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    Dne 10.3.2022 proběhlo slavnostní předání symbolických šeků v rámci programu 
Dobrý soused, kde byl obci Raškovice předaný šek ve výši 50 000,--Kč panem presi-
dentem společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. Obec Raškovice 
si nesmírně váží finanční podpory od společnosti Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s. r. o. Finanční částka bude použita na den obce Raškovice 
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

rychlým tempem se 
blíží jaro a s ním i pro-
bouzení přírody. Pro 
zahrádkáře začnou 
pracovní povinnos-
ti s přípravou sadby 
a ošetřováním stromů 
a keřů. K jaru patří ne-
odmyslitelně Veliko-
noční svátky. Nastalo 

rozvolnění a my po dlouhé době může-
me svátky jara uctít pomlázkou. 

Znovu jsme se mohli sejít osobně na vý-
ročních schůzích jednotlivých spolků, 
senioři na svých pravidelných setkáních 
nebo oslavě MDŽ. 

Po dlouhé době mohly také ve víceúčelo-
vé sportovní hale proběhnout oblíbené 
turnaje a zápasy za podpory nejen tre-
nérů, ale teď i fanoušků, kteří vytvořili 
svým povzbuzováním neuvěřitelnou at-
mosféru a vyburcovali sportovce k maxi-
málnímu výkonu. 

Děkuji všem, kteří to v době koronaviru 
nevzdali a stále se sportu věnovali. 
Výsledky své práce nám od počátku roku 
předvádějí ve víceúčelové sportovní 
hale.

Na následujících stránkách se můžete 
seznámit s rozpočtem pro rok 2022, 
který zastupitelstvo obce schválilo na 
únorovém zasedání. Obec opět nemalou 
částkou podpořila naše sportovní kluby, 
organizace, spolky, aby mohly svou 
činnost provozovat. 

O tom, jak využívají finanční prostředky 
vás pravidelně informují ve svých pří-
spěvcích. 

Zpráva k našim projektům

Plynule jsme přešli z roku 2021 do roku 
2022 rozpracovanými projekty Obecní-
ku („Restaurační zařízení se společen-
ským sálem“),  kde práce probíhají podle 
harmonogramu. 

Dále se pokračuje na projektové doku-
mentaci nového chodníku „Komunikace 
pro pěší v rozsahu obecní úřad - kaplič-
ka, část č. I“. Vše probíhá podle harmo-
nogramu. 

Na akci: „Rozšíření parkovacích ploch 
u ZŠ a MŠ Raškovice“ bylo vydáno staveb-
ní povolení. Na projekt „Stavba knihovny 
se síní tradic v Raškovicích“ bylo požádá-
no o stavební povolení. 

Na projekt „Zklidnění dopravy na místní 
komunikaci přes Folvark“ byla podána žá-
dost na silniční správní úřad ke schválení.

Na „Stavební úpravy kulturního domu 
v Raškovicích“ (obřadní síň) a „Volno-
časová zóna Raškovice, 1. etapa dětské 
hřiště“ byla podaná žádost o dotaci. 

Na závěr Vám chci popřát pevné zdraví, 
spoustu slunečních dnů a krásné Veliko-
noční svátky.

Jiří Blahuta, starosta

POŠTA RAŠKOVICE  
– ZMĚNA HODIN  
PRO VEŘEJNOST  
OD 1. května 2022

PO 12:30 – 17:00
ÚT 09:00 – 13:00
ST 12:30 – 16:30
ČT 09:00 – 13:00
PÁ 12:30 – 16:30
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Počet obyvatel Obce Raškovice k  31.12.2021
rok 2021 muži ženy celkem

Narození 10 17 27

Přistěhování 45 49 94

55 66 121

Úmrtí 4                              9  13

Odstěhování 24                                   35 59

28 44 72

Počet obyvatel k 1.1.2021 ……………………………1.973 + 3 cizinci s trvalým pobytem
Počet obyvatel k 31.12.2021 ……………………….. 2.022 + 6 cizinců s trvalým pobytem

Jana Lepíková

ROZPOČET NA ROK 2022

PŘÍJMY
Paragraf Třída Popis Návrh rozpočtu 2022 v Kč

1 Daňové příjmy 32 695 000

2 Nedaňové příjmy 7 205 180

3 Kapitálové příjmy 40 000

4 Přijaté transfery 20 569 020

Příjmy CELKEM 60 509 200

VÝDAJE

Para-
graf

Třída Popis
Návrh rozpoč-
tu 2022 v Kč

1014 5 Ozdravování hosp. zvířat (toulaví psi, útulky) 25 000

1019 5 Ostatní zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 87 000

1032 5 Podpora ostatních produkčních činností 5 000

1037 5 Celospolečenské funkce lesů 50 000

2141 5 Vnitřní obchod - restaurace Obecník 33 500

2141 6 Vnitřní obchod - Obj.býv.hostince-Obecník 40 000 000

2212 5 Silnice a místní komunikace 699 000

2219 5 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 54 100

2219 6 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 15 200 000

2292 5 Dopravní obslužnost 283 000

2310 5 Pitná voda 3 500

2310 6 Pitná voda 500 000

2321 5 Odvádění a čištění odpadních vod 1 000 000
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2321 6 Odvádění a čištění odpadních vod 100 000

