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Pivovar Nošovice  
Bungalovy s.r.o. – p. Rostislav Peter 
Bohemia Gifts – p. Lucie Muroňová
Frýdecká skládka 
Lumius, spol. s.r.o. – p. Radim Juřica
COOP
Chata Prašivá 
Řeznictví a uzenářství U bobra 

Hospůdka U bobra  
Goldovo pekařství 
Drogerie Teta 
Pekárna Pino – p. Josef Carbol
Textil – p. Šárka Blahutová 
Květinářství – p. Oldřiška Bůžková 
Pedikúra a manikúra – p. Andrea 
Šebestová 

Kosmetika Ája – p. Alena Gurníková
Krmiva pro zvířata – p. Martyká-
nová 
p. Jana Gřundělová 
p. Simona Mecová 
p. Mojmír Vlček 
p. Jaromír Vlček 
p. Martin Pěgřím 

Další poděkování patří: p. Eduardu Muroňovi st. za zajištění projížďky na koních, p. Milanovi Miarkovi za mo-
derování akce, organizacím a spolkům za zajištění chutného občerstvení.

Obec Raškovice děkuje všem sponzorům, fi rmám a soukromým osobám, 

kteří přispěli věcným darem do tomboly na Den Raškovic: 
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

léto nám skončilo, a tak jsme se dostali 
do prvních podzimních dnů. Krásné letní 
počasí, plné sluníčka a tropického tepla, 
je již v nedohlednu. Možná se ukáže pod-
zim svým babím létem. Skončila nám doba 
odpočinku a začala doba příprav na zimu. 
Snad jste si odpočali na svých vysněných 
dovolených a vaše děti prožily spousty 
krásných prázdninových zážitků se svými 
kamarády. Pro zahrádkáře je doba sklizně. 

Dětem začala opět školní docházka. 
Tady se chci omluvit za bojové podmínky, 
které naše děti provázejí v těchto dnech ve 
škole. Nadstavba školy, její zahájení, které 
bylo naplánováno na první dny prázdnin se 
opozdilo z důvodu složitého soutěžení a do-
tazovaní fi rem, které se soutěže zúčastnily. 
Doufám, že započaté práce budou postupo-
vat podle harmonogramu a nové zabezpe-
čení střechy nedovolí protéct dešti do školy, 
tak jako z počátku školního roku. Tady chci 
poděkovat zejména paní ředitelce, školní-
kům, uklízečkám, sekretariátu a celému 
učitelskému sboru za akční přístup k úklidu 
v brzkých ranních hodinách, aby mohlo být 
zahájeno vyučování pro naše děti.

Z pracovních věcí se ještě zmíním k akci 
rekonstrukce fotbalového hřiště, kde je také 
časový skluz. Doufejme, že fi rma SPOL-
STAV KONSTRUKT stihne do termínu pro-
vést zbylou část stavby. 

Přístavba mateřské školy – probíhá výbě-
rové řízení, aby se mohla ještě letos zahájit 
stavba nového křídla se dvěma samostatnými 
učebnami. 

Dále se připravují podklady pro novou  
knihovnu, byla vysoutěžená projekční fi r-
ma, která připraví projektovou dokumen-
taci. Stavba nové knihovny by měla vyrůst 
v prostoru za lékárnou.

Ale jenom prací jsme se nezabývali. 
V poslední Rašce jsem vás zval na Den obce, 
sportovní den SOPM, kulturní den SOPM, 
Raškovický čtvrtmaraton.

Tady musím poděkovat paní PhDr. 
Naděždě Koperové, která měla jako předse-
da kulturní komise se svými členy všechno 
v kompetenci. Ale není to poděkováni jen 
ji, musím poděkovat všem, kteří se jakkoli 
podíleli na této akci. Všem těm, kteří pro vás 
připravili občerstvení nebo pohoštění. I přes 
to, že zpočátku nebylo nejlepší počasí, přišla 
spousta lidí a my mohli důstojně pokřtít II. díl 
knihy „Raškovice Beskydská Ostrava“. Tady je 
mou povinností poděkovat členům vlastivěd-
né společnosti v čele s Martinem Mikolášem, 
autorům – panu Jiřímu Palátovi a paní Jiřině 
Veselské, obecním kronikářům manželům 
Anežce a Jiřímu Nitrovým, knihovnici Marii 
Zemanové a manželům Gabzdilovým. Bez 
jejich obětavé práce by kniha v takovém roz-
sahu nevznikla. Našim původním záměrem 
mělo být vydání reklamní brožury o nějakých 
120 stránkách. Dnes máme první a druhý 
díl o 400 stránkách. Je mi nesmírnou ctí, že 
jsem poznal tak úžasné lidi znalé naší historie 
a mohl jsem se po šest let účastnit pracovních 
schůzek. Poděkování patří i vám všem, kteří 
jste přišli, a zakoupili si novou knihu. 

Když děkuji, patří zde i poděkování na-
šim zahrádkářům, a všem ostatním, kteří 
pro nás připravili úžasnou zahrádkářskou 
výstavu. Letos naše zahrádkáře nezaskočilo 
ani to, že k nim příroda nebyla nakloněna, 
a z důvodu sucha byla úroda oproti loňské-
mu roku slabší. Letošní výstava byla o to 
zajímavější, že zde kromě našich zahrád-
kářů vystavovaly i obce z územního svazu. 
Kdo jste výstavu navštívili, určitě se mnou 
budete o její kráse souhlasit. 
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VÝZVA – termín pro podání žádostí 
o poskytnutí dotace na rok 2020:  do 8.11.2019
Obec Raškovice bude sestavovat rozpočet na rok 2020 do konce roku 2019, pro-
to vyzýváme všechny organizace, aby doručily na obecní úřad vyplněnou žádost 
o poskytnutí dotace na rok 2020 dle vzoru, který je zveřejněn na internetových 
stránkách obce www.raskovice.cz (Obecní úřad – Tiskopisy ke stažení – Formulář 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Raškovice). Tiskopis lze také vyzvednout 
na obecním úřadě.

Obec se bude zabývat pouze žádostmi podanými na tomto formuláři.

Dále připomínáme termín pro vyúčtování fi nančních dotací 
na rok 2019 k 29.11.2019.  Iva Šostá, účetní

Na závěr z letošních obecních akcí vás 
chci pozvat na výsadbu ovocné aleje, která 
vyroste kolem polní cesty u pana Klimánka 
v dolní části Raškovic,za pomocí vás, kteří 
přijdete a zaměstnanců fi rmy HYUNDAI, 
která akci podpořila finančně. K sadbě 
bude připraveno cca 100 ovocných stro-
mečků. Sraz bude v sobotu 19.10.2019 
u kulturního střediska v 8:30 hod. Ti kteří 
přijdete si zasadit svůj stromeček, prosím 
vezměte s sebou železné hrabky nebo mo-
tyku, aby se mohly stromečky zasypat. Bliž-
ší informace o této akci budou na plakátech 
a na webu www.raskovice.cz.

Opět letos necháváme tisknout pro 
občany Raškovic stolní kalendáře na rok 
2020, obdržíte je spolu se zpravodajem před 
Vánoci. Jiří Blahuta

starosta obce Raškovice

Bezdrátový rozhlas – kontrola funkčnosti reproduktorů
Vážení občané,
letní bouřky, které v obci napáchaly nemalé škody se podepsaly i na funkčnosti někte-
rých reproduktorů. Prosíme Vás tedy, abyste zavolali na Obecní úřad Raškovice, tel.: 
558 692 220, pokud zjistíte, že ve vaši blízkosti reproduktor není funkční nebo jeví 

známky poruchy při vysílání (nahlaste vždy své jméno, č.p. 
a číslo reproduktoru, které najdete na skříňce pod repro-
duktory, např. viz. foto, reproduktor č.15).
Dle Vašich podnětů nahlásíme technikovi oblasti a čísla 
reproduktorů.
 
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci Eva Raková
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ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Připomínáme
•  poslední sobotní svoz popelnic v letošním roce byl 21. 9. 2019

• od 3. 10. 2019 jsou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden ve 
čtvrtek

• splatnost místního poplatku za odpady je 31. 10. 2019

• pokud rodiče k 31. 10. 2019 nezaplatí poplatek za odpad za své nezletilé dítě, bude 
nedoplatek převeden na rodiče a oni se stávají dlužníky

Shromažďovací místo
•  provozní doba: každý pátek  14:30 – 18:00 hod.

    každou sobotu      8:00 – 11:00 hod.

Biologicky rozložitelný odpad 
Na sběrném dvoře pro obce Raško-
vice a Pražmo  jsou umístěny kon-
tejnery na biologicky rozložitelný 
odpad. Do těchto kontejnerů mů-
žete odevzdávat takovýto odpad 
ze svých zahrad (nikoliv sadů, luk, 
remízek apod.). Jedná se zejména 
o listí, trávu, kuchyňské nevařené 
zbytky, drobné větve a pařezy. 
VĚTVE MUSÍ BÝT NAKRÁCENY, 
PAŘEZY PAK ZBAVENY KOŘE-
NŮ, ABY NEZABÍRALY PŘÍLIŠ 
MNOHO MÍSTA. V opačném pří-
padě nebude tento odpad přijat.

Zároveň Vás žádáme, abyste preferovali kompostování kompostovatelného odpadu 
na svých zahradách. Za tímto účelem máte mnozí z Vás k dispozici dotované kom-
postéry. Kompostováním na místě vytváříte kompost, který vyživuje Vaši půdu, 
a zároveň šetříte rozpočet obce, jelikož za odvoz a likvidaci odevzdaného bio odpadu 
musí platit nemalé částky.
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V letošním srpnu a září jsme předali do 
domácností celkem 200 kompostérů po-
řízených z dotace. Dokonce se dostalo 
i na chataře a chalupáře. Součástí dotace 
bylo pořízení kontejneru na textil a štěp-
kovač, viz foto.

Spolufi nancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu



8

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice



9

                      www.raskovice.cz                 10/2019

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako eko-
logie, společenská odpovědnost, nebo 
ochrana životního prostředí za něco 
moderního a líbivého, s čím přicházejí 
eko-nadšenci v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou příro-
dy se lidé začali zabývat už v průběhu 
19. století, sice nepoužívali termíny 
„ekologie“ a „společenská odpověd-
nost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se 
krajina v Česku v průběhu staletí hodně 
změnila a v důsledku lidské činnosti na 
mnoha místech i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých 
panstvích zřizovat přírodní rezervace, 
kde bylo zakázáno hospodařit a ob-
dělávat půdu. Nejstarším chráněným 
územím v Česku a zároveň i nejstarší 
přírodní rezervací v Evropě je Žofínský 
prales, který byl vyhlášen již roku 1838 
na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen 
s vyhlašováním chráněných území, je 
potřeba dělat víc. Firmy při svém provo-
zu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen 
z důvodu ekonomických, ale také pro-
to, aby šetřily ubývající přírodní zdro-
je. V kancelářích svítí úsporné světelné 
zdroje, budovy dostaly zateplení, řada 
firemních materiálů zůstává jen v elek-
tronické podobě, tiskneme jen to, co je 
opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města 
a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze 
svých rozpočtů přispívají na zachování 
linkových autobusů a vlaků, nahradily 
veřejné osvětlení za úspornější světla, 
podporují místní firmy, motivují spo-
luobčany k důslednému třídění odpa-
dů. Recyklace může pro obce znamenat 
důležitou úsporu. Zatímco netříděný 
odpad musí obec předat specializované 

firmě, která si nechá za jeho likvidaci 
dobře zaplatit, zpětný odběr elektroza-
řízení nabízejí kolektivní systémy zcela 
zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektroza-
řízení a jejich následná recyklace se 
vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž 
opětovně využít materiály a šetří pří-
rodní zdroje. Druhotné suroviny získané 
z recyklace jsou levnější než nová těžba. 
Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých 
látek (například rtuti ze zářivek) do pří-
rody.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dal-
ších elektrozařízení pro naši obec zajiš-
ťuje kolektivní systém EKOLAMP, který 
v České republice vytváří hustou síť 
sběrných míst, přispívá na provoz sběr-
ného místa, zajišťuje přepravu sběrných 
nádob do recyklační firmy i samotnou 
recyklaci. Díky tomu ušetří Raškovice 
finanční prostředky, které bychom jinak 
museli utratit na likvidaci nebezpečných 
odpadů. 

Ročně se prostřednictvím kolektivního 
systému EKOLAMP podaří recyklovat 
kolem 5 miliónů kusů zářivek a dalších 
světelných zdrojů. To představuje až 
25 kg rtuti, která by 
jinak mohla zne-
čistit vodu o ob-
jemu téměř dvou 
Lipenských pře-
hrad. 

Mapu sběrných  
míst naleznete na 
www.ekolamp.cz.
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Povinné čipování psů od 1.1.2020
• Chovatel psa/psů je 

povinen od 1.1.2020 
zajistit platné očko-
vání proti vzteklině

• Očkování proti 
vzteklině je platné 
POUZE, pokud je 
pes nezaměnitelně 
identifi kován ČIPEM 
nebo má ČITELNÉ 
TETOVÁNÍ prove-
dené před 3.7.2011

• Chovatel je povinen 
zajistit, aby identifi -
kační číslo psa bylo 
zaznamenáno v do-
kladu o očkování psa

Jinými slovy, od 1.1.2020 nebude očko-
vání proti vzteklině u nečipovaných psů 
či psů tetovaných po 3. 7. 2011 úředně 
platné, a to i v případě, kdy má takovýto 
pes v očkovacím průkaze záznam o prove-
deném očkování proti vzteklině, což může 
činit chovatelům zvířat problémy v případě 
poranění člověka jejich psem.

Proto každý chovatel, který přijde s neči-
povaným psem na očkování proti vzteklině 
v r. 2020 a dalších letech, bude vyzván, 
aby nechal svého psa očipovat.

