 2 5 109:61 35
3 Nošovice 20 8 2 10 74:87 26
4 Staré Město 18 7 2 9 67:82 23
5 Sedliště 18 1 4 13 46:93 7

1 Hnojník 15 12 1 2 73:27 37
2 Raškovice 14 11 2 1 100:36 35
3 Frýdlant 8 8 0 0 46:10 24
4 MFK FM modří 10 6 1 3 71:30 19
5 Staré Město 15 5 4 6 46:50 19
6 Nošovice 12 4 0 8 29:56 12
7 Metylovice 19 3 3 13 37:109 12
8 MFK FM bílí 11 3 1 7 45:46 10
9 Sedliště 8 2 2 4 33:30 8
10 Čeladná 12 0 2 10 23:109 2

Je sice pravda, že jsme více utkání 
odehráli v domácím prostředí, ale ani na 
hřištích soupeřů jsme se neztratili a v jar-
ní sezóně budeme obhajovat doposud 
výborné postavení v tabulce.

Družstvo mladších žáků reprezento-
vali tito naši hráči:

Albert Vykoukal, Rostislav Švrček, 
Marek Šrubař, Vilém Stříž, Jan Popelka, 
Patrik Namyslo, Viktor Mach, Tomáš Hrč-
ka, Jakub Gardoš, Matyáš Babulík, Robert 
Miketa, Matěj Ručka.
Přípravka

Kromě těchto vedoucích umístění 
v tabulkách starších i mladších žáků, 

velmi dobře reprezentují i hráči mladší 
přípravky.

Do soutěží vstoupili naši nejmenší 
počátkem školního roku, pod vedení tre-
néru Martin Janoušek, David Šindler, 
Radomír Novák

V soutěži okresního přeboru mladších 
přípravek si i přes nestejný počet utkání 
udržují krásné druhé místo a věříme, že 
v jarní části soutěže se po odehrání všech 
utkání udrží do třetího místa. V domá-
cích utkáních jsme dvakrát remizovali 
a jedinou porážku jsme utrpěli na hřišti 
vedoucího týmu soutěže, v Hnojníku 3:4.

Jak je vidět z tabulky soutěže, naši hráči dali výrazně nejvíce branek, o které se 
podělili všichni tito naši hráči.

Babulík Matyáš   4
Bulko Ondřej 17
Gardoš Fabián   6
Kapolka Jan    4

Šindler David 17
Janoušek Patrik 32
Miroslav Noga 20



47

                      www.raskovice.cz                 12/2018

Fotka jednoho z turnajů 3 na 3 ročníku 2011, 2012 odehraného 
v hale Raškovice.

Zleva trenéři: Martin Janoušek, Radek Novák, David Šindler 
Stojící zleva: Patrik Janoušek, Adam Ferfecký, Ondra Bulko, 
Fabián Gardoš, Honza Kapolka, David Šindler. 
Sedící zleva: Natanael Novák, Vilém Vykoukal, Michal Pěgřim. 

Před Přípravka
Stejně jako i v minulých le-

tech, tak i letos jsme přihlásili 
naše nejmenší do Krajské zim-
ní ligy, která probíhá od října 
do dubna, hlavně tedy v zim-
ních měsících. O průběhu této 
krajské zimní ligy Vás budeme 
průběžně informovat v dalších 
číslech našeho obecního zpra-
vodaje.

Vážení spoluobčané, toto 
bylo krátké shrnutí naší pod-
zimní fotbalové činnosti. Vě-
říme, že nám budete chodit 
fandit i v jarní části fotbalové 
sezóny a uvidíte, že jsme pro 
jméno obce Raškovice udělali 
maximum, co je v našich silách.

Za TJ Pražmo-Raškovice
Martin Michna - předseda

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

UHLÍ? 
KOKS? 

BRIKETY? 
 

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

607 985 579 
www.uhli-raskovice.cz 
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Nabízíme: 

*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta. 

*interiérové a fasádní barvy. 

*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.  

*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny. 

*silikony, lepidla, hydroizolace. 

*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál. 

*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy. 

třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek                                                                                                                                                                                                                 
(za katastrálním úřadem)

Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00

                        Sobota 8:00 - 11:00

       tel: 602 562 149 www.barvyinva.cz  

             (zdarma parkování 30 min)
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Od ledna 2019 poběží další 

Kurzy angličtiny Pražmo
Malé skupiny, 

moderní výukové materiály

Začátečníci
pátek     16:00 – 17:30 11.1. – 15.3.2019

Pokročilí
čtvrtek   17:00 – 18:30 10.1. – 14.3.2019

Děti 6. třída (kurz se koná na ZŠ Morávka)
středa  14.30 – 16:00 9.1. – 30.3.2019

10 lekcí po 90 minutách, cena 2000,-.

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

Více o mně na Doučuji.eu  
nebo na mé facebookové stránce.

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

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

NEHTOVÁ  MODELÁŽ

Andrea Šebestová

Raškovice č. 57

V prostorách za lékárnou

Tel.: 605 106 300

POUZE

TELEFONICKÉ

OBJEDNÁVKY !!!
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Chceme koupit dům 

nebo pozemek  
v Raškovicích a okolí.  

 
Budeme rádi za každou 

nabídku. 
  

Volejte klidně i o 
víkendu.  

704 387 724 

 
 

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
       

 22.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 

 23.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 

   24.12. - otevřeno od 9:30 do 14 hodin 
   25.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   26.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   27.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   28.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   29.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   30.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   31.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 

                                 1.1. - otevřeno od 11 do 16:30 hodin 
         2.1. - zavřeno 
 

V případě zájmu větších skupin o pobyt na chatě do pozdějších večerně-
nočních hodin nás kontaktujte, vše je o domluvě. 

 
Přejeme Vám krásné svátky vánoční a těšíme se na Vaši návštěvu. 

chataři Martin a Michal 
www.ChataPrasiva.cz 
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100 let republiky   Zasazení STROMU SVOBODY 2018 

Zastupitelé obce uctili památku 
padlých občanů za 1. světové 
války a položili věnec k pamětní 
desce na budově školy.
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Raškovický čtvrtmaraton    2.ročník

V neděli 9. září teplé a sluneč-
né počasí vylákalo téměř tři 
stovky sportovců, kteří se se-
šli před halou v Raškovicích, 
aby poměřili své síly a vytr-
valost na trati.

Na start závodu mládeže se 
postavilo 208 dětí v 6 kate-
goriích a o medaile bojovaly 
od prvního do posledního 
metru.

Hlavního závodu, na trať čtvrtmaratonu 
se vydalo 49 mužů a 26 žen. Po uběhnutí 
2x 5,28 km na ně čekala pamětní medaile 
a pro nejlepší originální láhev „Lysá hora“.

V kategorii mužů naši obec reprezentoval 
Ing. Klimánek Lukáš a Sonnek Václav.

Po vyhlášení a ocenění nejrychlejších čekala 
na všechny sportovce tombola a občerstvení.
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