3111 5 Mateřská škola 210 000

3113 5 Základní škola 5 432 000

3239 5 Záležitosti zájmového vzdělávání 50 000

3314 5 Knihovna 620 000

3314 6 Knihovna 20 000 000

3316 5 Vydavatelská činnost 165 000

3319 5 Kultura - památník 255 000

3326 5 Místní památky 25 000

3329 5 Ost.záležitosti ochrany památek 200 000

3392 5 Kulturní středisko 175 000

3392 6 Kulturní středisko 2 500 000

3399 5 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 540 000

3399 6 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 300 000

3412 5 Sportovní zařízení v majetku obce-víceúčelová sportovní hala 2 380 000

3412 6 Sportovní zařízení v majetku obce-víceúčelová sportovní hala 2 620 000

3419 5 Ostatní tělovýchovná činnost-TJ, VK, tenis, JUDO,FBC 1 270 000

3419 6 Ostatní tělovýchovná činnost-VK, tenis 4 550 000

3421 5 Využití volného času dětí a mládeže-malí hasiči, apod. 218 000

3429 5 Ostatní zájmová činnost - Klub důchodců,Junák,Rosteme s dětmi 240 000

3511 5 Zdravotní středisko, lékárna 580 000

3612 5 Bytové hospodářství 1 300 000

3612 6 Bytové hospodářství 800 000

3631 5 Veřejné osvětlení 800 000

3632 5 Pohřebnictví - hrobová místa Pražmo 60 000

3639 5 Územní rozvoj 10 000

3639 6 Územní rozvoj 20 000

3721 5 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000

3722 5 Sběr a svoz komunálních odpadů 950 000

3723 5 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad) 1 244 000

3726 5 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biologický) 70 000

3741 5 Ochrana druhů a stanovišť - dotace ZS Bartošovice 5 000

3745 5 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 2 455 000

4350 5 Domovy pro seniory-Komorní Lhotka,Brušperk 30 000

4357 5 Domovy pro osoby se zdrav.postižením a zvl.režimem-Ad.vila 493 500

4379 5 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - charita 10 000

5512 5 Požární ochrana - dobrovolná část 1 200 000

5512 6 Požární ochrana - dobrovolná část 5 800 000

6112 5 Zastupitelstvo obce 1 785 000

6171 5 Činnost místní správy 8 500 000

6171 6 Činnost místní správy 200 000



6

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

6221 5 Humanitární zahraniční pomoc přímá (Ukrajina) 100 000

6310 5 Finanční operace 688 237

6399 5 Platby daní a poplatků 1 950 000

6402 5 Finanční vypořádání minulých let 13 163

Výdaje CELKEM 128 914 000

FINANCOVÁNÍ

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 51 446 161

8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček (-) 6 300 000

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

z paragrafu 1019  87 000

Český zahrádkářský svaz Raškovice 70 000

Český svaz včelařů Dobrá - dar 2 000

Český svaz včelařů Lubno - dar 5 000

Český svaz včelařů Morávka - dar 10 000

z paragrafu 1037 50 000

Myslivecký spolek Raškovice

z paragrafu 3113 5 382 000

Základní a mateřská škola Raškovice - neinvestiční příspěvek

z paragrafu 3239 50 000

Lenka Kovalová - škola jógy KARAKAL

z paragrafu 3329 200 000

Římskokatolická farnost Skalice - dar 150 000

Římskokatolická farnost Morávka 50 000

SALDO

8115 PŘÍJMY-VÝDAJE (zapojení zůstatku fin.prostředků z roku 2021) -23 258 639

Schváleno na 31. zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2022, bod 3/2.
Jiří Blahuta

starosta

Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2022
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z paragrafu 3419 1 270 000

SKP Ostrava - oddíl Judo Raškovice 100 000

TJ Pražmo-Raškovice - fotbal 500 000

VK Raškovice - volejbal 500 000

TJ Sokol Pražmo-Raškovice - tenis 150 000

Demeter-FBC Pražmo - florbal - dar 20 000

z paragrafu 3421 218 000

SDH Raškovice 200 000

Linie radosti - dar 18 000

z paragrafu 3429 240 000

Rosteme s dětmi - lesní klub Jasánek 40 000

JUNÁK - český skaut, Pražmo - dar 20 000

Klub důchodců Raškovice 180 000

z paragrafu 3632 60 000

Obec Pražmo - hrobová místa

z paragrafu 3741 5 000

Záchranná stanice Bartošovice - dar

z paragrafu 4350 30 000

Slezská diakonie - Domov pro seniory Komorní Lhotka - dar 20 000

Domov pro seniory Ondráš, Brušperk - dar 10 000

z paragrafu 4357 493 500

Adámkova vila, domov se zvláštním režimem - dar

z paragrafu 4379 10 000

Charita Český Těšín

z paragrafu 6171 115 000

Svaz měst a obcí ČR 10 000

Statutární město Frýdek-Místek - přestupky 31 100

Sdružení obcí povodí Morávky 50 000

Region Slezská brána 23 900

z paragrafu 6221 100 000

Charita ČR  - pomoc Ukrajině
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ORDINAČNÍ ZMĚNY NAŠICH LÉKAŘŮ
MUDr. Lenka Carbolová, praktický lékař

       13.5.2022    Kongres
23.6. - 1.7.2022    Dovolená

ODPADY, ODPADY, ODPADY …

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Přes letní sezónu od měsíce května do září 2022 budou popelnicové nádoby vyvá-
ženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

•	 28.05.2022	–	sobota	(21.	týden)	 09.06.2022	–	čtvrtek	(23.	týden)

•	 25.06.2022	–	sobota	(25.	týden)	 07.07.2022	–	čtvrtek	(27.	týden)

•	 23.07.2022	–	sobota	(29.	týden)	 04.08.2022	–	čtvrtek	(31.	týden)

•	 20.08.2022	–	sobota	(33.	týden)	 01.09.2022	–	čtvrtek	(35.	týden)

•	 17.09.2022	–	sobota	(37.	týden)		

Od 29.09.2022 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý lichý týden ve 
čtvrtek.

SAZBA A SPLATNOST

Osoby s trvalým pobytem v obci:

•	 sazba	místního	poplatku	pro	osobu	s	trvalým	pobytem	v	obci	je	pro	letošní	rok	
650,- Kč/os./rok

•	 splatnost	místního	poplatku	je	do	31.10.2022

Chataři a chalupáři:

•	 sazba	místního	poplatku	pro	majitelé	chat	a	chalup,	které	slouží	k	rekreaci	je	
pro letošní rok 650,- Kč/chatu/rok

•	 splatnost	je	do	30.04.2022

ZNAČENÍ POPELNIC

Pro letošní rok má známka na popelnici žlutou barvu a je na ní napsaný rok 2022.

Známku si vyzvedněte na obecním úřadě u paní Taichmanové a nalepte na popel-
nici do 31.05.2022 
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NÁKLADY NA ODPAD V ROCE 2021

•	 svoz	a	likvidace	odpadů	v	popelnicových	nádobách	 908.052,45	Kč
•	 svoz	a	likvidace	velkoobjemových	kontejnerů	 	 273.963,19	Kč
•	 svoz	a	likvidace	sutě	 	 74.738,23	Kč
•	 svoz	dřeva	 	 	 5.637,30	Kč
•	 svoz	a	likvidace	bioodpadu	 	 	 	 	 62.829,64	Kč
•	 svoz	a	likvidace	nebezpečného	odpadu	 	 		55.521,03	Kč
•	 svoz	a	třídění	papírů,	plastů,	skla	a	kovů	 	 	 310.062,32	Kč
•	 náklady	na	shromažďovací	místo	 	 	 	 288.214,74	Kč
•	 různé	 	 	 	 	 	 	 			13.937,80	Kč
•	 nákup	kontejnerů	na	papír	a	plast	 	 	 	 		35.937,00	Kč

Náklady na shromažďovací místo zahrnují – vodné, elektrickou energii, mzdu, po-
jištění, revize a jiný drobný materiál na údržbu. Na provoz shromažďovacího místa 
nám obec Pražmo přispěla částku 37.937,00 Kč.