ČIPOVÁNÍ 
• JEDNÁ SE O ÚKON JEDNORÁZOVÝ, 

kdy se čip velikosti menšího rýžového 
zrna zavede pomocí aplikační jehly do 
podkožního prostoru na levou stranu 
krku psa, kde setrvá doživotně

• Čip lze přečíst pomocí čtečky

• Čipovaného psa je poté doporučeno za-
psat do registru čipovaných zvířat, aby 
v případě ztráty, mohl být pes nálezcem 
identifi kován a díky registru pak nalezen 
a kontaktován jeho majitel

• Čipování lze provést současně s vakci-
nací psa

• Čipování provádí  POUZE 
VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

REGISTRACE ČIPU MAJITELEM

• není povinná, ale majiteli očipovaného 
psa je doporučeno zaregistrovat čip, 
v některém z dostupných registrů či-
povaných zvířat

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 
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ORDINAČNÍ  ZMĚNY  LÉKAŘŮ 

MUDr. Carbolová Lenka – praktický lékař

7.-8. LISTOPADU 2019            kongres lékařů

zástup MUDr. Milan Crha Morávka, tel.: 558 691 066

Vzpomínka na Josefa Jedličku - příslušníka
311. perutě RAF

Jako řada jiných československých vo-
jáků, přešel Josef Jedlička v červnu 1939 
hranice protektorátu do Polska, zde v na-
šem kraji, aby vstoupil mezi bojovníky pro-
ti nacistickému Německu. 

Po strastiplném pobytu ve Francii 
a v severní Africe se konečně dostal do 
Anglie, do výcvikového tábora Air Gunne-
ry School. Po jejím absolvování nejdříve 
létal jako palubní střelec na Welingtonu, 
později na Liberatoru. Prošel ohněm 

vzdušných bojů o Anglii i ofenzívou na 
kontinentu, až do konečné porážky fa-
šistů. Stal se zasloužilým členem 311. 
perutě RAF.

Po návratu do vlasti se mu místo vděku 
dostalo křivdy, protože „ bojoval na špat-
né straně „. Stihlo ho vyloučení z armády 
a obtížné hledání zaměstnání. Vítr ho ča-
sem zavál na stavbu Žermanické přehrady.

Kraj, přes který utíkal do emigrace, 
mu natolik přirostl k srdci, že se tu spolu 

Z péra našich kronikářů

Nabídka hromadného čipování psů
Obecní úřad Raškovice zajistil hromadné čipování psů, které proběhne v pátek 
1. 11. 2019 od 14 – 16 hod. u kulturního střediska v Raškovicích. Čipování 
provede MVDr. Domesová Petra, doneste s sebou očkovací průkaz psa a cca 
400,- Kč.

Majitelé psů, kteří mají zájem o čipování psa v tomto termínu, přihlaste se na 
obecní úřad, a to z důvodů zajištění dostatečného množství čipů.

Prosíme majitelé psů, aby číslo čipu psa nahlásili na obecní úřad paní Taichmanové.
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Raškovice - beskydská Ostrava, II. díl
Po pěti letech intenzivní práce se po-

dařilo trojici autorů - Jiřímu Palátovi, Jiřině 
Veselské a Jiřímu Nitrovi - dokončit druhý 
díl historické publikace zaměřený na ději-
ny zemědělského, řemeslného a průmys-
lového podnikání v obci od roku 1849 do 
roku 2000. 

Kniha byla slavnostně 
pokřtěna na červnovém 
Dni Raškovic a je ke koupi 
v naší obecní knihovně.

Čtenáře Rašky chceme 
následně seznámit s jejím 
obsahem. Po úvodním slo-
vu starosty obce Jiřího Bla-
huty je uvedena stať pod 
názvem Než přišla průmy-
slová revoluce. Je v ní popis 
práce obyvatel Pobeskydí 
v zemědělství, lesnictví 
a podomáckém tkalcovství 
včetně používaného nářa-
dí a náčiní. Dotýká se také 

dobového oblečení, zvyklostí, nábožen-
ských poměrů atd.

První časové období 1848 - 1914 
zachycuje velkou změnu života obyva-
tel po vyhlášení Živnostenského zákona 
v habsburské monarchii. Do podnikání se 

v Raškovicích zapojilo přes 
sto fyzických osob, což je 
úctyhodné číslo. Dále jsou 
zde popsány pily, Adámko-
vo bělidlo a úpravna texti-
lu, mechanická tkalcovna, 
nechybí popis svozu dřeva 
z polesí Morávky a Mohel-
nice, výstavba komunikací 
a další.

Druhé časové období 
1918 - 1945 popisuje Raš-
kovice v počátcích nové 
republiky. Kromě soupisu 
živností a řemesel je uve-
den i rozvoj automobilové 
dopravy, přehled hospod, 

s manželkou rozhodli usadit. Vybrali si 
Raškovice. Nejdříve bydleli v učitelských 
bytech, později zakoupili parcelu na Fol-
varku, kde si postavili rodinný domek. 
Léta pracovali Jedličkovi v Akumě, odkud 
také oba odešli do důchodu. 

Po více než dvacetiletém životě pod 
beskydskými kopečky zatoužil Josef Jedlič-
ka po jihu Moravy. Narodil se totiž v roce 
1919 v Brankovicích na Vyškovsku. Ma-
jetek v Raškovicích prodal a zakoupil si 
domek v Bučovicích. Pokročilý věk a zhor-
šující se zdravotní stav manžele Jedličkovy 
později donutil přestěhovat se do bytu na 
sídlišti v Brně - Slatině, kde také bývalý 
letec zemřel.

Menší pan s typickým úsměvem na 
tváři je zapsán v paměti pouze u starších 

občanů Raškovic. Připomínáme tohoto 
neohroženého bojovníka za svobodu naší 
vlasti u příležitosti 80. výročí rozpoutání 
druhé světové války a sta let, která uply-
nula od jeho narození.

p. Jedlička 

Kniha Raškovice-Beskydská 
Ostrava II. díl
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výčepů a turistických hotelů, válečná vý-
roba skla fi rmy Sigla, která byla zavedena 
v prostorách mechanické tkalcovny.

Poslední - třetí mezidobí 1945 - 2000 
je zaměřeno na historii úpravny textilu, na 
její zánik a přechod k výrobě akumuláto-
rů. Je také popsán návrat výroby textilu 
v mechanické tkalcovně k 1.1.1949 a její 

postupný  přechod od mechanických 
k tryskovým stavům.

Seznámení s druhým dílem zakonču-
jeme zdůrazněním, že bez pochopení a fi -
nanční podpory obecního zastupitelstva 
Raškovic by vydání této významné publi-
kace bylo naprosto nemyslitelné. Za to je 
třeba vedení obce upřímně poděkovat.

Kronikáři obce: Anežka a Jiří Nitrovi

Školní rok opět v plném proudu…
Krásné letní dny uběhly a školní rok se 

rozběhl, možná pro některé až moc rych-
le, ale opět pro všechny zvídavé děti s bo-
hatou náplní aktivit, činností, zajímavých 
učebních poznatků i zábavy a legrace.

Ačkoli stavební práce, které přinesou 
rozšíření prostor, opět zahalily školu do 
závoje pod lešením, podzimní mlhy nepři-
nesly do školy ani nudu, ani šeď. Rozjela 
se výuka v plném proudu a už za první 
měsíc můžeme počítat úspěchy na poli 
sportovním i literárně logickém. Mladší 
žáci přivezli z přespolního běhu několik 
postupových míst. 

A v rámci KnihOlympiády, soutěžního 
klání knihovnických týmů realizovaného 
Klubkem, klubem dětských knihoven, 
dovezl tým naší školy první místo, které 
vybojoval mezi 11 týmy kraje. Morav-
skoslezského a Olomouckého. Soutěžní 
družstvo tvořili dva zástupci 5.A Šarlota 
Pánková a Matyáš Dulava, 4.B zastupo-
vala Barbora Novotná a naší nejmladší 

členkou byla Dorotka Skotnicová ze 3.B. 
Společně s paní učitelkou Hnátkovou 
a paní knihovnicí Zemanovou plnily děti 
rozmanité úkoly v 10 soutěžních disciplí-
nách. Letošní soutěž se konala v krásném 
prostředí Klimkovic. A protože hostitelem 
dalšího klání je knihovnické zařízení města 
či obce vítězné školy, máme se v příštím 
roce na co těšit. Budeme nejen obhajovat, 
ale také hostit.
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A určitě nemalou práci, nejen výtvarní-
kům, dala příprava prací na podzimní vý-
stavu místních zahrádkářů. Letošní krásný 
podzim byl inspirací.

I letos nabízíme řadu kroužků, v nichž 
mohou žáci rozvíjet svůj talent a schopnos-
ti. Otevírají se i nové, zaměřené na čtenář-
ství, žurnalistiku, badání a vědu. V rámci 
Menzy jsou žákům nabídnuty kluby pro 
zvídavé hlavy a v rámci projektu ESF, Zvy-
šování kvality školy, kluby deskových her 
a logiky a kluby čtení.

Pro vycházející žáky jsme připravili 
několik exkurzí a workshopů na střední 
školy v okolí, abychom našim vycházejícím 
žákům nabídli široké spektrum studijních 

oborů a ti se mohli co nejlépe připravit pro 
důležité okamžiky rozhodnutí, zatím prv-
ního důležitého v životní etapě.  Zástupci 
těchto středních škol i dalších budou do-
cházet do výuky a také průběžně přinesou 
aktuální informace k přijímacím zkouškám.

Mnohé exkurze se konají v rámci kraj-
ského projektu OKAP, zaměřeného na 
podporu řemeslných a technických obo-
rů. Jako loni i letos poběží polytechnický 
dřevařský kroužek pod hlavičkou střední 
školy řemesel a šachový kroužek.

Věříme, že i letošní rok bude žákům 
ubíhat v radostné pracovní atmosféře 
a bude plný nových poznatků a nápaditých 
výukových hodin.

Enviromentální zahrada MŠ Raškovice
Projekt podpořený Státním fondem ži-

votního prostředí ČR je konečně ukončen 
a slouží dětem mateřské školy.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kom-
petencí potřebných pro environmentálně 
odpovědné jednání, tj. jednání, které je 
v dané situaci a daných možnostech co 
nejpříznivější pro současný i budoucí stav 
životního prostředí. Důležitým faktorem 
projektu je místně zakotvené učení. 

Environmentální zahrada je součástí 
školního areálu, který již nyní slouží jako 
místo určené k relaxaci, k procházkám 
i k výuce.

Osadba keři, stromy, zelení i herními 
prvky místo školní zahrady zútulnila, vyba-
vila a vytvořila tak hezké prostředí nejen 
pro děti školkové, ale také pro maminky 

a děti v odpoledních hodinách po ukon-
čení provozu mateřské školy. Děti i rodi-
če mohou využívat celý areál zahrady za 
podmínek, že budou dodržovat herní řád 
a udržovat pořádek v areálu. 
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„Bezpečně na kyberhřišti“
Projekt „Bezpečně na kyberhřišti“ je 

již sedmým preventivním projektem, rea-
lizovaným na naší škole.

Tento projekt je podpořen z dotačního 
programu  MSK –  Podpora aktivit v ob-
lasti prevence rizikových projevů chování 
u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 
, který škola získala v dotačním řízení.

V poslední době si citelně uvědomu-
jeme jinakost mladé generace, která část 
svého života žije ve virtuálním světě. Ještě 
před 20 lety se většina dětí hrála na hři-
šti. Dnešní děti vyměnily reálné hřiště za 
hřiště virtuální – kyberhřiště. Problém je 
v tom, že na kyberhřišti mají dětí masky, 
a tak není jednoduché poznat, kdo se pod 
maskou schovává. Na kyberhřiště může 
vstoupit každý člověk, kdykoliv a kdekoliv. 
Je jedno, jestli je ráno nebo noc, je jedno 
jestli má někdo 8 nebo 40 let. Potřebuje 
jenom jedno – chytrý mobil s připojením 
na internet. Většina dětí a dospívajících si 
nedokáže představit svůj život bez mobi-
lu a internetu. Virtuální cestou si budují 
sebevědomí, utvářejí názory nebo řeší 
trápení. Mobil je jejich společník, kama-
rád, mají ho po ruce, udělá, co děti chtějí, 
je s ním zábava, mohou dělat různé věcí 
i takové, se kterými by rodiče rozhodně 

nesouhlasili. Jsou děti připraveny hrát si na 
takovém hřišti? Ví, jak se tam chovat, jaká 
pravidla tam platí, kdo je přítel a kdo ne, 
co mohou, a co ne.  Mobil dostane dítko 
od rodičů, nejčastěji při nástupu do školy. 
Ti mu ho dají, neboť mají strach, aby se 
neztratilo po cestě domů.  Tím ho vlastně 
přivedou na kyberhřiště a nechají ho tam, 
ať si hraje. Bohužel, mnoho rodičů dětem 
neřekne, co a jak na kyberhřišti funguje, co 
mají dělat, když bude na ně někdo zlí, co 
nesmí dělat sami, aby nikomu neublížili. 
Právě fyzická i emoční vzdálenost, která je 
pro kyberprostor typická, zvyšuje ochotu 
dětí k agresivnímu chování.  Pod maskou 
mohou dělat, co chtějí, mají pocit, že je ni-
kdo nepozná.  Uniknout pak online agresi, 
je velmi těžké. Kyberagresoři jsou často 
jejich spolužáci, kteří jsou na počítači vel-
mi zdatní.  Svého spolužáka, vrstevníka, 
dokážou prostřednictvím zesměšňujících 
videí nebo ztrapňujících falešných profilů 
dokonale zahnat do kouta.

Projekt „Bezpečně na kyberhřišti“ je 
zaměřen na budování a podporu pozi-
tivních třídních klimat. Akcentuje témata, 
která rozvíjí dovednosti žáků chovat se 
bezpečně ve virtuálním světě. Jeho úlohou 
je naučit děti bezpečně si hrát na kyberhři-
šti. Přitom ale nezapomíná na reálné vzta-
hy mezi žáky, neboť ty jsou základem jejich 
životů ve virtuálním prostředí. Sebevědo-
mé, empatické, vyrovnané a šťastné dítě 
nemá potřebu.

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Cílem projektu Ovoce a zelenina do 

škol je podpora zdravé výživy a zvýšení 
spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt 
je určen žákům základních škol, včetně 
přípravných tříd základních škol nebo 

přípravného stupně základních škol spe-
ciálních. 

