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Obecní úřad Raškovice Raškovice, 7. 9.2020

Oznámení  
o době a místě konání voleb

Starosta Obce Raškovice v souladu s § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů 

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se uskuteční v pátek 
dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 
3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je Kulturní středisko v Raškovicích s následujícím 
rozdělením:
volební okrsek č. 1  (přízemí)          
volební okrsek č. 2  (1.poschodí)         

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

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

5. Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních důvodů do-
stavit osobně k volbám a chce volit, bude mu umožněno na 
jeho požádání volit do přenosné urny. V případě zájmu volej-
te na tel. č. 558 692 220, v den voleb na tel. č. 725 113 933 nebo 
723 093 537.

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

Doba prázdnin a dovolených je u konce. Doufám, že jste načerpali spoustu síly 
a elánu do podzimního období a dalšího boje s koronou. 

Tak, jak se zdálo, že pomalu končí její vý-
skyt, tak vidíte, že to není úplně pravda.

Jenom tedy krátce, protože to slyšíme 
všichni denně v médiích, prosím, dodr-
žujte hygienické návyky, noste roušky, 
i když nejsou všude podmínkou.

Na stránkách obce je aktualizovaná map-
ka a grafy pozitivně testovaných v celém 
Moravskoslezském kraji, kterou dostává-
me od krizového řízení Magistrátu města 
Frýdek-Místek.

Naše, ale i okolní obce nemají k dnešní-
mu dni, kdy  píšu tento úvodník, pozitivně 
testovaného žádného občana.

Určitě jste si všimli, že se dokončily práce 
na nadstavbě základní školy, kde jsme 
1. září přivítali prvňáčky a jejich rodiče 
v krásných nových třídách. 

Tady chci ještě jednou popřát všem žá-
kům naší školy hodně štěstí a studijních 
úspěchů.  Chci poděkovat paní ředitelce 
Mgr. Haně Kachtíkové za skvělou or-
ganizaci závěrečných stavebních prací, 
a všem těm, kteří se podíleli v posledních 
dnech prázdnin na úklidu a stěhování do 
učeben, tak abychom mohli 1. září při-
vítat žáky.  

I nová stavba školky se blíží ke zdárnému 
konci. Doufejme, že i zde 1. října přivítá-
me v nových učebnách nové žáky. 

Na závěr vás chci pozvat všechny voliče 
k říjnovým volbám, popřát vám, abyste 
prožili zbytek léta a krásný podzim v kli-
du a pohodě. 

Jiří Blahuta
starosta

MOŠTOVÁNÍ  OVOCE
Český zahrádkářský svaz Raškovice provádí opět moštování ovoce v moštárně 
umístěné za kulturním střediskem. Moštování nutno předem telefonicky objednat:

p. Miroslav Rzehaczek 606 808 561
p. Josef Slanina  722 028 357
Cena je 4,-Kč/litr, pro členy zahrádkářského svazu 3,-Kč/litr.
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ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ
MUDr. Marie Mácová s.r.o., dětská lékařka
Ordinační doba PLDD MUDr. Marie Mácová s.r.o. od 1. září 2020 do odvolání, 
změny z důvodu trvající horší epidemiologické situaci a dle doporučení KHS:

Všichni, i akutně nemocní pacienti, jen po telefonické domluvě na tel.č.

733685195!!!

Raškovice:  Po a Pá       8-11h poradna,            11-14h pro nemocné
                       St:                  8-12h poradna,          13-16h pro nemocné
Morávka:      Út a Čt         8-10h poradna,           10-12h pro nemocné

VÝZVA – termín pro podání žádostí o poskytnutí 
dotace na rok 2021:  do 6.11.2020
Obec Raškovice bude sestavovat roz-
počet na rok 2021 do konce roku 2020, 
proto vyzýváme všechny organizace, aby 
doručily na obecní úřad vyplněnou žá-
dost o poskytnutí dotace na rok 2021 
dle vzoru, který je zveřejněn na interne-
tových 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 vyúčto-
vání finančních dotací na rok 2020 
k 27.11.2020 

Iva Šostá, účetní

Připomínáme
•  poslední sobotní svoz popelnic v letošním roce byl 19. 9. 2020
•  od 1. 10. 2020 jsou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden ve čtvrtek
•  splatnost místního poplatku za odpady je 31. 10. 2020
•  pokud rodiče k 31. 10. 2020 nezaplatí poplatek za odpad za své nezletilé dítě, bude 

nedoplatek převeden na rodiče a oni se stávají dlužníky.

ODPADY, ODPADY, ODPADY …

ShROMAžďOVACÍ MÍSTO

Letní provoz od 1.4.2020 – 31.10.2020:

• provozní doba:                            každý pátek             9:00   – 11:30 hod.
                 13:00     – 18:00 hod.
      každou sobotu             8:00   – 11:00 hod.
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Biologicky rozložitelný 
odpad – jak ho likvidovat
na sběrném dvoře pro obce Raškovice 
a Pražmo jsou umístěny kontejnery na 
biologicky rozložitelný odpad. Do těchto 
kontejnerů můžete odevzdávat takovýto 
odpad ze svých zahrad (nikoliv sadů, luk, 
remízek apod.). Jedná se zejména o listí, 
trávu, kuchyňské nevařené zbytky, drob-
né větve a pařezy. VĚTVE MUSÍ BÝT 
NAKRÁCENY, PAŘEZY PAK ZBA-
VENY KOŘENŮ, ABY NEZABÍRALY 
PŘÍLIŠ MNOhO MÍSTA. V opačném 
případě nebude tento odpad přijat.

Zároveň Vás žádáme, abyste preferovali 
kompostování kompostovatelného odpa-
du na svých zahradách. Za tímto účelem 
máte mnozí z Vás k dispozici dotované 
kompostéry. 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.

Sběrná místa na separovaný odpad:

„u Fojtíků“

„u BD č.p. 343 - 344“                

„Folvark“

„u BD 519 - 520“
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Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní
Mnozí z nás považují 

pojmy jako ekologie, spole-
čenská odpovědnost, nebo 
ochrana životního prostředí 
za něco moderního a líbivé-
ho, s čím přicházejí eko-nad-
šenci v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, 
ochranou přírody se lidé 
začali zabývat už v průběhu 
19. století, sice nepoužívali 
termíny „ekologie“ a „spo-
lečenská odpovědnost“, 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 po-
škodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na 
svých panstvích zřizovat přírodní re-
zervace, kde bylo zakázáno hospodařit 
a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným 
územím v Česku a zároveň i nejstarší pří-
rodní rezervací v Evropě je Žofínský pra-
les, který byl vyhlášen již roku 1838 na 
panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen 
s vyhlašováním chráněných území, je po-
třeba dělat víc. Firmy při svém provozu 

přemýšlejí, jak ušetřit ener-
gie, nejen z důvodu ekono-
mických, ale také proto, aby 
šetřily ubývající přírodní 
zdroje. V kancelářích svítí 
úsporné světelné zdroje, bu-
dovy dostaly zateplení, řada 
firemních materiálů zůstává 
jen v elektronické podobě, 
tiskneme jen to, co je oprav-
du důležité.