Za zpětný odběr od firmy Elektrowin, Ekolam, Asekol jsme obdrželi částku ve výši 
14.398,92 Kč.

Za třídění plastů, papírů, skla a kovů jsme od firmy EKO-KOM obdrželi částku ve 
výši 386.037,50 Kč.

Do obecního systému nakládání s komunálním odpadem bylo v roce 2021 zapojeno 
23 podnikatelů, od kterých jsme vybrali 39.728,00 Kč.

V roce 2021 bylo v obci 237 trvale neobydlených chat, rodinných domků a bytů od 
kterých jsme vybrali místní poplatek ve výši 138.899,00 Kč

K 31.12.2021 měla obec Raškovice 2028 trvale bydlících poplatníků od kterých 
jsme vybrali 1.158.356,13 Kč.

KOLIK JSME V ROCE 2021 VYPRODUKOVALI ODPADU?

•	 Cihly	(katalogové	číslo	170102)		 130,79	t
•	 Papír	a	lepenka	(katalogové	číslo	200101)		 	 	 44,5276	t
•	 Sklo	(katalogové	číslo	200102)		 	 	 	 	49,6409	t
•	 Oděvy	(katalogové	číslo	200110)		 	 	 	 	3,709	t
•	 Jedlý	olej	a	tuk	(katalogové	číslo	200125)		 	 	 	 0,794	t
•	 Dřevo	(katalogové	číslo	200138)		 	 	 	 	 6,22	t
•	 Plasty	(katalogové	číslo	200	139)		 	 	 	 	 45,1508	t
•	 Kovy	(katalogové	číslo	200140)		 	 	 	 	 2,2139	t
•	 Bio	odpad	(katalogové	číslo	200201)			 	 	 37,17	t
•	 Směsný	komunální	odpad	(katalogové	číslo	200301)		 339,38	t
•	 Objemný	odpad	(katalogové	číslo	200307)		 	 	 126,87	t
•	 Léčiva	(katalogové	číslo	200132)	 	 	 	 	 0,158	t
•	 Nebezpečný	odpad	celkem	 	 	 	 	 	 4,706	t	
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Dovolujeme si upozornit, že splatnost 
místního poplatku ze psů je 31.03.2022.
Sazba poplatku:
•	 za	prvního	psa	 	 100,00	Kč

•	 za	druhého	a	dalšího	psa	 
téhož držitele  300,00 Kč

•	 za	psa,	jehož	držitelem	 
je osoba starší 65 let  100,00 Kč

•	 za	druhého	a	každého	dalšího 
psa téhož držitele, kterým  
je osoba starší 65 let 200,00 Kč

JAK PLATIT MÍSTNÍ POPLATKY

•	 Hotově	na	pokladně	obecního	úřadu,	
úřední dny jsou pondělí a středa od 
7:30-11:30, 12:00-16:30.

•	 Bezhotovostním	převodem	na	účet	
u	KB,	č.	účtu:	27223781/0100,	

variabilní symbol vám na požádání 
sdělíme telefonicky nebo e-mailem.

Dotazy můžete psát na sekretariat@ras-
kovice.cz. 

UKLÍZÍME RAŠKOVICE 

V letošním roce obnovíme tradici a ukli-
díme	naší	vesnici	společně.	Budeme	Vás	
čekat v sobotu 09.04.2022 v 9:00 hod. 
před kulturním střediskem, rozdáme 
rukavice, výstražné vesty, občerstvení 
a rozejdeme se do ulic. 

Moc se na Vás těšíme. 
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Kam se žárovkou, když dosvítí?
Většina z  nás musí ob-
čas řešit, co se žárovkou, 
která najednou dosvítila. 
Vysloužilé žárovky, zářiv-
ky a výbojky totiž nepatří 
do popelnice na směsný 
odpad, kde z  některých 
z  nich mohou při rozbití 
unikat nebezpečné látky. 

V průměrné domácnos-
ti se nachází přibližně 
14 světelných zdrojů. V po-
sledních letech postupně 
přecházíme na ekonomic-
ky a ekologicky šetrnější 

druhy. Podle místnosti 
a svých preferencí volíme 
kompaktní a lineární zá-
řivky nebo čím dál častěji 
LED	 žárovky.	 Vybíráme	
různou intenzitu a charak-
ter světla – výběr moder-
ních světelných zdrojů je 
opravdu pestrý. 

Má to ale jeden háček: 
pokud taková žárovka 
dosvítí, nesmí skončit 
v běžném koši. Důvodem 
jsou druhotné suroviny, 
které lze díky recyklaci 

Martina Taichmanová
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znovu využít. Navíc zářivky (trubicové 
i kompaktní) obsahují malé množství 
jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně 
zpracovat. Při špatném či neodborném 
zacházení a ve vyšších koncentracích 
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí. Nejjednodušší je vzít jakou-
koliv vysloužilou žárovku a odevzdat ji 
v obchodě při nákupu nové. 

Další možnost, jak správně naložit s ne-
funkčním světelným zdrojem, je ode-
vzdat ho ve sběrném dvoře. Obsluha 
sběrného dvora ho od Vás zdarma pře-
vezme a uloží do speciální sběrné nádo-
by, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný 
odběr veškerých světelných zdrojů 
i dalších elektrozařízení pro naši obec 

zajišťuje	 kolektivní	 systém	 EKOLAMP,	
který dodává sběrné nádoby a plně 
hradí také veškeré náklady na přepravu 
a recyklaci odevzdaného elektroodpa-
du.	Díky	EKOLAMPu	ušetříme	z	obec-
ního rozpočtu část prostředků, které 
bychom jinak museli použít na ekolo-
gickou likvidaci nebezpečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou 
likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiné-
ho elektrozařízení nám vynahradí vědo-
mí, že společně přispíváme k ochraně 
životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními elek-
trozařízeními a dalších aktivitách spo-
lečnosti EKOLAMP dočtete na www.
ekolamp.cz.

