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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

první čtvrtletí máme za sebou. Příroda 
si snad pod přívalem sněhu odpočinula.

Krásná Ladová zima, která letos byla tako-
vou, jakou si pamatujeme z mládí, určitě 
i vás zaměstnávala odhazováním sněhu 
z chodníku a příjezdových cest k domeč-
kům.

Pomalu se probouzí jaro a s tím i práce na 
vašich zahrádkách, bohužel povětrnostní 
podmínky v posledních dnech to zatím 
moc nedovolují. 

S příchodem jara se blíží i Velikonoční 
svátky. Přejí vám jejich krásné prožití 
s bohatou pomlázkou.

I letos jsme s nástupem nového roku za-
čali pracovat naplno, připravovaly a do-
plňovaly se podklady pro žádosti o do-
tace, které se postupně odesílaly. Nyní 
čekáme na vyhodnocení. Pokud budou 
dotace přidělené, čeká na nás spousta 
práce v hodnotě cca 80 miliónů korun. 
Některé dotační tituly musí být proinves-
tované do konce letošního roku.

Bohužel jednání o odkupu části Slezanu 
nedopadlo pro obec dobře. Nový majitel 
provádí úpravy a opravy pro dlouhodo-
bé pronájmy nemovitostí. Taktéž jednání 
o zajištění zubaře pro obec jsou na mrt-
vém bodě. Pokud někde slyšíte, že je nebo 
bude v obci Raškovice zubař, není to zatím 
pravda, ale naše snaha je o jeho zajištění. 

Možná jste si všimli, že obec Raškovice má 
po 16-ti letech, kdy nám sloužila ŠKODA 
Fabia, nový obecní automobil. Jedná se 
o manažerský vůz firmy HYUNDAI, která 
tyto vozy nabídla obcím k odprodeji, za-
řazených do programu „Dobrý soused“. 
Jedná se o vůz HYUNDAI Tucson 2,0 
CRDi v maximální výbavě. Vůz byl dán do 

provozu v dubnu 2016, jeho pořizovací 
cena byla 900 000,-Kč. Obec Raškovice 
koupila vůz za 392 400,-Kč – dostali jsme 
10% slevu jako dar obci na koupi vozu od 
prezidenta společnosti Hyundai.

I v letošním roce firma HYUNDAI vyhlá-
sila program: „Dobrý soused“ a „Dobrý 
soused společně 2019“. Obec podala žá-
dost na obě akce a byla úspěšná (viz. foto 
na vnitřní straně obálky).

Finance z programu „Dobrý soused“ jsou 
určeny pro děti ZŠ a MŠ Raškovice na 
mikulášskou nadílku a finance z progra-
mu „Dobrý soused společně 2019“ jsou 
určeny na výsadbu nových ovocných ale-
jí, které vysadíme spolu s Vámi, občany 
a zaměstnanci firmy HYUNDAI. 

O termínu výsadby vás budeme informo-
vat a budeme rádi, když se akce společně 
zúčastníme. Tímto chci poděkovat Firmě 
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 
CZECH s.r.o. za finanční podporu.

Jiří Blahuta
starosta obce Raškovice
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Počet obyvatel Obce Raškovice k  31.12.2018

rok 2018 muži ženy celkem

Narození 6 15 21

Přistěhování 38 36 74

44 51 95

Úmrtí 10 10   20

Odstěhování 23 24 47

33 34 67

Počet obyvatel k 1.1.2018 ………………………….. 1.866 + 4 cizinci s trvalým pobytem
Počet obyvatel k 31.12.2018 …………………….. 1.894 + 3 cizinci s trvalým pobytem

Jana Lepíková

ROZPOČET NA ROK 2019
OBEC RAŠKOVICE

PŘÍJMY
Paragraf Třída Popis Kč

1 Daňové příjmy 28 638 000
2 Nedaňové příjmy 3 760 916
4 Přijaté transfery 4 487 300

36 886 216

VÝDAJE
Paragraf Třída Popis Kč
1014 5 Ozdravování hosp. zvířat (toulaví psi, útulky) 30 000
1019 5 Ostatní zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 57 000
1032 5 Podpora ostatních produkčních činností 5 000
1037 5 Celospolečenské funkce lesů 150 000

2141 5 Vnitřní obchod - restaurace Obecník 9 000
2141 6 Vnitřní obchod - restaurace Obecník 200 000
2212 5 Silnice a místní komunikace 1 710 000
2219 5 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 215 000
2219 6 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 1 200 000
2292 5 Dopravní obslužnost 250 000
2310 5 Pitná voda 3 100
2321 5 Odvádění a čištění odpadních vod 650 000

3111 5 Mateřská škola 400 000
3111 6 Mateřská škola 24 600 000
3113 5 Základní škola 4 733 000
3113 6 Základní škola 3 863 000

3314 5 Knihovna 490 000
3314 6 Knihovna 5 000 000
3316 5 Vydavatelská činnost 285 000
3319 5 Kultura - památník 285 000
3326 5 Místní památky 35 000
3329 5 Ost.záležitosti ochrany památek 95 000
3329 6 Ost.záležitosti ochrany památek 150 000
3392 5 Kulturní středisko 85 000
3392 6 Kulturní středisko 500 000
3399 5 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 500 000

3412 5 Sportovní zařízení v majetku obce-víceúčelová sportovní hala 1 565 000
3412 6 Sportovní zařízení v majetku obce-fotbalové hřiště 7 260 000
3419 5 Ostatní tělovýchovná činnost-TJ, VK, tenis, JUDO,FBC 1 310 000
3421 5 Využití volného času dětí a mládeže-malí hasiči, Military 115 000
3429 5 Ostatní zájmová činnost - klub důchodců,Junák,Rosteme s dětmi 140 000

3511 5 Zdravotní středisko, lékárna 300 000
3541 5 Prevence před drogami,…-protidrogový vlak 10 000

3612 5 Bytové hospodářství 2 500 000
3631 5 Veřejné osvětlení 500 000
3632 5 Pohřebnictví - hrobová místa Pražmo 70 000
3639 5 Územní rozvoj 700
3639 6 Územní rozvoj 5 000 000

ROZPOČET NA ROK 2019

Příjmy CELKEM
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ROZPOČET NA ROK 2019

Příjmy CELKEM

3721 5 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000
3722 5 Sběr a svoz komunálních odpadů 930 000
3723 5 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad) 830 000
3726 5 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biologický) 32 000
3726 6 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biologický) 1 468 000
3741 5 Ochrana druhů a stanovišť - dotace ZS Bartošovice 5 000
3745 5 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 2 045 000

4350 5 Domovy pro seniory-Komorní Lhotka,Brušperk 60 000
4351 5 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení-Del.Delphis 90 000
4354 5 Chráněné bydlení - domov Letokruhy 10 000
4357 5 Domovy pro osoby se zdrav.postižením a zvl.režimem-Del.Delphis 60 000
4359 5 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče-mobilní hospic 16 000
4379 5 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - charita 20 000

5212 5 Ochrana obyvatelstva 40 000
5512 5 Požární ochrana - dobrovolná část 900 000
5512 6 Požární ochrana - dobrovolná část 3 100 000

6112 5 Zastupitelstvo obce 1 475 000
6171 5 Činnost místní správy 7 280 000
6171 6 Činnost místní správy 120 000

6310 5 Finanční operace 150 000
6399 5 Platby daní a poplatků 1 000 000
6402 5 Finanční vypořádání minulých let 30 148

83 971 948

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 44 123 000
8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček (-) 630 000

SALDO

8115 PŘÍJMY-VÝDAJE (zapojení zůstatku fin.prostředků u roku 2018) -3 592 732

Jiří Blahuta, v.r.
starosta

Výdaje CELKEM

FINANCOVÁNÍ

Schváleno na 4. zasedání zastupitelstva dne 21.1.2019.
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Charita Frýdek-Místek

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

Region Slezská brána - členský příspěvek

SKP Ostrava - oddíl Judo Raškovice

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

Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2019
Na základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění se stanovují závazné ukazatele vůči cizím subjektům.

z paragrafu 3113
Základní a mateřská škola Raškovice - neinvestiční příspěvek

Český zahrádkářský svaz Raškovice
Český svaz včelařů Dobrá
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 - dar

z paragrafu 3421
SDH Raškovice - malí hasiči
Military klub SAS Raškovice - dar

z paragrafu 3429
Junák - český skaut, středisko Štít Pražmo

z paragrafu 4357

Rosteme s dětmi - lesní klub Jasánek

z paragrafu 4351

Klub důchodců Raškovice

z paragrafu 3741
Záchranná stanice Bartošovice - dar

z paragrafu 3632
Obec Pražmo - hrobová místa

z paragrafu 3541
Nadační fond Nové Česko - protidrogový vlak - dar

Delphinus Delphis - osobní asistence

z paragrafu 4354
Domov Letokruhy, Budišov n. B., chráněné bydlení

Sdružení obcí povodí Morávky - cyklostezka

Delphinus Delphis - domov se zvláštním režimem

Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2019
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Český svaz včelařů Dobrá
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 - dar

z paragrafu 3421
SDH Raškovice - malí hasiči
Military klub SAS Raškovice - dar

z paragrafu 3429
Junák - český skaut, středisko Štít Pražmo

z paragrafu 4357

Rosteme s dětmi - lesní klub Jasánek

z paragrafu 4351

Klub důchodců Raškovice

z paragrafu 3741
Záchranná stanice Bartošovice - dar

z paragrafu 3632
Obec Pražmo - hrobová místa

z paragrafu 3541
Nadační fond Nové Česko - protidrogový vlak - dar

Delphinus Delphis - osobní asistence

z paragrafu 4354
Domov Letokruhy, Budišov n. B., chráněné bydlení

Sdružení obcí povodí Morávky - cyklostezka

Delphinus Delphis - domov se zvláštním režimem
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ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Přes letní sezónu od měsíce června do září 2019 
budou popelnicové nádoby vyváženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

•  01. 06. 2019 – sobota (22. týden) 13. 06. 2019 – čtvrtek (24. týden)

•  29. 06. 2019 – sobota (26. týden) 11. 07. 2019 – čtvrtek (28. týden)

•  27. 07. 2019 – sobota (30. týden) 08. 08. 2019 – čtvrtek (32. týden)

•  24. 08. 2019 – sobota (34. týden) 05. 09. 2019 – čtvrtek (36. týden)

•  21. 09. 2019 – sobota (38. týden) 03. 10. 2019 – čtvrtek (40. týden)

Od 3. 10. 2019 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden ve 
čtvrtek.

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 je pro letošní rok 
550,- Kč/os./rok

• splatnost místního poplatku je do 31. 10. 2019

Chataři a chalupáři

• sazba místního poplatku pro majitelé chat a chalup, které slouží k rekreaci je pro 
letošní rok 550,- Kč/chatu/rok

• splatnost je do 30. 4. 2019
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Značení popelnic v roce 2019
Pro letošní rok má známka na popelnici světle modrou barvu a je na ní napsaný rok 
2019, vyzvednete si ji na obecním úřadě. 

Popelnice se starou známkou budou naposledy vyvezeny 2. 5. 2019, 18. týden.

Od 16. 5. 2019, 20. týden se budou vyvážet jen popelnice s novým logem 2019.

Může zde odevzdávat:

• objemný odpad (např. koberce, větší kusy nábytku, sedací soupravy, matrace a jiné 
věci, které se nevejdou do popelnice)

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

• elektroodpad (např. televizory, obrazovky, monitory, rádia, počítače, lednice, mraz-
ničky, 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.

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

  sobota  08,00 – 11,00 hod.  

POZOR!!
Dne 19. 4. a 20. 4. 2019 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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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Dovolujeme si upozornit, že splatnost místního poplatku ze psů je 31. 3. 2019.

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 bezhotovost-
ním převodem na účet u KB, č. účtu: 27223781/0100 a VS vám na požádání sdělíme 
telefonicky nebo e-mailem.

Dotazy můžete psát na sekretariat@raskovice.cz. 

KOMPOSTÉRY
Pro velký zájem o domácí kompostéry, jsme v roce 2018 po-
žádali o dotaci na jejich zakoupeni. Dotace na kompostéry 
byla schválena a kompostéry budou, ještě nevíme kdy, ale 
už se můžou případní zájemci hlásit na tel. 558 692 220, 
p. Taichmanová.

Upozorňujeme, že kompostéry jsou určené pro trvale by-
dlící občany a přednost budou mít ti, kteří ještě domácí 
kompostér nemají. Děkujeme za pochopení.

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši 
budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě ko-
lem nás, ochraně planety Země i o ne-
vytváření zbytečných odpadů už slyšel 
nebo četl snad každý z nás. Dnes a den-
ně na nás z médií i sociálních sítí útočí 
spousty článků, fotek a videí ukazujících 
škody, které člověk nerozumným chová-
ním přírodě způsobuje. 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní 
pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomě-
lého způsobu života. Třídění odpadů je 
pro lidi, kteří myslí na budoucnost plane-
ty i svých dětí, již zcela přirozenou sou-
částí života. A nejedná se jen o papír, sklo 
a plasty, které odnášíme do barevných 
kontejnerů. Vytřídit můžete například 

Do velkého jarního úklidu zbývá již jen pár dní. Tímto vás všechny žádáme – přijďte 
nám pomoci uklidit naši obec. Více na plakátu na poslední straně zpravodaje. 
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i textil, kovy a v neposlední řadě také 
elektrozařízení. 

Vysloužilá elektrozařízení patří na mís-
to zpětného odběru, jen tak se mohou 
dostat k ekologické recyklaci. Například 
u vysloužilých světelných zdrojů může-
me díky recyklaci využít více než 90 % 
materiálů, ze kterých jsou vyrobené. 
Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, 
plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výro-
bě, a bude tak možné omezit spotřebu 
surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým 
tříděním a sběrem se navíc zabrání zne-
čištění přírody, ke kterému by mohlo 
dojít, pokud by se látky z nerecyklo-
vaných zařízení dostaly do půdy, či do 
podzemních vod. 

Obyvatelé naší obce mohou nefunkční 
elektrozařízení zdarma odevzdávat ve 
sběrném dvoře nebo v elektro obchodě 
při nákupu nových. 

Společnost EKOLAMP 
se od roku 2005 stará 
o vše, co již nesvítí. Od 
ledna 2019 se navíc stará 
o ekologickou likvidaci 
i dalších elektrozaříze-
ní. Tuto službu nabízí 
městům a obcím zcela 
zdarma. 

Nefunkční světelný zdroj 
či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na 
více než 4400 sběrných míst, která spo-
lečnost EKOLAMP po celé České repub-
lice zřídila, a to bez ohledu na místo trva-
lého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena 
vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých 
jsou elektrozařízení bezpečně uložena do 
doby jejich přepravy k recyklaci.

Mapu sběrných míst a více informací na-
jdete na www.ekolamp.cz. 