Spojení projektů Ovoce a zelenina 
do škol a Mléko do škol pod společný 
projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT 
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Objev kraj, Rašek ráj!
V letošním roce jsme ve spolupráci 

s MAP Pobeskydí realizovali projekt s ná-
zvem Objev kraj, Rašek ráj!

Náš projekt je určen všem generacím. 
Zapojit se do něj mohou děti školou po-
vinné, jejich rodiče, prarodiče, učitelé, 
skautské oddíly....prostě všichni, kte-
ří mají zájem blíže poznat náš region. 
Projekt vás zábavnou formou seznámí 
se zajímavými místy, osobnostmi a udá-
lostmi našeho kraje, prověří vaše schop-
nosti pracovat s mapou a orientovat se 
v terénu, napomůže zvýšit vaši fyzickou 
kondici a dá vám možnost pobavit se 

a odpočinout si v krásné přírodě podhůří 
Beskyd.

Symbolem projektu a vaším prů-
vodcem na cestách je raška - ptáček, 
který dal jméno nejen obci Raškovice, 
ale také krabičkám skrytým na vyzna-
čených trasách. K těmto Raškám se dá 
dostat jedině po vyluštění zeměpisných 
souřadnic z pracovních listů. Pracovní 
listy jsou umístěny na našich webových 
stránkách a to ve dvou variantách - jedno-
dušší varianta pro děti z prvního stupně 
(3. - 5. třída) a těžší varianta pro žáky 
druhého stupně (6. -9. třída). Po vyplnění 

schválila vláda 8.3.2017. Vládní nařízení 
č. 74/2017 Sb.

V letošním roce jsme opět navázali na 
možnost zajištění ovoce a zeleniny všem 
žákům školy bezplatně. Pro I.stupeň jsme 
přidali i mléčné výrobky. Počet závozů je 
plánován 1 x za 14dní a děti dostanou 

2ks ovoce, zeleniny, 
či šťávy a 2ks neo-
chucených mléčných 
výrobků.

Dodavatelem, se 
kterým máme dobré zkušenosti již několik 
let, je opět Ovocentrum Valašské Meziříčí.

Letošní rok je organizačně náročný, je 
potřeba skloubit přístavbu školy, za což 
jsme vděční zřizovateli, s výukou a bez-
pečným provozem celé školy. Všichni za-
městnanci školy se snaží vytvořit žákům 
podmínky pro klidný a bezpečný pobyt 
a ničím nerušené tvůrčí prostředí. Ačkoli 
je to chvílemi více než obtížné. Přesto jsme 
rádi, že stavba probíhá dle plánu a ve sna-
ze zhotovitele stavby je dodržet náročnou 
technologii s ohledem na to, že stavba se 
klene nad hlavami 400 žáků. Věříme, že 
veškerá omezení letošního provozu budou 
zúročena  a škola brzy využije potřebné 
nové prostory s moderním vybavením.

Děkuji touto cestou všem zaměstnan-
cům školy, ale také dětem a jejich rodičům 
za trpělivost a bezpečným pohyb v celém 
areálu školy.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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pracovního listu získáte nejen potřebné 
souřadnice, ale také důležitou nápovědu, 
která slouží k upřesnění polohy Rašky 
v samotném terénu. Každý nálezce Rašky 
se může podepsat do deníčku, který je 
ukrytý uvnitř krabičky a pokračovat dál  
v cestě.

Vytvořili jsme pro vás tři okruhy: Praž-
mo-Raškovice, Morávka a Skalice. Jednot-
livé trasy projdete přibližně za tři hodiny.

Podrobnější informace a veškeré 
pracovní listy naleznete na stránkách 
naší školy - https://www.zsraskovice.cz/ 
objev-kraj-rasek-raj/

   Mgr. Michaela Štenclová

Hasiči informují

Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlav-

ní topná sezóna a všichni provozovatelé 
spalinových cest by neměli zapomenout 
na povinnosti související s jejich provo-
zem, které jsou stanoveny Vyhláškou 
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revi-
zi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 
29. ledna 2016.

Abyste se i vy nestali smutným číslem 
ve statistice požárů způsobených zane-
dbáním čištění a kontrol spalinových cest, 
je dobré si opětovně připomenout hlavní 
zásady jejich provozování.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontro-
ly, revize a čištění spalinových cest musí 
provádět a kdo je může provádět? Kont-
rola spalinových cest se provádí po jejím 
vyčištění posouzením:

• zda stav a provedení spalinové cesty 
v době kontroly odpovídá technickým 
požadavkům, podle kterých byla navr-
žena a provedena a bylo zahájeno její 
užívání,

• zda stav a provedení spalinové cesty za-
jistí, aby byly bezpečně odvedeny a roz-
ptýleny do volného ovzduší spaliny od 
všech připojených spotřebičů,

• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup 

ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, 
vymetacím, kontrolním, měřícím a čis-
ticím otvorům,

• zda je dodržena bezpečná vzdálenost 
spalinové cesty od hořlavých předmětů 
a stavebních hmot třídy reakce na oheň 
B až F,

• zajištění požární bezpečnosti stavby, 
zvláště při prostupu spalinové cesty 
vodorovnými a svislými stavebními kon-
strukcemi, půdním prostorem nebo stře-
chou a vývodů spalin obvodovou stěnou,

• zda nedošlo k zásadním změnám opro-
ti stavu zjištěnému při minulé kontrole 
nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí 
oprávněná osoba, kterou je držitel živnos-
tenského oprávnění v oboru kominictví. 
Revize spalinové cesty se provádí:

• před jejím uvedením do provozu,

• při každé stavební úpravě komína,

• při změně druhu paliva připojeného spo-
třebiče,

•před připojením spotřebiče do nepouží-
vané spalinové cesty,

• před výměnou spotřebiče paliv s výjim-
kou výměny spotřebiče stejného druhu, 
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typu, provedení a výkonu za podmínky, 
že způsobilost spalinové cesty je potvr-
zena zprávou o provedení čištění a kon-
troly spalinové cesty,

• po komínovém požáru,

• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. 
při důvodném podezření na výskyt trhlin 
ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může prová-
dět oprávněná osoba, která je zároveň 
držitelem osvědčení revizního technika 
spalinových cest.

Čištění spalinové cesty

Čištěním spalinové cesty se rozumí čis-
tící práce, zejména se zaměřením na od-
straňování pevných usazenin a nečistot ve 
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybí-
rání pevných znečisťujících částí nahroma-
děných v neúčinné výšce komínového prů-
chodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. 
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná 
osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví. Ačkoli lze 
čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 
50 kW včetně lze provádět svépomocí, je 
lepší se spolehnout na odborníky.

Poznámka: Za sezónní provoz se pova-
žuje provoz spalinové cesty nepřesahující 
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 
V případě vzniku požáru sazí v komíně se 
snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned 
volejte hasiče na tísňovou linku 150, pří-
padně 112.  Požár v komíně nikdy nehaste 
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by 
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjez-
du hasičů je možné zkusit hasit plameny 
vhazováním suchého písku vymetacími 
dvířky nebo ze střechy do komína. Místo 
písku lze použít i hasicí přístroj sněhový 
nebo práškový. Pokud je to možné, omezte 
přístup vzduchu do komína (např. uzavře-
ním vzduchové klapky u kotle, odstraněním 

kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba 
i starými montérkami). Hasební práce 
však provádějte pouze v případě, že ne-
může dojít k ohrožení zdraví nebo života 
zasahující osoby!

Závěrem bychom rádi připomněli pár 
základních zásad při užívání tepelných 
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat ná-
vod výrobce ke konkrétnímu  spotřebiči. 
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které 
je konkrétní spotřebič určen. Při užívání 
spotřebičů  na tuhá paliva používejte su-
ché palivo, zabrání se tím nedokonalému 
spalování a vzniku nadměrných usazenin 
ve spalinové cestě.

Za SDH Raškovice Gúth Eduard

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné kapalné

plynnéceloroční

provoz

sezónní

provoz

celoroční

provoz

sezónní

provoz

do 50 kW včetně

čištění spalinové 

cesty
3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok

1 x za

rok

kontrola spalinové 

cesty
1 x za rok 1 x za rok

1 x za

rok

nad 50 kW
čištění a kontrola 

spalinové cesty
2 x za rok 1 x za rok

1 x za

rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou  . Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů
je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i
hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky
u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke
konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá
paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

Za SDH Raškovice Gúth Eduard



20

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Upozornění na nebezpečí při nabíjení akumulátorů
Hasičský záchranný sbor Moravsko-

slezského kraje registruje zvyšující se 
počet případů požárů v souvislosti s na-
bíjením akumulátorů s obsahem Lithia - Li-
-ion, Li- Pol (dále i „lithiové akumulátory“).

Lithiové akumulátory nalézají čím dál 
větší uplatnění na trhu a jsou používá-
ny v širokém spektru výrobků (mobilní 
telefony, elektronické cigarety, hračky, 
modely, power banky, elektrokola atd.). 
Jsou uživatelsky velmi přívětivé (malý či 
žádný paměťový efekt, vysoká kapacita, 
malé rozměry atd.), nicméně používání 
těchto akumulátorů má i svou stinnou 
stránku.

Lithiové akumulátory jsou náchylné 
na správnost nabíjení a na bezvadný stav. 
I při mírném přebíjení či podbíjení, pří-
padně při mechanickém poškození obalu, 
může dojít při nabíjení ke vzniku požáru, 
roztržení akumulátoru a k ohrožení pří-
tomných osob a přip. ke vzniku velkých 
materiálních škod. Proto důrazně upo-
zorňujeme na dodržování zejména těchto 
základních pravidel:

• Před započetím nabíjení vizuálně zkon-
trolujte, zda není akumulátor jakkoliv 
poškozen (mechanicky – např. zmáčk-
nutí, zářezy, poškození obalu proraže-
ním, nafouknutí atd., chemicky – koroze, 
oxidace kontaktů, vytečení akumulátoru 
apod.)! Pokud je akumulátor poškozen, 
či se vám zdá, že je poškozen, pak nabí-
jení vůbec nezahajujte!

• Používejte pouze originální nabíječky 
dodané či schválené výrobcem (pou-
žívání neoriginálních či výrobcem ne-
schválených nabíječek může být velmi 
nebezpečné). Rovněž zkontrolujte, zda 

nabíječka nevykazuje znaky poškození 
či nestandardního chodu (např. zlome-
né kontakty, poškozené vodiče apod.). 
Pokud je nabíječka poškozena, či se vám 
zdá, že je poškozena, pak nabíjení vůbec 
nezahajujte!

• Důsledně si prostudujte a dodržujte ná-
vod výrobce, zejména s důrazem na po-
stup a bezpečnost při nabíjení. Většina 
výrobců mimo jiné uvádí, že při nabíjení 
nelze nechat akumulátor bez dozoru!

• Pokud musíte opustit obydlí v průběhu 
nabíjení, odpojte nabíječku od zdroje 
elektrické energie. V nabíjení pokračuj-
te až po návratu domů, kdy budete mít 
nabíjení pod dozorem.

V případě, že při nabíjení dojde k po-
žáru, odpojte přívod elektrické energie 
do nabíječky a nabíjeného akumulátoru 
(např. vytáhnutím přívodní šňůry ze zá-
suvky, případně shozením jističe přísluš-
ného zásuvkového obvodu) a pokuste se, 
pokud je to možné, požár uhasit.

Při požáru nabíjeného akumulátoru 
může dojít k jeho „rozstřelení“ do okolí 
a k možnému popálení přítomných osob. 
Tyto popáleniny prvotně ošetřete pomo-
cí chlazení (např. ručník namočený do 
studené vody) a co nejdříve vyhledejte 
lékařské ošetření. Neošetřené popáleniny 
se mohou výrazně zhoršit a způsobit velké 
zdravotní komplikace, které u vážnějších 
popálenin mohou způsobit i smrt posti-
ženého.

Je povinností každého vzniklý požár 
(i uhašený!) ohlásit hasičskému záchran-
nému sboru (tel. č. 150 nebo 112).

Za prevenci SDH Raškovice Gúth Eduard
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Upozornění na nebezpečí při práci 
s tlakovými nádobkami sprejů

V poslední době registruje Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
(dále i „HZS MSK“) zvyšující se počet pří-
padů požárů v souvislosti s pracemi s tla-
kovými nádobkami (spreji) za přítomnosti 
otevřeného ohně (např. „věčný plamínek“ 
u kotlů na zemní plyn, svíčky apod.). Ta-
kovými spreji jsou např. různé osvěžovače 
vzduchu, deodoranty, stavební pěny (tzv. 
PUR pěny) atd.

Jelikož jsou hnacím plynem u tako-
výchto sprejů hořlavé plyny, šíří se tyto 
plyny po aplikaci spreje do okolí. Jakmile 
po dráze svého šíření narazí na zdroj ote-
vřeného ohně, dochází k iniciaci a prud-
kému hoření plynu a ke vzniku výbuchu 
a následného požáru, který se může pře-
nést i na okolní hořlavé materiály. Proto 
důrazně upozorňujeme na dodržování 
zejména těchto základních pravidel:

1. Před započetím práce si prostudujte 
návod výrobce uvedený na spreji (nebo 
v průvodní dokumentaci k výrobku), 
kde je uvedeno, za jakých podmínek 
a v jakých prostorách je možno sprej 
použít, a důsledně jej dodržujte!

2. Vylučte veškeré možné zdroje otevře-
ného ohně (např. vypnutím plynového 
kotle na vytápění či ohřev vody a kon-
trolou zhasnutí „věčného plamínku“, 
zhasnutím svíček, odstraněním nedo-
palků cigaret, apod.)!

3. Při práci nekuřte (i zapálená nebo 
nedostatečně uhašená cigareta může 
způsobit vznícení či výbuch hnacího 
plynu)!

4. Dostatečně větrejte!

Pokud dojde ke vzniku požáru, pak jej, 
pokud je to možné, uhaste. Je povinností 
každého vzniklý požár (i uhašený!) ohlásit 
HZS MSK (tel. č. 150 nebo 112).