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ 
V PRAXI!

ZÁKONY SE MĚNÍ, MY VŠAK ZŮSTÁVÁME VAŠÍM 
STABILNÍM A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM!

odpad

plasty

36 %

4 %
18 %

41 %

1 %

kovy

kabely

baterie
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Klasické, přímo žhavené žárovky původně do zpětného odběru 
zařazeny nebyly. Od 1. ledna 2021 se však situace změnila. 
Zákon o výrobcích s ukončenou životností nově nařizuje třídit 
i klasické a halogenové žárovky. 

Vzhledem k evropskému zákazu výroby klasických žárovek se 
předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. 
Realita je však jiná, tyto žárovky se k nám pod různými názvy stále 
dovážejí. 

Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už vysloužilé 
běžné a halogenové žárovky nepatří. Vrací se stejně jako úsporné 
a trubicové zářivky, výbojky nebo LED žárovky. Můžete je vrátit 
v obchodě při nákupu nových, ve sběrných dvorech nebo je vyhodit 
do některé ze sběrných nádob společnosti EKOLAMP, která 
recyklaci světelných zdrojů v České republice zajišťuje.

Když si půjdete koupit žárovku, uvidíte u její ceny výši 
příspěvku na recyklaci, kterým výrobci přispívají na 
budoucí recyklaci vysloužilé žárovky. Viditelné uvádění 
příspěvků na recyklaci neplatí jen pro žárovky, ale pro 
všechna elektrozařízení.

KLASICKÉ A HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY SE NOVĚ TŘÍDÍ     
Klasické, přímo žhavené žárovky původně do zpětného odběru 
zařazeny nebyly. Od 1. ledna 2021 se však situace změnila. 
Zákon o výrobcích s ukončenou životností nově nařizuje třídit 
i klasické a halogenové žárovky. 

Vzhledem k evropskému zákazu výroby klasických žárovek se 
předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. 
Realita je však jiná, tyto žárovky se k nám pod různými názvy stále 
dovážejí. 

Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už vysloužilé 
běžné a halogenové žárovky nepatří. Vrací se stejně jako úsporné 
a trubicové zářivky, výbojky nebo LED žárovky. Můžete je vrátit 
v obchodě při nákupu nových, ve sběrných dvorech nebo je vyhodit 
do některé ze sběrných nádob společnosti EKOLAMP, která 
recyklaci světelných zdrojů v České republice zajišťuje.

KLASICKÉ A HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY SE NOVĚ TŘÍDÍ     
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Výroční  zpráva Místní knihovny Raškovice za rok  2021
  Místní knihovna se  

nachází v prostoru  sta-
ré budovy Základní školy 
v Raškovicích. Nová, samo-
statná budova knihovny  se 
připravuje a výhledově by 
v nejbližších letech  mohla 
být spolu s  Malou galerii  
a stálou národopisnou ex-
pozicí Památník Raškovic 
realizována.

Rok 2021 byl nadále  poznamenám 
pandemii korona viru, což se projevilo 
na celkovém standartním chodu knihov-
ny včetně kulturních i vzdělávacích aktivit 
s ní spojených. 

Místní knihovna Raškovice nabízela 
k 31. 12. 2021 ve svém  výběru 8 654 knih  
a 15 titulů časopisů. V celkovém výběru 
jsou také zvukové a audiovizuální nosiče 
– DVD, CD, s hudebními nahrávkami kla-
sických děl, nahrávkami mluveného slova 
klasických literárních děl v podání českých 
umělců či speciální nabídka CD s relaxač-
ními technikami k zlepšení psychického 
i fyzického zdraví.

Stálý knihovní fond byl v roce 2021 
obohacen  313 novými přírůstky knih, 
z finančního rozpočtu obce v hodnotě 
57 197,- Kč. Z tohoto počtu bylo v rám-
ci projektu Česká knihovna 2021 dodá-
no  zdarma 45  knih v ceně  8 126,-Kč. 
Z oddělení regionálních funkcí Městské 
knihovny ve Frýdku-Místku také 2 výměn-
nými soubory knih čítajících  100 svazků. 
Tyto soubory jsou  cirkulační, v knihov-
ně zůstávají 2 roky a pak jsou vráceny. 
Knihy těchto výměnných souborů byly fi-
nancovány z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje. V rámci údržby knihovního fondu 

bylo v roce 2021 vyřazeno 
95 knih z důvodu zastara-
losti a opotřebovanosti.

V roce 2021 navště-
vovalo místní knihovnu 
217 registrovaných čtená-
řů, z toho 56 do 15 let. Ná-
vštěvníků knihovny i těch, 
kteří využívali internet 
v knihovně, včetně on-line 
služeb - virtuálních a také 

kulturních i vzdělávacích akcí bylo cel-
kem 1 592. Celkový počet výpůjček knih 
a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře 
byl 4 102. V rámci MVS – meziknihovní 
výpůjční služby bylo kladně vyřízeno cel-
kem 13 požadavků pro čtenáře raškovické 
knihovny.

 Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní ná-
vštěvníky z široké veřejnosti, byla i v roce 
2021 možnost použití 2 počítačů k vyu-
žití služeb internetu, psaní, tisku a také 
kopírování. Občanská veřejnost má také 
možnost vyhledávání literatury přes inter-
netové stránky, kde je k dispozici on-line 
katalog celého knihovního fondu nepře-
tržitě, tedy časově nezávisle na provozní 
době knihovny, také na webových strán-
kách obce Raškovice/knihovna a také 
www.knihovna.info  

Půjčovní doba:  úterý od 8.30 do 12.00 
a od 12.30 do 17.00 hodin, čtvrtek od 8.30 
do 12.00 a od  13.00 do 17.30 hodin.

Součástí knihovny je stálá národopis-
ná expozice historie obce Památník Raš-
kovic. Z důvodu přestěhování knihovny 
v roce 2018  je značně omezena. Tento 
prostor, kde se knihovna nyní nachází  
byl původně, jak je i uváděno na do-
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bých	pohlednicích,	ZÁMEČEK	HRABĚTE	
PRAŽMY. Správní budova knížecího vel-
kostatku, do zrušení roboty v roce 1848, 
pak Sklad knížecího truňku  a hospoda. 
V roce 1923 přebudováno na Měšťan-
skou školu, první v soudním okrese Frý-
dek. Školním i obecním účelům slouží 
dodnes. Soubor dokumentárních foto-
grafií, dokumentů a částečně předmětů 
národopisné sbírky  Památníku Raško-
vic je  umístěn ve vitrínách  vestibulu  
knihovny, jakoby fatálně, právě v těchto 
historických prostorách.