Stejně odpovědně se 
chovají i města a obce. Re-
kultivují zanedbané plochy, 
ze svých rozpočtů přispívají 

na zachování linkových autobusů a vlaků, 
nahradily veřejné osvětlení za úspornější 
světla, podporují místní firmy, motivují 
spoluobčany k důslednému třídění od-
padů. Recyklace může pro obce zname-
nat důležitou úsporu. Zatímco netříděný 
odpad musí obec předat specializované 
firmě, která si nechá za jeho likvidaci dob-
ře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení 
nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektro-
zařízení a jejich následná recyklace se 
vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž 
opětovně využít materiály a šetří přírodní 
zdroje. Druhotné suroviny získané z recy-
klace jsou levnější než nová těžba. Navíc 
recyklace zamezí úniku škodlivých látek 
(například rtuti ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dal-
ších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který v Čes-
ké republice vytváří hustou síť sběrných 
míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob 
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. 
Díky tomu ušetří Raškovice finanční pro-
středky, které bychom jinak museli utratit 
na likvidaci nebezpečných odpadů.
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

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

m
yslím

eekologicky

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

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Prázdniny v Lesnímu 
klubu Jasánek

Možná si říkáte, že o letních prázdni-
nách žádná školka přece není ?

A ta naše přece jen byla. Letos se náš 
lesní klub Jasánek rozhodl nabídnout 
kromě letních příměstských táborů také 
červencový provoz. Školka poskytla dě-
tem od pondělí do středy letní program 
a rodiče toho rádi využili. Přišli jak stálí 
kamarádi z Jasánku, tak i noví, kteří na-
stoupili na jaře nebo se chystají nastoupit 
v září. Také školáci z naší školní party Ja-
san k nám rádi zavítali. No parta to byla 
skvělá a užili jsme si sluníčko i déšť. Příro-
da ubrala zelené a přidala plody. Letos byl 
dostatek vody, vše rostlo a oceňovalo slu-
neční paprsky. Borůvky, jahody, bylinky 
nám les nabízel spolu se stínem a ptačími 
áriemi. Děti s úžasem pozorovaly beruš-
ky, mravence, hady i dokonalou proměnu 
motýla a nechaly se inspirovat při hrách 
a společném tvoření.

Na letním táboře v červenci nás pohlti-
la cestománie. Procestovali jsme všechny 
kontinenty- Evropu, Asii, Afriku, Ameriku, 
Austrálii i Antarktidu. Umíme pozdravit 

Jasánci informují
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jazykem cizích zemí a poznáme některé 
vlajky. Nakoukli jsme do neobvyklých 
zvyklostí rozmanitých národů a nechali 
se fascinovat tím, jak různí lidé na Zemi 
žijí. Cestovali jsme letadlem, autobusem, 
autem i lodí a šťastně se vrátili domů.

V srpnu se otevřela týdenní škola ma-
gie, kde se mohl každý stát čarodějem 
ovládajícím pět elementů. Kouzla a čáry 
však žádají notnou dávku fantazie a spo-

lupráci s nevšedními bytostmi různých 
světů jako jsou třeba skřítci, draci, víly... 
Je třeba mít oči dokořán a naslouchat, 
mnohá kouzla jsou stále kolem nás, moc-
ná čarodějka příroda je činí den co den. 
Létání na koštěti je príma zábava, ovládat 
kouzelnou hůlku už není taková legrace. 
Ale vše jsme zvládli a složili zkoušky. Přišli 
jsme na to, že vše spolu souvisí a spolu-
pracuje a aby vše sloužilo ku prospěchu 
všemu živému, je zapotřebí šestá esence 
a tou je Láska.

V srpnu příroda přechází od mladého 
bujení a kvetení do jiné krásy - je to období 
zralosti, vše dozrává a sílí. 

Naše zahrádka v Jasánku si zavolala 
o péči a stejně jako v červenci i v srpnu 
jsme se sešli ke společné práci na ní. Sami 
vše nezvládneme a potřebujeme vzájem-
nou a pozitivní spolupráci. Tátové, mámy 
i děti přiložili ruku k dílu. Společnou prá-
ci je třeba společně oslavit a najít čas na 
radost a užívání si. A tak jsme se sešli 
u společného ohně na Dožínkovém veselí, 
k dobrému slovu, jídlu i pití.

Dny se krátí a prázdniny skončily. Je 
čas se vrátit na námi vyšlapanou cestu do 
Jasánku. Naše děti opět vyrostly o pořád-
ný kousek a my s nimi.

Tak ahoj léto a zase za rok !
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Léto ve škole obrazem…
Milí čtenáři, jelikož doba je v posledním čase velmi hektická, co platí dnes, již ne-

platí zítra… nepřinášíme žádné informace o plánovaných skutečnostech, neboť ty se 
mohou rychle změnit, jen co se rozjede nový školní rok.

CO TEDY URČITĚ PLATÍ?

Ale minimálně obrazem se 
s vámi chceme podělit o to, co 
všechno se ve školních zařízeních 
Raškovice událo během letních 
dní a i nadále pokračuje k zdár-
nému konci.

Podzimní prázdniny: Čtvrtek 29.října až pátek 30.října 2020

Vánoční prázdniny:

středa 23.prosince 2019 
– neděle 3.ledna 2021
Vyučování začne 
v pondělí 4.ledna 2021.

Vydání pololetního hodnocení čtvrtek 28.ledna 2021

Pololetní prázdniny: Pátek 29.ledna 2021

Jarní prázdniny 1.března – 7.března 2021

Velikonoční prázdniny: Čtvrtek 1.dubna 2021

Ukončení vyučování v druhém pololetí Ve středu 30.června 2021

Hlavní prázdniny:
Od čtvrtku 1.července 
do úterý 31.srpna 2021

Období školního vyučování 2021/2022 Začne ve středu 1.září 2021

Zápis do 1. tříd úterý 20.dubna 2021

Zápis do MŠ 14. a 15.5.2021
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Budova školy základní se rozrostla 
o III.patro, ve kterém jsou od 1.září umís-
těny 1.třídy A,B,C. Součástí je i velká mo-
derní učebna, nové sociální zařízení a ve-
likánská chodba pro odpočinkové aktivity. 
Celé patro, ačkoli je nejvyšší, je současně 
bezbariérové díky výtahu. Učebny i kabi-
nety jsou vybaveny moderním nábytkem 
i moderní počítačovou technologií. Patro 
bylo budováno ve spolupráci se zřizova-
telem obcí Raškovice z dotačního titulu 
Ministerstva financí na rozvoj kapacit škol 
a práce na něm probíhaly celý rok. S do-
vybavením nábytku přispěla také obec 
Pražmo v částce 200.000,-Kč.