Martina Taichmanová

Do malé 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

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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ZA ROK 2018

Obec Raškovice

130 kg použitých baterií.

85 kg kovonosných druhotných surovin,
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3. 

1.

4. 

5.

2.

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

Více informací na www.elektrowin.cz

3. 

1.

4. 

5.

2.

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

Více informací na www.elektrowin.cz

(Křížovka viz vnitřní dvojstrana – strany 32-33)
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Opět z péra našich kronikářů

Kalendář Raškovjana - rok 2019
1614 - od tohoto roku byla vedena pozem-
ková kniha ( gruntovnice ) Raškovic se 
záznamy registrujícími držbu a vlastnictví 
nemovitostí obyvatel 

1619 - 25. srpna zemřel raškovický fojt 
Adam Hrbáč, v pořadí druhý toho jména

1664 - v tomto roce Raškovice měly 
41 osadníků, z nichž byli dva svobodní 
sedláci, 11 sedláků s povinností roboty, 
3 zahradníci s výměrou půdy 8 korců, což 
představovalo asi 2,5 ha, 5 chalupníků 
bez koňského potahu. Dědičným fojtem 
byl Václav Jež ( 1654 -1673 )

1794 - do zámečnického cechu ve Frýdku 
byl přijat kovář a zámečník Josef Švrčina 
z Raškovic, jako venkovský mistr

1804 - k tomuto roku měly Raškovice 
1 005 obyvatel, kteří žili ve 154 domech. 
Rozloha orné půdy činila 247 jiter ( 1 jitro 
= 5 755 metrů čtverečních ), rozloha úho-
ru 691 jiter, luk 586 jiter, pastvin a zahrad 
rovněž 586 jiter. V té době se pěstovalo 
jen žito a oves. Údaje byly čerpány z Kne-
iflovy topografie neboli místopisu

1879 - 14. prosince se v Lískovci u Frýd-
ku narodil Leopold Kolář. Do obce přišel 
v roce 1899 jako výpomocný učitel. Svým 
životem a prací pro Raškovice zanechal 
významnou stopu

1889 -  16. srpna se narodil náš významný 
rodák Jaroslav Ludvík Mikoláš

1909 -  byl v obci ustanoven čtenářsko - 
vzdělávací spolek  Palacký, a to zásluhou 
Jaroslava Ludvíka Mikoláše, Antonína Ma-
tuly, Leopolda Koláře a dalších

1914 -  1. března vyšlo z iniciativy Jaro-
slava Ludvíka Mikoláše a Antonína Matuly 
první číslo Bezkydských Besed

1929 -  1. května začal Josef Fiala provo-
zovat autobusové spojení na lince Zlatník 
- Raškovice - Skalice - Frýdek

1929 -  v obci byl otevřen Baťův obchod 
s obuví, pro nějž byla postavena typická 
cihlová stavba s plochou střechou

1934 -  v důsledku světové hospodářské 
krize byla zastavena výroba v naší mecha-
nické tkalcovně. Veškeré strojní zařízení 
putovalo do Tanvaldu v severních Čechách

1949 -  na začátku ledna došlo k obnovení 
provozu tkalcovny, která se stala součástí 
národního podniku Slezan. Raškovický 
závod dostal číslo 11

1974 - Jednotné zemědělské družstvo 
Raškovice bylo začleněno  do širšího eko-
nomického celku JZD Beskyd Nošovice

1979 -  11. února zemřel písmák a vlasti-
vědný pracovník Jaroslav Ludvík Mikoláš. 
Je pochován na skalickém hřbitově

Slezan Raškovice tkalcovna
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1979 -  připomínáme tři investiční akce: 
otevření střediska Svazarmu s autodílnou 
a klubovnou, rekonstrukci sokolského 
hřiště a začátek výstavby kanalizace od 
autobusové zastávky U kaple k Akumě 

1989 -  byl  otevřen nový betonový most 
přes řeku Morávku

1994 -  kanalizace byla rozšířena o 7 km 
a došlo k zprovoznění čističky odpadních 
vod

1999 - v rámci reorganizace Slezanu, a.s. 
se změnilo označení naší textilky na Sle-
zan 07/3

2004 -  byla zahájena přístavba základní 
školy Raškovice

2004 -  vrtem hlubokým 1 100 m bylo 
nalezeno bohaté ložisko zemního plynu 
v místní části Baštica

2009 - na počátku května byla Klubem 
českých turistů vyznačena žlutá turistická 
trasa od ZŠ na Prašivou

2009 -  v září byl při naší ZŠ založen oddíl 
juda v rámci sportovního klubu Policie 
Ostrava, hned získal 45 členů

2014 -  v neděli 29. června byl skalickým 
farářem Radkem Drobiszem vysvěcen 
nový Kavkův kříž na tzv. trojcestí při sil-
nici Raškovice-Janovice

2014 -  14. září po nedělní mši byl moravec-
kým farářem Miroslawem Jeselem a jáh-
nem Miroslavem Zelinou posvěcen kříž 
u firmy Constructus v místní části Biňotky

Dvě výročí našeho písmáka Jaroslava Ludvíka 
Mikoláše ( 16. 8. 1889 - 11. 2. 1979 )

V průběhu letošního roku si připo-
mínáme dvě životní jubilea významného 
spoluobčana Jaroslava Ludvíka Mikoláše. 
11. února uplynulo 40 let od jeho úmrtí, 
16. srpna uplyne 130 let od jeho narození. 
Význam jeho života a díla daleko přesáhl 
hranice rodné obce. To potvrzuje skuteč-
nost, že v roce 2014 se mu dostalo mezi-
národního ocenění. V projektu „Potulky“ - 
toulky po stopách osobností a zajímavostí 
našich regionů v programu Cezhraničnej 
spolupráce Slovenské a České republi-
ky byl vybrán mezi 10 osobností kultur-
ně historického významu zastupujících 
Frýdecko - Místecko. Projekt realizovala 

Krajská knižnica v Žilině za Horné Pova-
žie a Městská knihovna Frýdek-Místek.

O jeho životním osudu a záslužném 
díle bylo psáno mnohokrát a u nejrůz-
nějších příležitostí. Uveďme tedy nej-
důležitější fakta. Od mládí se oddal usi-
lovné práci pro povznesení vzdělanosti 
a národního uvědomění obyvatel rodné 
obce. Jednalo se  o krátké období, kte-
ré v Raškovicích prožíval po návratu ze 
studií a učení v Těšíně a o počáteční cuk-
rářskou praxi v Žilině a ve Frýdku, až do 
odchodu do Skalice v roce 1920, kam 
se přiženil a kde pak žil až do své smrti. 
Byly to pro něj roky velmi plodné práce 

Svazarm Raškovice
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vykonávané v dobře známém prostředí, 
léta spolupráce s lidmi, kteří měli stejné 
zájmy i zaměření.

Co ho již v mládí přivedlo na cestu 
upřímné lásky k vlasti, k rodnému kraji 
a jeho lidem? Vždyť fakt, že se do náročné 
buditelské a osvětové činnosti pustil v tak 
mladém věku, je přímo obdivuhodný. Za-
tímco většina mladých lidí, jeho vrstev-
níků, se v té době po těžké celotýdenní 
dřině věnovala nanejvýš povrchní zába-
vě, mladého Mikoláše nacházíme u vše-
ho významného, co se v obci v té době 
odehrávalo.

Odpověď je snadná. Byl to jeho po-
byt v Těšíně, kde nejprve krátce studoval 
na tamním učitelském ústavu a poté se 
učil cukrářem. Právě tam se stal pilným 
čtenářem historické literatury, ale také 
Novin Těšínských či Slezského kalendá-
ře a seznamoval se s národním hnutím 
a se složitou národnostní problematikou 
Těšínska a Slezska. Své vlastenectví a ná-
rodní uvědomění si ještě více upevnil za 
dvouletého pracovního pobytu v Žilině. 
Stýkal se tam totiž s významnými před-
staviteli a horlivými zastánci panslavistic-
kého hnutí a seznámil se také s rozsáhlou 
literaturou tohoto zaměření. Po návratu 
do Raškovic už plně využíval nabytých 
zkušeností a spolu se stejně uvědomělý-
mi vrstevníky a spolupracovníky se pustil 

nejen do nelehkého boje se zaostalostí 
a národnostní útiskem, ale i do práce vlas-
tivědné, národopisné a publikační.

Připomeňme si znovu alespoň to nej-
důležitější, čím se Jaroslav Ludvík Mikoláš 
do dějin rodné obce i těšínského Slezska 
zapsal: stal u zrodu spolku Palacký, zalo-
žil řadu hasičských sborů, ovocnářských 
a zahrádkářských spolků na Frýdecku, 
byl autorem Památníku Raškovic a oko-
lí - první tištěné monografie beskydské 
obce, redigoval Bezkydské Besedy, pra-
videlně publikoval v mnoha časopisech 
a novinách, vystupoval v  rozhlase, sbíral 
lidové zvyky, pověsti a pořekadla, věnoval 
se bohaté přednáškové činnosti.

Anežka a Jiří Nitrovi, kronikáři

Místní knihovna Raškovice

REVIZE KNIŽNÍHO FONDU

ZAVŘENO 

1.4. – 18. 4. 2019

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

J. L. Mikoláš
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Výroční zpráva Místní knihovny Raškovice za rok 2018
Úvodem této výroční zprávy Místní 

knihovny Raškovice  za rok 2018 je nutné 
uvést podstatnou reorganizační událost, 
a to přestěhování Místní knihovny Raško-
vice 24. května 2018 z budovy Mateřské 
školy, kde byla knihovna od roku 1993, 
její součást Malá galerie od svého vzni-
ku v roce 1997 a Památník Raškovic od 
roku 2002. Důvodem uvolnění prostoru 
v Mateřské škole byla  potřeba dostateč-
ně zajistit provoz pro děti předškolního 
věku. Knihovna byla přestěhována do 
historické části budovy Základní školy 
v Raškovicích, z prostorových důvodů 
bez Malé galerie a národopisné expozi-
ce  Památníku Raškovic. Ve své činnosti 
tam knihovna od 21. 8. 2018 pokračuje. 

Místní knihovna Raškovice nabízela 
k 31. 12. 2018 ve svém výběru 8 351     
knih a 19 titulů časopisů. V celkovém vý-
běru jsou také zvukové a audiovizuální 
nosiče – DVD, CD, s hudebními nahrávka-
mi klasických děl, nahrávkami mluveného 
slova klasických literárních děl v podání 
českých umělců či speciální nabídka CD 
s relaxačními technikami k zlepšení psy-
chického i fyzického zdraví.

Stálý knihovní fond byl v roce 2018 
obohacen  298 novými přírůstky, z fi-
nančního rozpočtu obce 53 283,- Kč 
a projektu Česká knihovna 2018 zdarma 
37  knihami v hodnotě   11 333,- Kč.

Z oddělení regionálních funkcí Měst-
ské knihovny ve Frýdku-Místku také 
3 výměnnými soubory knih čítajících  
150 svazků. Tyto soubory jsou  cirkulační, 
v knihovně zůstávají 2 roky a pak jsou vrá-
ceny. Knihy těchto výměnných souborů 
byly financovány z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje. 

V rámci reorganizace a údržby kni-
hovního fondu bylo v roce 2018 vyřazeno 

1 107 knih z důvodu opotřebovanosti, 
zastaralosti aj.

V roce 2018 navštěvovalo místní 
knihovnu 314 registrovaných čtenářů, 
z toho 93 do 15 let.

Návštěvníků knihovny i těch, kteří 
využívali internet v knihovně, včetně on-
line služeb - virtuálních a také kulturních 
i vzdělávacích akcí bylo celkem 2 942. 
Účastníci akcí spolupořádaných se ško-
lou v rámci tradiční soutěže s historickou 
tématikou a také účastníci  zájezdů do 
Národního divadla moravskoslezského  
v Ostravě či pořádané koncerty v celko-
vém počtu uživatelů služeb knihovny uve-
dení  nejsou, neboť se nejednalo o přímé 
fyzické návštěvy knihovny, byť se knihov-
na na přípravě i  organizaci těchto akcí 
podílí či přímo pořádá.

Celkový počet výpůjček knih a časopi-
sů pro dospělé i dětské čtenáře byl 7 173. 
Ve srovnání s loňským rokem je to celkově 
o 687 větší množství výpůjček.

V rámci MVS – meziknihovní výpůjč-
ní služby bylo kladně vyřízeno celkem 
10 požadavků.

 Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní ná-
vštěvníky z široké veřejnosti, byla v roce 
2018 možnost použití 2 počítačů k vyu-
žití služeb internetu, psaní, tisku a také 
kopírování. Občanská veřejnost má také 
možnost vyhledávání literatury přes inter-
netové stránky, kde je k dispozici on-line 
katalog celého knihovního fondu nepře-
tržitě, tedy časově nezávisle na provozní 
době knihovny, také na webových strán-
kách 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 čtvr-
tek od 8.30 do 12.00 a od  13.00 do 17.30 
hodin.
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Pro žáky Základní školy a mateřské 
školy Raškovice a širokou veřejnost  
bylo uskutečněno celkem 46 kulturních 
a vzdělávacích akcí. Přednášky a besedy 
pro mládež  byly  zaměřeny na literatu-
ru dané věkové skupiny, rozvíjely téma 
výstavy v Malé galerii a národopisné 
expozici Památník Raškovic. Témata 
výstav Malé galerie a Památníku Raš-
kovic- stálé národopisné expozice byly 
po přestěhování knihovny 24. 5. 2018 
značně omezeny, neboť jejich činnost 
je z prostorových důvodů citelně zre-
dukována.

Významnou kulturní akcí knihovny 
bylo uspořádání k o n c e r t u Duchovní 
hudby, středověké poutnické zpěvy na 
cestě do Santiaga de Compostela : Codex 
Calixtinus, Liber de Sancti Jacobi, Španěl-
sko 12. - 13. století, Cantigas de Santa 
María, sborník mariánských písní krále 
Alfonsa X. da Sabia, Galicie 13. st., Llibre 
Vermell, mariánská zpěvy, sborník klášte-
ra v Montserratu, Katalánsko 14. století, 
duchovní písně doby Karla IV., anonymní 
písně z Čech 14. století a jiné písně staré 
hudby v podání členů souboru KVINTER-
NA: Hana Blochová : zpěv, gotická harfa, 
psalteria, flétny, perkuse,  Pavel Polášek:  
zpěv, šalmaj, kornamusa, šalimó, flétny 
a píšťaly, santur  a Komorní sbor CARO 
Raškovice, žáci ZŠ Raškovice, sbormis-
tryně Mgr. Anna Kajzarová. Koncert se 
konal za finanční podpory obcí Krásná, 
Morávka, Pražmo, Raškovice, Vyšní 
Lhoty v kostele  sv. Jana Nepomuckého 
na Pražmě 11. května 2018.