Při požáru hořlavého plynu dochází 
také často ke vzniku popálenin. Tyto popá-
leniny prvotně ošetřete pomocí chlazení 
(např. ručník namočený do studené vody) 
a co nejdříve vyhledejte lékařské ošetře-
ní. Neošetřené popáleniny se mohou vý-
razně zhoršit a způsobit velké zdravotní 
komplikace, které u vážnějších popálenin 
mohou způsobit i smrt postiženého.

Za prevenci SDH Raškovice Gúth Eduard

Hasiči vyjíždějí ze „Slezanu“
Vážení spoluobčané, dovolujeme si 

Vás informovat, že od 1. října 2019, na 
přechodnou dobu, parkují zásahová 
vozidla a další technika Jednotky Sboru 
Dobrovolných Hasičů Raškovice v areá-
lu bývalého  Slezanu  Raškovice č.p.203. 
Technika bude vyjíždět z tohoto areálu 
k výcvikům i dalším činnostem, ale hlavně 
k zásahům. A zde bych prosil Vás, kteří 
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bydlíte v blízkosti tohoto areálu, o tole-
ranci. Pokud to bude jen trochu možné, 
při výjezdu budeme používat jen světelná 
výstražná zařízení, hlavně v nočních ho-
dinách. Zároveň žádáme rodiče přede-
vším menších dětí, kteří se budou v době  

výjezdu  pohybovat  v okolí areálu Slezanu, 
o důsledné hlídání svých dětí, ať nedojde  
ke zbytečným zraněním.

Děkujeme
Mgr. Jaroslav Mikoláš DiS

Velitel JSDH Raškovice

Sbor dobrovolných hasičů Raškovice se zúčastnil 
prvního krajského setkání hasičských praporů

Několik stovek profesionálních, dob-
rovolných a podnikových hasičů s osmi 
desítkami praporů se sešlo v sobotu 
14. 9. 2019 ve Frýdku-Místku na histo-
ricky prvním setkání hasičských praporů 
Moravskoslezského kraje. Konalo se při 
příležitosti 50. výročí vzniku profesio-
nálních hasičů na území města a okresu 
Frýdek-Místek.

Prapory se sešly před frýdeckou ba-
zilikou Navštívení Panny Marie, kde se 
konala slavnostní mše a následný průvod 
centrem okresního města z Mariánského 
na Zámecké náměstí, kde všechny prapo-
ry obdržely pamětní stuhu, se mj. zúčast-
nili senátor Parlamentu ČR Jiří Carbol, 
primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký, 
předseda komise bezpečnosti a IZS Rady 
Moravskoslezského kraje Patrik Bocek, 
starosta krajského Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Leo Kuběna, ředitel 
HZS MSK brig. gen. Vladimír Vlček a ře-
ditel SOŠ a VOŠ požární ochrany ve Frýd-
ku-Místku plk. Radim Paloch.

Spolu s nimi a hasičskými praporeč-
níky se zde setkali zástupci dobrovol-
ných a profesionálních hasičů z Polska 
a Slovenska, Moravskoslezského kraje, 
měst, obcí, církve, ostatních složek IZS 
a dalších spřátelených subjektů. Akce 
byla zakončena výstavou praporů na 
frýdeckém zámku. V Moravskoslezském 
kraji se dosud hasičské prapory „setká-
valy“ pouze v rámci jednotlivých okresů.

Hasičské prapory patří mezi jedny 
z nejvíce opečovávaných symbolů hasič-
ských sborů a doprovázejí je už od jejich 
vzniku, přestože už v té dávné minulosti 
19. a 20. století byla jejich výroba ná-
kladná.

Náš sbor se této významné akce zú-
častnil dokonce se dvěma prapory. Sbo-
rový prapor byl pořízen ke stému výročí 
našeho SDH a druhý prapor je pamětní 
k pořádání Hasičské jízdy, která naší obcí 
také projížděla. Navíc jsme společně se 
SDH Guty zabezpečovali občerstvení 
účastníků tohoto setkání.

Celé akce se mohla Zúčastnit i ši-
roká veřejnost pro kterou ale samo-
zřejmě i pro přímé účastníky akce byla 
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připravena také malá ukázka historické 
i současné techniky hasičů na frýdeckém 
náměstí. 

Závěrem bych chtěl poděkovat i touto 
cestou všem členům našeho SDH, kteří 
se podíleli na spoluorganizaci této akce, 
včetně mladých hasičů a starosty obce p. 

Blahuty, kteří nás přišli podpořit přímo 
na místa konání.

Mgr. Jaroslav Mikoláš DiS.
Velitel JSDH Raškovice

Fotogalerii si prohlédněte na předpo-
slední straně obálky.

Zahrádkáři informují

Milí spoluobčané,
Dovolte mi poohlédnout se za letošním 8. ročníkem výstavy ovoce, zeleniny a kvě-

tin, která proběhla ve dnech 20. - 23. 9.2019 ve víceúčelové hale v naší obci. Obavy, 
že nebude co vystavovat, se dostavily i letos. Důvodem bylo nejen extrémní teplo 
a nedostatek vody, ale také nás trápila úroda jablek. Po krupobití byla jablka pobitá 
a rychle ze stromů padala. Nakonec však bylo k vystavování mnoho krásných výpěstků.



24

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Interiéry výstavy nám nádherně 
nazdobily děti z Mateřské a základní 
školy Raškovice, Mateřské školy Pražmo 
a Základní školy Provaznická z Ostravy- 
Hrabůvky.

Letošní rok nebyl tak úplně tradiční. 
K naší výstavě se připojily další organizace 

Územního sdružení Frýdek–Místek. Cel-
kem vystavovalo dalších 10 organizací 
a mezi nimi byla i organizace Raková ze 
Slovenské republiky, ZO Hnojníku, povodí 
Ondřejnice a mnoho dalších. Tito noví 
vystavovatelé příjemně obohatili celou 
výstavu. 
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Než se návštěvníci rozešli k prohlíd-
ce exponátů, výstavu pokřtil pan farář 
z Pražma a slavnostního přestřižení pásky, 
čímž byla výstava zahájená, se ujali staros-
ta Raškovic pan. J. Blahuta a předseda   ÚS 
ČZS F-M p. V. Kolek.

Výstava nabízela krásné podívání 
i možnost nakoupit si rukodělné výrobky 
našich šikovných spoluobčanů (textilní 
výrobky, perníčky, trubičky, drátkované 
výrobky), medové výrobky z Včelařského 
muzea v Chlebovicích, spoustu domácích 
dobrot, napečených našimi členkami i pří-
znivkyněmi našeho spolku, a květin. 

I v letošním roce jsme vyhlásili soutěž, 
tentokrát o nejoriginálnější věnec. Velmi 
jsme byli překvapení, kolik soutěžících se 
přihlásilo a jak nádherné věnce z různých 
materiálů dokázali vyrobit. Celkem se klá-
ní zúčastnilo 35 soutěžících. Zde jsou ví-
tězné věnce:
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1. MÍSTO   ZO HNOJNÍK 1. MÍSTO   ZO HNOJNÍK 

Vítězi gratulujeme a pohár předáme 
při nejbližší příležitosti. Děkujeme všem 
účastníkům výstavy, kteří svým hlasem 
pomohli vybrat ty nejkrásnější výtvory 
i všem ostatním kreativcům za účast!!!

Na závěr bych ráda poděkovala všem 
členům ZO Raškovice za přípravu celé 
akce, za jejich čas i práci a věřím, že největ-
ší odměnou pro ně byly spokojené výrazy 
návštěvníků.

Ráda bych také připomněla, že ZO 
ČZS Raškovice pro Vás zajišťuje možnost 
moštování na telefonickou objednávku- 
tel. 606 808 561 p. Rzehaczek M. 

Lisování je prováděno na novém a vý-
konném lisu a cena za 1 l moštu je 4,-Kč.  

Přeji všem krásný podzim!

Mgr. Delinčáková Monika                                                                                                                                           
            předsedkyně ZO ČZS Raškovice

3. MÍSTO p. ŠEBESTOVÁ A. 
- RAŠKOVICE

2. MÍSTO ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČZS 
FRÝDEK-MÍSTEK



27

                      www.raskovice.cz                 10/2019

D
iv

ad
lo

 J
iří

ho
 M

yr
on

a 
v 

Os
tr

av
ě 

H
ud

eb
ní

 k
om

ed
ie 

 

„D
ěj 

se
 co

 d
ěj“

 
A

ny
th

in
g 

G
oe

s 

Co
le 

Po
rt

er
 

so
bo

ta
 2

6.
 ří

jn
a 

20
19

 

OD
JE

Z
D

 A
U

TO
BU

SU
  

OD
 O

N
D

RÁ
ŠE

 V
 1

7.
00

 H
OD

IN
 

CE
N

A
 V

ST
U

PE
N

K
Y 

  

 2
88

,-K
Č,

   
+ 

 J
ÍZ

D
N

É
 

V
ST

U
PE

N
K

Y 
V

 K
N

IH
OV

N
Ě

 R
A

ŠK
OV

IC
E

 

Ú
TE

RÝ
:  

   
   

8.
30

 - 
12

.0
0 

   
  1

2.
30

 - 
17

.0
0 

Č T
V

RT
E

K
:  

  8
.3

0-
  1

2.
00

   
  1

3.
00

 - 
17

.3
0 

Z
A
ČÁ

TE
K

  P
ŘD

PR
OD

E
JE

 O
D

 1
7.

 9
. 2

01
9 

D
O 

V
YP

RO
D

Á
N

Í 

 

M
ÍS

TN
Í K

NI
H

O
VN

A 
RA

ŠK
O

VI
CE

 
vá

s s
rd

eč
ně

 zv
e n

a 
 

hu
de

bn
ě-l

ite
rá

rn
í p

od
več

er 
 

 
ht

tp
s:/

/w
w

w
.ir

ep
or

t.c
z/

cl
an

ky
/s

ty
le

/to
p-

7-
pi

sn
i-k

te
re

-d
op

ro
va

ze
ly

-s
am

et
ov

ou
-re

vo
lu

ci
 

  

„3
0 L

ET
 O

D 
SA

M
ET

O
VÉ

 R
EV

O
LU

CE
“ 

Uk
áz

ky
 z 

kn
ih

y J
. K

ra
pf

la 
„R

ev
olu

ce
 s 

lid
sk

ou
 tv

ář
í“ 

a 
p í

sn
ičk

y t
é d

ob
y (

K.
 K

ry
l, 

M
. K

ub
išo

vá
, V

. M
iší

k, 
aj.

) 

   
 

NA
 K

YT
AR

U 
H

RA
JE

 A
LE

Š 
NI

TR
A,

 L
IT

ER
ÁR

NÍ
 U

KÁ
ZK

Y 
ČT

E 
M

AR
IE

 Z
EM

AN
O

VÁ
 

 

V 
ÚT

ER
Ý 

15
. Ř

ÍJN
A 

20
19

 O
D 

17
.30

  
K U

LT
UR

NÍ
 S

TŘ
ED

IS
KO

 R
AŠ

KO
VI

CE
 

Kulturní okénko



28

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

M
ÍS

TN
Í K

NI
H

O
VN

A 
RA

ŠK
O

VI
CE

 
vá

s s
rd

eč
ně

 zv
e n

a 
 

hu
de

bn
ě-l

ite
rá

rn
í p

od
več

er 
 

 
ht

tp
s:/

/w
w

w
.i6

0.
cz

/c
la

ne
k/

de
ta

il/
20

98
9/

va
cl

av
-n

ec
ka

r-p
or

ad
-js

em
-b

eh
al

-p
o-

di
va

dl
e-

a-
vr

is
ka

l 
  

„V
AŠ

EK
 N

EC
KÁ
Ř 

PO
DR

UH
É“

 
Uk

áz
ky

 z 
kn

ih
y J

. K
říž

en
ec

ké
ho

 „V
še

ch
no

 je
 je

no
m

 je
dn

ou
“ a

 
pí

sn
ičk

y z
 d

ru
hé

 p
olo

vin
y i

nt
er

pr
eto

vy
 k

ar
iér

y 

   
 

NA
 K

YT
AR

U 
H

RA
JE

 A
LE

Š 
NI

TR
A,

 L
IT

ER
ÁR

NÍ
 U

KÁ
ZK

Y 
ČT

E 
M

AR
IE

 Z
EM

AN
O

VÁ
 

 

V 
ÚT

ER
Ý 

26
. L

IS
TO

PA
DU

 20
19

 O
D 

17
.30

  
KU

LT
UR

NÍ
 S

TŘ
ED

IS
KO

 R
AŠ

KO
VI

CE
 

ht
tp

://
ve

ra
no

vo
tn

a.
bl

og
.c

z/
ga

le
rie

/c
es

ti

Š
U NANANAA

KU
LTT

CE



29

                      www.raskovice.cz                 10/2019

Sportovní rubrika

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
ZÁVĚR SEZÓNY 2018/2019

Tímto příspěv-
kem bychom chtěli 
navázat na informa-
ce, které jste si mohli 
přečíst ve zpravoda-

ji, který vychází v červnu. V tomto měsíci 
však ještě pokračovala soutěž mladšího 
žactva s názvem Letní Pohár Lumíra Ha-
jduška, Moravskoslezský Pohár starších 

žákyň a okresní soutěž mužů. 
Na antukových kurtech 
a v hale jsme zorganizovali tra-
diční červnové turnaje Malé ceny Beskyd, 
s vybranými hráčkami a hráči jsme se zú-
častnili Mistrovství ČR v barevném minivo-
lejbale v Brně. Naše činnost pokračovala 
také o prázdninách, kdy se v červenci ko-
nal na antukových kurtech úspěšný turnaj 
smíšených týmů a v srpnu jsme oslavili 
60 let tradičních turnajů pro dospělé. 