Zde stejného dotačního titulu jsou rea-
lizovány rovněž tři odborné učebny, dílna, 
cvičná kuchyně a skleník, jež by měly po 
dokončení prací sloužit k posílení výuky 
polytechnických předmětů. V těchto míst-
nostech byla zhotovena nová elektroinsta-
lace, v dílnách jsme odkryli 200 let starou 
podlahu, bohužel poklad jsme neobjevili. 
Ve cvičné kuchyni došlo k přeložení vody, 
koupi nové kuchyňské linky s vícero pra-
covišti, skleník zaznamenal nové nátěry, 
rozsvítil se světly a přibylo také topení, 
aby květiny, natož děti, v zimě nemrzly.

V areálu mateřské školy vyrostla za let-
ní měsíce patrová budova, v níž probíhají 
dokončovací práce a měla by být velmi 
záhy otevřena. Z dotace MMR přibudou 
dvě nové třídy pro účely mateřské školy. 

Velké poděkování patří zřizovateli, 
obci Raškovice, za vynaložené úsilí při 
podání dotací, zpracování dokumentace 
a potřebných potvrzení. A určitě nema-
lou finanční spoluúčast. S přibývajícím 
počtem dětí a žáků a rozvíjejícím se tren-
dem obce jsou to však velmi výhodně 
a určitě efektivně investované peníze do 
budoucna.

Děkuji panu starostovi 
J. Blahutovi za celoletní sta-
vební spolupráci a hlavně 
provozním zaměstnancům 
školy za vysoké pracovní 
nasazení při znovu otevření 
školních prostor po staveb-
ních pracích a připravenou 
školu pro rozjezd nového 
školního roku.

Ve fotogalerii na konci 
zpravodaje se můžete s po-
stupnými změnami sezná-
mit.

Mgr. Hana Kachtíková
     ředitelka školy
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Poutavé články našich kronikářů

Sto let od úmrtí Josefa Skotnice
(1. 3. 1876 – 9. 10. 1920)

Mezi  významné rodáky obce patří 
sochař Josef Skotnica, od jehož úmrtí 
uplynulo letos l00 let. Narodil se v rodině 
raškovického stolaře a majitele pily Anto-
nína Skotnici, jako nejstarší syn, jenž měl 
tento podnik převzít. Víc než o obchodní 
záležitosti se však Josef zajímal o řezbář-
ství a otec jej dal do učení  na odbornou 
dřevařskou školu ve Vrbně pod Pradě-
dem. Tam získal základy umělecké práce 
se dřevem.  Posléze své dovednosti rozví-
jel v pražské sochařské a řezbářské dílně 
Josefa Krejčíka. Touha po uplatnění na 
dráze umělecké narazila na otcův nesou-
hlas, ale přesto začal studovat ve Vídni na 
uměleckoprůmyslové škole a v roce 1904 

absolvoval ví-
deňskou akade-
mii výtvarných 
umění. „Jeho 
tvůrčí horlivost 
byla vyzname-
nána přiznáním 
speciální školní 
ceny a odměně-
na stříbrnou me-
dailí jako cenou 
dvorní“ uvedl 
v absolventském 
diplomu jeho 
učitel Karel Kud-
mann. Medaile 
byla nejvyšším vyznamenáním akademie, 
udělovaným jednou za tři roky.

Během studií se Skotnica mimo jiné stal 
autorem soch Historie a Pedagogika pro 
budovu místeckého gymnázia. Pro spoři-
telnu, rovněž v Místku, vytvořil plastiky Pil-
nost a Spořivost. Jejich umístění je zacho-
váno dodnes. K dalším jeho významným 
dílům patří např. reliéfní  práce „ Oběť „, 
zachycující smrt Jana Husa nebo sousoší „ 
Obětování Izáka“, jehož majitelem se stal 
Jan, hrabě z Harrachu.

Po ukončení studií Josef Skotnica hledal 
uplatnění doma, ale nakonec přijal místo 
profesora na odborné škole pro dřevářský  
průmysl v polském Zakopaném, kde vy-
učoval figurální řezbu. Tam se také oženil 
se spisovatelkou Mářou Ostravickou – 
Moškořovou ze Starého Města.

K jeho dílu patří řada dřevořezeb, re-
liéfů, plaket, bust a soch, z nichž některé 
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Tři stopy zbojníka Ondráše v Raškovicích
V životě Ondráše ( 13. 11. 1680 – 1. 4. 

1715 ), nejslavnějšího slezského zbojní-
ka, a jeho druhů měla naše obec také své 
místo, jak to potvrdí následující vyprávění 
z dávné minulosti. Není divu, vždyť jeho 
rodná obec Janovice je jedna z nejbližších 
hraničící s místní částí Baščica, pojmeno-
vané po potoku tekoucím z Kyčery do 
Bašky. Po tehdejší důležité vojenské cestě 
z Vyšních Lhot přes Raškovice a Janovi-
ce mnohokrát Ondráš kráčel ještě před 
zbojničením s rodiči na raškovické nebo 
lhotské fojtství. 

Vyprávění o zbojníkovi uvádíme for-
mou pověstí, které vycházejí ze zápisů 
kronikářů, historiků, mnohdy přikrášle-
ných ústními legendami přenášenými 
z generace na generaci. Za všechno by 

se „nedala dát ruka do ohně“, jak praví 
známé rčení.

jsou inspirovány také lidovou tvorbou 
a kulturou zdejšího kraje.

Nám nejbližší památka na významného 
rodáka se nachází ve skalickém kostele, 
pro který vytvořil sochy na bočních oltá-
řích.

Sochaře do devadesátých let minu-
lého století připomínala pamětní deska 
na budově bývalé národní školy. Nový 
majitel objektu při jeho celkové opravě 
desku demontoval. Je doposud uschována 
v hasičské zbrojnici.

Nevítaná návštěva v raškovickém loveckém zámečku 
V 17. století  vládli frýdeckému panství 

Oppersdorfové z polského Hlohova. Po-
slední  potomek tohoto rodu Jan Jiří III. 
postavil v Raškovicích lovecký zámeček 
na Zlani a zřídil v jeho okolí oboru. Záme-
ček byl panstvem využíván jako letní sídlo 
a místo loveckých radovánek. Po smrti 
zmíněného hraběte v roce 1651 přešlo 
Frýdecko do vlastnictví rodu Pražmů z Bíl-
kova a Chudobína. Jejich država se původ-
ně nacházela na Bílovecku, v Odrách a ve 
Studénce. Tolik krátce z historických údajů.