Rovněž významnou akcí roku  bylo 
26. ledna 2018 setkání autorů  k jubilej-
nímu 20. výročí otevření Malé galerie. 
Ve výstavě uměleckého smaltu věnované 
ukázkám díla Evy Kučerové-Landsber-
grové, Petra Bednáře, Dagmar Molinové 

a  Karly a Jiřího Javorkových byla před-
stavena jubilejní publikace Malá galerie 
Raškovice 1997- 2017, která uvádí pře-
hled výstavního programu a akcí s ním 
spojených, spolu s ukázkami vybraných 
děl autorů a jejich vyjádření či přehled 
ediční činnosti Památníku Raškovic.

Abychom nezapomněli – výstava Pa-
mátníku Raškovic historických doku-
mentů a sbírkových předmětů s ukázkou 
tradičního bydlení a hospodaření byla 
nainstalována na zámku v Paskově od 
5. dubna 2018. Realizace této výstavy 
tam bude do  června roku 2020.

K n i h o l y m p i á d a  2018 -  téma 
ŘEMESLA. Pátého ročníku  soutěžního 
klání knihovnických týmů Moravskoslez-
ského a Olomouckého kraje se v Paskově 
za raškovickou knihovnu spolu se ZŠ  zú-
častnila dvě pětičlenná družstva. Jedno 
získalo stříbrné medaile za výborné pl-
nění soutěžních úkolů a druhé za nápa-
ditého maskota.

Mediální gramotnost aneb jak se vy-
varovat dezinformacím – přednáška pro 
žáky ZŠ Raškovice a veřejnost ve spo-
lupráci s Moravskoslezskou vědeckou 
knihovnou v Ostravě proběhla v počíta-
čové učebně Základní školy Raškovice 
v prosinci 2018.

Přednáška s besedou – Cestovatel-
ský večer s Josefem Nitrou o jeho cestě 
do Japonska se uskutečnila 11. 1. 2018 
a setkala se s velkým zájmem návštěv-
níků. Besedy s Josefem Nitrou se konají 
v knihovně tradičně.

Ve spolupráci s Rosteme s dětmi, z. s., 
Lesní klub Jasánek byl 18. prosince 2018 
uspořádán vánoční koncert : ZIMNÍ 
SLUNOVRAT, hudební duo OKÝBYCHI: 
Aleš Nitra, René Gavlas.
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V roce 2018 jsme pokračovali ve spolu-
práci s Lesním klubem Jasánek a Klubem 
seniorů v pořádání  rukodělných, praktic-
kých výtvarných kursů se zaměřením na 
společné tvoření dětí s maminkami, babič-
kami i ostatními zájemci o tyto aktivity. Při 
těchto akcích dochází k tolik potřebnému  
a krásnému prolínání generací s předává-
ním tradičních hodnot při společné práci.

- t k a n í / leden 2018
- d r á t k o v á n í / únor 2018
- velikonoční tvoření z pedigu / březen 

2018
- hliněné sošky a amulety / duben 2018
- drátkování šperků / květen 2018  
- pletení košíků z papíru / listopad 2018

Pro žáky  Základní školy v Raškovicích 
byla v rámci součinnosti školy a knihovny 
s Památníkem Raškovic- stálou národo-
pisnou expozicí historie obce a okolí vy-
hlášená již tradiční soutěž s historickou 
tematikou: 

HISTORIE NAŠÍ STÁTNOSTI
VZNIK REPUBLIKY V SOUVISLOS-
TECH SVĚTOVÝCH DĚJIN. 

Cílem soutěže bylo seznámit žáky 
s událostmi v letech 1914-1918, nenásil-
ně a poutavě, aby pochopili tyto události 
v kontextu dnešní doby, hrozby teroris-
mu, potlačování svobody projevu, vážili 
si doby, ve které žijí se všemi výhodami 
a bezpečím pro život. Pocítili národní 
hrdost a soudržnost, uvědomili si vztah 
k rodné zemi a její historii. Pochopili sou-
vislosti ve světě, jak žijí některé národy, 
zejména děti, v zemích, kde válečný kon-
flikt probíhá nebo kde jsou potlačována 
základní lidská práva.

Žáci soutěžili ve dvou věkových kate-
goriích I. stupeň 1.- 4. třída a II. stupeň 
5. -8. třída.

Vědomostní části soutěže byly hodno-
ceny některými členy Vlastivědné společ-
nosti Raškovice: paní  Anežka Nitrová, 
paní Marta Pavelková a knihovnice Marie 
Zemanová. Výsledky byly podkladem pro 
celkové vyhodnocení spolu s dalšími část-
mi, a to: literárně odbornou a výtvarnou.

Slavnostní vyhlášení nejlepších prací 
proběhlo v Informačním centru Základní 
školy v Raškovicích v pondělí 4. června 
2018  za účasti mladých autorů, vedení ško-
ly, starosty obce, knihovny a zástupců Vlas-
tivědné společnosti Památníku Raškovic.

Na soutěž  navazovala 19. 6. 2018 ex-
kurze pro žáky, kteří se soutěže zhostili 
nejlépe, do bunkrů a opevnění v Darko-
vičkách. Autobus zajistila škola a účastníci 
exkurze absolvovali prohlídky 2 bunkrů 
s odborným výkladem pana Romana Vác-
lavíka a členů tamního Military klubu, jež 
mají bývalé vojenské objekty  ve své sprá-
vě. Bylo to velmi zajímavé, přímé setkání 
s národní historií.

A v souvislosti s akcemi ke 100. výročí 
vzniku republiky absolvovala škola také 
návštěvu  legiovlaku, který v rámci oslav 
zavítal do Frýdku-Místku v září 2018.

V  rámci kulturně vzdělávacích a pro-
žitkových programů pořádá knihovna již 
sedmým rokem hudebně literární pod-
večery. Pořady připravil, na kytaru hrál 
a zpíval Mgr. Aleš Nitra, literární ukázky 
četla knihovnice Marie Zemanová. V roce 
2018 se uskutečnily tyto pořady:

1. „Nechte zvony znít“ aneb druhé vzpo-
mínání na Karla Svobodu, ukázky z kni-
hy Richarda  Sachera  / 23.1. 2018

2. „Tajný život stromů“ aneb zajímavé čte-
ní a písničky různých žánrů o stromech 
a lese, ukázky ze stejnojmenné knihy 
Petera Wohllebena / 20. 2. 2018

3. „Tam v korunách“ aneb druhé čte-
ní z knihy P. Wohllebena Tajný život 
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stromů a písničky různých žánrů o stro-
mech a lese  / 20. 3. 2018

4. „Len kamarát ti prihrávku vráti…“ aneb 
setkání se skupinou Elán, čtení z knihy 
M.Tesaře Elán. Historie jedné legendy 
/ 17.4. 2018

5. „Návrat z nebe“  aneb čtení ze stejno-
jmenné knihy M. Titzlové o Jožo Rážovi, 
jeho životní příběh a další písničky nejen 
z repertoáru Elánu. /22. 5. 2018

6. „1968“ aneb padesát let od Pražského 
jara ukázky z knihy Jana Moravce An-
tipoučení,písničky Karla Kryla, Marty 
Kubišové, Petra Nováka aj. / 18. 9. 2018

7. „100 let od vzniku republiky“  písničky 
první republiky J. Ježek, V+W, K. Hašler 
aj. literární ukázky z knihy  Karla Čapka 
Hovory s TGM / 16. 11. 2018

8. „Dávno“ písničky skupiny Olympic 
a vzpomínky Petra Jandy z jeho stejno-
jmenné knihy / 6. 11. 2018

9. „Nesem vám noviny“ koledy a písnič-
ky s vánoční tématikou, úryvky z knihy 
Jaroslava Jarkovského Příběh českých 
Vánoc / 11. 12. 2018

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY   
V MALÉ GALERII V ROCE 2018:

JUBILEJNÍ VÝSTAVA MALÁ GALERIE 
RAŠKOVICE - 20 LET / UMĚLECKÝ SMALT

EVA KUČEROVÁ-LANDSBERGROVÁ, 
PETR BEDNÁŘ, DAGMAR MOLINOVÁ, 

KARLA A JIŘÍ JAVORKOVI / 16. 11. – 2. 2. 
2018 / DERNIÉRA, KŘEST SBORNÍKU

- SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
RAŠKOVICE 1913-2018 / DOBOVÉ 
DOKUMENTY, FOTOGRAFIE Z ČIN-
NOSTI, HASIČATA, OCENĚNÍ V SOU-
TĚŽÍCH – POHÁRY / ÚNOR-KVĚTEN 
2018
V rámci činnosti stálé národopisné ex-

pozice historie obce  působí také dobro-
volné a otevřené seskupení občanů, které 
vzniklo ve spojitosti s otevřením Památ-
níku Raškovic v roce 2002. Vlastivědná 
společnost Raškovice, jejím cílem práce 
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 
2018  zájezdy do Moravskoslezské-
ho národního divadla v Ostravě na 
představení:

B. Urbánek- J. Nohavica- J. Josek- Š. Ca-
ban / ROMEO A JULIE / muzikál / 10. 3. 
2018

M. Kunze- S. Levay / REBECCA / muzi-
kál / 7. 10. 2018

Součástí kulturních aktivit je také tra-
dičně úzká spolupráce s Klubem seniorů, 
v jejímž rámci se v květnu koná slavnostní 
setkání  ke Dni matek pro ženy důchod-
kyně s  kulturním pořadem žáků Základní 
školy a mateřské školy v Raškovicích. 
V RAŠKOVICÍCH 30. 1. 2019 

Marie Zemanová, vedoucí Místní 
knihovny Raškovice, Malé galerie 

a Památníku Raškovic
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Zimní spánek? Na ten v raškovické škole nebyl čas!
Školní rok jako by tak letos trochu 

spěchal. Není to tak dávno, co děti v září 
usedly do lavic a nyní už s nadšením oče-
káváme svátky jara – Velikonoce. Během 
posledního uplynulého období se událo 
mnoho zásadních událostí i akcí, které 
je na místě zmínit. Které to tedy byly? 
Konec minulého roku byl zcela očekáva-
ně ve znamení příprav na Vánoce. Aby 
se žáci seznámili s těmito významnými 
svátky, vydali se třeba jako v případě 
třídy 6. A na frýdecký zámek. V tamních 
prostorech se zúčastnili edukačního 
programu Adventní a vánoční bytosti, 
jenž jim přiblížil například historii tradice 
postav čerta, Mikuláše i anděla. Potom 
na samotném konci adventu navštívila 
třída 9. A pražmovský kostel aby se rov-
něž dozvěděla o symbolech i poselství 
Vánoc a adventu. Sváteční atmosféru 
doplnila exkurze třídy 7. A, která zavítala 
do jedné z nejvýznamnějších památek ve 
Frýdku-Místku, a to poutního chrámu 
Navštívení Panny Marie. Zde se zúčast-
nili komentované prohlídky v podání 
pana faráře z Morávky Mgr. Mirosława 
Edwarda Jesela.

S novým rokem přišla chvíle pro 
tradiční recitační soutěž. Dopoledne v li-
terárně-dramatickém duchu prožilo nej-
prve 11 žáků z 2. stupně v rámci školního 
kola recitační soutěže. Konkurence byla 
díky pečlivému výběru vhodných básní, 

propracovanosti projevu i maximálnímu 
využití vlastní paměti velmi značná. To 
pocítili sami hodnotitelé soutěže, kteří 
měli tuze těžké rozhodování. V okresním 
kole reprezentovala naši školu v katego-
rii 6. – 7. tříd žákyně Aneta Foldynová 
(7. A) a kategorii 8. – 9. tříd Adéla Gřun-
dělová (9. B). O pár dní později si recitaci 
zkusily děti z 1. stupně. Osm nejlepších 
žáků postoupilo do obvodního kola, 
které se konalo na ZŠ v Dobré. Tam se 
na ně usmálo štěstí, získali 2 diplomy! 
Našimi nejúspěšnějšími vystupujícími 
byla děvčata Daniela Nováková (1. A) 
a Viktorie Gavlasová (3. A). Daniela 
Nováková získala 3. nepostupové místo 
a Viktorie Gavlasová zvítězila  v 1. ka-
tegorii a postupuje do okresního kola.

Aby literární atmosféru zažili nejen 
recitátoři, vydaly se děti v průběhu zimy 
hned několikrát do obecní knihovny. 
O situaci v české literatuře i kultuře 
těsně po 2. světové válce si kupříkladu 
popovídali v rámci besedy s paní Marií 
Zemanovou žáci tříd 9. A a 9. B. Jako 
další navštívila knihovnu třída 7. A, čeka-
lo zde na ni téma nejvýznamnější české 
balady. Povídání se zaměřilo na proble-
matiku básní Petra Bezruče a hlavně na 
baladu Maryčka Magdónova. Historii 
obce Raškovice se věnovala beseda při-
pravená na míru pro třídu 7. B. V rámci 
výuky dějepisu  – epochy středověku se 
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děti dozvěděly, jak třeba raškovická ves 
vznikla i pravděpodobný původ jejího 
názvu.

Uši nejednoho posluchače vždy potě-
ší vystoupení školního pěveckého sboru 
CARO. K tomu byla příležitost v sobotu 
1. 12. 2018, kdy se v evangelickém koste-
le v Komorní Lhotce uskutečnil Benefiční 
koncert finalistů pěvecké soutěže Rozvíjej 
se, poupátko.  Naši školu reprezentovali 
Karolína Popelková, Kristýna Maťaťová, 
Jan Luzar a Magdaléna Drastichová. 
Benefice se konala na podporu rodiny 
s dítětem postiženým těžkým autismem. 
Členové sboru se navíc setkali s Terezou 
Maškovou, vítězkou československé su-
perstar 2018. Pracovní nasazení sboristů 
pokračovalo i nadále a na 16. ročníku 
Festivalu dětských pěveckých sborů 
v Lidovém domě v Místku si vyzpívali 
1. místo – zlaté pásmo. Maraton koncertů 
loňského roku zakončili zpěváci vánoč-
ním koncertem v pražmovském kostele 
sv. Jana Nepomuckého. A že jde o sboru 
CARO hodně slyšet, svědčí, že jej oslovila 
kapela M&333, jež má rozpracovaný 

hudební projekt pro Malawi, jednu z nej-
chudších zemí světa. Požádala CARO, 
aby se s ní podílela na jedné skladbě 
do připravovaného CD. Školní sbor má 
skvělé výsledky i vyhlídky, za což vděčí 
své sbormistryni Mgr. Anně Kajzarové 
a korepetitorce Mgr. Táni Farné.