VÝSLEDKY a úspěchy mládeže

OKRESNÍ SOUTĚŽ v trojkovém volejbalu smíšených týmů 
z 5.-7. třídy – Letní Pohár Lumíra Hajduška – 04-06/2019

Konečná tabulka

1 Red Volley Frýdlant n/O A 5 104
2 VK Raškovice A 5 99
3 Red Volley Frýdlant n/O B 5 94
4 Green Volley Beskydy A 5 86
5 SK METYLOVICE A 5 83
6 VK Raškovice B 5 79
7 ZŠ Brušperk 5 78
8 TJ Sokol Palkovice A 5 70
9 Red Volley Frýdlant n/O C 5 66
10 TJ Sokol Fryčovice 5 64
11 ZŠ Janovice 5 53
12 VK Raškovice C 5 52
13 Green Volley Beskydy B 5 42
14 ZŠ Kunčice p/O 5 41
15 Green Volley Beskydy C 5 36
16 Red Volley Frýdlant n/O D 5 23
17 VK Beskydy Frýdlant n/O A 5 22
18 VK Beskydy Frýdlant n/O B 5 21
19 SK METYLOVICE B 5 18
20 ZŠ Pržno 5 14
21 TJ Sokol Palkovice B 5 10
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15.-16.6.2019 MALÁ CENA 
BESKYD – TURNAJE MLÁDEŽE 
V RAŠKOVICÍCH

Turnajů se po oba dny zúčastnilo 
celkem 41 družstev. V sobotu přijelo na 
40. ročník turnaje žákyň 19 družstev  a na 
48. ročník turnaje žáků 9 družstev. V neděli 
za účasti 11 družstev juniorek a kadetek 
a 2 družstev kadetů/juniorů se uskutečnil 
již 21. ročník turnaje těchto mládežnických 
kategorií. V sobotu jsme uspořádali turnaj 
dle kategorií - mladší žákyně - 7 družstev, 
starší žákyně 12 družstev a žáci 9 družstev. 
Tento turnaj patří pro raškovické hráčky 
k nejúspěšnějším v jeho historii. Mladší 

žákyně se umístily na 1. místě a starší žá-
kyně na 2. místě ve svých kategoriích. Naši 
žáci se urputně rvali o postup ze skupiny, 
což se jim nakonec bohužel nepovedlo. 
Naše starší žákyně nastoupily také v neděli 
na turnaji pro starší kategorie, kde svým 
výkonem potvrdily svou kvalitu, když po-
stoupily ze skupiny do čtvrtfi nále a obsa-
dili, tak krásné 8. místo. O hladký průběh 
turnajů se postarali členové VK Raškovice, 
kteří zabezpečili po oba dny občerstvení 
pro hráče i diváky, zapisovatele, vedení 
turnaje, rozhodčí. Všem, kteří se podíleli 
na organizaci turnaje moc děkujeme za 
obětavou práci!!! 

VÝSLEDKY 

Mladší žákyně Starší žákyně Žáci

1. VK Raškovice B 1. Orlová A 1. Green Volley Beskydy A
2. Nový Jičín B 2. VK Raškovice A 2. Blue Volley Ostrava A
3. Krnov 3. Šternberk 3. Valašské Meziříčí
4. VK Raškovice C 4. TJ Nový Jičín A 4. Red Volley Frýdlant n/O A
5. Orlová B 5. TJ Sokol Frýdek-Místek A 5. VK Ostrava
6. TJ Sokol Frýdek-Místek C 6. Kroměříž 6. Green Volley Beskydy B
7. TJ Sokol Frýdek-Místek D 7. Čadca 7. VK Raškovice
 8. VKB Frýdlant 8. Blue Volley Ostrava B
 9. Kopřivnice 9. Red Volley Frýdlant n/O B
 10. TJ Frenštát p/R. A
 11. Krnov
 12. TJ Frenštát p.R B
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Kadetky/Juniorky
1. Šternberk
2. TJ Nový Jičín Jun.
3. TJ Frenštát p/R.
4. TJ Sokol Frýdek-Místek A
5. Přerov Jun.
6. TJ NOvý Jičín kad.
7. Čadca
8. VK Raškovice
9. TJ Sokol Frýdek-Místek B
10. Kopřivnice
11. Palkovice

Kadeti/junioři
1. Green Volley Beskydy
2. VK Raškovice

04-06/2019 MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR STARŠÍCH ŽÁKYŇ

Konečná tabulka

1. Orlová 5 37
2. VK Raškovice 5 36
3. Krnov 5 21
4. Frenštát p.R. A 5 20
5. Kopřivnice 5 18
6. Stará Bělá 5 15
7. Frenštát p/R. B 5 13

1.6.-2.6. 2019, POŘADATEL VK 
KV BRNO A ČVS, CELOSTÁTNÍ 
FESTIVAL

Tohoto dvoudenního turnaje, na 
který se musela jednotlivá družstva 
kvalifi kovat z krajských kol, se zúčast-
nily i týmy z VK Raškovice. Obsadili 
jsme tři barvy, a to oranžovou, zele-
nou a modrou barvu. 

V oranžové barvě Jan Popelka 
a Gabriela Strnadlová odehráli ve 
dvou dnech 11 utkání a celkově se 
umístili na 28. místě.  V zelené barvě 



32

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

hráli Daniel Strnadel, Matěj Kohut, Ro-
man Koloničný a Ludmila Hlisnikovská, 
kteří odehráli celkem 12 utkání a skončili 
na velmi krásném 12. místě z 26 družstev. 
V modré barvě naše naděje v mladším 
žactvu Anna Babulíková, Ema Babulíko-
vá, Sára Javorová a Klára Klanicová ode-
hrály celkově 12 utkání a skončily na 
neuvěřitelném 3. místě spolu s celkem 
VK AŠ Kvasiny - veliký úspěch, jak pro 
hráčky, tak pro celý Raškovický volejbal. 

VÝSLEDKY a úspěchy dospělých

09/2018-06/2019 OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ 

Konečná tabulka

Pořadí Družstvo Z V3 V2 P1 P0 S B

1. SK Metylovice  12 10 1 1 0 35:12 33

2. VK Raškovice  12 7 1 0 4 26:18 24

3. TJ Sokol Nýdek 12 7 0 0 5 21:20 21

4. TJ Sokol Staříč  12 6 0 0 6 24:21 18

5. TJ Sokol Palkovice B 12 3 2 0 7 21:27 13

6. TJ Sokol Frýdek-Místek 12 3 1 2 6 19:28 13

7. Mosty u Jablunkova 12 1 0 2 9 13:33 5

13. 7. 2019 TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V RAŠKOVICÍCH
Letošního 12. ročníku se zúčastnilo celkem 9 týmů a vítězem tohoto turnaje se po 
čtvrté v historii stalo družstvo domácích Raškovic.

Konečné pořadí družstev:
1. Raškovice (Eva, Petra, Verča, Jirka, Dalibor, Jakub, Standa)
2. Kalamita
3. Plumstar
4. Dan Team 
Na dalších místech se umístila tato družstva: Simple Raicza, Sestřičky, Fryčovice, 
Sonnkovi (Zbyněk, Šárka, Vašek, Honza, Martin, Lucie), Citrus
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17.-18. 8. 2019 TURNAJE DOSPĚ-
LÝCH A OSLAVY 60. ročníku turnaje 
MEMORIÁLU J. SALÁTA

POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA – 
TURNAJ ŽEN V RAŠKOVICÍCH (33. 
ROČNÍK)

Turnaje se zúčastnilo celkem 13 druž-
stev žen a juniorek mimo jiné s účastí 

extraligových hráček TJ Sokol Frýdek-Mís-
tek, TJ Ostrava a Šternberku. VK Raškovice 
přihlásil do turnaje dvě družstva – ženy 
a kadetky/starší žačky. Ženy postoupily 
ze skupiny do čtvrtfi nále mezi nejlepších 
8 týmů, kde podlehly týmu ze Šternberka. 
Kadetky sbíraly zkušenosti ve skupině s ex-
traligovou Ostravou, sehrály pěkné utkání 
s kadetkami a juniorkami z Frýdku-Místku. 

Konečné pořadí družstev:

1. Pompejky (TJ Ostrava), exl.
2. TJ Sokol Frýdek-Místek A, exl. 
3. Šternberk, exl. jun.
4. TJ Sokol Frýdek-Místek B
5. Těžko říct
6. – 7. VK Raškovice
6. - 7. TJ Sokol Frýdek-Místek, jun.
8. Výškovice (VK Ostrava, jun.)
9. Buchtičky (VK Ostrava, jun.)
10. Mandarinky (VK Ostrava, kat.)
11.-13. TJ Sokol Frýdek-Místek A, kadetky, 
11.-13. TJ Sokol Frýdek-Místek B, kadetky
11.-13. VK Raškovice, kadetky

OSLAVY VÝROČÍ 60-TÉHO ROČNÍKU 
TURNAJE MUŽŮ MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA  

U příležitosti 60. let výročí turnajů 
v Raškovicích byli pozváni hosté z řad 
bývalých hráčů, funkcionářů, partnerů 
a zástupců OVS a KVS, pro které byl 
v dopoledních hodinách vyhrazen VIP 
prostor v pergole s občerstvením. Slova 
se postupně ujal starosta obce Raškovice 
p. Jiří Blahuta, předseda VK Raškovice 
p. Zbyněk Sonnek a zástupce okresní-
ho a krajského volejbalového svazu p. 
M. Chrobák. Starosta obce spolu s paní 
Koperovou poděkovali a předali dárek 
(knihy Raškovice Beskydská Ostrava 1 
a 2) předsedovi Zbyňkovi Sonnkovi za 
jeho práci v rámci volejbalového klubu 

a tím propagaci obce Raškovice, za zve-
lebování sportovního areálu antukových 
kurtů a spolupráci s obcí Raškovice. Tyto 
knihy obec připravila také pro další ak-
tivní členy VK Raškovice, bez kterých by 
historicky klub nevznikl a kteří se nadá-
le podílejí významně na jeho chodu. Po 
skončení sobotního turnaje pokračoval 
v rámci oslav večerní program, který byl 
vyplněn country kapelou C. & W. VŘES-
BANDa z Hlučína v čele s hlavním volej-
balovým rozhodčím Moravskoslezského 
kraje a rocková kapela Lexaband, jejíž 
členem je Tomáš Kohut, zastupitel obce 
Raškovice a správce haly v Raškovicích.
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MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA

V letošním 60. ročníku se turnaje v neděli 18.8. zúčastnilo celkem 16 družstev mužů 
a juniorů. Při zahájení turnaje byla uctěna památka minutou ticha za dlouholetého hrá-
če, funkcionáře a kamaráda Miloše Minkse, který v Raškovicích začínal jako hráč, poté 
trenér a funkcionář. Domácí družstvo postavilo jeden tým, který se snažil konkurovat 
velmi kvalitním družstvům z 1 a 2. ligy.

Konečné pořadí družstev:
1. Morávka
2. Palkovice
3. Ostrava, jun.
4. Vamos Rafa
5. Štěnice
6. Všechno co zbylo
7. Tedíci
8. Green Volley Beskydy
Turnaje se dále účastnili: Metylovice, VK Raškovice A, 
MalíVelcí, VK Ostrava kad., Mrňousci (Raškovice B), Anonymní, 
Lavina Těrlicko, Nepředvídatelní

ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY 2019/2020

Novou sezónu 2019/2020 naše mladé 
naděje z řad mladšího žactva, staršího žac-
tva a kadetů/kadetek začaly již v průběhu 
prázdnin soustředěním na volejbalových 
kurtech v Raškovicích. 

5.8.-9.8.2019 VOLEJBALOVÉ SOU-
STŘEDĚNÍ STARŠÍHO ŽACTVA, KA-
DETŮ A KADETEK

Soustředění mládeže se uskutečnilo 
v areálu antukových kurtech v Raškovicích 
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s noclehem v šatnách a ve stanu. Hráčům 
a hráčkám v počtu 14 se střídavě věno-
vali 4 trenéři. Snídaně, svačinky, večeře 
a pitný režim si připravovali sami v rámci 
rozdělených služeb, výborné obědy zajistili 
manželé Fojtíkovi ve své restauraci, kterým 
tímto moc děkujeme. Během soustředění 
se trenéři snažili připravit kolektiv dívek 
a chlapců nejen na fyzicky a volejbalově 
náročnou sezónu, ale především společný-
mi hrami, pracemi a úkoly na vybudování 
kolektivu, který si umí pomáhat, povzbu-
zovat se a volejbalem se bavit. Na konci 
byli všichni spokojeni a náležitě unaveni, 
jak ukazuje doložená společná fotografi e. 

19.8.-22.8.2019 VOLEJBALOVÉ SOU-
STŘEDĚNÍ MLADŠÍHO ŽACTVA

Soustředění mladšího žactva, které 
probíhalo každý den opět na antukových 
kurtech v Raškovicích od 8.30-18.00, 

se zúčastnilo celkem 17 dětí od 4. do 
6. třídy. Hráči a hráčky přicházely každý 
den po snídani a po odpolední svačině 
zase odcházely domů zregenerovat své 
síly na další trénink následujícího dne. 
Obědy dětem a trenérům opět navařili 
manželé Fojtíkovi, byly výborné a děti si 
porce přidávaly. Velmi děkujeme. Náplní 
soustředění bylo opět budování dobrého 
kolektivu, který je v šestkovém volejbale, 
jedním z nejdůležitějších prvků a samo-
zřejmě nácvik jednotlivých volejbalových 
dovedností jednotlivců i celého družstva. 
Nechyběly koordinační cvičení a protaho-
vání=strečink. Děkujeme také p. řediteli 
ZŠ Nošovice Igoru Slováčkovi, který nám 
umožnil deštivé úterý strávit v jejich tělo-
cvičně a tím zachránit náš tréninkový plán, 
kdy naše hala v Raškovicích byla obsazena 
soustředěním JUDA. 

9.9. a 16.9. 2019 DNY VOLEJBALOVÉ 
ŠKOLIČKY

V prvním týdnu školního roku zorganizo-
vali trenéři VK náborové akce pro nové 
hráče a hráčky volejbalu napříč všemi vě-
kovými kategoriemi v ZŠ Dobrá, ZŠ Mo-
rávka, ZŠ Nošovice a v ZŠ Raškovice. Zde 
představili nejen žákům, ale také učitelům 
a rodičům volejbalový klub Raškovice. 
Poté předvedli se svými stávajícími svě-
řenci náplň sportovní přípravy těch nej-
mladších a ukázky volejbalových tréninků 
a volejbalových dovedností jednotlivců. 
Na základě těchto náborových akcí ve ško-
lách uskutečnil VK Raškovice v pondělí 
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9.9. a 16.9. dny volejbalové školičky ve 
víceúčelové hale v Raškovicích. V těchto 
dvou dnech navštívilo náš projekt okolo 
40 nových dětí ze ZŠ Raškovice (22), ZŠ 
Dobrá (12), ZŠ Morávka (5) a ZŠ Nošo-
vice (2). Věříme, že si mnoho z těchto dětí 
tento krásný kolektivní sport oblíbí.