Výstava  sbírkových předmětů s ukáz-
kou tradičního bydlení a hospodaření 
byla z důvodu chybějících prostorů, po 
přestěhování knihovny v roce 2018, nain-
stalována na zámku v Paskově. Po dohodě 
se zástupci a vedením města byla  výstava 
Památníku Raškovic součástí jejich výstav-
ního programu i v roce 2021. Od nového 
roku se provádějí  na zámku v Paskově 
stavební úpravy, tudíž byly koncem roku 
sbírkové předměty tvořící výstavu převe-
zeny zpět do Raškovic a uskladněny na 
půdě	Hasičské	zbrojnice.

V rámci doprovodných akcí Památní-
ku Raškovic byly uskutečněny na zámku 
v Paskově pro dětské účastníky příměst-
ského tábora 2 akce, a to na počátku čer-
vence a na konci srpna 2021. Tvořily je 
přednášky s besedou o tradičním způsobu 
života, přímo v expozici a praktická ukázka 
přípravy papírových květin, které se rov-
něž tradičně v domácnostech vytvářely 
k přípravě „štěstí“ na vánoční a novoroční 
koledu, také  „palmy“ ke svěcení o Veliko-
noční neděli či ozdoby křížů nebo také na 
svatodušní kytice. 

Kniholympiáda 2021: „Pěšky napříč 
Evropou“	k	výročí	 Jana	Amose	Komen-
ského, kterou měla knihovna spolu se 

školou pořádat, se opět z důvodu celo-
státních protiepidemiologických opatření 
neuskutečnila. Soutěžní klání knihovnic-
kých týmů dětských oddělení Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje je tedy 
opět odloženo a věříme, že se bude moci 
v následujícím roce 2022 uskutečnit. 

Soutěž pro žáky Základní školy a mateř-
ské školy v Raškovicích byla v roce 2021 
věnována tématu: „Můj domov v údolí řeky 
Morávky a Mohelnice“.

Prohloubení a vyjádření vztahu k do-
movu v širším slova smyslu: rodina, dům, 
místo bydliště, obec, rodný kraj, historie, 
příroda, současnost i vize budoucnosti, 
jeho literární i výtvarné ztvárnění očima 
nejmladší generace, která vnímá originál-
ním způsobem, bylo hlavním záměrem 
této soutěže, která je již tradičně organi-
zována s místní knihovnou a Památníkem 
Raškovic.

Žáci soutěžili v pěti věkových katego-
riích. V literární, výtvarné, vědomostní 
a dovednostní části soutěže.

Jednotícím	prvkem	všech	žákovských	
prací byl jednoznačně silný, blízký vztah 
k přírodě v místě, kde žijí a také naléhavá 
potřeba ochrany těchto míst. 

Děti si plně uvědomují nádheru této 
krajiny a vyjádřily osobní citlivé postře-
hy i své prožívání. Z textů žákovských 
prací vyplývá vděčnost za možnost žít 
v těsném kontaktu se zdejší přírodou. 
Jejich	vyjádření	zrcadlí	osobní,	niterný	
a velmi citlivý vztah s propojením vlast-
ního prožitku či vzpomínky, uvědomění 
si kouzla i síly příznivého vlivu přírody 
a místa, kde žijeme, na každého z nás. 
Některé práce byly doplněny také foto-
grafií či kresbou.
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Ve vědomostní části soutěže žáci od-
povídali na otázky z oblasti přírodovědy, 
historie, místopisu, také nářečí či literatu-
ry	regionu.	 Jejich	odpovědi	byly	v	celku	
správné, některé přímo nad rámec a svěd-
čily o jejich zájmu o toto zajímavé téma. 

Výstava dětských výtvarných prací do-
tvořila rámec soutěže, která byla také sou-
částí prezentace, výzdoby školy a místní 
knihovny.

Ocenění náleželo všem žákům, kteří se 
zúčastnili a samozřejmě také jejich peda-
gogům, jejichž iniciativa či podnícení je 
velmi významné a důležité. 

Při příležitosti vyhodnocení celé soutěže 
bylo vyjádřeno velké poděkování  vedení 
školy paní Mgr. Haně Kachtíkové a pe-
dagogům zúčastněných tříd za skvělou 
spolupráci a iniciativu při realizaci soutěží, 
které svými tématy mohou rozšířit obzory 
poznávání v procesu výuky i výchovy mla-
dé generace.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo ve 
škole za účasti soutěžících i jejich peda-
gogů, také vedení a zástupců obce a Pa-
mátníku Raškovic.

 Pro žáky ZŠ byly uskutečněny 3 před-
nášky s besedou na téma: Román, povíd-
ka, bajky,  historie obce. Další plánované 
besedy se bohužel vzhledem k pandemic-
ké situaci uskutečnit nemohly.

Knihovna se v roce 2021 zúčastnila 
u příležitosti Dne Země akce Remobilu 
- sběru starých a nepotřebných mobil-
ních telefonů. Sběr probíhal od 1. 3. do 
22. 4. 2021 v kampani Čas pro přírodu. 
Společným cílem všech zúčastněných bylo 
sesbírat 5 tisíc mobilů a tím následně po 
zpracování	přispět	50	tisíc	Kč	Jedličkovu	
ústavu a školám. 

V knihovně Raškovice bylo sesbíráno 
33 kusů starých mobilů včetně starých 
nabíječek a odesláno k recyklaci pro pod-
poru ochrany přírody, s příspěvkem na 
dobročinnost.

V  rámci kulturně vzdělávacích a pro-
žitkových programů pořádala knihovna 
již devátým rokem hudebně literární pod-
večery. Pořady připravil, na kytaru hrál 
a zpíval  Aleš Nitra, literární ukázky četla 
knihovnice Marie Zemanová. V roce 2021 
se vzhledem k protiepidemickým opatře-
ním uskutečnily jen dva pořady, oproti 
devíti plánovaným.