Právě raškovický zámeček se stal cílem 
pozornosti Ondráše ze tří důvodů. Chtěl 

vyprostit svého otce z vězení na hukvald-
ském hradě , potrestat krutého správce 
frýdeckého zámku Prchlíka a samozřejmě 
dosáhnout  nějakého finančního a hmot-
ného zisku.

Dlouho zbojníci pečlivě pozorovali 
dění na Zlani a čekali na vhodný okamžik 
přepadení. Ten nastal v den, kdy byl na 
zámečku nejmenší počet služebnictva 
a ozbrojené stráže.

Ondráš vnikl do zámku v přestrojení, 
nikým nepoznán. Předstoupil před ne-
příjemně překvapený hraběcí pár a hned 
začal nekompromisně vyjednávat s Fran-
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Ondrášova chýše   
Život zbojníků byl dobrodružný a ve-

lice nebezpečný. Většinou se ukrývali 
v horách, v zimě se museli často uchýlit 
pod střechu. Vyprávělo se, že v našem 
blízkém okolí měli tři skrýše: v Raškovi-
cích, ve Vyšních Lhotách a v Sedlištích. Ta 
naše, čp. 69, se nachází v dolní části obce, 
při silnici na Skalici. Její stáří se odhaduje 
na 300 až 350 let. Je to typická vesnická 

dřevěnka rozdělena průchozí chodbou na 
dvě poloviny. Zajímavou částí skrýše je 3 
m hluboký sklep. Právě v něm se Ondráš 
a jeho druzi ukrývali. Zřejmě také sloužil 
jako sklad potravin a zde rovněž schová-
vali uloupené zboží.

V současnosti je chaloupka využívána 
k rekreačním účelům. Díky pečlivé údržbě 
majitelů zřejmě ještě nějaký čas přežije.

tiškem Vilémem Pražmou, který byl díky 
vzteku na pokraji infarktu. Neměl však 
na vybranou, nabitá bambitka před jeho 
obličejem ho donutila k podřízení se On-
drášovým požadavkům. Musel nejdříve 
podepsat dokument obsahující propuš-
tění Ondrášova otce z vězení, poté glejt, 
který nařizoval vyplatit frýdeckému pur-
krabímu Prchlíkovi 25 ran lískovou holí. 
Následovalo vyplacení 100 zlatých za ot-
covo utrpení a odebrání šperků oběma 
manželům. Zatímco hrabě předával své 
prsteny v hlubokém rozhořčení, hraběnka 

své klenoty podávala Ondrášovi se šibal-
ským úsměvem, protože urostlý a hezký 
zbojník jí byl sympatický a celou událost 
považovala za zpestření poklidného šlech-
tického života.

Následně nechal Ondráš vyvést z ma-
štale tři koně, dva muži  jeli na Hukvaldy, 
třetí do Frýdku, aby doručili na daná místa 
dokumenty k vykonání spravedlnosti.

Než Ondráš opustil zámek promluvil 
před hrabaty o mnohých křivdách, jež 
páchali jejich úředníci na prostém lidu 
a vyžádal si příslib nápravy.
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Účast zbojníků na tancovačce v Zábavě 
K svému přežití potřebovali zbojníci 

pravidelný přísun potravin. Pracně mu-
seli hledat jejich zdroje. Soustřeďovali se 
na místa, kde jich mohli nalézt ve větším 
množství. Vybrali si mimo jiné hospodu 
Zábava. To byl jeden z nejstarších hos-

tinců v širokém okolí. Budova  sloužila 
také jako úřední objekt místního hamru, 
později papírny. 

Ondráš rozhodl uskutečnit návštěvu 
v den konání tancovačky. Zbojníci se roz-
dělili na dvě skupiny, jedna hlídala vstup 
do hospody a postarala se o zásoby, druhá 
s Ondrášem vnikla do sálu. Ondráš po-
ručil muzikantům zahrát sólo a do kola 
vzal samotnou šenkýřku. Zatímco zvesela 
tančili, někteří zbojníci prováděli „inven-
turu“ sklepa a spíže. Když byla skladba 
dohrána a dílo zdárně dokončeno, zboj-
níci s bohatou nadílkou svěžím tempem 
Zábavu opustili. Marné bylo lamentování 
hostinského a jeho paní.

Kronikáři obce: Anežka a Jiří Nitrovi  

Léto v naší Adámkové vile…
Chtěli bychom se podělit o čas, který trávíme v našem domově, když nemůžeme 

přijímat návštěvy díky Covid-19.

POSEZENÍ U hARMONIKY, ZPÍVALO SE A gRILOVALO…

Domov se zvláštním režimem 
Raškovice– Adámkova vila 
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SMAžENÍ VAJEČINY NESMĚLO ChYBĚT, PŘÍPRAVA BYLA PEČLIVÁ…

COž TAKhLE SI DÁT LANgOŠE… NÁS 
PROSTĚ NIC NEZASTAVÍ, KDYž JE 
ChUť VELIKÁ…

I MUžI MAJÍ SVÉ DNY, A KDYž JE 
hONÍ MLSNÁ NA POŘÁDNÝ BŮČEK, 
TAK TO PROSTĚ NEJDE ZASTAVIT… 
ACh TA DIETA…..
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gULÁŠOVÉ hODY NESMĚLY TAKÉ ChYBĚT, A TAK SE POD KOTLÍKEM
ZATOPILO A gULÁŠEK SE PĚKNĚ UVAŘIL…

A NAKONEC PRÁZDNIN SLADKÁ TEČKA… KÁVIČKA SE ŠLEhAČKOU A POhÁR…
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MŠE POD ŠIRÝM NEBEM BYLA TAKÉ ÚžASNÁ…

A JINAK SI STÁLE hRAJEME,

 VYRÁBÍME A NEZLOBÍME…
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Kultura
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Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě 
 

Antonín Dvořák  

 

R U S A L K A 
 

 

OPERA 
 

PÁTEK 20. LISTOPADU 2020 
ODJEZD AUTOBUSU OD ONDRÁŠE V 17:00 HODIN 

 
CENA VSTUPENKY 

288,-Kč +  jízdné 
 

VSTUPENKY V KNIHOVNĚ RAŠKOVICE 
 

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

 
UZÁVĚRKA PŘEDPRODEJE 12. 11.  2020 
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Sportovní rubrika

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
Činnost VK Raško-
vice o prázdninách

Během července, 
v měsíci, kdy v jsme 

v předchozích sezónách odpočívali, jsme 
pro naši volejbalovou mládež z Raškovic 
uspořádali 4 turnaje v beach volejbale 
pod názvem RAŠKO-BEACH-OPEN. 
Během těchto čtyř turnajů se na kurtu 
vystřídalo celkem 24 hráčů a hráček VK 
Raškovice. Na každém turnaji si hráči lo-
sovali svůj čtyřčlenný tým, kterému dle 
své fantazie dali také název. 