Kromě humanitních předmětů je 
ve škole soustředěna velká pozornost 
též přírodovědným oborům. Na počát-
ku prosince se vybraní žáci 6. a 7. tříd 
zúčastnili tematické dílny věnované fy-
zice, matematice i přírodopisu. Děti 
si tak mohly po dva dny užít počítání 
úloh fyzikální olympiády, soutěží i her 
v technických dovednostech. Aby ne-
byli žáci 9. ročníku pozadu, absolvovali 
ve stejném čase přednášku o mediální 
gramotnosti, kterou pronesla studentka 
z Brna. Každý se tak dozvěděl, co je to 
mediální gramotnost či „fake news“. Blu-
dištěm však není pouze internet, a tak se 
třídy 6. A i 6. B vydaly prostřednictvím 
projektu OKAP do Dolní oblasti Vítkovic. 
Tam si děti pořádně zašifrovaly. Učily 
šifrovat a dešifrovat zprávy, seznámily 
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se s historií utajování zpráv, různými 
způsoby šifrování a kódování. „Hraní 
si s čísly“ výborně zvládá žákyně Anita 
Muroňová (9. A), která se v okresním 
kole matematické olympiády umístila na 
4. místě a navíc postupuje do krajského 
kola!

Jak poskytnout první pomoc nebo 
ošetřit zraněného člověka si v prosinci 
vyzkoušeli na vlastní kůži žáci 8. ročníku, 
kteří se účastnili výukového programu – 
Poskytování první pomoci. Ve spolupráci 
s paní Petrou Foldynovou, odbornou 
lektorkou výuky se akce konala v inter-
aktivní učebně biologie  v DDM v Třinci. 
O nebezpečných situacích a agresivních 
lidech besedovaly na počátku ledna 
v rámci preventivního projektu školy 
„Mějme je rádi, i když jsou jiní!“ žáci 2. - 
4. tříd. Hlavním cílem  bylo upozornit děti 
na to, že nebezpečný člověk může být 
milý, hezký, hodný a přesto může ublížit. 
Během této interaktivní besedy měly děti 
možnost sdělit své obavy z některých 
typů lidí. Další preventivní besedy pro-
běhly ve 3. až 9. ročnících během ledna 
a února. V jednotlivých třídách otevíraly 
prostor k uvědomění si jinakosti prožívá-
ní negativních emocí u spolužáků s růz-
nými odlišnostmi. A aby se nám všem při 
výuce ve škole sedělo o něco příjemněji, 
vyzkoušela si třída 6. A ve výchově ke 
zdraví, jak si připravit zdravou svačinu. 
Zajisté by takový dlouhý den byl o něco 
lepší s například rybí nebo mrkvovou 
pomazánkou, zeleninovým a ovocným 
salátem či ovocnými špízy. O to jak se 
nám ve škole dýchá, pracuje i existuje, 
se neúnavně stará školní metodička  
PaedDr. Jana Halamová. Děkujeme!

Týden před jarními prázdninami pro-
běhl na naší škole už poněkolikáté pro-
jekt Edison. Přivítali jsme tentokrát stu-
denty z Tuniska, Indonésie, Indie, Gruzie, 

Jordánska a Číny. Stážisté byli umístěni 
do jednotlivých tříd, kde měli pro žáky 
připraven program. Žáci se dozvěděli 
různé zajímavosti, zkusili oblečení dané 
země, poslechli tamní písně a zatančili si 
národní tance. Stážisté rovněž navštívili 
Marlenku a letos se podívali i do auto-
mobilky Hyundai v Nošovicích. Kromě 
toho zavítali na právě probíhající školní 
karneval, který uspořádali žáci devátého 
ročníku pro děti z 1. – 3. tříd. Návštěvnici 
byli nadmíru spokojeni s ubytováním 
v rodinách našich žáků, proto bychom 
chtěli ještě jednou všem rodičům moc 
poděkovat za pomoc. I přes velké kul-
turní rozdíly se nebáli otevřít svůj domov 
a poskytnout studentům zázemí i stravu. 
Díky nim mohl tento projekt vzniknout 



24

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

a alespoň na týden přiblížit svět našim 
žákům. Poděkování patří rodině Kožuš-
níkových, Pánkových, Hlisníkovských,, 
Hejčíkových, Kotáskových, Mertových.. 
A velký dík patří organizátorce akce paní 
učitelce Mgr. Michaele Štenclové.

Po vzdělávání a cestování přišel čas 
na sport. Je třeba pochválit žáky Adama 
Stýskala (5. B), Šimona Jurgu (5. B), 
Matěje Ruprechta (3. A) a Šimona Řez-
níčka (2. B) za reprezentaci školy na 
prosincovém okresním přeboru škol 
1. – 5. tříd v šachu, který se konal v SVČ 
Klíč ve Frýdku-Místku. Dalším úspěchem 
bylo probojování našich chlapců do 
okresního kola ve florbalu. Dne 22. ledna 
získali v paskovské sportovní hale pěkné 
5. místo tito florbalisti: Marek Šulc (9. A), 
Matyáš Ochman (9. A), Jiří Leščinský (9. 
A), Martin Sonnek (9. A), Ondřej Stříž 
(9. B), Jakub Velčovský (9. B), Jakub Rů-
žička (9. B), Petr Gřunděl (8. B), Marek 
Pěgřím (8. A). A protože jsou Raškovice 
součástí Regionu Slezská brána, konalo 
se hned několik sportovních akcí pro 
obce v tomto svazku. Mezi ně patří už 
tradiční vánoční turnaj v minivolejbale, 
jenž je organizován pro žáky 1. stup-
ně. Zatím poslední 3. ročník se konal 
12. prosince 2018. Zlatý pohár obhájila 
ZŠ Raškovice, stříbrný si odvezly děti do 

Šenova a bronzový putoval do Vratimova 
(Datyňské). Za úžasnou sportovní akci 
děkujeme paní učitelce Mgr. Markétě 
Muroňové a projektovému manažerovi 
Regionu Slezská brána Ing. Miroslavu 
Lyskovi. 

Neméně zajímavou akcí byl 2. ročník 
Mistrovství škole Slezské brány, které 
proběhlo 16. ledna ve sportovní hale naší 
školy. Celkem se zúčastnilo 9 mateřských 
škol (Šenova, Paskova, Václavovic, Sviad-
nova, Řepišť, Žabně, Raškovic, Nošovic, 
Vyšních Lhot) a soutěžilo se v různých 
sportovních disciplínách. Dopolední 
„školkové“ klání dopadlo následovně: 
1. místo – MŠ Václavovice, 2. místo – MŠ 
Raškovice a 3. místo – MŠ Paskov. 

 Ve dnech od 7. do 11. ledna se usku-
tečnil dětmi očekávaný lyžařský výcvik 
ve Ski Bílá v Bílé. Kurzu se zúčastnilo 33 
žáků ze 7. ročníku, kteří byli ubytováni na 
lesnickém učilišti v Bílé. Žáci byli rozděleni 
do tří družstev podle svých lyžařských 
dovedností. Po celý výcvik se o výuku 
na sjezdovce starali pan učitel Bc. David 
Merta, DiS., lyžařský instruktor Vojtěch 
Wojnar a vedoucí kurzu pan učitel Mgr. 
Marek Veselka, který dbal na bezpro-
blémový chod celého pobytu. Kdo měl 
lyžování málo, mohl se dne 12. února 
přidat k panu učiteli Veselkovi a vydat se 
s ním na blízkou sjezdovku na Zlatníku. 
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Poděkování adresujeme také obci Raško-
vice, která poskytla při této akci auto pro 
převoz lyží, hůlek a bot. Zatím poslední 
klíčovou sportovní akcí  bylo krajské kolo 
v přehazované do Frýdku – Místku konané 
na konci února. Vybraní žáci 4. a 5. roč-
níku zde obsadili pěkné druhé místo, což 
je dle slov pana učitele Veselky nečekaný 
úspěch, vzhledem k tomu, že v okresním 
kole skončili až na třetím místě. Naši školu 
reprezentovali Daniel Strnadel (5. B), 
Jakub Gardoš (5. B), Marek Michna (5. 
B), Vendula Ožanová (5. A), Veronika 

Macková (5. A) Ema Bonková (5. A), Adéla 
Šokalová (5. A) a Adam Rusňák (4. B).

A jelikož naši žáci v průběhu zimy 
neusnuli, věříme, že na ně nedolehne ani 
jarní únava. Dětem z 9. ročníku přejeme 
hodně úspěchů u přijímacích zkoušek na 
střední školy. Kéž se všichni dostanou na 
vysněnou školu, aby mohli pokračovat 
v nadšeném studiu jako doposud. Závě-
rem přejeme všem čtenářům zpravodaje 
příjemné prožití velikonočních svátků!

Mgr. Pavel Březinský

Vyhodnocení  třetího bloku preventivního projektu
„Mějme je rádi, i když jsou jiní“. 

Třetí blok preventivního projektu 
„Mějme je rádi, i když jsou jiní“byl za-
měřen na uvědomění si příčin a násled-
ku agrese mezi spolužáky, posměchů, 
narážek, urážek, manipulace, agrese 
vedoucí až k šikaně, kyberšikaně. Pre-
ventivní bloky poukazovaly na agresi 
jak reálním světě, tak i ve virtuálním, 
kde v posledních letech tráví svůj volný 
čas téměř každé dítě. Cílem všech aktivit 
bylo předat dětem důležité informace, 
navázat na jejich znalosti a zkušenosti, 
poupravit mylné představy, přivést je 
k pochopení fungování agrese, zlosti, 
hněvu, získat dovednosti účinně se brá-
nit před manipulací a agresi, naučit je 
překonat strach a vyhledat pomoc…

Preventivní bloky proběhly ve 3. až 
9. ročnících, během ledna, února. V jed-
notlivých třídách otevíraly prostor k uvě-
domění si jinakosti prožívání negativních 
emocí u spolužáků s různými odlišnost-
mi. Vedly k pochopení „zvláštních, neče-
kaných reakcí“ u spolužáků s poruchami 
chováním, s poruchami autistického 

spektra, s depresemi atd… K pochopení 
destruktivního chování žáků jako způso-
bu vyjádření vnitřní nepohody, agrese 
vedené směrem dovnitř. Ve spolupráci 
s našimi osvědčenými lektory- Bc. J.Svo-
bodovou Dis, (naší dlouholetou externí 
spolupracovníci v oblasti prevence), 
s Bc. T. Veličkou (ředitelem poradny 
pro primární prevenci z Ostravy), s Bc. 
M. Hruškovou (Poradna pro dívky a ženy 
z Frýdku-Místku), se školním psycholo-
gem Mgr. F. Jadlovcem a se školní meto-
dičkou prevence PaedDr. J.Halamovou 
jsme naplánovaly a následně realizovaly 
lekce šité žákům na míru. Mladší se věno-
vali tématům- Jak si nenechat ublížit, Jak 
říct Ne!, Jak neubližovat a přesto být In, 
starší žáci se zaměřili na virtuální agresi- 
kyberšikanu, kybergrooming, rizikám 
sociálních sítí, agresi pod návykovými 
látkami….
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Během celého školního roku se vě-
nuje školní psycholog ve spolupráci se 
školským poradenským pracovištěm 
žákům, jejich rodičům, kteří se ocitli 
v situaci vyžadující odbornou pomoc.  
Koncem března plánujeme opakované 
šetření třídních klimatů 3. - 9. ročníků, 
s cílem porovnání klimatu po ukončení 
preventivních aktivit. Očekáváme zlepše-
ní klimatu ve třídách, kde se objevovaly 
nežádoucí formy chování žáků k sobě. 
Výsledky dotazníků poslouží také k eva-
luaci školní prevence

Pro kolegy z MŠ i ZŠ, asistenty i vy-
chovatelé jsme v březnu také připravili 
preventivní lekce zaměřené na autoa-
gresi dětí školního věku (vedená školním 
psychologem Mgr. F.Jadlovcem), Rizika 
sociálních sítí (vedená Bc. T. Veličkou, 
ředitelem PPPP-Ov), Metody práce s in-
kluzivními žáky, pomůcky a jejich uplat-
nění v praxi (vedená vých.poradkyní 
a speciální pedagožkou školy).

Pro rodiče nabízíme preventivní lekci, 
besedu na téma „Rizika sociálních sítí 
aneb Tik tok nejsou bonbony.“

PaedDr. Jana Halamová

 

 
Zápis do 1. tříd 

k plnění povinné školní docházky ve školním roce 
2019/2020 

Zápis k povinné školní docházce se koná: 

v úterý 9.dubna 2019 
od 9:00 – 17:00 hod. 

v budově školy, 

v případě, že rodiče nemohou ze závažných důvodů, např. nemoc dítěte, dojít v tuto dobu, mohou požádat 
ředitele školy o náhradní termín. 
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rodný list dítěte 

žádost o přijetí nebo odkladu  
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k odkladu potřebná stanoviska poradenských zařízení 
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Jasánek pro nejmenší
Pátky v Jasánku nadále patří nejmenším 

dětem a jejich rodičům, zvláště mamin-
kám. Setkání vždy probíhají v pohodové 
atmosféře protkané mateřským sdílením 
a jednoduchými aktivitami pro děti. 

Podzim patřil zkoumání lesa. Je úžasné 
vědomě hladit mech, rozhazovat spa-
dané listí, hrát si s kaštany. Některé děti 
zkoumaly z bezpečí máminy náruče, jiné 
na všech čtyřech a další už po svých nož-
kách. K nejhezčímu podzimnímu tvoření 
patřily lucerničkové domečky z přírodnin 
pro skřítky, kteří zde mohli přečkat zimu. 
Advent také provázela „Laskavá výzva“ 
– každý den malá laskavost pro někoho 
v okolí. Zima nás pomalu, ale jistě zahnala 
do útulného prostředí Jasánkovy chatičky. 
Přece jen, malé nožky a ruce se venku ještě 

tolik nezahřejí. Zimu jsme tedy věnovali 
zpívání s kytarou a bubínky, zážitkovému 
malování rukama, práci s přírodninami, 
nejrůznějšímu lepení a procvičování jem-
né motoriky. Také jsme s dětmi navštívili 
saunu. Nejzábavnější jsou vždy činnosti 
provázející všední dny, tak ani není divu, 
že děti nejvíce baví chystání a konzumace 
svačinek v podobě loupání uvařeného 
vajíčka, krájení banánu, nalévání čaje 
nebo vysávání. Pro nás dospělé jsou tyto 
činnosti naprosto samozřejmé, pro děti 
věku rok a půl jsou však úžasným zá-
žitkem. Ta radost, když se daná činnost 
podaří úspěšně dokončit, je pak nakažlivá. 
Každé dítě pracuje svým tempem, někomu 
postačí zkoumat všemi smysly, jiný potře-
buje jít hned do akce. Někoho nabízená 
činnost nezaujme a volí jinou. Každé dítě 
a maminka tvoří originální jednotku a s 
ostatními se navzájem obohacují. Stejně 
jako dětem se věnujeme i rodičům, kteří 
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Jasánek pro děti od 3 do 6 let
V posledních dnech se už i u nás v Ja-

sánku objevují známky propukajícího jara. 
Místo tepla ohně nás začínají hřát sluneční 
paprsky, objevujeme první květy a pro-
bouzející se včely. Jaro cítíme z půdy i ze 
vzduchu. Při každé výpravě objevujeme 
nové a nové známky toho, jak se příroda 
kolem nás probouzí a proměňuje. Pomalu 
se s námi loučí zima, jejíž sněhové náruče 
jsme si užívali několik týdnů. 