PŘÍPRAVKA 1.-3. TŘÍDA

Do přípravky se v letošním roce při-
hlásilo okolo 25 dětí. Každé pondělí od 
15.00-16.30 se trenérky Markéta Muro-
ňová, Věra Kurečková a Alžběta Ur-
bancová budou dětem věnovat po jejich 
pohybové a koordinační přípravě. Děti 
se budou učit především individuálním 
dovednostem s míčem, základy gymnas-
tických cvičení a atletických disciplín, bu-
dou hrát kolektivní nejen míčové hry. Ti 

šikovnější a starší se budou učit základy 
odbití prsty a připravovat se na turnaje 
v barevném minivolejbale ve žluté a oran-
žové barvě.

MLADŠÍ ŽACTVO – ZAČÁTEČNÍCI

Do naší volejbalové rodiny jsme přiví-
tali další mladé nadějné hráče ze  3. – 6. 
třídy, kteří spadají do této kategorie. Mlad-
ší žáci-začátečníci (cca 8-10 žáků) mají 
v pondělí samostatný trénink od 15:00 do 
16:30 s Honzou Sonnkem a ve čtvrtek mají 
společný s pokročilejšími mladšími žáky 
a staršími žáky od 16:30 do 18:00. Mladší 
žačky- začátečnice (cca 8-10 žákyň) mají 
tréninky v pondělí od 15:00 do 16:30 
a ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 se Šárkou 
Sonnkovou. Jakmile se tito hráči a hráčky 
dostanou na patřičnou úroveň budou se 
postupně zapojovat do tréninkové skupiny 
mladšího žactva pokročilých a hrát s nimi 
i soutěže okresního a krajského přeboru. 
Samozřejmostí jsou pro ně turnaje v barev-
ném minivolejbale v kategoriích oranžové, 
červené nebo zelené barvy. 
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MLADŠÍ ŽACTVO – POKROČILÍ 

Mladší žáky jsme po dlouhých letech 
čekání na dostatek mladých chlapců při-
hlásili do soutěže šestkového volejbalu - 
krajského přeboru mladšího žactva. Dou-
fáme, že se novým hráčům bude volejbal 
líbit a postupně doplní naše družstvo 
pokročilejších mladších žáků v této sou-
těži. Dále je pro kluky přihlášena okresní 
soutěž trojic a okresní soutěž smíšeného 
družstva šestkového volejbalu. Družstvo 
mladších žáků se bude připravovat na své 
soutěže pod vedením trenérů Standy No-
votného a Vaška Sonnka každé pondělí 
a čtvrtek od 16.30-18.00. Mladší žačky 
budou hrát stejně, jako vloni krajský pře-
bor mladších žaček (šestkový volejbal), 
kde budou obhajovat 7. příčku celkového 
pořadí. Dále budou nastupovat v okresní 
soutěži trojkového volejbalu a doplňovat 
mladší žáky v okresní soutěži smíšeného 
družstva šestkového volejbalu. Tréninky 
mladších žákyň vede každé pondělí a čtvr-
tek od 16.30-18.00 trenérky Šárka Sonn-
ková a Eva Blahutová.

STARŠÍ ŽACTVO A KADETI

Hráči a hráčky se zúčastní okresní 
soutěže smíšeného družstva šestkového 
volejbalu a okresní soutěže čtverkového 
volejbalu. Kromě těchto soutěží budou 
Dominik Dorociak a Tomáš Garba nastu-
povat v rámci hostování za Green Volley 
Beskydy v krajském přeboru starších žáků 
a v celostátní soutěži Český pohár starších 
žáků. Kadeti doplní v 1. polovině sezóny 
družstvo mužů v okresní soutěži. Na jaře 
v případě otevření soutěže Moravskoslez-
ský pohár máme v plánu tuto kategorii do 
této soutěže přihlásit. Kadeti dle rozvrhu 
ve škole a možnostech dojíždění trénu-
jí v pondělí od 17.30-19.00, ve čtvrtek 
od 16.30-18.00 nebo v pátek od 18.00-
19.30.

Kluci narozeni v letech 2002-2005 nevá-
hejte a v případě zájmu přijďte mezi nás 
posílit chlapce VK Raškovice. Těšíme se 
na Vás !!!

KADETKY

Po dlouhých 7 letech se podařilo ote-
vřít v Raškovicích kategorii kadetek, které 
se budou snažit navázat na úspěchy těchto 
v minulých letech. Naše nadějné družstvo 
kadetek bude hrát krajský přebor Morav-
skoslezského kraje a doplňovat družstvo 
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žen v okresní soutěži. Děvčata trénují 2x 
týdně, v pondělí od 17.30-19.00 a ve čtvr-
tek 16.30-19.00 pod vedením hlavního 
trenéra Honzy Sonnka v počtu 11 hráček. 
Doplňkové dobrovolné tréninky se budou 
konat v průběhu sezóny ještě v pátek od 
18.00-19.30 a 1x týdně ráno-kompenzace. 
Věříme, že dívkám elán, zdraví a stoupající 
výkonnost vydrží po celou letošní sezónu. 

POZVÁNKA DO VÍCEÚČELOVÉ HALY V RAŠKOVICÍCH NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ 

ROZPIS UTKÁNÍ KRAJSKÉHO PŘEBORU KADETEK

Ne 13.10. 9.00-14.00 VK Raškovice-VKB Frýdlant n/O  A   (přeloženo z 12.10.2019)

So 19.10. 9.00 – 14.00  VK Raškovice – VKB Frýdlant n/O  B (přeloženo z 8.2.20

Ne 3.11. 9.00 – 14.00  VK Raškovice – TJ Sokol Frýdek-Místek  B 
 (přeloženo z 2.11. 2019)

So 17.11. 10.00 – 15.00  VK Raškovice – Valašské Meziříčí  (přeloženo z 28.10.2019)

So 23.11. 9.00 – 14.00  VK Raškovice – KV Kopřivnice

So 22.2. 10.00-15.00  VK Raškovice – TJ TŽ Třinec  (přeloženo z 9.11.2019)

Ne 8.3. 9.00-14.00  VK Raškovice -VK Karviná (přeloženo ze 7.3.2020)

So 21.3. 10.00-14.00  VK Raškovice-TJ Frenštát p/Radh. B

ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE MUŽŮ- Začátky utkání v 17.00 nebo v 18.00

4. 10. 2019, VK Raškovice – TJ Sokol Mosty 

18. 10. 2019, VK Raškovice – SK Metylovice 

17.4. 2020 VK Raškovice – TJ Sokol Nýdek

15.5. 2020 VK Raškovice – TJ Sokol Palkovice

2.6. 2020 VK Raškovice – TJ Sokol Staříč

ROZPIS UTKÁNÍ SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

Čt 3.10. v 16.00 – okresní soutěž-trojky

Ne 13.10. v 9.00 – krajský přebor ml. žáků 

Pá 18.10. v 18.00 – okresní soutěž-čtverky 

Ne 19.10.v 9.00 – okresní soutěž-šestky 

So 23.11 9.00 - okresní soutěž-šestky 

Ne 1.12. v 9.00 – Barevný minivolejbal 
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ASPV – TERMÍNY CVIČENÍ

Volejbalový klub sdružuje také klub asociace sportu pro všechny, který v průběhu 
sezónu organizuje cvičení pro ženy a cvičení pro rodiče s dětmi. Z důvodů rekonstrukce 
ZŠ Raškovice budou tato cvičení probíhat do konce 
roku 2019 v náhradních prostorách.

Cvičení pro ženy i muže Pilates s Dájou se koná 
každé úterý v prostorách mateřské školky na Praž-
mě od 18.30 - 19.30 hod.. Toto cvičení již vede řadu 
let Dája Holečková. Na toto cvičení je nutná rezer-
vace, neboť počet míst je v náhradních prostorách 
omezen. V případě zájmu volejte: 603 517 747. 

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku s Han-
kou vede každý čtvrtek od 15.30 - 16.30 hod ve 
víceúčelové hale Hanka Felcmanová. Zahájení 
od 10.10.2019. V případě zájmu přijďte nebo vo-
lejte na č. 773 602 272

NOVINKY: Veškeré informace o dění VK Raš-
kovice, z.s.  můžete najít na www.vkraskovice.cz, 
na sociálních sítích Instagram @vk_raskovice a na 
facebookové stránce @VkRaskovice.  
       

Za VK Raškovice Honza a Šárka Sonnkovi
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TENISOVÝ ODDÍL TJ SOKOL
PRAŽMO-RAŠKOVICE 

V předchozím vydání zpravodaje 
jsme všechny spoluobčany informovali 
o úspěšném dokončení rozšíření an-
tukové hrací plochy dvorce č.2 k datu 
1. května 2019, kdy započala letní an-
tuková sezona na kurtech sportovního 
areálu. Dále jsme v průběhu letních mě-
síců vybudovali nové oplocení zmiňo-
vaného areálu a pokračovali v projektu 
výchovy mladých tenistů, který spočívá 
v zajištění startu smíšených družstev mi-
nitenisu, babytenisu a mladšího žactva 
v krajských soutěžích SmTS, organizaci 
přidělených mládežnických turnajů a ve-
dení tréninkových jednotek tenisu. Aktu-
ální stav mládežnické členské základny 
tenisového oddílu tvoří 24 tenistů ve 
věkovém rozmezí 5-12 let. Tato činnost 
oddílu je realizována díky podpoře níže 

uvedených sponzorů, kterých si velmi 
vážíme a tímto jim děkujeme za obdrže-
né fi nanční prostředky.

Nejmenší tenisté (5-7 let) se na mi-
nidvorci zábavnou formou seznamují 
se základy tenisu a úderovou technikou 
odehrání míče. Minitenis kategorii oddílu 
tvoří: Pálenič Vojtěch, Vykoukal Vilém, 
Ruprechtová Izabela, Ručková Anna, Še-
besta Jan, Václavíková Anna a Kusynová 
Florentýna.

Kategorii babytenis (8-9 let), která 
utkání hraje již na klasickém dvorci le-
tos reprezentovali v krajských soutěžích 
smíšených družstev jen čtyři naši tenisté 
a i ti museli být často nahrazováni ještě 
mladšími. Výsledky tomu taky odpovídaly. 
V soutěžích dosáhli z 60 utkání pouze 5 
výher, Jurga Tobiáš (3x zvítězil ve dvou-
hře), Dömény Alex (1x dvouhra) a společ-
ně tato dvojice zvítězila v jedné čtyřhře. 
V příštím roce tato kategorie bude dopl-
něna těmi nejstaršími z minitenisu a pev-
ně věříme v jejich lepší celkové umístění.

Mladší žáci (10-12 let) letos poprvé 
startovali ve své kategorii. S loňskými 
nabranými zkušenostmi z babytenisu 
si proti většinou starších hráčů a hrá-
ček nevedli špatně a z 45 utkání zvítě-
zili 11krát. Bonková Stela zvítězila (3x 
dvouhra), Rusňák Adam (2x dvouhra), 
Klanica Jakub, Popelka Jan, Bonková Ema 
(všichni 1x dvouhra). Dvojice Klanica Ja-
kub, Rusňák Adam zvítězila 2x ve čtyřhře 
a jednu čtyřhru vyhráli také sestry Ema 

obec Pražmoobec Raškovice

Trénink minitenistů z 10. června 2019. Zleva: 
Šebesta Jan, Vykoukal Vilém a Ručková Anna.
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a Stela Bonkové. Další ročník vzhledem 
k dosaženému vyššímu věku našich te-
nistů ve stejné kategorii předpokládáme 
výsledky ještě lepší.

Významnou sportovní tenisovou akcí 
mladších žáků byl dvoudenní tenisový 
turnaj ve dvouhře a ve čtyřhře RAŠKO-
VICE OPEN konaný ve dnech 31. 8. - 1. 
9. Turnaje se ve sportovním areálu s an-
tukovými dvorci zúčastnilo celkem 28 te-
nistů (15 dívek a 13 chlapců). Dvouhru 

dívek vyhrála Ines Řeřuchová z Havířova, 
čtyřhru ovládla dvojice Ellen Pavlišová 
(TK Slavia Orlová) - Valerie Polčáková 
(TK Na Dolině). Vyvrcholením toho-
to tenisového svátku bylo utkání fi nále 
dvouhry chlapců, kdy o vítězi po 3 hodi-
nách hry rozhodl až tie-break ve třetím 
rozhodujícím setu. Z vítězství se nakonec 
po velkém obratu radoval Tobiáš Horský 
z Olomouce, který zdolal Dariuse Germa-
lu z Prahy. Oba tenisté spolu nastoupili 

Utkání smíšených družstev mladšího žactva v Ostravě ze dne 26.5.2019. Zleva: Šebestová Lucie, 
Bonková Stela, Popelka Jan, Rusňák Adam, Klanica Jakub, Jurga Šimon (TJ Sokol Pražmo-Raš-
kovice), Vaňková Barbora, Kleiblová Alice, Sušeň Jakub, Böhm Daniel, Novák Matyáš a Hon 
Filip (TJ Baník Ostrava OKD).

Utkání smíšených družstev mladšího žactva v Raškovicích ze dne 9.6.2019. Zleva: Rusňák 
Adam, Pálenič Štěpán, Klanica Jakub, Bonková Stela a Ema (TJ Sokol Pražmo-Raškovice), 
Dohnal Adam, Uhlíř Jiří, Mikulka Tomáš, Knobel Victoria, Valová Ela a Čunek Štěpán (TJ MEZ 
Vsetín).
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i do turnaje čtyřher chlapců a zaslouženě 
ho vyhráli. Solidního výsledku z našich te-
nistů dosáhl Jakub Klanica, který se v pa-
vouku dvouhry chlapců probojoval mezi 
nejlepších 8 hráčů turnaje, ve čtyřhře se 
spoluhráčem Oliverem Fričem z Vratimo-
va dosáhl dokonce na semifi nále.