Po ukončení série turnajů jsme vyhlásili 
nejlepší 3 hráče a tým s nejlepším názvem. 

Pořadí hráčů:
1. Tereza Smítalová
2. Matěj Kohut
3. Ludmila Hlisnikovská

Nejlepší název týmu:
PROČ NÁZEV – Tomáš Garba, Ven-

dula Ožanová, Klára Klanicová, Alžběta 
Hlisnikovská 

Celkové výsledky si můžete přečíst na 
www.vkraskovice.cz.

Cvičení jógy v Raškovicích
Od pondělí 14. září 2020 otevíráme 

nové kurzy jógy. Vybrat si můžete od 
začátečníků až po pokročilé. Také zpátky 
zařazujeme oblíbený kurz Jóga se sau-
nou a nezapomínáme ani na ty, které 
bolí záda. Pro takové je tady kurz s ná-
zvem Jóga a páteř. S námi v našich kur-
zech si protáhnete a zpevníte své tělo, 
naučíme vás jak se dostat do psychické 
pohody a jak pozitivně naladit svou mysl.

Pro ty kteří by se chtěli zdravě, chut-
ně a vegetariánsky stravovat a neví jak 
na to, tak právě pro ně je tu v sobotu 
19.9.2020 od 9:00 do 18:00 hodin 
kurz s názvem KUChYŇ JE ZÁZRAČ-
NÁ LABORATOŘ. V tomto jednoden-
ním kurzu se při praktických ukázkách 
naučíte jak na to :-).

učitelé jógy KARAKAL
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Volejbalové soustředění pro starší žactvo, kadetky 
a juniorky 

VK Raškovice proběhlo v termínu 
17.8. - 21.8. 2020 v areálu antukových 
kurtů v Raškovicích s noclehem v šatnách 
a přístřešku u technického zázemí. Hrá-
čům a hráčkám v počtu 27 se věnovali 
4 trenéři. Snídaně, svačinky, večeře a pit-
ný režim si hráči s pomocí svých rodičů 
připravovali sami v rámci rozdělených 
služeb, výborné obědy zajistili manželé 

Fojtíkovi ve své restauraci, kterým tímto 
opět moc děkujeme. Během soustředění 
se trenéři snažili připravit kolektiv dívek 
a chlapců nejen na fyzicky a volejbalově 
náročnou sezónu, ale především společ-
nými hrami, pracemi a úkoly na vybu-
dování kolektivu, který si umí pomáhat, 
povzbuzovat se a volejbalem se bavit. 

Volejbalové soustředění mladšího žactva 
které probíhalo každý den od 24.8.-

27.8. opět na antukových kurtech v Raš-
kovicích 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 tré-
nink následujícího dne. Obědy dětem 
a trenérům opět navařili manželé Fojtíko-
vi, byly výborné a děti si porce přidávaly. 
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Velmi děkujeme. Náplní soustředění bylo 
opět budování dobrého kolektivu, který 
je v šestkovém volejbale, jedním z nejdů-
ležitějších prvků a samozřejmě nácvik 

jednotlivých volejbalových dovedností 
jednotlivců i celého družstva. Nechyběly 
koordinační cvičení a protahování=stabi-
lizační cvičení. 
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Plánujme účast na MČR mladšího žactva a v turnajích barevného minivolejbalu. 

Věříme, že se všechny soutěže „rozjedou“ v nastavených termínech, že nám bude 
umožněno trénovat a hrát mistrovká utkání v naší hale, a že svou imunitou, kterou 
získáváme zdravým životním stylem a sportováním porazíme našeho současného 
celosvětového nepřítele. 

Tradiční srpnové turnaje dospělých 
Pohár Jaromíra Vybírala a Memoriál Josefa Saláta byly z důvodů Mimořádných 

opatření KHS Ostrava zrušeny

Soutěže
V sezóně 2020/2021 máme přihlášena družstva VK Raškovice:

•  v okresních soutěžích mládeže – trojkový volejbal, čtverkový volejbal, 
šestkový volejbal

•  v okresních soutěžích mužů a žen
•  v krajských soutěžích mladších žákyň, starších žákyň, starších žáků, kadetek 

a juniorek 

Nábory dětí
Do volejbalového klubu budou probíhat nábory dětí všech věkových kategorií 

v průběhu měsíce září v rámci volejbalové školičky, kde si děti vyzkouší pod vedením 
trenérů náplň volejbalových tréninků. Termíny volejbalové školičky- pondělí 7.9. a 14.9. 
2020 od 15.00 – 16.00 na antukových volejbalových kurtech (v případě deště v hale 
u ZŠ Raškovice) a poté kdykoliv dle telefonické domluvy s p. Sonnkovou, mobil: 732 
241 173. 
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem volejbalovým nad-

šencům za přízeň, vedení ZŠ a MŠ Raš-
kovice, ZŠ Dobrá a ZŠ Morávka za spolu-
práci, děkujeme správcům za spolupráci 
při rezervacích prostor haly a tělocvičen. 
Děkujeme za finanční podporu zejmé-
na obci Raškovice, dále obci Pražmo, 
Krásná a Vyšní Lhoty a všem ostatním 
sponzorům. Děkujeme všem rodičům za 
podporu a přízeň, za pomoc při organi-
zování turnajů, za pomoc s dopravou na 
mistrovská utkání a především za to, že 

podporují své děti v pohybu a v navazo-
vání přátelství v rámci našeho klubu.

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

Za VK Raškovice Šárka Sonnková

Judisté začínají trénovat na bývalém Slezanu – nově 
Beskydský kodokan

Dlouhá výluka ve využití víceúčelové 
haly, způsobená covidem, přinesla velké 
problémy také raškovickým judistům. Od 
května mohli zájemci a závodní tým tré-
novat pouze na malé základně ve Skalici. 
Protože tréninkové časy judistů v hale za-
sahují do doby školní-
ho vyučování, nemohli 
by judisté trénovat ani 
po prázdninách. Napl-
no se tak ukázala po-
třeba vlastního spor-
toviště, kde by klub 
nemusel brát ohled 
na potřeby ostatních 
složek a školy.  Řešení 
nabídl rodič člena klu-
bu a majitel bývalého 
Slezanu pan Vašinka, 
který judistům poskytl 
prostory v bývalé jídel-
ně Slezanu. 