Na výpravy do bílého království sněhu 
a ledu jsme vyráželi s nadšením a očeká-
váním nových dobrodružství. Vyzkou-
šeli jsme nespočet možností sjezdu. Na 
saních, bobech, lopatách, karimatkách, 
odrážedlech, či prostě jen tak bez ničeho. 
Vylepšovali jsme své stavitelské a sochař-
ské dovednosti při stavbách sněhuláků, 
šneků, dinosaurů, nebo třeba takových 
kuriozit jako je dvoupatrové iglú, či hou-
senky, která nás vozila na výlety po celém 
světě a díky které jsme zjistili něco o vzdá-
lených zemích jako Grónsko nebo Hawaii.  
Neváhali jsme podrobit zimu vědeckému 
výzkumu. Zaznamenávali jsme teploty, 

také někdy potřebují „opečovat“, aby měli 
dostatek energie pro své potomky. Na 
setkání vždy najdeme chvilku pro téma 
z oblasti výchovy dětí, partnerství nebo 
pro jednoduché dechové cvičení, které 

pomáhá uvolnit případné napětí v těle. 
Přicházející jaro bylo zahájeno výletem na 
Prašivou a my se těšíme na další teplé dny, 
kdy nám příroda poskytne svůj prostor pro 
hravé učení a společně trávený čas.
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pozorovali zamrzající bubliny, zjistili, proč 
moře nezamrzá. A po takových projektech 
jsme se zase rádi vraceli do vyhřátého do-
mečku, který jsme zaplnili zvukem bubnů, 
kytary a tvořivou atmosférou.

Kromě nejbližšího okolí jsme vyrazili 
i na několik výletů. Prošli mlhou na Ond-
řejníku, prohřáli se v sauně, prozkoumali 
zimní zoo a relaxovali v blahodárném 
prostředí solné jeskyně. 

Po tom všem je jasné, že při loučení 
s Moranou budeme mít rozhodně za co 
poděkovat a budeme se s vděčností těšit 
na další setkání.

Teď už se však těšíme na všechny krá-
sy a nové výzvy, které si pro nás příroda 
přichystá v nadcházejícím období. Protože 
každý den je jiný a poznávání světa kolem 
nás je naplňující cestou, po které nás každý 
den baví společně kráčet.

Můžete se k nám na této cestě přidat 
třeba na letním Pirátském dobrodružství, 
které připravujeme pro děti od 3 do 7 let 
o letních prázdninách.

Přejeme Vám krásné jarní dny, svěží 
a plné čerstvé energie ze sílícího sluníčka 
a probouzející se přírody.

Jasánci
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Jedeme na Olympiádu!
Raškovickým Hasičatům uplynul dal-

ší rok jako voda a opět můžeme bilanco-
vat bohatou, náročnou a až na několik 
zranění velmi úspěšnou sezónu. Požární 
sport je krásný, ale zároveň náročný 
a tvrdý… 

Účastnili jsme se 34 nesoutěžních 
akcí: výlety, exkurze, bazény, bruslá-
ky, brigády, výcvikové campy, zkoušky 
odborností, tábory a další volnočasové 
aktivity. 

Naši závodníci od přípravky po do-
rost se zúčastnili celkem 50 různých zá-
vodů a soutěží, kde vybojovali ve svých 
kategoriích 68x 1.místo, 34x 2.místo 
a 27x 3.místo. V okresním kole celoroční 
soutěže Plamen jsme nenašli přemožite-
le v žádné kategorii! Dorostenky ovládly 
všechny disciplíny i v krajském kole a po-
stoupily na MČR. V Plzni první den ve 
„stovkách“ vybojovaly 2. a 3.místo, ale 
bohužel došlo i ke třem zraněním a další 
průběh mistrovství jsme se již účastnili 
bez šancí na lepší výsledek. Na MČR 
ve výstupu na věž v Liberci obsadily ve 
svých kategoriích Bára Kotásková 7.mís-
to a Anežka Švrčková 4.místo. V celko-
vém hodnocení seriálu halových soutěží 
v „šedesátkách“ Český halový pohár se 
umístily Barča Nytrová na 14-tém, Bára 
Kotásková na 12-tém a Terka Chovanco-
vá na 2.místě v konkurenci 385 závodnic 
v kategorii! Anežka vyhrála seriál závo-
dů ve „stovkách“ X-Flame pohár. Hned 
tři naše členky byly vybrány do družstev 
národní reprezentace dorostenek. Terka 
Chovancová, Bára Kotásková a Anežka 
Švrčková v družstvu ČR vybojovaly 
medaile na mezinárodních soutěžích 
v Ostravě a lotyšské Valce. Z Mistrov-
ství světa v bulharské Varně, kde byla 

Anežka kapitánkou, dovezly dorostenky 
ČR stříbrné a bronzové medaile!

Dalšími z větších mezinárodních sou-
těží v podání raškovických Hasičat byla 
Evropská soutěž CTIF ve Spišské Nové 
Vsi a Pohár Dalmácie v chorvatském 
Kašteli Gomilica. Obě soutěže jsme 
vyhráli! V říjnu se v Litomyšli konala kva-
lifikace na XXII. mezinárodní Olympiádu 
hasičské mládeže, kterou jsme rovněž 
vyhráli a družstvo raškovických děvčat 
bude reprezentovat naši vlast a bojovat 
o nejcennější medaile 15.-21.července 
2019 ve švýcarském Martigny!

Nedílnou kapitolou je pořádání vlast-
ních soutěží pro mládež. Zvládáme uspo-
řádat ročně již tři soutěže o pohár staros-
ty obce „Raškovický Rašák“. Začátkem 
února zimní halovou, kde se soutěží 
ve štafetě 4x60m a hasičské zručnosti. 
Začátkem srpna letní v požárním útoku 
u HZ a další den Rašákovy šedesátky, 
které se běhají na tartanovém hřišti 
v Dobré. Letošní halovky, konané 9.2. 
se zúčastnilo necelých 250 závodníků, 
včetně družstev z Polska a Slovenska.

Ani letos nezahálíme, společně tráví-
me veškerý volný čas. Naše soutěžní se-
zóna začíná posledním lednovým a končí 
druhým prosincovým víkendem. Na 
kontě již máme několik cenných kovů, ale 
také spoustu práce před sebou. Věříme, 
že nás štěstí neopustí, vyhnou se nám 
zranění a bude se nám dařit i nadále…

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

Rosťa Švrček a Hasičata z Raškovic
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Ohlédnutí za činnosti včelařského spolku v roce 2018
Měsíc listopad je charakteristický 

nejkratšími a převážně chladnými dny. 
Celá příroda se připravuje na zimní čas 
a stejně i naše včely neomylně reagují 
na změnu počasí tím, že se za chladných 
dní „schoulí“ do tepla chomáče. Jen těž-
ko bychom hledali v tomto podzimním 
období ve včelstvu trubce nebo letní 
– krátkověké včely. Pro většinu včelích 
matek nastalo několikaměsíční období, 
ve kterém nebudou zakládat plod, a včel-
stvo nastoluje úsporný režim ve spotřebě 
zásob. Zdravé včelstvo zredukuje počet 
včel úměrně k tomu, jak výkonnou matku 
má a kolik má zásob. Současné osazen-
stvo úlu je tvořeno dlouhověkými zim-
ními včelami, které mají za úkol převést 
celé společenstvím do jarních měsíců. 
Předpokladem k jejich dlouhému životu 
je dobrý zdravotní stav a dostatek medo-
vých a pylových zásob. Zkrácení života 
včel nebo dokonce jejich úhyn může 
způsobit přemnožený parazitující roz-
toč Varroa destruktor. Proto již v měsíci 
říjnu včelaři provádí první fumigaci proti 
Varroáze. Po odevzdání a následném 
vyšetření zimní měli  ve Státním vete-
rinárním ústavu v Olomouci, jsme na 
začátku března obdrželi protokoly, kde 
se u Varroázy našli větší počty roztočů 
ve čtrnácti případech, což byl důsledek 
špatné preventivní léčby na podzim 2017 
a nevyčištěné podložky na spad. Tam, 
kde byly nalezeny víc jak tři roztoči Va-
rroázy na včelstvo, bylo provedeno jarní 
léčení a to potěrem včelího plodu a ná-
slednou fumigací.  V únoru bylo rovněž 
provedeno vyšetření měli na mor včelího 
plodu s negativním výsledkem, což je 
po loňském roce bezpochyby velice pří-
jemná zpráva. Zdraví včel úzce souvisí 
i s kvalitou a čistotou jejích úlů. Stejně 

jako v loňském roce, tak i letos využili 
naši včelaři možnosti výměny starých úlů 
za nové prostřednictvím dotačního pro-
gramu „Na obnovu úlů“, který je hrazen 
z prostředku MSK. Tři včelaři požádali 
o výměnu celkem osmnácti úlů.

Již každoročně se v měsíci lednu 
účastní vedoucí VKM Morávka dvou-
denního semináře určeného pro vedoucí 
Včelařských kroužků mládeže, který se 
konal v Nasavrkách. V únoru se někteří 
naši včelaři zúčastnili přednášky přítele 
L. Mately, který se s námi podělil o nové 
poznatky v boji proti varroáze. Přednáš-
ka se konala v Místku a jejím organizáto-
rem byl přítel Petr Vitula. Říká se, že opa-
kování je matka moudrosti. Proto jsme 
i v letošním roce pozvali přítele Martina 
Koblihu z Včelařství Koblížek, který nás 
v březnu prostřednictvím své odborné 
přednášky konané v konferenčním sa-
lonku hotelu Partyzán seznámil s novými 
trendy ve včelaření. Konkrétně se jed-
nalo o nové metody léčení včel a jak za-
chránit včely biologickou cestou. Účast 
48 včelařů našeho spolku a blízkého 
okolí je důkazem, že o kvalitní odborné 
přednášky je pořad zájem. Čtyři zástupci 
naší ZO se v březnu zúčastnili kurzu na 
výrobu medoviny, který se uskutečnil 
na včelařství Koblížek v Jihlavě. Taktéž 
jsme nechyběli na kurzu chovu včelích 
matek, který se uskutečnil v červnu na 
včelí farmě v Pržně u přítele Jardy Ko-
pečka. Dále jsme se zúčastnili akcí, které 
organizovala okresní organizace ČSV 
a to školení pokladníku a školení admi-
nistrátoru CiS pro ZO. Již bývá tradicí, 
že na začátku měsíce září se předsedové 
ZO setkávají na aktivu funkcionářů ZO 
ČSV z.s. Moravskoslezského kraje, který 
se letos uskutečnil v restauraci U Zajíce 
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v Hnojníku.  Tyto vzdělávací akce, byly 
součásti schváleného plánu činnost pro 
letošní rok a mají za úkol rozšířit odbor-
né znalosti našich včelařů a funkcionářů. 

Letošní rok se pro naše včelaře vyví-
jel v celku dobře. Je sice pravda, že rychlý 
rozkvět ovocných stromů v době, kdy 
produkční včelstva nebyly v potřebné 
síle, mělo za následek minimální snůš-
ky prvního květového medu. To však 
nahradily kvetoucí lípy. Takže v působ-
nosti naši ZO se letos prodával a prodá-
vá převážně velice kvalitní lípový med. 
Začali jsme chovat včelí matky z vlastní 
produkce pomoci systému NiCoT, což 
je přelarvovací systém pro chov včelích 
matek. Systém NiCoT usnadňuje přenos 
plemenného materiálu do mateřských 
misek, do kterých naklade vybraná kva-
litní matka vajíčka. Tento způsob hlavně 
zabezpečuje vytvoření podmínek pro 

chov nejkvalitnějších matek. Odpadá 
tak přelarveni pomoci vidličky, které je 
závislé na dobrém zraku a pevné ruce. 
Tímto způsobem se nám podařilo vy-
chovat 58 kvalitních matek, které jsme 
použili především pro tvorbu nových 
včelstev – oddělků. V příštím roce chce-
me pokračovat v chovu včelích matek 
pro včelaře naší ZO. 

Z činnosti včelařského spolku dále 
vybírám spoluorganizaci při stavění 
a kácení Majky a u té příležitostí zajištění 
Májové veselice, na kterém se podíleli 
i kolegové ze spolku zahrádkářů a hasičů 
za přispění Obecního úřadů Morávka. 
Taktéž jsme zorganizovali již třetí smaže-
ní vaječiny pro naše včelaře. K dobrému 
průběhu této akce rovněž přispěli za-
hráním hezkých písniček členové kapely 
Důchodců z Morávky pod vedením Petra 
Hranického. Měsíc květen je pro mladé 
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včelaříky z VKM především 
účast na regionálním kole vče-
lařské soutěže „Zlatá včela“, 
která se v letošním roce konala 
v Mostech u Jablunkova. Ze 
čtyř zástupců VKM Morávka 
se v nejstarší kategorii nejlíp 
umístil Jirka Mičánek na 24. 
místě z 64. účastníků. Zbylí 
účastníci se umístili ve dru-
hé polovině soutěžního pole. 
V měsíci červenci jsme využili 
pozvání od ZO ČSV Lubno na 
„Včelařský den“, který se konal 
na včelařské stanici v Krásné. 
Příjemné prostředí, hodnotná před-
náška od dlouholetého včelaře Jarka 
Kopečka na téma – racionalizace chovu 
včel, spousta nových postřehů z činnosti 
jiných organizací a nové zkušenosti 
od včelařů byly náplní hezkého odpo-
ledne. V měsíci srpnu se uskutečni-
lo přátelské setkání našich včelařů se 
včelaři z Vysočiny na revírně Pargač 
v malebném prostředí Starých Hamrů. 
I zde došlo k výměně zkušeností nejen 
s včelařského prostředí. Dne 11. 10. se 
sešly výbory ZO Morávka a ZO Lubno, 
aby společně dořešily katastrální území 
oblasti Krásná, kde včelaří členové již 
zmíněných organizaci. Již tradičně se 
účastníme Vánočních jarmarku na Mo-
ravce a Pražmě, kde nabízíme některé 
včelí produkty a děti z VKM prezentují 
svou činnost.  Nesmíme zapomenout 
na finanční prostředky, které nám pro 
letošní rok poskytly OÚ formou dotací 
a darů, bez kterých bychom nemohli 
tyto akce v ZO a VKM realizovat. Zde 
bych chtěl poděkování zastupitelům obcí 
Morávka, Krásna, Pražmo a Raškovice.