Posledním letošním organizovaným 
turnajem u nás byl BABYTENIS OPEN, 
konaný v sobotu 28. září. Zúčastnilo se 15 
tenistů (13 hochů a 2 děvčata). O pořadí 
umístění v turnaji informuje níže uvedená 
tabulka.

Konečné pořadí turnaje BABYTENIS OPEN Raškovice 2019:

1. Samuel Serafi n TJ TO Sokol Stará Bělá

2. Jonáš Syryčanský TK DEZA Valašské Meziříčí

3. Šimon Valkovič TC Biocel Vratimov

4. Petr Divín TK Zašová

5. Karolína Endlová TJ Baník Ostrava OKD

6. Karolína Holmanová Family Tennis Ostrava

7. Matyáš Žáček TK Na Dolině

8. Tobiáš Jurga TJ Sokol Pražmo - Raškovice

9. Viktor Lang Beskydský tenisový klub Frýdlant n. O.

10. Antonín Soročin Tennis Hill Havířov

11. Richard Novák TK Zašová

12. Petr Gola TK Na Dolině

13. Alex Dömény TJ Sokol Pražmo - Raškovice

14. Matyáš Pekárek TJ Sokol Pražmo - Raškovice

15. Adam Pečinka TJ MSV Studénka

Všechny dosažené výsledky smí-
šených družstev i turnajové pavouky 
jednotlivců konaných v Raškovicích 
všech věkových kategorií je možné vy-
hledat na internetových stránkách Čes-
kého tenisové svazu www.cztenis.cz 

nebo na stránkách tenisového oddílu 
www.sokolraskovice.estranky.cz. 

Sportu zdar, tenisu zvlášť. 

tenisový oddíl TJ Sokol Pražmo-Raškovice
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Raškovická fotbalová sezóna 2019 - 2020
Vážení spoluobčané, dovolte, aby-

chom vás krátce seznámili s činností 
fotbalového klubu v novém soutěžním 
ročníku 2019 – 2020 ve všech našich ka-
tegoriích, počínaje muži a konče našimi 
nejmenšími, přípravkou.

Celá sezóna je pro nás specifi cká, pro-
tože v průběhu měsíce července se začalo 
s rekonstrukcí fotbalového hřiště a kabin 
v našem sportovním areálu v Raškovicích, 
a to hlavně díky Obci Raškovice, která se 
výrazně na rekonstrukci podílí.

Rovněž díky vstřícnosti Obce Nošo-
vice a jejího vedení, které patří sportov-
ní areál v Nošovicích, jsme se dohodli, 
že pro družstvo mužů bude v letošním 
ročníku našim domácím stánkem jejich 
hřiště v Nošovicích. Kromě mužů hrají 
předzápasy jednotlivých utkání naši do-
rostenci ve spojeném družstvu Raškovi-
ce/Nošovice (lze realizovat v okresních 
soutěžích).

Naši žáci a celá přípravka díky vstříc-
nosti vedení ZŠ a MŠ Morávka budou 
celou podzimní sezónu jako domácí hři-
ště využívat sportovní areál u školy na 
Morávce k mistrovským utkáním i k tré-
ninkovým jednotkám. Jednu tréninkovou 
jednotku týdně tam trénují také naši muži.

Sportovní stránka našeho fotbalu
Letošní fotbalová sezóna je pro náš 

fotbal trošku zvláštní a mnohem nároč-
nější, než byly sezóny předchozí.

Díky Obci Raškovice dochází v sou-
časné době k celkové rekonstrukci hlav-
ního fotbalového hřiště a částečné rekon-
strukci fotbalových kabin.

V oblasti sportovní máme v krajských 
a okresních soutěžích celkem 4 družstva. 
V krajských soutěžích hrají muži, v okres-
ních soutěžích dorostenci, starší žáci v ka-
tegorii 6+1, mladší žáci v kategorii 6+1 
a mladší přípravka. Chlapci v kategorii 
mladší žáci jsou však věkově ještě v kate-
gorii starší přípravky a své soutěžní utkání 
hrají vlastně proti starším chlapcům.

Jak si tedy naši sportovci v jednotli-
vých soutěžích vedou.

Začneme našimi nejstaršími 
– muži

Pro letošní sezónu jsme se po jednom 
roce vrátili do skupiny C I.B třídy.

Vzhledem k rekonstrukci sportovního 
areálu v Raškovicích nemají muži, kde 
hrají mistrovská utkání (hřiště v Nošovi-
cích) toto hřiště k dispozici na tréninky, ale 

Hřiště před rekonstrukcí

Hřiště na Morávce
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pouze na něm hrají mistrovská utkání. Dal-
ším jednáním se nám podařilo dohodnout 
tréninky jednak na hřišti v Nižních Lhotách 
a jednak na menším hřišti u Základní školy 
a mateřské školy na Morávce.

Hodnocení prozatímního 
podzimu 2019 očima trenéra 
Zdenka Skotnice

Po přípravném období přišly na řadu 
mistrovská utkání. Nutno dodat, že po 
7 odehraných utkání nemůže být bohu-
žel nikdo v klubu spokojený. Sice jsme 
dotáhli pár příchodů některých hráčů, 
ale pracovní povinnosti některým nedo-
volují odehrát více než 4/5 utkání v této 
podzimní části. Další věcí, která nám 
brání v pravidelném sbírání bodů, jsou 
neustálá zranění některých našich opor. 
Například Slavík má poraněné koleno, 
Uher trhlinu ve stehenním svalu, Mach 
dlouhodobý zápal plic, Novák potrhané 
vazy v kotníku, Bednárek poraněné tří-
slo, Žáček bolavé oba kotníky a Janošec 
natažený stehenní sval. Někteří se prů-
běžně uzdravují, jiní zase bohužel zraní. 
Jako v amatérském fotbalu do jednotli-
vých utkání zasahují pracovní povinnosti 
jednotlivců. Letos se toho sešlo opravdu 
hodně. Pracovně je mimo kapitán Kacíř 

a i další hráči (Procházka, Špadt, Lukosz 
atd.).

V průběžné tabulce se nyní nacházíme 
na 12. místě se ziskem 4 bodů a celkovým 
skóre 12:20. Na první pohled je jasné, 
kde nás tlačí bota, a to hlavně v obranné 
fázi týmu, kde neustále dostáváme góly 
po individuálních chybách jednotlivců. 
Nezbývá nám nic jiného než poctivě tré-
novat a spoléhat na uzdravení některých 
našich opor, které jsou důležité pro po-
třebný posun v tabulce. Zbývá nám ještě 
6 zápasů do konce podzimní části a je 
třeba uhrát co nejvíce bodů, abychom 
neměli na jaře záchranářské starosti.

Příchody a odchody v podzim-
ní části sezóny

Mezi příchody patří: Novák Radomír, 
Špadt Martin, Procházka Martin a Csa-
pai Matěj kteří obnovili sportovní kariéru, 
z dorostu se vrátil z Dobré Adámek To-
máš a ze Starého Města Lukosz Tomáš.

Naopak odešli Slavík Pavel, který má 
dlouhodobé zranění kolena, Kacíř Ondřej 
(přerušení kariéry v Raškovicích) z pracov-
ních důvodů do jara práce mimo náš kraj, 
přestup Mikysky Michala do futsalu v České 
Lípě a někteří již ukončili aktivní činnost 
Blahuta Dominik, Vítek Petr a Šimek Michal

Tabulka po sedmém podzimním kole
1. Hnojník  7  7  0  0  17:5     21
2. Oldřichovice  7  5  0  2  14:10     15
3. Inter. Petrovice  7  4  1  2  20:12     13
4. Staříč  7  4  1  2  23:19     13
5. Záblatí  7  4  1  2  16:12     13
6. Nýdek  7  4  1  2  19:18     13
7. Věřňovice  7  4  0  3  15:13      12
8. Horní Suchá  7  3  0  4  14:17        9
9. Vendryně  7  2  2  3  19:20        8
10. Petřvald  7  2  1  4  14:15        7
11. Sedliště  7  2  0  5  14:14        6
12. Raškovice  7  1  1  5  12:20        4
13. Mosty  7  1  1  5    7:17        4
14. Loko. Petrovice B  7  1  1  5  12:24        4
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Dorost
Po velmi špatné loňské sezóně, došlo 

k největším změnám u dorosteneckého 
družstva. Novým trenérem se stal bývalý 
hráč Luboš Krella a pomáhají mu Hon-
za Šigut a Honza Rusek. Vzhledem k již 
zmiňované rekonstrukci hřiště v Raškovi-
cích a po možnosti spojení mládežnických 
družstev v rámci našeho okresu, jsme se 

dohodli s vedením SK Nošovice – Lhoty, 
že v letošní sezóně budou naše doroste-
necké týmy spojeny a domácí utkání bu-
dou hrát jako předzápasy družstva mužů 
Raškovic na hřišti v Nošovicích v dresech 
týmu Nošovic. Tým dorostu prošel radi-
kální obměnou, a jsme rádi, že se také 
vrátili hráči, kteří nebyli spokojeni s mi-
nulým vývojem předvedené hry dorostu.

Dosavadní tabulka po 7. kole
1. Mosty  7  6  1  0  38:9     19
2. Nýdek  7  6  0  1  23:12     18
3. Jablunkov  7  4  2  1  39:11     14
4. Návsí  7  4  2  1  21:11     14
5. Hukvaldy  6  4  1  1  18:14     13
6. Vendryně  6  3  0  3  16:11       9
7. Tošanovice  6  3  0  3  22:18       9
8. Oldřichovice  7  2  2  3 5: 8       8
9. Kozlovice  7  2  2  3  17:22       8
10. Sedliště  7  2  1  4  14:31       7
11. Hrádek/Milíkov  6  2  0  4  19:29       6
12. Raškovice  7  1  1  5  14:40       4
13. Písek  7  0  2  5  10:21       2
14. Čeladná  7  0  2  5    6:25       2

Starší žáci
Družstvo starších žáků stejně jako 

v minulých sezónách vede ještě aktivní 
hráč našich mužů Richard Feike s pomoci 
Jaroslava Konečného. Jistě budou chtít 
se svými svěřenci obhájit dvě vítězství 
v okresním přeboru v kategorii 6+1, což 
se mu v dosavadní části podzimní soutěže 
celkem vede. Rozhodující bude zřejmě 
utkání s Baškou.

Soutěžní sezóna začala s nástupem 
školního roku.

V prvních utkáních se vystřídali tito 
hráči:

Stříž Adam, Stříž Vilém, Namyslo Pa-
trik, Hrabec Petr, Švrček Rostislav, Jeník 
Petr, Ochman Šimon, Ochman Vojtěch, 

Foldyna Robin – ten nastupoval i za náš 
dorost, Gardoš Jakub, Dorociak Dominik 
a Miketa Robin.

Zahájili jsme vítězně na Hukvaldech. 
Celkově Hukvaldy - Raškovice 6:8 (3:6). 
Střelecky se v tomto utkání zaskvěl Robin 
Foldyna jako autor 6 branek. Další 2 bran-
ky přidal Jakub Gardoš

K dalšímu soutěžnímu utkání nastou-
pili naši žáci na hřišti u ZŠ Morávka a po-
razili svého soupeře z Návsí výrazným 
rozdílem, Raškovice - Návsí 14:2 (5:0).

Opět se střelecky ukázal Robin Foldy-
na střelec celkem 7 branek a o další bran-
ky se podělili Ochman Vojtěch 3, Jeník 
Petr 2, Gardoš Jakub a Ochman Šimon.

K dalšímu utkání zajížděli naši žáci 
do Janovic, kde si udělali malou střelnici 
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a 
výsledkem byl debakl domácích, Jano-

vice – Raškovice 0:17 (0:8)
Střelecky se opět zaskvěl Robin Fol-

dyna autor 9 branek. Další branky po-
stupně přidali Jeník Petr celkem 4, Miketa 
Robin, Gardoš Jakub,. Ochman Šimon 
a Ochman Vojtěch.

V následujícím utkání v týdnu odjeli 
naši bez brankáře do Tošanovic a výsle-
dek se bohužel dostavil. Střelec Robin 
Foldyna dal sice dvě branky, ale my jsme 
dostali celkem tři a to domácím stačilo 
na na vítězství, které pro nás znamenalo 
první porážku v soutěži, Tošanovice – 
Raškovice  3:2 (2:1)

V doposud posledním utkání jsme na 
domácím hřišti na Morávce porazili do-
sud neporaženou Bystřici výrazně 5:1. 
O naše branky se podělili Robin Foldy-
na 2x, Petr Jeník, Jakub Gardoš a Šimon 
Ochman.Raškovice - Bystřice 5:1 (2:1)

O naše branky v prvních pěti kolech 
se doposud podělili tito hráči: 

Robin Foldyna 26, Petr Jeník 7, Ja-
kub Gardoš 5, Vojta Ochman 4, Šimon 
Ochman 3 a Robin Miketa.

Snímek z posledního utkání proti Bystřici

Dosavadní tabulka při nestejném počtu odehraných utkání
1. Baška  4  4  0  0  50:1     12
2. Raškovice  5  4  0  1  46:12     12
3. Bystřice  4  3  0  1  31:10       9
4. Hukvaldy  4  2  1  1  24:15       7
5. Metylovice  5  2  1  2  26:35       7
6. Čeladná  3  2  0  1  20:3       6
7. Tošanovice  3  2  0  1  11:8       6
8. Lučina  5  1  0  4  13:39       3
9. Návsí  5  1  0  4    9:37       3
10. Janovice  5  1  0  4    9:57       3
11. Dobratice  3  0  0  3    5:27       0

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků trénují Ja-

roslav Konečný s Martinem Michnou 
a Karlem Machem. Tenhle tým po minulé 
vítězné sezóně ještě v kategorii starších 
přípravek reprezentoval okres Frýdek-
-Místek v turnaji vítězů okresů v Bolati-
cích, kde odehráli skvělé zápasy. Na tom-
to turnaji se nepočítají body ale vstřelené 
branky týmu a jednotlivých hráčů. Jsme 

rádi, že absolutním vítězem všech okresů 
byl vyhlášen náš hráč Marek Michna za 
18 vstřelených branek.