15. let nevyužívaný objekt vyžadoval 
důkladnou očistu a renovaci, které se 
s nadšením a odhodláním zhostili sami 
judisté, jejich rodiče a další příznivci. Pro-
běhly už tři brigády, kterých se zúčastnilo 
136 rodičů. Ti odpracovali 1013 hodin 

Oddíl JUDO
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NOVÝ NÁBOR DĚTÍ PROBÍhÁ OD 3. 9. VžDY V PONDĚLÍ A PÁTEK OD 
16,30 DO 17,30hOD.  VÍCE NA WWW.JUDOBESKYDY.CZ

Stálí členové trénují v pondělí, čtvrtek a pátek od 16,30 do 18,00hod. Každý 
čtvrtek od 16,30 do 17,30 proběhne účelová sebeobrana pro dospělé, která se 
bude střídat s Power jógou.

a při započtení materiálu vytvořili dílo 
za 172400,-Kč. Pro dokončení základní 
údržby však bude ještě zapotřebí hodně 
práce. 

Důležité je, že původní prostor jídelny 
je zaplněn tatami a judisté mohou začít 
trénovat na ploše 15x16m. Natrvalo umís-
těné tatami vytvoří možnost jeho širší-
ho využití ve větším časovém rozsahu. 
Tréninky budou probíhat třikrát týdně. 
Vznikne také možnost individuálního 
tréninku v menších skupinách. V nových 
prostorách bude klub pořádat semináře, 
školení a další akce. Do budoucna klub 
nabídne využití prostor také dalším slož-
kám v obci. Základní i mateřské škole.

V nejbližším období budou upraveny 
prostory pro posilovnu, stolní tenis, mo-
litanové doskokové jámy, šplhadla, cvi-
čení sebeobrany a rodičů s dětmi. Bude 

vybudována kuchyňka a ubytování pro po-
třeby pořádání tréninkových soustředění.

Krizové období nám paradoxně při-
neslo posun v dlouhodobé perspektivě 
klubu v obci. Raškovice jsou od samého 
počátku velmi úspěšnou základnou. Za 
to vděčíme především neskutečné vstříc-
nosti raškovických rodičů a příznivců, ale 
také významné podpoře, které se nám 
dostává od vedení obce. Vynasnažíme se, 
abychom tuto podporu zužitkovali pro 
zdravou výchovu co největšího počtu 
dětí. Uděláme vše pro dosažení význam-
ných sportovních úspěchů, které budou 
propagovat obec Raškovice.  

Luděk Kubíček, předseda

Pro vybavení nových prostor hledají 
judisté dárce nepotřebného nábytku 

a sportovního zařízení.



27

                      www.raskovice.cz                 9/2020

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abychom vás 
seznámili s novinkami ve 
fotbalových kruzích v Raš-
kovicích.

Stejně jako u všech ostatních sportov-
ních odvětví, tak bohužel i ve výkonnost-
ním fotbale se již v březnu se rozhodlo 
o ukončení všech soutěží.

Během doby od zákazu společného 
sportování až do nedávné doby se naši 

fotbalisté připravovali sa-
mostatně v rámci svých 
možností. Již v průběhu 
měsíce června jsme se 
začali připravovat na no-
vou sezónu, kdy se situace 
okolo nákazy částečně uvolnila. Trénovat 
naplno a připravovat se na nový soutěžní 
ročník jsme zahájili až po uvolnění všech 
opatření. V té době jsme odehráli několik 
přípravných utkání.

Slovo má nyní trenér mužů Raškovic Zdeněk Skotnica
hODNOCENÍ PŘÍPRAVY MUžŮ TJ PRAž-
MO-RAŠKOVICE PRO PODZIM 2020

K prvnímu tréninku jsme se sešli ve 
čtvrtek 23. 7. 2020 a nutno dodat, že 
všichni byli po nucené pauze COVIDEM 
19 velmi natěšení na start nového ročníku. 
K tréninkům nám slouží dobře připravené 
zadní hřiště v Raškovickém areálu. Nové 
hřiště jde sice pomalu do finále, ale i tak 
budeme muset ještě pár zápasů odehrát 
v Nošovickém azylu.

Co se týká nového ročníku 2020/2021, 
tak snad bude vše v pořádku a neomezí 
nás epidemie jako na jaře tohoto roku. 
Kádr na novou sezónu se nám dost ob-
měnil, a pokud se nám budou vyhýbat 
zranění, určitě dojde ke zlepšení výsledků 
oproti minulému ročníku.

K přípravným zápasům jsme zatím 
vyjeli k oběma okolním celkům hrající 
vyšší soutěž a nutno dodat, že nás tyto 
celky dobře prověřily hlavně v obranné 
fázi. Právě v obranné fázi stále hledáme 
optimální složení. Kvůli pracovnímu vytí-
žení a dovoleným, to je však momentál-
ně složité. V útočné fázi to vypadá velice 
slibně a soupeřům z vyšší soutěže jsme 

nastříleli 5, respektive 3 góly. K prvnímu 
mistrovskému utkání nového ročníku za-
jíždíme do Nýdku a budeme jim tak chtít 
oplatit domácí podzimní prohru v Nošo-
vickém azylu 1:4. Utkání se hraje 16. 8. 
2020 od 17,00 hodin v Milíkově, neboť 
domácí Nýdek rovněž opravuje hřiště. 
V sezóně budeme samozřejmě spoléhat 
na naše věrné fanoušky a společně tak 
chceme TJ Pražmo-Raškovice posunout 
na nejvyšší příčky. 

Raškovický fotbal – podzim 2020.

PŘÍChODY:

Ruml Tomáš (záložník)   
St.Město → Raškovice

Koloničný Roman (obránce)  
Vojkovice → Raškovice

Parma Dalibor (brankář)  
Lískovec → Raškovice

Tobiáš Pavel (útočník)  
Třinec → Raškovice

Křiva Šimon (obránce)  
Čeladná → Raškovice
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NOVÁ SEZóNA 2020 - 2021

Předpokládali jsme, že novou sezónu 
zahájíme již na novém hřišti u nás v Raško-
vicích, bohužel vlivem více negativních udá-
lostí a záležitostí při samotné rekonstrukci 
hřiště a kabin není trávník v takovém stavu, 
že by se na něm mohla hrát utkání dospě-
lých a dorostu. Předpokládali jsme, že opět 
budeme hrát na hřišti v Nošovicích, ale 
administrativním nedopatřením vyšších 
fotbalových orgánů jsme museli zajistit 
domácí hřiště pro podzimní sezónu pro 
mužstvo dospělých v Janovicích. 