Nedílnou součásti ZO je již činnost 
Včelařského kroužku mládeže. V součas-
né době pracuje v kroužku osm dětí, kteří 

se starají o deset včelstev umístěných na 
včelí paletě. V letošním roce jsme koneč-
ně vytočili i nějaký med, který použijeme 
k prodeji na Vánočním jarmarku. V prů-
běhu prázdnin se nám podařilo vytvořit 
nové oddělky, a provedli jsme výměnu 
celkem šesti nových kvalitních matek. 
Včelky jsou již zakrmené, budeme po-
kračovat v kontrole zásob, přítomnosti 
roztočů Varroa a s následným léčením. 
V průběhu školního roku plánujeme 
uskutečnit besedu na ZŠ Morávka. Tím-
to způsobem chceme seznámit školní 
mládež s životem včelí populace, pří-
nosem včelaření pro okolní přírodu a v 
neposlední řadě získání nových členů do 
VKM. Přihlásit se mohou žáci čtvrtých až 
osmých tříd. Scházíme se každý čtvrtek 
od 14,00 hod v klubovně na bývalém 
OÚ Morávka vedle hasičské zbrojnice. 
Budeme rádi, když si k nám najdou cestu 
děti, které se budou chtít naučit něco 
nového a užitečného.

Toto je stručný přehled z činnosti 
včelařského spolku, který sdružuje vče-
laře z obcí Raškovice, Pražmo, Krásná 
a Morávka.

Václav Uherek,
předseda ZO ČSV Morávka
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Zahrádkáři bilancují i plánují
Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás informovat o činnosti 
ZO Českého zahrádkářského svazu Raš-
kovice za rok 2018. 

V minulém roce se toho událo oprav-
du mnoho. S příchodem jara jsme začali 
zvelebovat moštárnu, která aniž bychom 
to mohli tušit, prošla velkou zatěžkávací 
zkouškou. Obrovská úroda jablek zapří-
činila velkou poptávku po moštování. 
P. Rzehaczek za celou sezónu vymošto-
val celkem 7845 litrů  moštu a moštárna 
se mu na dlouhou dobu stala téměř 
domovem. 

I lisovací zařízení bylo nadměrné 
vytížené, což se projevilo v několika 
nutných opravách. Jsme ale rádi, že jsme 
mohli poptávku ke spokojenosti všech 
uspokojit. Cena za 1 l moštu činila 4 Kč 
a zůstává stejná i pro rok letošní.

Ne jen však prací, ale i zábavou jsme 
společně trávili čas. Smažení vaječiny 
je akce již tradiční, při níž plánujeme 
a promýšlíme výstavu ovoce, zeleniny 
a květin. Ta loňská proběhla 22. – 24. 9. 
2018 ve víceúčelové hale v Raškovicích. 
Tento 7. ročník navštívilo 485 dospělých 
a 235 děti, celkem tedy 720 osob. 

Máme velikou radost, že každým 
rokem návštěvníků akce stále přibývá.

Dětí ze ZŠ a MŠ Raškovice, Morávka, 
Pražmo a ZŠ Provaznická Ostrava již 
tradičně vyzdobily svými výrobky pro-
story výstavy a vytvořily tak nádhernou 
atmosféru.

V ní pak po celou dobu výstavy měli 
účastníci možnost hlasovat v soutěži 
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o nejoriginálnější suchou vazbu. A bylo 
z čeho vybírat! Rádi Vám ukazujeme 
vítěze a gratulujeme !!!

Cenu pro vítěze si převzala p. uč. 
Bc. Pánková a my jsme moc rádi, že 
pohár získaly právě děti. Snad některé 
z nich bude jednou našim členem.

Že máme v obci ženy šikovné, bylo 
vidět na každém kroku výstavy. Návštěv-
níci si mohli zakoupit jejich, keramiku, šité 
a háčkované výrobky, malované kameny, 
ale také květiny, hnojiva či medové výrob-
ky z chmelařského muzea v Chlebovicích

Již tradičně jsme organizovali zájezd 
do Polska. Navštívili jsme zahradnictví 
Pudelek, Kapias a další velká zahradnictví 
a skleník, kde jsme si zakoupili rozmanité 
rostliny, stromky, hnojiva a zhlédli pře-
krásně kvetoucí flóru. Při cestě zpět jsme 
navštívili hospůdku Buffalo ve Frýdku 
- Místku. Zájezd se vydařil, a tak i v letoš-
ním roce bude náš spolek organizovat 
zájezd za krásami přírody.

Jsme velmi rádi, že jsme byli přizvá-
ni ZŠ Raškovice k výsadbě pamětního 
stromu ke 100. výročí založení Česko-
slovenské republiky. Byla to velmi hezká 
akce a naši organizaci zde zastupovali 
manželé Sysalovi, M. Mikoláš, L. Lysková, 
J. Slanina a M. Holková.

1. místo -  ježek dětí z MŠ Raškovice

2. místo – p. Bruncková

3. místo – p. Lysková Libuše  
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Čas běžel rychle, ani jsme se nenadáli 
a zakončovali jsme rok vánočním večír-
kem. Co na závěr říci? Věřím, že ten rok 
letošní bude přinejmenším stejně tak 
vydařený, jako byl rok loňský.

Rádi bychom mezi námi přivítali nové 
členy, kteří mají rádi přírodu, zahradni-
čení a dobré lidi kolem sebe.

21. – 23. 9. 2019 chystáme již 8. roč-
ník výstavy ovoce, zeleniny a květin. 
Budeme rádi, pokud se i vy zapojíte, 

přinesete své výpěstky a společně tak 
připravíme další hezkou podívanou.

Na závěr bych ráda poděkovala za 
všechny členy starostovi obce Raškovice 
p. J. Blahutovi a zastupitelstvu obce Raš-
kovice za finanční podporu a zájem o náš 
spolek. Všem přeji krásné jaro a nejen 
zahradnické úspěchy.

Mgr. Delinčáková Monika,
předseda ZO ČZS Raškovice



40

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Vypalování suchých porostů
Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí ob-

dobí v roce, ale hasiči se bohužel setká-
vají s nárůstem počtu požárů z důvodů 
velmi nebezpečného vypalování suchých 
porostů, zakládání ohňů v přírodě a spa-
lování hořlavých látek na volném pro-
stranství.

Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto 
aktivity přímo ohrožují lidský život! 
I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je 
spalování shrabaných porostů může mít 
neblahé následky. Oheň v otevřeném 
prostoru se velice snadno může vymk-
nout kontrole např. při silném větru, 
a způsobit závažné materiální škody, ale 
také nás může ohrozit na zdraví a životě. 
Stačí jen neopatrnost, trocha nepozor-
nosti nebo panika.

Vypalování porostů je podle zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o požární ochraně) striktně zaká-
záno. V případě porušení tohoto záka-
zu hrozí dle zákona o požární ochraně 
občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, 
firmám může být udělena sankce až do 
výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství zákon o požární ochra-
ně ukládá povinnost učinit odpovídající 
opatření proti vzniku a šíření požáru 

– jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se 
spalování nevymklo kontrole a nevznik-
nul z něj požár. Navíc firmy jsou povin-
ny každé spalování hořlavých látek na 
volném prostranství předem oznámit 
územně příslušnému hasičskému zá-
chrannému sboru kraje např. , který je 
v našem kraji možno nalézt pod názvem 
„Pálení klestí“ na webových stránkách, 
nebo přímo na níže uvedených telefon-
ních číslech, včetně přijatých protipožár-
ních opatření. Hasičský záchranný sbor 
má pak pravomoc nařídit přijetí dalších 
opatření pro zajištění bezpečného spalo-
vání, či spalování zcela zakázat.

Pálení odpadů na volném prostran-
ství navíc není jediný způsob, jak se zba-
vit biologického odpadu. Ten je možné 
také zkompostovat, odložit ve speciálních 
kontejnerech nebo sběrných dvorech.

Okres Telefonní číslo

Bruntál 950 739814

Frýdek Místek 950 739 824

Karviná 950 739834

Nový Jičín 950 739844

Opava 950 739854

Ostrava 950 739864
 
Občané by se také měli seznámit se 

závaznými vyhláškami obcí, které mnoh-
dy upravují i způsob pálení odpadů na 
volném prostranství a někdy jej i zakazu-
jí. Také bychom chtěli upozornit na zákaz 
rozdělávání nebo udržování otevřeného 
ohně v lese a do vzdálenosti 50 m od lesa, 
odhazování hořících nebo doutnajících 
předmětů, zákaz kouření atd. Činnosti, 
které jsou v lese zakázány, upravuje zá-
kon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
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Nebezpečí požárů při jarním úklidu
Současně s tím, jak se příroda pro-

bouzí po zimním spánku, začínají pro 
hasiče období zvýšeného počtu zásahů 
u požárů, které způsobí neopatrní lidé 
při úklidu na zahrádce nebo při odstra-
ňování staré trávy na loukách a zatravně-
ných plochách v okolí rodinných domů. 

V prvé řadě je nutné říci, že plošné 
vypalování trávy je zákonem striktně za-
kázáno. Přestože se hasiči snaží každo-
ročně upozorňovat na tuto skutečnost, 
lidé berou často podobná upozornění 
na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepři-
pouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale 
především ohrožují své okolí. Při vypa-
lování porostů může být fyzické osobě, 
která tuto činnost provádí, uložena po-
kuta až do výše 25.000,- Kč, právnické 
a podnikající fyzické osobě až do výše 
500.000,- Kč.

Oproti plošnému vypalování trávy, 
není spalování hořlavých látek (dřevní 
odpadu, listí apod.) zákonem striktně 
zakázáno. Většina obcí má podmínky, za 

jakých je možno spalovat hořlavé látky 
na volném prostranství, zapracovány 
v místních obecně závazných vyhláš-
kách. Pokud obec přímo neupravuje 
spalování látek vlastní vyhláškou, pak 
je nutné při spalování dodržovat zá-
kladní bezpečnostní pravidla. Spalová-
ní je možno provádět pouze na ohništi 
v minimální vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa. Ohniště musí být bezpečně ohra-
ničeno např. kameny, aby byly plameny 
dostatečně pod kontrolou. Spalování 
se nesmí provádět v době, kdy fouká 
vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí, 
a to ani v případě, že ohniště bude pod 
neustálým dohledem. Vždy je vhodné 
mít v blízkosti ohniště připraveny pro-
středky k hašení např. hasicí přístroj, 
konev s vodou nebo nádobu s pískem 
a lopatku, aby se dal případný požár již 
v zárodku uhasit. V žádném případě ne-
smíme odcházet od ohniště, pokud není 
dostatečně uhašeno.

Právnické a podnikající fyzické osoby 

a doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž jako rodiče si musíme uvědo-
mit, že jsme ze zákona odpovědni za své 
děti a určitě bychom neměli zapomenout 
je poučit o tom, jak lehce může dojít k po-
žáru při neopatrném zacházení s ohněm 
na loukách, v parcích a lesích, prostě na 
všech místech, které si děti vybírají ke 
svým hrám a radovánkám.

I přes neustálé výzvy ve sdělovacích 
prostředcích dochází každoročně ke 
vzniku zbytečných požárů způsobených 
vypalováním starých porostů, které čas-
to končí tragicky s velkými materiálními 
škodami a v nejhorším případě ztrátou 

lidského života. A proto znovu upozorňu-
jeme vypalování suché trávy a porostů 
je zakázáno!

Gúth Eduard 
 referent prevence a PVČ

       za SDH Raškovice
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při spalování hořlavých látek na volném 
prostranství jsou povinny stanovit opat-
ření proti vzniku a šíření požáru, se zře-
telem na rozsah spalování, a nahlásit tuto 
činnost územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje elektronic-
kým formulářem, který je možno nalézt 
pod názvem Pálení klestí na webových 
stránkách www.hzsmsk.cz, nebo přímo 
na níže uvedených telefonních číslech. 
Při porušení této povinnosti se dopustí 
právnická nebo podnikající fyzická osoba 
správního deliktu, za který jí může být 
uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Telefonní čísla pro Moravskoslezský 
kraj, na která je možno hlásit spalování 
hořlavých látek na volném prostranství

Okres Telefonní číslo

Bruntál 950 739814

Frýdek Místek 950 739 824

Karviná 950 739834

Nový Jičín 950 739844

Opava 950 739854

Ostrava 950 739864
 
Nezapomeňte, že při jakémkoli pálení 

odpadu musí být vždy postupováno rov-
něž v souladu s dalšími zákony, například 
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, 
zákonem o odpadech.

Gúth Eduard 
 referent prevence a PVČ

       za SDH Raškovice

„Nestaňte se obětí…“ 
Ostrava 28. února 2019

MS kraj – prevence v roce 2018

Jak se nestát obětí krádeže, loupeže, 
znásilnění, jak čelit nebezpečím v dopra-
vě či nebezpečí drog, rizikům internetu 
a sociálních sítí, a mnohé další informace 
se dozvídají posluchači přednášek či 
besed moravskoslezské policie. V roce 
2018 bylo na území kraje realizováno 
moravskoslezskými policisty víc než 1 500 
preventivních aktivit, které oslovily víc jak 
46 000 posluchačů. Nezastupitelná role 
v této oblasti náleží preventistům. Speci-
ální tým preventistů byl v roce 2016 zřízen 
v rámci moravskoslezské policie jako prv-
ní v zemi. Čítá víc jak šest desítek policistů 
obvodních oddělení, specializujících se 
právě na preventivní aktivity.

Nicméně moravskoslezská policie je 
také nositelem jedinečných projektů pro 
děti, knihy Policejních pohádek, dětských 

her „Učíme se s Honzíkem aneb policejní 
pohádky hrou,“ „Na policejní služebně“ či 
zaměřených na potírání drogové trestné 
činnosti „Bereš? Zemřeš!!.“ Projektů 
pro dospělou veřejnost, knihy „Černá 
kronika aneb ze soudních síní“ nebo pro-
jektu k bezpečnějšímu nakupování „Kdo 
s koho“ i kampani k řešení domácího násilí 
„Místo činu? Domov!!“

Pedagogové, zástupci samosprávy, 
případně další zájemci o preventivní ak-
tivity pro různé cílové skupiny naleznou 
informace v odkazu http://www.policie.
cz/moravskoslezsky-kraj-odkazy-pre-
vence.aspx.  

Podrobněji…

Nejčastěji preventisté besedovali 
s dětmi na základních školách na témata 
vlastní bezpečnost, trestní odpovědnost, 
doprava, alkohol a drogy, rizika internetu 
a sociálních sítí, šikana a kyberšikana. 
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Judisté mají za sebou další úspěšné starty  
na významných soutěžích letošního roku. 