1.	 „Jdi	k	lékaři,	nemoc	se	už	najde“	písničky	
s obsahem tématu a literární ukázky 
z	knihy	R.	Červenkové	a	R.	Honzáka	
Všichni žijem v blázinci / 12. 10. 2021

2.	 „Láska	a	soucit	ve	světě	zvířat“	písnič-
ky o zvířatech různých žánrů a četba 
rozhovoru	s	prof.	J.	Petrem	v	časopisu	
Téma  / 16. 11. 2021 

Součástí kulturních aktivit byly  zájezdy 
do Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě. Zájezdy na plánovaná před-
stavení se ale z důvodu pandemie neu-
skutečnily.

Rovněž tradičně úzká spolupráce s Klu-
bem seniorů, v jejímž rámci se mimo jiné 
konalo slavnostní setkání  ke Dni matek 
pro ženy důchodkyně s  kulturním pro-
gramem žáků Základní školy a mateřské 
školy v Raškovicích, nemohlo být z výše 
jmenovaných důvodů uskutečněno.

2.2. 2022
Marie Zemanová

vedoucí MK Raškovice
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KALENDÁŘ  RAŠKOVJANA  2022

•	 1707 – po vydrancování okolních lesů 
došlo k zastavení železářské hutě ve 
Starých	Hamrech.	 	 Hrabě	 	 	 Pražmo		
rozhodl  o vybudování   hamru v Raš-
kovicích. Výroba železa probíhala v naší 
obci v rozmezí let 1707 – 1773.

•	 1737	 –	 18.	 května	 dostal	 Jan	Řehák	
z	 Vyšních	 Lhot	 svolení	 od	 frýdecké	
vrchnosti k výstavbě obilného mlýna 
v Raškovicích, dnes  čp. 22. 

•	 1777 -  17. března zprovoznil majitel 
Jura	Kyša	třetí	mlýn	v	obci	na	čp.	9	(	
později čp. 15 ), říkalo se mu mlýn „Nad 
papírnou“.

•	 1822 -  došlo ke stavbě obilního mlý-
na, dnes  čp. 2. Mlynářem byl František 
Malchar z Raškovic

•	 1872 -  byla slavnostně otevřena budo-
va nové národní školy. 

•	 1882 - v srpnu zasáhla obec velká po-
vodeň, jíž padlo za oběť několik lidských 
životů a samozřejmě i domů.

•	 1887 - 17. října se narodil Antonín 
Matula, krejčí, blízký spolupracovník 
písmáka	 Jaroslava	Ludvíka	Mikoláše,	
jeden ze zasloužilých občanů Raškovic 
v oblasti společenského a kulturního 
dění první poloviny 20. století.

•	 1897 - starostou obce byl poprvé zvo-
len	Josef	Adámek.

•	 1897 – od 29. července do 30. srpna 
vytrvale pršelo, déšť a následná po-
vodeň způsobila, že veškerá úroda na 
polích shnila, místo brambor lidé jedli 
ve vodě bez omastku vařenou mletou 
kukuřici, pro kterou jezdili do Uher – na 
jižní  Slovensko.

•	 1902 – koncem července zasáhla obec 
velká povodeň, přívaly vody zničily 
všechny lávky i most přes řeku Moráv-
ku.

•	 1902 – 31. srpna proběhlo vysvěcení 
Mariánské kaple blízko studánky s lé-
čivou vodou, která stojí na rozhraní 
Raškovic a Skalice.
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•	 1907 - místní sedláci a zahradníci za-
ložili	Hospodářský	spolek.	V	jeho	čele	
stanul Ignác Mayer. Spolek měl i vlastní 
knihovnu.

•	 1907 – v Raškovicích došlo k založení 
druhé společenské organizace – Mysli-
veckého spolku. Předsedou se stal řídící 
učitel	Leopold	Kolář.

•	 1912	–	písmák	Jaroslav	Ludvík	Mikoláš	
vydal cennou publikaci Památník Raš-
kovic a okolí.

•	 1912 – v obci zahájila provoz druhá 
továrna – mechanická tkalcovna. 

•	 1917 – došlo k ustanovení potravino-
vého družstva a otevření prodejny na 
dolním konci obce. Cílem bylo zlepše-
ní zásobování obyvatelstva v těžkých 
letech první světové války. K tomuto 
záslužnému činu hlavní měrou přispěli 
J.	L.	Mikoláš	a	A.	Matula.

•	 1922 -  v obci byla založena druhá spor-
tovní organizace – Sokol.

•	 1922 – 25. června raškovičtí hasiči slav-
nostně přebrali do užívání zbrojnici, na 
niž deseti korunami přispělo každé do-
movní číslo v obci.

•	 1922 – od 14. září do 1. října probíhala 
ve Dvorku - dnes stará školní budova 
– první výstava ovoce, kterou uspořá-
dalo sdružení hospodářských spolků 
Slezského Pobeskydí.

•	 1932 – do obce byla  přivedena elek-
třina.

•	 1942 – od 26. do 29. září se v tělocvič-
ně měšťanské školy konala druhá velká 
výstava ovoce.

•	 1942 – 31. října ráno vypukl velký požár 
v sušárně úpravny Franze Kirchhofa. 
Hasilo	 jej	osm	hasičských	sborů.	Pří-
činou byl zkrat na elektrickém vedení.       

•	 1942 – došlo ke zrušení mlýna na čp. 2. 
Posledním	mlynářem	byl	Jan	Pachlop-
ník 

•	 1947 – místní úpravna plátna byla za-
členěna do státního podniku Slezan, 
jako závod 12.

•	 1957 – 27. listopadu zemřel Antonín 
Matula.

•	 1997 – bylo zprovozněno stolařství Ide-
ál v místní části Folvark, majitelů Věry 
a Miroslava Šebestových.

•	 1997 – při místní knihovně vznikl nový 
prostor – Malá galerie pro konání vý-
stav.

•	 1997 – v měsíci listopadu byla ukonče-
na a do provozu uvedena první etapa 
plynofikace obce.

•	 2002 – 28. října došlo k otevření Pa-
mátníku Raškovic - vlastivědné expozice 
- v budově mateřské školy.

•	 2002 – 22. listopadu bylo založeno 
vlastivědné sdružení obce Raškovice. 
Předsedou	se	stal	Jiří	Nitra.

•	 2012 – 2.listopadu byl otevřen sběrný 
dvůr pro občany Raškovic a Pražma.