Kluci po uplynulé sezóně věkově po-
stoupili do kategorie mladších žáků a hra-
jí už na polovinu fotbalového hřiště, což je 
pro ně fyzicky náročnější. S ohledem na 
výsledky to však zvládají bravurně. Pře-
jeme jim spoustu fotbalových úspěchů.
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Letní fotbalové soustředění 2019, přípravka TJ Pražmo-Raškovice
Předposlední týden 

letních prázdnin se 
pro Raškovickou líheň 
mladých fotbalistů nesl 
v duchu přípravy na 
nový ročník fotbalové 
sezóny. Pro tuto příle-
žitost jim tým trenérů 
připravil již druhý roč-
ník fotbalového kempu, 
který se konal na oblí-
beném místě v Kunči-
cích pod Ondřejníkem.

Oproti loňskému 
roku jsme museli dobu 
trvání kempu navýšit 
na celý týden, protože 
nadšení, chuť se zlep-
šovat a trávit spolu 

Tabulka po pěti kolem s nestejným počtem utkání
1. Dobrá  6  5  0  1  54:7     15
2. MFK FM A  5  4  0  1  42:14     12
3. Třinec  4  4  0  0  33:5     12
4. Frýdlant  6  4  0  2  34:17     12
5. Raškovice  4  3  1  0  35:13     10
6. Nebory/Smilovice  4  3  0  1  24:5       9
7. MFK FM C  5  3  0  2  31:16       9
8. Sedliště  3  3  0  0  16:2       9
9. Lučina  6  3  0  3  26:29        9
10. Bukovec  4  2  0  2  21:13        6
11. Dobratice  3  0  0  3    5:27       0

V současné sezóně se skládá sestava 
z těchto hráčů: 

Petr Jeník, Jakub Gardoš, Patrik Na-
myslo, Rostislav Švrček, Matěj Ručka, Ro-
bin Miketa, Marek Šrubař, Jan Popelka, 
Albert Vykoukal, Daniel Strnadel, Viktor 
Mach, Adam Rusňák, Matěj Audi a Ber-
nard Železník.

Start do letošního ročníku se našich 
nejmladším podařil, přestože všechna 

utkání hrají a na podzim budou hrát na 
hřištích svých soupeřů.

Dosavadní výsledky letošní sezóny 
s tabulkou
Raškovice - Písek 13:0 (5:0)
Raškovice - Bukovec 8:5 (0:0)
Hukvaldy - Raškovice 5:5 (4:2)
Brušperk - Raškovice 3:9 (2:3)
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několik dní bylo od našich kluků jedno-
hlasné. Pro tuto příležitost jsme opět vy-
brali penzion Krkoška, který nám vyšel 
maximálně vstříc. Tak jako vloni jsme 
byli nadmíru spokojeni, starali se o nás 
jako o vlastní. Tréninkové jednotky pro-
bíhaly v areálu základní školy, kde jsme 
měli dostatek místa a možností poctivě 
se připravovat. K dispozici jsme měli 
čerstvě jak pokosený travnatý povrch, 
tak i universální hřiště s umělým povr-
chem. Letošního kempu se zúčastnilo 
21 hráčů a 5 členů trenérského štábu, 
což je na vesnický oddíl velice hezké číslo 
a jistě příslib do budoucna. Mladí fot-
balisté zde absolvovali 14 tréninkových 
jednotek, o jejichž kvalitu a pestrost se 
starali všichni zúčastnění trenéři. Vyšel 
nám i čas na překvapení, kterým bylo 

navštívení aquaparku v nedalekém Fren-
štátě. To nám všem doplnilo energii do 
dalších tréninků a klukům udělalo veli-
kou radost. V dnešní elektronické době 
je radost vidět pohromadě tolik dětí, 
které baví pohyb, a byli jsme velmi rádi, 
že se nenašel nikdo, kdo by porušil zákaz 
elektroniky.

Celé týdenní soustředění proběhlo 
velice hladce, všichni jej zvládli ve zdraví 
a dobré náladě.

Jak jsme slyšeli od dětí, už se těší opět 
za rok, na 3. ročník, takže nám nezbývá 
nic jiného, než opět obětovat týden do-
volené a udělat těmto fotbalovým nadě-
jím radost.

Tým koučů: David Šindler, Martin 
Janoušek, Karel Mach, Radomír Novák, 
Radim Bulko

Nová fotbalová sezóna 2019-2020
Tak nám začala nová fotbalová sezó-

na a první kolo se odehrálo v Brušperku. 
Soupeřem nám byly týmy domácího Bru-
šperku, a to dívčí tým a tým chlapecký. 

V prvním zápase jsme se střetli s děvčaty, 
které srdnatě bojovaly, ale výhru našeho 
celku 14:2 odvrátit nedokázaly. Naši kluci 
předváděli pěkný fotbal, plný nádherných 
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kombinací. Přesto přišli i chvilky, kdy jsme 
ztratili koncentraci, a soupeř trestal.

Ke druhému utkání jsme nastoupili 
proti klukům z Brušperku. I ti kladli urči-
tý odpor, bojovali, ale tlaku a kombinaci 
našich kluků neodolali. Zápas rozhod-
čí ukončil za stavu 27:5. Škoda že nám 
v letošní sezóně chybí stabilní gólman, 
ale pokud budeme hrát pohledný fotbal 
a dodržovat základní fotbalové pravidlo 
(dát víc gólů, než soupeř), budeme i my 
jakožto trenéři spokojeni. Myslím, že 

v tomto utkání bylo na co koukat, byly 
vidět pohledné, přesně, a hlavně myšlen-
kové dobře zvládnuté akce. 

Druhé kolo fotbalové ligy mladších pří-
pravek se konalo v nádherném areálu fot-
balového klubu ve Starém Městě. Počasí 
k nám bylo přívětivé, a i díky tomu a práci 
pořadatelů se odehrálo bez jakýchkoliv 
problémů. Náš tým vinou nemoci přišel 
o dva hráče a díky nízkému počtu hráčů 
to bylo oslabení citelné. I proto jsme se 
rozhodli natrvalo zabudovat do našeho 
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Několik fotografi í z průběhu stavby.

Kabiny pro hráče

Nyní pár řádků k úpravě fotbalového hřiště a fotbalových kabin
V průběhu měsíce července byla za-

hájena stavba rekonstrukce fotbalového 
hřiště i s úpravami fotbalových šaten.

Generálním dodavatelem stavby je 
fi rma Spolstav Konstrukt s.r.o. z Vyšních 
Lhot. Celá stavba by měla být ukončena 
ještě v letošním roce.

V následujícím roce budeme pečo-
vat o trávník a připravíme jej na novou 
fotbalovou sezónu 2020 – 2021, proto 

jarní sezónu dohrají muži a dorost v No-
šovicích.

Současně s hlavní plochou se snažíme 
vytvořit na tréninkovém hřišti podmínky 
pro trénování a následná mistrovská utkání 
v jarní části této sezóny pro naše nejmenší.

Fotbalové hřiště bude vybaveno dre-
nážním systémem a systémem zavlažo-
vacím pro případ dostatečné vlhkosti 
i v letních měsících.

týmu dalšího klučinu, který věkem spadá 
do mladší kategorie.

V prvním utkání nás čekal soupeř 
z Hnojníku. Kluci opět ukázali, že fotbal 
hrát umí, využívali celý prostor hřiště 
a soupeřovu obranu převážně překoná-
vali pěknou kombinační hrou. Výsledek 
22:5 byl pro soupeře možná až trošku 
krutý, neboť nehrál špatný fotbal.

V druhém utkání jsme nastoupili pro-
ti domácímu Starému Městu. Kluci opět 
předvedli svou hru, bylo vidět, jak se fot-
balem bavili a i díky tomu byl výsledek 
29:3 velmi krutý k soupeři, který nehrál 
špatný fotbal a místy nás i zatlačil, nebo 

zahrozil z rychlých brejků. Ty byly ob-
zvláště nebezpečné.

Na závěr bych chtěl jenom říct, že nás 
trenéry ani tak výsledek zápasů nezajímá, 
ale jde nám o předvedenou hru. A já mu-
sím konstatovat, že je krásné vidět, jak to 
kluky baví a jak u té hry přemýšlejí.

Děkujeme všem klukům za dosavadní 
účast a předvedené výkony, rodičům za 
ochotu cestovat a organizátorům za su-
per zvládnuté kolo. 

Sportu zdar a fotbalu zvláště. Tým trenérů: 
David Šindler, Martin Janoušek
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Hříčky přírody
Kromě samotné rekonstrukce hřiště 

si s námi zahrála i příroda. V druhé po-
lovině srpna při letních deštích a větrech 
nám silný vítr převrátil obě střídačky 
pro hráče. Takže kromě nového hřiště 
a opravených kabin budeme mít i nové 
střídačky, ze kterých snad budou odchá-
zet naši budoucí soupeři se svěšenými 
hlavami po každém našem domácím 
utkání.

Samotné hřiště
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Pozvánka 
Počet osob, o které je pečováno 

v domácím prostředí, se každý rok zvy-
šuje. Nejen tyto osoby, ale i ti, kteří o ně 
pečují, si zaslouží pozornost a pomoc. 

Péče o seniora nebo člověka se sní-
ženou soběstačností je velmi náročná, 
a to nejen fyzicky, ale také psychicky. 
Důležitým faktorem pro poskytování 
kvalitní domácí péče je také podpora 
pečujících od profesionálů. Chápeme 
tyto potřeby, a proto 31. října Charita 
Frýdek-Místek pořádá  akci „Den pro 
pečující osoby“, která proběhne v Dob-
ré v prostorách Základní školy Dobrá. 

Akce pečujícím nabídne bohatý pro-
gram plný praktických ukázek a také 
přednášek. Naši pracovníci ukáží jak 
polohovat na lůžku, hygienu u ležících 

osob, základy rehabilitace, kterou lze 
provádět doma nebo nácviky a ukázky 
s kompenzačními pomůckami. Zamě-
říme se také na problematiku dávek 
pro pečující a co dělat, když se senior 
nedokáže podepsat. 

K zhlédnutí bude také výstava po-
můcek k péči nebo ukázky aktivizačních 
činností, které lze provádět v domácím 
prostředí.

Vstup na akci je zdarma.

Mgr. Jana Opluštilová
Charita Frýdek-Místek

F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
www.charitafm.cz

Děkujeme, že jste dočetli až 
tady a dozvěděli se pár informa-
cí o činnosti fotbalového oddílu 
v Raškovicích.

Přejeme Vám všem krásný 
podzim a v dalším čísle budeme 
opět informovat o dění v našem 
klubu. Předpokládáme, že vý-
sledky našich sportovců nás i Vás 
potěší a snad i hřiště a fotbalo-
vé kabiny již budou těsně před 
dokončením nebo již úplně do-
končené.

Za fotbalový klub předseda Martin Michna, tajemník Ing. Jan Legerský 
a všichni naši trenéři, funkcionáři a dobrovolní pracovníci.
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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

Tradiční promítání 
a přednášky na Prašivé:

• 16. října od 18 hodin - „Normální je DAROVAT 
KREV“ - přednáší odborníci z FN Ostrava-Poruba

• 20. října v 10 hodin - akce „Nejen s kočárky na 
Prašivou“ - více na: www.KocarkyNaVrcholy.cz

• 2. listopadu od 18 hodin - „Cestování se ŽENAMI 
a BEZ“ - promítá poutník Marek Šalanda

• 20. listopadu od 18 hodin - „Svět focený DRO-
NEM“ - promítá přední český fotograf Radim Kolibík

• 7. prosince od 18 hodin - „BHÚTÁN - země hřmí-
cího draka“ - promítá cestovatel Rádia Impuls 
Jirka Kolbaba

• 18. prosince od 18 hodin - „SEVERNÍ KOREA“ 
- promítá kameraman České televize Stanislav 
Solánský

 ... a další akce již pro Vás připravujeme...
Poznámka: veškeré akce na Prašivé jsou na bázi dob-
rovolného vstupného, které je věnováno na obnovu cha-
ty Prašivá. Více o projektu obnovy naleznete na webu 
http://www.chataprasiva.cz/partneri/projekt--vzkriseni-
chaty-prasiva-/. Všem děkujeme za podporu.  

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše chata Prašivá     www.ChataPrasiva.cz
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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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 Pražmo 
7.10. – 17.12.   pondělí, úplní začátečníci 
     (18:00 – 19:00) 
9.10. – 19.12.  středa, mírně pokročilí 
     (18:00 – 19:00) 

    11.10. – 20.12.         pátek, začátečníci -   
          pokračování    
          (16:00 – 17:00)  

11 týdnů, 1x týdně po 60 minutách, cena 1650,- 
 

Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, tel: 608 608 159 
Více o mně na Doučuji.eu 

 

 

 

 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 
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prvního krajského setkání hasičských praporů

14. 9. 2019 ve Frýdku-Místku (Fotogalerie)



                                                         

Sbor Dobrovolných hasičů Raškovice 

Vás Zve 
na 

    Raškovickou procházku s LAMPIÓNY 
 
 

         
 
    

Pátek  8. Listopadu 2019 
ONDRÁŠ– HASIČÁRNA 

                                                   
       Program:  16:30 hod.: sraz za Ondrášem příprava na procházku 
                                  - pokud přijedete autem, můžete jej nechat u Ondráše my                   
                                               Vás po ohňostroji převezeme zpět pro Vaše vozy  
                16:45 – 16:55hod.: rozsvícení lampiónů 
 17:00 hod.: zahájení procházky s hudbou na trase: 

- Ondráš -Základní škola a půjdeme po chodníku 
-  Základní škola -Adámkova vila a stále po chodníku 
- Adámkova vila – Ferak ještě stále po chodníku 
- Ferak - Hasičská zbrojnice už po silnici 
- Můžete se přidat kdekoli cestou 

                18:15 - 19:00 hod.: příchod k  Hasičárně 
          - možnost občerstvení - zahřátí 
        
                         Zakončení procházky malým  
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