V průběhu února a začátkem břez-
na se také raškovičtí judisté zúčastnili 
několika soutěží, pořádaných českým 
svazem juda, které jsou důležité pro no-
minaci na letošní mistrovství republiky. 
Nejdůležitější byl start na Grand prix 
Ostrava. Turnaje v Ostravě se ve dvou 
dnech zúčastnilo 1600 soutěžících v mlá-
dežnických kategoriích. Judo Beskydy 
reprezentovalo 25 chlapců a děvčat, kteří 

využili možnosti startu v blízkém regionu. 
Pro většinu z nich to byla především zku-
šenost z účasti na tak prestižní soutěži. 
Vždyť se zde střetli judistické reprezen-
tace ze 17. Evropských zemí. V kategorii 
žactva dosáhl významného úspěchu bes-
kydský Ondřej Menšík (bronzový z loň-
ského mistrovství republiky), když v těžké 
váze nad 70kg. vybojoval zlatou medaili. 
Na jeho úspěch navázali ve druhém dnu 

S tématy vlastní bezpečnost a dopravní 
výchova navštěvovali také mateřské ško-
ly. Se středoškoláky diskutovali na téma 
trestní odpovědnost, alkohol a drogy 
či rizika internetu a sociálních sítí. Vý-
jimkou nebyly ani besedy v dětských 
domovech. V letních měsících policisté 
navštívili několik dětských táborů. Zde 
s dětmi probírali nejrůznější preventiv-
ní témata a představovali také činnost 
policie. V březnu uskutečnili moravsko-
slezští policisté preventivní akci s názvem 
„Týden čtení policejních pohádek“, kdy 
oslovili více než tisícovku dětí. Více in-
formací http://www.policie.cz/clanek/
brezen-knihy-a-deti.aspx

Také seniorům policisté během roku 
přednášeli, ať už seniorských klubech či 
v domovech pro seniory. V dubnu proběh-
la v rámci celého Moravskoslezského kraje 
preventivní akce „Policisté seniorům“, při 
které, díky publikaci Černá kronika aneb 
ze soudních síní, policisté přiblížili starší 
generaci nejčastěji se vyskytující trestnou 
činnost páchanou na seniorech. Více in-
formací http://www.policie.cz/clanek/
policiste-seniorum.aspx

Širokou veřejnost policisté oslovovali 
na různých preventivních či prezentač-
ních akcích. Například v době před Váno-
cemi v rámci informační kampaně „Kdo 
s koho“. Více informací http://www.po-
licie.cz/clanek/kdo-s-koho-261570.aspx

Při prevenci využívají policisté úspěš-
né projekty moravskoslezské policie. 
K těm v roce 2018 přibyl nový, určený 
dětem již od 3 let s názvem „Na policejní 
služebně“. Jedná se o takzvanou vylamo-
vačku. Měla by je seznámit se zásadami 
bezpečného chování a současně jim, 
ale také dospělým, přiblížit každodenní 
službu policistů. Více informací http://
www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblas-
ti-prevence.aspx.

Nejbližší preventivní aktivitou většího 
rozsahu bude každoroční „Týden čtení 
policejních pohádek“, který se uskuteční 
v rámci celého Moravskoslezského kraje 
ve dnech 6. -12. března 2019. Policisté za 
dětmi zavítají do škol, knihoven, nemoc-
nic či je přivítají na policejní služebně. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior
 komisař

Sportovní rubrika
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soutěže zástupci dorostu. Ondřej Sláma 
vybojoval ve váze do 81kg. bronz a řekl 
si tak o nominaci pro účast na měsíčním 
tréninkovém kempu výběru státní repre-
zentace, který se uskuteční v Japonsku. 

Po hlavní trenérce Pavle Prőllové 
a Karolíně Kubíčkové, je tak třetím zá-
stupcem Juda Beskydy, který dostal 
možnost trénovat v kolébce juda. Ve 
výborné formě se předvedly také doros-
tenky. Vendula Mecová, která vybojovala 
bronzovou medaili ve váhové katego-
rii do 52kg. a pátá Barbora Kalenská 
v kategorii do 63kg. Obrovskou radost 
z úspěchu měla jediná juniorka zastupu-
jící Judo Beskydy, Karolína Kubíčková, 
která v semifinálovém souboji váhy do 
63kg. bravurně porazila účastnici Evrop-
ského poháru Poláškovou z ostravského 
Baníku, a vrátila jí tak porážku z loň-
ského mistrovství republiky v kategorii 
žen, na kterém Karolína obsadila třetí 
příčku. Radost jí nepokazila ani finálová 
prohra s českou reprezentační jednič-
kou a medailistkou z Mistrovství Evropy 
Zachovou. Judo Beskydy se díky zisku 
cenných kovů zařadilo mezi nejúspěš-
nější české kluby.

První březnový víkend se v raškovic-
ké sportovní hale sešli judisté k bojům 

o tituly mistrů Euroregionu Beskydy. 
Sportovní hala poskytuje výborné pod-
mínky pro uspořádání významných 
soutěží také judistům.  V ranních ho-
dinách postavili pořadatelé za pomoci 
rodičů a příznivců klubu 260 kusů tatami 
a připravili ostatní potřebné prostory. 
Současně s turnajem  probíhala pres-
tižní soutěž v Polsku a v Hradci Králové. 
Přesto do Raškovic dorazilo 250 judistů 
z  24. klubů Česka, Polska a Slovenska. 
Judo Beskydy reprezentovalo 54 chlapců 
a děvčat. O netradiční zahájení soutěže 
se postaral mág Filas, který vedl meditaci 
pro všechny zúčastněné. Pro každého to 
byl nový a velmi zajímavý zážitek, který 
s překvapením a obdivem pozorovali ve-
doucí trenéři hostujících klubů a ostatní 
zasvěcení hosté. Na slavnostním nástupu 
zazněly státní hymny, všechny přítomné 
přivítal starosta obce pan Jiří Blahuta. 

Boje probíhaly ve věkových kategori-
ích od nejmladších benjamínků po doros-
tence. Ve všech kategoriích to byly boje 
těžké a náročné. Domácí z Juda Besky-
dy vybojovali 39 medailových umístění 
a 75 vítězných utkání. V pořadí družstev 
tak zvítězili velmi těsným rozdílem před 
druhým Slezanem Opava a třetím ko-
lektivem Judo Český Těšín. Raškovice 

přispěly vítězství klubu pěti 
zlatými medailemi, o které se 
postarali Andrea Ramíková, 
Adam Rusňák, Monika Jančí-
ková, Vojtěch Ramík a Karolí-
na Stonišová. 

Zúčastnění hosté ocenili 
především výborně zorgani-
zovaný průběh turnaje, kte-
rý byl zahájen v 10,00hod 
a ukončen vyhlášením vítě-
zů ve 13,00hod. to je tempo, 
ve kterém nemají raškovičtí 
konkurenci. Je to také jeden 

Slavnostní nástup
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z důvodů proč se dá v příštím ročníku 
mistrovství očekávat ještě vyšší účast. 

Vedení klubu děkuje všem, kteří přišli 
bojovat a podpořit tým. I když nezvítězili, 
dokázali mnohem více než jejich oddíloví 
kamarádi doma na gauči. Překonali strach, 
dokázali se postavit soupeři. Máte náš ob-
div a obrovské gratulace. Všichni vítězové 
mohou být pyšní na své výkony. Ti co na 
medaile nedosáhli, nebudou truchlit. Jen 
poctivá práce vede k úspěchu. Důležité 
je nevzdat se a vydržet. Děkujeme i no-
váčkům, pro které tato soutěž není urče-
na, přišli však sledovat opravdové judo 
a podpořit tým. Děkujeme asistentům, 

trenérům a pomocníkům za nenahraditel-
nou pomoc. Zvláštní poděkování zaslouží 
obsluha bufetu a stánku. Děkujeme za 
zelňačku a nově toustíky. Děkujeme hlavní-
mu sponzorovi, firmě BAIL SPORT a obci 
Raškovice za neocenitelnou podporu. 

za oddíl judo
Luděk Kubíček

V. Mecová v boji o 3. místo GP Ostrava

Malí a velcí bojovníci

Souboje byly náročné                                              

Meditace měla úspěch                                                     
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TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE
Vážení čtenáři, dnešní řádky 

z dění v tenisovém oddíle patří 
našim nejmenším tenistům, kteří 
úspěšně reprezentovali náš klub 
na oblastním přeboru Severo-
moravského tenisového svazu 
v minitenisu družstev, který se uskutečnil 
2. března 2019 v hale tenisového areálu 
Tenis Hill Havířov. Pro naše nejmlad-
ší tenisty (ročník 2012 a 2013) to byl 
vůbec první turnaj, kterého se sami zú-
častnili. Snažili se hrát svůj nejlepší tenis 
a případné nedostatky nahrazovali vůlí, 
bojovností a nadšením, což bylo mnoho-
krát odměněno potleskem, prostě svátek 
tenisu! Odměnou za odvahu postavit se 
poprvé na tenisový dvorec a odehrát za 
den každý 8 utkání, jim byl pocit spor-
tovního úspěchu v podobě předaného 

diplomu s celkovým 5. umístěním v kraji.
Družstvo minitenisu TJ Sokol Pražmo-Raško-
vice na krajském halovém oblastním přebo-
ru v Havířově dne 2.3.2019. Zleva: Kryštof 
Urban, Izabela Ruprechtová, Jan Šebesta, 
Vojtěch Pálenič a Anna Ručková.

Další věkové kategorie babytenis 
(8-9 let) a mladší žáci (10-12 let) budou 

reprezentovat náš tenisový oddíl 
v jarních mistrovských krajských 
utkáních družstev. Vrcholem je-
jich tenisového snažení bude start 
na turnajích jednotlivců Raškovi-
ce Open ve sportovním areálu 

s antukovými dvorci s krajskou účastí 
hráčů Českého tenisového svazu v termí-
nech 31.8.-2.9.2019 (dvouhra a čtyřhra 
mladších žáků a žaček) a 28.-29.9.2019 
(babytenis dvouhra dívek a chlapců), je-
jichž pořadatelství nám přidělil Severo-
moravský tenisový svaz.

Loni na podzim náš oddíl zahájil 
opravu oplocení a rozšíření antukové-
ho dvorce č. 2. Na stavbě můžeme nyní 
pokračovat díky finančním příspěvkům 
obcí Pražmo a Raškovice, kterých si 
velmi vážíme a děkujeme za ně. Termín 
dokončení je stanoven do začátku květ-
na, kdy tenisté vyběhnou z haly na dva 
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
Průběžně Vás 

v jednotlivých vy-
dáních zpravodaje 
informujeme o naši 

sportovní činnosti týkající se práce s mlá-
deží – tréninky, soutěže, výsledky, o orga-
nizaci a pořádání tradičních volejbalových 
turnajů a aktivitách, soutěžích a práci pro 
VK nás dospělých. V tomto zpravodaji 
Vás chci informovat o výsledcích družstev 
v průběhu sezóny 2018/2019 a pozvat 
na důležité turnaje, které pořádáme už 
několik let. 

NOVINKY: 
Veškeré informace o dění VK Raškovi-

ce můžete najít na novém webu, který se 
tvořil na přelomu roku 2018/2019 na stále 
stejné webové adrese www.vkraskovice.cz

VK Raškovice začaly nově informovat 

o své sportovní činnosti i na 
sociálních sítí Instagram @
vk_raskovice a na facebooko-
vé stránce @VkRaskovice.

Výsledky družstev sezóny 2018/2019

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL – VÝ-
SLEDKY DĚTÍ VK RAŠKOVICE 1.–7. 
TŘÍDY

20.1. 2019, Pořadatel Palkovice – 3. 
turnaj Barevného minivolejbalu 

Na turnaji se z celkového počtu dětí 
zúčastnilo 24 z VK Raškovice. Zastoupení 
jsme měli ve všech výkonostních kategori-
ích a získali jsme několik medailí včetně té 
nejvyšší. Ve žluté kategorii obsadila dvoji-
ce Daniel Gregor a František Felcman 3. 
místo z 12 družstev, v oranžové kategorii 
vybojovala dvojice Ema Surmová a Stela 
Bonková 2. místo z 15 družstev, v čer-
vené kategorii dvojice Daniel Strnadel 
a Roman Koloničný získali kov nejzářivější 
v podobě zlaté medaile na prvním mís-
tě z 9 družstev a v modré kategorii jsme 
obsadili 2. místo týmem ve složení Tomáš 
Garba, Matěj Kohut a Dominik Dorociak 
a 3. místo týmem ve složení Sára Javoro-
vá, Ema Babulíková a Anna Babulíková 
z 9 družstev. 

Další kolo oblastního turnaje 

venkovní plnohodnotné 
antukové kurty.

Závěrem nám dovolte 
oslovit rodiče, kteří mají 
doma sportovně nadané 
dítě ročník 2013 se záli-
bou k tenisu. Neváhejte 

a kontaktujte nás na tenisraskovice@se-
znam.cz, protože jen ten správně pinká, 
kdo trénuje odmalinka.

Sportu zdar, tenisu zvlášť.
tenisový oddíl

 TJ Sokol Pražmo-Raškovice
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barevného minivolejbalu bude pořádat VK Raškovice 17.3. 2019. 
OKRESNÍ SOUTĚŽ 5.-7. TŘÍDA – MINIVOLEJBAL TROJIC 
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Závěrečné finá-
lové kolo všech 
skupin proběhne 
14.3. v raško-
vické hale, kdy 
pořadatelem je 
VK Raškovice.

OKRESNÍ 
SOUTĚŽ 7.-9. TŘÍDA – VOLEJBAL 
ČTVEŘIC 

V této soutěži až na dvě zaváhání naše 
starší žactvo předvádí konstantní výko-
ny, které jim zajišťují průběžné vedení 
v soutěži. 

Průběžná tabulka
P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY
1. VK Raškovice (smíšenky) 5 37
2. ZŠ Brušperk(smíšenky) 5 34
3. Red Volley Frýdlant n/O B(kluci) 5 31
4. Red Volley Frýdlant n/O A(kluci) 5 25
5. TJ Sokol Palkovice(smíšenky) 5 19
6. SK METYLOVICE(smíšenky) 5 19
7. ZŠ Janovice(holky) 5 10
8. TJ Sokol Hnojník(smíšenky) 5 5
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KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ – ŠESTKOVÝ VOLEJBAL 

V této soutěži naše svěřenkyně jen do-
kazují, že výška není všechno. Holky jsou 
menšího vzrůstu oproti soupeřům, ale do-
hání vše pohybem, technikou a chytrostí. 
Vše tyto aspekty hry nás zatím udržují na 
7. místě. Troufáme si tvrdit nebýt zranění 
klíčových hráček v průběhu sezóny bylo 
by umístění možná ještě veselejší. Přesto 
je toto umístění velikým úspěchem.

Mladší žačky se, také v průběhu března 
začnou připravovat na Mistrovství České 
republiky 5.- 6. dubna v Hradci Králové. 