Autoři kalendáře:  
kronikáři Anežka a Jiří Nitrovi  
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Školní rok běží i přes mnohé nečekané události…

Aktuality ze zimního období základní školy
Milí čtenáři, přinášíme vám souhrn ak-

tivit v raškovické základní škole za zimní 
měsíce školního roku 2021/2022. Život 
se nejen u nás, ale v celé České republice 
pomalu ale jistě vrací k normálu a my se 
po téměř dvouleté covidové éře, která se 
nesmazatelně zapíše do českých novodo-
bých dějin, pouštíme do starých zajetých 
kolejí, ale také do nových projektů. 

Jak	už	tomu	bývá,	rok	co	rok	vždy	ovlád-
nou poslední dny v občanském roce Vá-
noce a mezi tradiční akce tohoto období 
patří koncert školního sboru CARO v mo-
ráveckém	kostele	sv.	Jana	Nepomuckého.	
Na počátku prosince si mohli posluchači 
vychutnat nejen české koledy, ale i skladby 
světového repertoáru. Mimoto vystoupil 

sbor	Bel	Canto	skládající	se	ze	sólistů	a	bý-
valých členů CARa. Akci připravily paní uči-
telky - sbormistryně Mgr. Anna Kajzarová, 
korepetitorka Mgr. Táňa Farná, moderátor-
ka Mgr. Vendula Chodurová, scénaristka 
PaedDr.	 Jana	 Halamová,	 organizátorky	
Mgr.	Radana	Hlisnikovská,	Mgr.	Ivona	Le-
mon a Mgr. Ivana Ochmanová. 

Ve sváteční atmosféře pokračovala lek-
ce „Poselství křesťanských Vánoc“ realizo-
vaná v třídách 6. ročníku Katechetickým 
a pedagogickým centrem při Ostravsko
-opavské	diecézi.	Besedu	vedla	 lektorka	
Mgr.	Lenka	Bakalová,	která	se	pokusila	
dětem přiblížit původ vánočních svátků. 
Dělo se tak prostřednictvím několika akti-
vit, kdy si žáci vzájemně naslouchali, sdě-
lovali, co pro ně znamenají Vánoce a záro-
veň tak vnesli do třídy sváteční atmosféru. 
Jedním	z	výstupů	programu	bylo	dětem	
ukázat rozdíly mezi křesťanskými a lido-
vými zvyky či komerčním pojetím Vánoc. 

Vánoční besídku si pro třeťáky připra-
vila třída 9. A, jež pro měla nejen soutěže 
v kmenové učebně, ale rovněž překážko-
vou dráhu v tělocvičně. Aby toho nebylo 
málo, na 21. prosinec 2021 zorganizovali 
naši	 tělocvikáři	 Mgr.	 Markéta	 Juřicová	
a	 Ing.	 Jan	Sonnek	vánoční	 turnaj	v	pře-
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hazované. Velkými pomocníky jim byli 
rozhodčí	Ema	Babulíková,	Matěj	Kohut	
(oba	9.	A)	a	v	neposlední	řadě	třída	6.	B,	
starající se o chod celé akce v hale školy. 
V mladší kategorii zvítězil tým z 6. A a 6. 
C.	LOPATY:	Matyáš	Babulík,	Josef	Ošťádal,	
Matěj Ruprecht, Dominik Gola, Tomáš Vi-
tásek,	Tobiáš	Jurga.	Ve	starší	kategorii	za-
slouženě	vyhrál	tým	z	9.	A	LOKOMOTIVY	
ve složení: Matěj Kohut, Šimon Ochman, 
Ludmila	Hlisnikovská,	Anna	Babulíková	
a Ondřej Skotnica.

S Vánoci už neodmyslitelně souvisí ob-
darovávání druhých lidí. To si za své vzala 
třída	8.	B	a	spolu	se	svou	třídní	učitelkou	
Mgr.	Danou	Bednářovou	v	rámci	občanské	
výchovy uspořádali tzv. „malou charitu“, 
během níž nakoupili a napekli zákusky či 
cukroví pro zdravotníky covidového od-
dělení frýdecké nemocnice. Charitní akci 
uspořádala i paní učitelka PhDr. Naděžda 
Koperová spolu s žáky ze tříd 5. A a 6. A. 
Zabalené vánoční dárky poslali dětem 
z Dětského domova ,,Na hrázi“ ve Frýdku 
– Místku.

Vzdělávání žáků probíhalo během zim-
ních měsíců také v oblasti financí, prevence 
sociálně patologických jevů, přírodopisu 
nebo volby povolání. Co se týká edukač-
ního programu finanční gramotnost– třídy 
8. a 9. ročníku se zaměřily na pojmy jako 
debetní a kreditní karty, investice, nemovi-
tosti, dluhopisy, krypto měny, leasing, dlu-
hová spirála, insolvenční správce, osobní 
bankrot, úvěry, úroky, hypotéky, rodinné 
příjmy	a	výdaje.	Třída	8.	B	absolvovala	již	
zmíněnou online besedu ohledně volby 
povolání. Stalo se tak v hodině občanské 
výchovy	paní	učitelky	Mgr.	Dany	Bedná-
řové prostřednictvím platformy Teams, 
jelikož tehdejší epidemiologická situace 
nedovolovala dětem návštěvu úřadu prá-
ce. Žáci se dozvěděli spoustu zásadních in-

formací vážících se k budoucímu studiu na 
střední škole i podněty pro výběr zaměst-
nání. Naproti tomu mladší žáci v 6. roční-
ku pracovali v hodinách přírodopisu s la-
boratorní technikou - mikroskopem, kdy 
pod	vedením	paní	učitelky	PaedDr.	 Jany	
Halamové	zkoumaly	kvasinky,	plísně,	řasy	
nebo prvoky. To ale nebylo všechno žáci 
též připravovali vědeckou kresbu, zápis 
pokusu a jeho vyhodnocení.