Družstvo našich dorostenců ve spoje-
ném mužstvu Raškovice/Nošovice hraje 
předzápasy mužům Nošovic v okresním 
přeboru v Nošovicích.

Mladší žáci a starší přípravka budou 
hrát svá utkání na hřišti doma v Raško-
vicích.

Zahájení kosení nové trávy Současný stav trávníku

NOVÁ fOTBALOVÁ SEZONA ZAČALA PRO NAŠE MUžSTVA 
O VÍKENDU 15. – 16. SRPNA.

ODChODY:

Slavík Pavel (obránce) 
Raškovice→Dobratice

Mach Jindřich (záložník)  
Raškovice→ ???

Uher Vojtěch (brankář)  
Raškovice→Vratimov

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:

25.7.
Dobratice (1.A.)- Raškovice
7:5 (4:2)
(Tobiáš 3x, Kožar a Vojkovský 1x)

1.8.
Lučina (1.A.) - Raškovice
 4:3 (2:0) (Vojkovský, Ruml, Křiva)

8.8. 
Horní Žukov (OP)  - Raškovice
1:7 (1:5)
(Tobiáš 3x, Vojkovský 2x Kožar 
a Bednárek)
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Družstvo mužů
PRVNÍ PODZIMNÍ UTKÁNÍ NÝDEK - 
RAŠKOVICE

Po 9-ti měsíční pauze od posledního mi-
strovského utkání se všichni moc těšili 
zahrát si zase fotbal o mistrovské body. 
Hned v prvním kole nás los poslal do Nýd-
ku, který stejně jako my, má v rekonstruk-
ci fotbalový trávník, proto se zajíždělo 
na náhradní hřiště do Milíkova. Bohužel 
průtrž před zápasem a stálý déšť obě-
ma mužstvům dost stěžoval podmínky 
ke hře.

Nicméně jsme se s podmínkami určitě 
lépe popasovali my, Raškovice. Hned 
od úvodních minut jsme diktovali tempo 
a domácí k ničemu nepouštěli. Vyústěním 
byl gól nováčka v našem dresu, Pavla To-
biáše, který křížnou střelou otevřel skóre 
na 0:1. Na 0:2 zvyšovala svým důrazem 
po rohovém kopu naše stálice, Ondřej 
Kacíř. Do poločasu se ještě znovu tre-
fila naše posila Tobiáš 0:3 a na poloča-
sových 0:4 zvýšil Jan Bednárek. Poločas 
snů, a to jsme ještě spálili další 4 tutové 
šance. Hosté se zmohli pouze na jednu 
nebezpečnou střelu a na červenou kartu 
svého středního obránce, který si spletl 
fotbalové hřiště s kluzištěm.

Při vstupu do druhého poločasu jsme ne-
chtěli nic podcenit a pokračovat v tlaku 
z první půle. To se moc nepovedlo a hra 
se změnila spíše v bojiště a nakopávanou. 
Nicméně jsme to byli opět my, kdo udeřil. 
Na 0:5 pro nás zvyšovala další naše posila, 
obránce Roman Koloničný, který se uvol-
nil na hranici pokutového území a střelou 
k tyči nedal mladému brankáři v brance 
Nýdku šanci. V 60 minutě si vybral jinak 
spolehlivý nováček v naší brance Dalibor 
Parma slabší chvilku, když neudržel tvr-
dou střelu domácích a na dorážku byl již 
krátký, 1:5. Poslední slovo v zápase jsme, 

ale měli opět my. V poslední minutě se 
trefil hezkou střelou z 20 metrů střelec 
Jan Bednárek a upravil tak výsledek na 
konečných 1:6.

Výsledek utkání je výborný, celkově Ný-
dek-Raškovice 1:6 (0:4). O tento výsledek 
se postarala následující sestava:

Parma – Janošec, Kacíř, Koloničný, Juřica 
(72. Feike) – Vojkovský, Kožar, Žáček (60. 
Ruml), Lukosz, Tobiáš (75. Procházka), 
Bednárek

Branky hostů: Tobiáš 2x, Bednárek 2x, 
Kacíř a Koloničný

a nad vším tím dohlížel trenér Zdeněk 
Skotnica.

Po tomto úžasném vstupu do sezóny če-
kalo naše hráče první „domácí“ utkání 
v Janovicích, se kterým jsme v loňské se-
zóně nakonec urvali bod za remízu 2:2.

hODNOCENÍ TRENÉRA DRUhÉhO 
ZÁPASU RAŠKOVICE-PETŘVALD.

V neděli v azylu hřiště v Janovicích jsme 
přivítali houževnatý Petřvald. Nutno do-
dat, že to byl mnohem fotbalovější soupeř 
než Nýdek z minulého víkendu. Utkání 
bylo ze začátku nervózní a hra se přelívala 
z jedné strany na druhou. Uklidnění přišlo 
až po brance našeho Tobiáše v 26. minutě 
utkání. Poté přicházely další šance, ale 
ujala se až ta poslední a to když byl po 
samostatném úniku sražen v pokutovém 
území Tobiáš, který poté i sám penaltu 
proměnil na 0:2. 

V druhém poločase jsme chtěli přidal třetí 
uklidňující gól a uklidnit se tak. Bohužel 
po našich neuvěřitelně spálených šancích 
udeřili hosté. Po levé straně utekl hráč 
hostů a s pomocí tyče procedil míč do 
naší brány 2:1. Drama jsme však nedo-
volili, v rozmezí 5 minut (72./75./77.) 
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Družstvo dorostu
K prvnímu utkání nové sezóny zajíždě-
li naši dorostenci pod vedením trenéra 
Luboše Krelly do Sedlišť. Kádr se doplnil 
o starší žáky, kteří by samostatně nehráli. 
Trenéři dorostu je začlenili do vyšší kate-
gorie a předpokládáme, že to bude pro 
ně přínosem a herně porostou.

V prvním poločase byla hra vyrovnaná. 
Brzy po přestávce však domácí vstřelili 
vedoucí branku. Naši se však nevzdávali 
a v poslední čtvrthodině se jim podařilo vy-
rovnat. Vypadalo to na první bod v soutě-
ži, ale domácím se 4 minuty před koncem 
podařilo strhnout vítězství na svou stranu.