P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY

1. TJ Sokol Frýdek – Místek A 5 116

2. SK Slezan Orlová 5 105

3. VK Karviná, z.s. 5 97

4. TJ Ostrava A 5 92

5. TJ Nový Jičín A 5 91

6. ŠSK Bílovec A 5 86

7. VK Raškovice z.s. 5 76

8. TJ Frenštát pod Radhoštěm A 5 70

9. TJ ODRY, z.s. 5 69

10. TJ Nový Jičín, z.s. B 5 62

11. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí 5 58

12. TJ Ostrava B 5 51

13. TJ Krnov 5 47

14. VK Kylešovice 5 43

15. KV Kopřivnice, z.s. A 5 40

16. TJ Nový Jičín C 5 33

17. TJ Sokol Frýdek-Místek B 5 29

18. VO Slezská Orlice, z.s. 5 25

19. TJ Frenštát pod Radhoštěm B 5 20

20. TJ Sokol Stará Bělá, z.s. 5 13

21. ŠSK Bílovec B 5 8

22. Klub volejbalu Kopřivnice, z.s. B 3 5

23. Happy Sport Opava, z.s. 0 0
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OKRESNÍ SOUTĚŽ 5.-9. TŘÍDA – VOLEJBAL ŠESTEK

P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY

1.
VK Raškovice 
A (smíšenky starší)

5 37

2.
Red Volley Frýdlant 
n/O A(kluci)

5 34

3.
TJ Sokol Frýdek-
Místek A (holky)

5 28

4. TJ TŽ Třinec 5 20

5.
VK Raškovice B 
(smíšenky mladší)

4 16

6.
Green Volley 
Beskydy(kluci)

5 13

7. Red Volley FnO B 4 11

8.
TJ Sokol Frýdek-
Místek B (holky)

5 6

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKYŇ – ŠESTKOVÝ VOLEJBAL

V této soutěži hrajeme s velice mladým týmem (tři mladší žačky). Bohužel vlivem 
nemoci, přestupu a odchodu na daleké střední školy jsme přišli o několik talentovaných 
hráček. I přesto se držíme na výborném sedmém místě z 28 týmů. 

P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY
1 TJ Sokol Frýdek - Místek A 5 151
2 TJ Ostrava A 5 149
3 TJ Nový Jičín A 5 134
4 ŠSK Bílovec,z.s. A 5 130
5 SK Slezan Orlová, spolek 5 122
6 TJ Frenštát pod Radhoštěm, 

spolek B
5 118

7 VK Raškovice z.s. 5 113
8 TJ Sokol Frýdek - Místek B 5 112
9 TJ Ostrava B 5 107
10 KV Kopřivnice, z.s. B 5 102
11 VK Beskydy Frýdlant nad 

Ostravicí z.s. A 
5 93

12 TJ Sokol Frýdek - Místek C 5 88
13 Happy Sport Opava, z.s. 5 83
14 TJ Nový Jičín B  5 78
15 TJ Sokol Stará Bělá, z.s. 5 76
16 TJ Krnov 5 68
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P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY
17 VO Slezská Orlice, z.s. 5 64
18 ŠSK Bílovec,z.s. B 5 53
19 VK Karviná, z.s. 5 52
20 VK Beskydy Frýdlant nad 

Ostravicí z.s. B 
5 51

21 KV Kopřivnice, z.s. A 5 46
22 TJ Zlaté Hory, z.s. 5 40
23 VK Polanka nad Odrou, z.s. 5 34
24 TJ Nový jičín C 5 33
25 TJ Hlučín, z.s. 5 30
26 SKP Bruntál z.s. 5 24
27 TJ Ostrava C 5 23
28 TJ Frenštát pod Radhoštěm, 

spolek A 
5 10

29 TJ Slavoj Český Těšín, z.s. 5 6

OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ

Okresní soutěž mužů dohrála v listopadu své 
sedmé kolo a poslední podzimní kolo a začíná 
až na jaře 26. 4. V tabulce soutěže zatím muži 
obsazují 6. příčku ze sedmi týmů.

OKRESNÍ POHÁR ŽEN

Do okresního poháru žen jsme do zkušeného 
kádru začali obsazovat i hráčky starších žaček. 
Zatím si tuto zkušenost vyzkoušely Adéla Blahu-
tová, Karolína Popelková a Nikola Rusňáková.

P. DRUŽSTVO TURNAJ BODY
1. TJ Sokol Hnojník, z.s. 6 13
2. VK Raškovice z.s. 6 7
3. TJ Sokol Palkovice 6 7
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„REGION BESKYDY“ VOLEJBALOVÁ LIGA
Liga A - tabulka
Liga A – semif. skupina A1      Liga A – semif. skupina A2     Liga A - skupina o udržení A3
1. Raškovice 8
2. VETERÁNI a spol. 6
3. BVC Čadca 4
4. Andrychów -3

První ročník volejbalového soustředění VK Raškovice  
ve spolupráci s TJ Frenštát pod Radhoštěm.

1. Skokani 8
2. S.T.O.H. 6
3. Pupíci 4
4. Šenow -3

1. Mintonette 6
2. STS Chvojkovice-Brod 6
3. Hukvaldy 5
4. Antifértým 1

V rámci dobrých vztahů s konkurenč-
ním týmem v soutěžích TJ Frenštát pod 
Radhoštěm jsme se rozhodli uspořádat 
dne 11.3. 2019 ve víceúčelové hale v Raš-
kovicích celodenní volejbalové soustředě-
ní pro věkové kategorie mladších (5.-7. 
třída) a starších (8.-9. třída) žákyň. Sou-
středění bylo vedeno kvalifikovanými tre-
néry; za TJ Frenštát pod Radhoštěm - Bo-
huslav Morávek a Jiří Mana a za VK Raš-
kovice – Šárka Sonnková, Václav Sonnek 
a Jan Sonnek. V rámci soustředění byl pro 
hráčky připraven seminář ohledně výživy 
pro sportovce, regenerace a posilování, 
který měla na starost kondiční trenérka 
a atletka ze zkušeností s mistrovstvím ČR 
– Petra Čaganová. Trenéři připravili pro 
hráčky náročný program, který nabídl dvě 
tréninkové jednotky. V dopolední části 
to byla technika individuálních herních 
činností („prsty“, „bagr“, podání, pádová 

technika), v odpoledním bloku jsme se za-
měřili na herní aspekty hry (útok, obrana, 
podání, příjem) s kondičním tréninkem. 
V časovém harmonogarmu jsme stihli 
odehrát dvě přípravná přátelská utkání 
mezi kluby v kategorii mladších i star-
ších žákyň. Této velmi povedené akce se 
zúčastnilo 34 hráček (16 hráček z VK 
Raškovice a 18 hráček z TJ Frenštát pod 
Radhoštěm). 

Tímto bychom chtěli poděkovat TJ 
Frenštát pod Radhoštěm za výbornou spo-
lupráci, paní ředitelce ZŠ Raškovice Mgr. 
Haně Kachtíkové za uvolnění našich žákyň 
ze školní výuky, za poskytnutí haly v dopo-
ledních hodinách a za zajištění obědů ve 
školní jídelně pro tým TJ Frenštát pod Rad-
hoštěm a organizátory. Děkujeme všem 
organizátorům, trenérům a fotografům, 
kteří toto volejbalové soustředění pomohli 
dovést k úspěšnému zakončení dne.  
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ASPV – TERMÍNY CVIČENÍ
Cvičení pod vedením zkušených cvičitelek probíhá od září 2018 ve staré tělocvičně 

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

POZVÁNKA
VK Raškovice zve opět jako každým rokem všechny současné i bývalé členy,  jejich 

rodinné příslušníky a samozřejmě nadšence volejbalu, aby přišli na významné volej-
balové turnaje, které pořádáme v průběhu roku 2019. 

15.6. – 16.6. 2019 
MALÁ CENA BESKYD 
– mládežnický turnaj 
pro žactvo, kadety/tky 
a juniory/ky

13.7. 2019 TURNAJ 
SMÍŠENÝCH DRUŽ-
STEV – turnaj pro muže 
a ženy (min. 2 ženy 
v družstvu)

17.8. 2019 POHÁR 
JAROMÍRA VYBÍRA-
LA – turnaj pro ženy 
a juniorky

18.8. 2019 MEMORIÁL 
JOSEFA SALÁTA – tur-
naj pro muže a juniory 

Veškeré informace 
o činnosti VK Raškovi-
ce z.s. můžete sledovat 
na www.vkraskovice.cz.

Za VK Raškovice Jan Sonnek 
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Pozvánka
NA SRAZ PRACOVNÍKŮ 

SLEZAN RAŠKOVICE

Srdečně Vás zveme na setkání bývalých pracovníků Slezanu v Raš-
kovicích za celou dobu jeho fungování.

Setkání se uskuteční: 29. 6. 2019

Kde: u hasičské zbrojnice na Pražmě „U sv. Floriánka“

Občerstvení: klobásky, pivo, víno, alko i nealko

Na občerstvení se bude vybírat přímo na místě.

Na Vaši účast se těší

Pořadatelé:  Eva Gřundělová /720 200 059/ 

   Radim Škandera /736 770 472/

Svou účast můžete nahlásit přímo na tyto kontakty.

ZA PODPORY 
OBCE ČELADNÁ

2.–3. SRPNA 2019 / ČELADNÁ (AREÁL ZŠ)

www.ladnaceladna.cz
Vstupenky v předprodeji přes síť Ticketpro, v IC Čeladná 

a v prodejně Oriental v Ostravě-Zábřehu.

PŘIPRAVUJE  
DRAMATURGICKÝ  
TÝM 

RODINNÝ FESTIVAL V PODHŮŘÍ BESKYD 
KVALITNÍ HUDEBNÍ PROGRAM

DIVADELNÍ SCÉNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
WORKSHOPY A PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

POHODOVÁ ATMOSFÉRA

inzerát, Čeladenský zpravodaj, 190 x 60 mm.indd   1 14. 2. 2019   15:32:54
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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

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

NEHTOVÁ  MODELÁŽ

Andrea Šebestová

Raškovice č. 57

V prostorách za lékárnou

Tel.: 605 106 300

POUZE

TELEFONICKÉ

OBJEDNÁVKY !!!
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Malování  interiéru 
– speciální realizace

• Klasická výmalba a úprava stěn interiéru
• Stěrkování  a broušení stěn
• Speciální techniky (benátský štuk, 

encanto, ottocento, …)
•  Imitace zdiva, pohledové betony
• Tabulové, magnetické stěny
•  Speciální malby map na přání   

Kontakt: Václav Kerl 
kerlik.malovani@gmail.com

tel. : 724 686 325
malby-special.netstranky.cz

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ 
VÝSTAVU NA MORÁVCE

ZO ČSZ Morávka  

Vás srdečně  

zve na tradiční 

VELIKONOČNÍ  VÝSTAVU
v budově hasičské zbrojnice  

(bývalý obecní úřad)

ve dnech 
13. – 15. 4. 2019

Sobota a neděle v době  8,00 – 16,00h

Pondělí                8,00 – 12,00h

 

 

Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ prodávají balená a volně ložená paliva. Dopravu 
zajišťujeme, nabízíme i skládání uhlí dopravníkem až do sklepa. 
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Akce na Prašivé:
• 6. dubna od 18 hodin - beseda „Tasmánie 

– s baťůžkem po stopách čerta“ - promítá 
chatař Martin Stiller

• 17. dubna od 18 hodin - beseda „Za 250 
dolarů do Nepálu a zpět na kole“ - promítá 
svéráz Pavel Knebl

• 4. května od 19 hodin - beseda „Z Nového Zélandu na Prašivou 
na kole“ - promítá duo Dáška&Kuba

• 15. května od 19 hodin - beseda „Mikrodobrodružství“ - 
promítá všestranný dobrodruh a fotograf Marek Liška

... a další akce již pro Vás připravujeme... 
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Pomáháme plnit vaše předsevzetí
až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 

třeba na sportovní aktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá

rodina

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod
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MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE 
vás srdečně zve na 

 

hudebně-literární podvečer 
 

 
HTTPS://MEDIA.LOUPAK.FUN/SOUBORY/OBRAZKY/_VÁCLAV NECKÁŘ798.JPG 

 
 

„MÝDLOVÝ PRINC“ 
aneb Václav Neckář poprvé – ukázky z knihy                                              

J. Kříženeckého Všechno je jenom jednou a písničky z první 
půlky interpretovy kariéry  

    
NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA, LITERÁRNÍ UKÁZKY ČTE MARIE ZEMANOVÁ 

 

V ÚTERÝ 21. KVĚTNA 2019 OD 17.30  
KULTURNÍ STŘEDISKO RAŠKOVICE 
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Ocenění dárcovství krve

Obec Raškovice
Kalendář akcí  BŘEZEN – ČERVEN

Obec Raškovice obdržela dopis Českého červeného kříže, ve kterém nám 
bylo sděleno, že občan naší obce pan Blažej Marek  byl vyznamenán 
Zlatým křížem 1. třídy jako dárce krve, který dovršil 160 bezpříspěvko-
vých odběrů.

Jeho ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jeho humán-
ního vztahu ke spoluobčanům.

Jsme rádi, že nám dal souhlas k možnosti zveřejnit jeho ocenění a zároveň mu takto 
poděkovat za všechny, kterým pomohl navrátit zdraví.

Jsme hrdi na to, že je občanem naší obce Raškovice.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví 
Jiří Blahuta, starosta

28.3.
ZÁPIS do pravidelných kurzů jógy
duben – červen

www.joga-karakal.cz

1.4.
Zahájení pravidelných kurzů jógy
duben – červen

www.joga-karakal.cz

6.4. 
Sběrová akce školy: Ukliďme svět, 
Ukliďme Česko 

www.raskovice.cz 

11. – 14. 4.
Jarní žena – Hledání cesty sama k sobě 
a svým vnitřním pokladům

www.joga-karakal.cz

27.4.
ZTRACENÝ OBZOR
Setkání s tajuplnou Šangri-La, Oáza, 
Raškovice

www.joga-karakal.cz

19.5. Pouť ve farnosti Morávka www.farnost-moravka.cz

25.5. Raškovická pohorka www.zsraskovice.cz

25.5.
Den s jógou pro rodiče a děti  
- Hravá jóga pro malé i velké

www.joga-karakal.cz

15.6.
S LABYRINTEM do vlastního nitra 
a možná ještě dál … Oáza, Raškovice 

www.joga-karakal.cz

15. – 16. 6. Malá cena Beskyd – Mládežnický turnaj www.vkraskovice.cz

22.6. Den Raškovic www.raskovice.cz



 

 
 
 
 
 
 
  

sobota 
6. dubna 

Pojďme společně 
uklidit naši obec! 

Sraz v 9 hod. 
před víceúčelovou sportovní 
halou 

 
S sebou dobrou náladu. 
Pracovní rukavice a občerstvení zajištěno! 
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