Další utkání mužů v podzimní  
části soutěže I. B. třída, skupina C

Ne     6. 9. 16:30 Raškovice - Záblatí 

Ne   13. 9. 16:00 Inter. Petrovice - Raškovice

Ne   20. 9. 16:00 Raškovice - Vendryně 

Ne   27. 9. 16:00 Raškovice - Oldřichovice 

Ne   4. 10. 15:30 Věřňovice - Raškovice

So 10. 10. 15:00 Řepiště - Raškovice 

So 17. 10. 15:00 Staříč - Raškovice

Ne 25. 10. 14:00 Raškovice - Loko. Petrovice B 

So 31. 10. 14:00 Horní Suchá - Raškovice

So   7. 11. 14:00 Sedliště - Raškovice 

jsme soupeři dali 3 góly a bylo po zápase. 
Nejdříve svůj třetí gól vsítil Tobiáš a poté, 
po samostatném úniku střídající mladíček 
Ruml. Následně opět Tobiáš zvýšil na 5:1 
svým 4-tým gólem v utkání a kosmetickou 
tečku za utkáním dali hosté na konečných 
5:2 pro Raškovice. 

S hrou musíme být spokojeni a dalšími 3 
body do tabulky také. Nyní je třeba zabrat 

v Mostech u Jablunkova a usadit na špičce 
tabulky. Trenér Zdeněk Skotnica.

Výsledek utkání je výborný, celkově Raš-
kovice – Petřvald 5:2 (2:0). O tento vý-
sledek se postarala následující sestava:

Parma – Janošec (76. Liška), Kacíř, Křiva, 
Koloničný (56.Feike), Vojkovský, Kožar, 
Juřica, Lukosz, Tobiáš (79. Adámek), Žá-
ček (73. Ruml)

Sedliště – Raškovice 2:1 (0:0)

Sestava hostů:
Koloničný - Horečka Filip (46´ 
Jeník), Novák (83´ Stříž Adam), 
Ochman Matyáš (78´ Pěgřim), 
Šulc [K], Stříž Ondřej, Pokorný 
(46´Ochman Šimon), Plhal, Ča-
gala, Rozehnal a Staroba. Na stří-
dačce byl ještě připravený Vojtěch 
Ochman.

Branka hostů: Plhal Josef
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Podzimní sezóna okresního přeboru dorostu

Ne     6. 9. 14:00 Raškovice/Nošovice - Mosty

So   12. 9. 16:00 MFK FM - Raškovice/Nošovice

Ne   20. 9. 13:30 Raškovice/Nošovice - Kozlovice

Ne   27. 9. 13:30 Jablunkov - Raškovice/Nošovice

Ne   4. 10. 13:00 Raškovice/Nošovice - Hukvaldy

Ne 11. 10. 12:30 Raškovice/Nošovice - Oldřichovice

Ne 18. 10. 12:15 Návsí - Raškovice/Nošovice

Ne 25. 10. 11:30 Raškovice/Nošovice - Tošanovice

Ne   1. 11. 11:00 Písek - Raškovice/Nošovice

Ne   8. 11. 11:30 Raškovice/Nošovice - Baška

Podzimní část mladších žáků.
Mladší žáci v novém ročníku budou hrávat většinou formou dvojutkání na jednom 
hřišti. V průběhu podzimní části odehrají celkem 11 utkání podle rozpisu.

PÁ    4.  9. 16:30 Raškovice - Frýdlant n.O. 

PÁ    4.  9. 17:30 Raškovice - Janovice 

ÚT    8.  9. 16:30 Lískovec - Raškovice 

ÚT    8.  9. 17:30 MFK FM A - Raškovice 

SO   26. 9. 10:00 Lučina - Raškovice 

SO   3. 10. 09:00 Raškovice - Mosty 

SO   3. 10. 10:00 Raškovice - Nebory/Smilovice

ST 14. 10. 17:00 Raškovice - Hukvaldy 

ST 14. 10. 16:00 Raškovice - Metylovice 

PÁ 30. 10. 15:30 Raškovice - MFK FM B 

PÁ 30. 10. 16:30 Raškovice - Dobrá/Nošovice 

Starší přípravka bude mít své rozlosování připravené až po uzávěrce tohoto vydání. 
Budeme Vás o jejich výkonech a výsledcích informovat v příštím čísle.

Na samotných úpravách a opravách se nepodílela jen dodavatelská firma, ale velmi 
významnou měrou přispěli svou pomocnou rukou současní i bývalí fotbalisté, a to 
mládežníci i dospělí, což dokazují i přiložené fotografie na následující straně.
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Ještě jednou za tyto zrealizované akce 
(rekonstrukce hřiště a okolních pozemků, 
včetně vnitřních úprav sportovních šaten) 
děkujeme panu starostovi Jiřímu Blahutovi 
a zastupitelstvu Obce Raškovice, bez je-
jichž hlavní pomoci bychom nebyli schopni 
tyto velké a zásadní změny zrealizovat. 
Předpokládáme, že v průběhu podzimních 
měsíců dokončíme stavbu nových střída-
ček poničených větrem a deštěm a doladí-
me trávník tak, abychom mohli v jarní části 
sezóny již hrát na vlastním hřišti.

Za výbor TJ Pražmo-Raškovice

Martin Michna
předseda

Milan, Franta a Martin v akci

Království hospodáře 

Trenér přípravky Martin

a jedna z kabin pro fotbalisty
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Právní záležitosti
pro občany

a podnikatele
poradenství, sepisování listin, žaloby, 

smlouvy kupní, darovací,
převody nemovitostí, věcná břemena, 

rodinné právo

Každou středu 15.00 - 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

 

Od září 2020 začínají opět 

Kurzy angličtiny na Pražmě 
pro začátečníky, mírně pokročilé,     

      pokročilé i děti. 
 

Kurz bude trvat 10 týdnů, 1x týdně po 60 min. 

Cena 1500,-, minimální počet účastníků je 3 
studenti. 

Přihlášky posílejte lektorce PhDr. Evě Kalendové na 
e.kalendova@seznam.cz 
Tel. kontakt 608 608 159 
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V neděli 16.8. proběhl od 15 do 18 hodin 
v areálu Kamenitý ve Vyšních Lhotách 
Kulturní den SOPM nejen pro seniory. 
Přes složitou situace ohledně stále se 
měnících nařízení vlády a KHS ohledně 
Coronaviru Covid-19 se akce zúčastni-
lo kolem stovky převážně seniorů obcí 
Sdružení povodí Morávky.

Hlavními hvězdami odpoledne byla ost-
ravská rokenrolová skupina Neo Chess 
Sunny Rock and Roll Band, které se do-
konce podařilo přes častý občasný déšť 
některé účastníky roztancovat .

Akce SOPM
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Přístavba MŠ

Přístavba MŠ zboku

Přístavba MŠ zezadu

fotogalerie ZŠ a MŠ
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Budova ZŠ boční pohled

Budova ZŠ detail

Budova ZŠ čelní pohledy
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Chodby

Původní podlaha v dílnách PřeD

Kabinet Nejvyšší patro ZŠ

SchodištěVýtah
Podlaha v dílnách 
Po rekonstrukci Skleník
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