Školní metodička prevence PaedDr. 
Jana	Halamová	 zprostředkovala	 dětem	
hned několik preventivních programů ma-
jící za úkol „čistit“ ovzduší uvnitř jednotli-
vých tříd. S tímto cílem si pozvala hned 
dvakrát	lektorku	Bc.	Michaela	Hruškovou	
z Poradny po ženy a dívky z Frýdku-Míst-
ku, která ve třídách 2. ročníku s dětmi pro-
brala téma „Táta, máma a já“ a ve třídách 
3. a 4. ročníku „Osobní bezpečí.“ Sama 
metodička si s žáky 7. a 8. ročníku udě-
lala dopolední preventivní blok na téma 
kyberšikany, kybergroomingu či sextingu. 
Žáci pracovali ve skupinách v počítačové 
učebně na vybraném tématu, dále zjišťo-
vali informace, jež následně zpracovali 
do podoby výukového plakátu. Značnou 
pomůckou jim byl e-learningový modul– 
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Kraje pro bezpečný internet – projekt pod-
porovaný Asociací krajů České republiky, 
ve kterém mohli nalézt teoretické znalosti, 
příběhy či informace.

Nedílnou součástí školního života jsou 
soutěže a olympiády. V tomto školním 
roce se jich konečně oproti loňskému co-
vidovému roku uskutečnilo více. Z příro-
dovědných soutěží to bylo okresní kolo 
Pythagoriády a biologická olympiáda. 
V okresním žebříčku Pythagoriády de facto 
zvítězil	Daniel	Marosz	(9.	B)	na	2.	místě.	
V MSK bylo pouze 55 úspěšných řešitelů. 
V kategorii 8. tříd se Roman Koloničný 
(8. A) taktéž umístil 2. místě v okrese. 
V MSK bylo pouze 84 úspěšných řešitelů. 
V kategorii 6. tříd bylo v okrese Frýdek
-Místek pouze 5 úspěšných řešitelů a mezi 
nimi byla úspěšná Alena Carbolová (6. A) 
na	3.	místě.	Biologická	olympiáda	se	 již	
tradičně skládala z testu, laboratorních 
prací a poznávání organismů. V kategorii 
6. a 7. tříd zvítězili tito žáci: 1. a 2. místo 
Jonáš	Adam	(6.	B)	a	Adina	Doležalová	
(6.	C),	3.	místo	Barbora	Novotná	(6.	C).	
V kategorii 8. a 9. tříd se umístili: 1. místo 
Daniel	Marosz	(9.	B),	2.	místo	Adriana	
Korbášová	(9.	B),	3.	místo	Tereza	Čarva-
šová (8. A).

Z humanitních oborů se udála kon-
verzační soutěž z anglického jazyka, 
školní kolo dějepisné olympiády, olympi-
áda z českého jazyka a recitační soutěž 
2. stupně. V anglické konverzaci bylo po-
řadí vítězů z 6. a 7. ročníku následující: 
Adam	Hasník	(6.	A),	Matyáš	Tofel	(6.	B),	
Kamila	Naji	Hmoodová	(6.	C),	Lucie	Še-
bestová	 (7.	 B)	 a	Oziáš	Maňhal	 (6.	 A).	
V kategorii 8.  a 9. ročníku vyhrál Patrik 
Tošenovjan	(8.	B)	a	na	dalších	místech	
se umístili Martin Staroba (9. A), Matěj 
Kohut	(9.	A)	a	Šimon	Jurga	(8.	B).	Školní	
kolo dějepisné olympiády přinesla po změ-
nu tyto výsledky: 1. místo: Daniel Marosz 
(9.	B)	a	Stanislav	Novotný	(8.	B),	2.	místo:	
David	Čarvaš	(9.	B),	3.	místo:	Šimon	Jurga	
(8.	B)	a	Koniáš	Maňhal	(9.	A).	

O přední místa v olympiádě z českého 
jazyka bojovalo celkem 10 žáků. Nejlepší 
byli:	1.	místo:	Stanislav	Novotný	 (8.	B),	
2.	místo:	Julie	Vepřeková	(8.	B),	3.	místo:	
Šimon	Jurga	(8.	B)	a	Romana	Matějková	
(9. A). U příležitosti recitační soutěže děti 
vnesly do svých vystoupení uměleckou in-
terpretaci známých veršů, ale zazněla také 
vlastní autorská tvorba v podání básnířky 
Kamily	Naji	Hmoodové	(6.	C).	Je	obdivu-
hodné, jak dlouhé texty se žáci dokázali 
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naučit. Zároveň však k nim procítěně přidali 
herecké nasazení. Po těžkém rozhodování 
byly výsledky vyhlášeny v tomto pořadí: 
V kategorii 6.-7. ročníku: 1. místo: Rozálie 
Ševčíková (6. C), 2. místo: Viktorie Gavla-
sová	(6.	A),	3.	místo:	Matyáš	Tofel	(6.	B).	
V kategorii 8.-9. ročníku:1. místo: Šimon 
Jurga	(8.	B),	2.	místo:	Klára	Jošková	(8.	B),	
3.	místo:	Ludmila	Hlisnikovská	(9.	A).

Aby se navázalo na tradiční a žádané 
akce,		tak	si	třída	8.	B	pod	vedením	třídní	
učitelky	Mgr.	Dany	Bednářové	připravila	
pro mladší spolužáky hned dvakrát karne-
val. Nejprve v den pololetního vysvědče-
ní pro děti z 1.-3. ročníku a poté o měsíc 
později pro mateřinku. Masopustní veselí 
zahájil tanec, následovalo plnění úkolů 
u jednotlivých stanovišť a celou akci zakon-
čila diskotéka a soutěž o nejhezčí masky 
i nejlepšího tanečníka. 

Také tým našich tělocvikářů připravil 
pro žáky hned několik akcí. Mezi který-

mi nechyběl ani tradiční lyžařský kurz 
konaný ve dnech 14. 2. – 18. 2. 2022 na 
Kohútce.	Lyžařského	výcviku	se	účastnili	
žáci 7. a 8. ročníku v doprovodu učitelů 
(Mgr.	Markéta	Juřicová,	Mgr.	Lucie	Ada-
mová,	Bc.	David	Merta	a	 Jiří	Klich).	 Jak	
vypověděla organizátorka a vedoucí vý-
cviku	paní	učitelka	 Juřicová	–	 „Sněhové	
podmínky a sjezdovky byly dobré, takže 
denní lyžování probíhalo skvěle. Kdybych 
měla tento lyžařský výcvik charakterizovat 
jedním slovem, řekla bych „NEZAPOME-
NUTELNÝ“.	

Ohromného úspěchu a ohlasu se do-
čkaly Zimní olympijské hry ZŠ a MŠ Raš-
kovice organizované panem učitelem Ing. 
Janem	Sonnkem.	Do	her	bylo	zapojeno	
všech 20 tříd napříč I. i II. stupněm. Sou-
těžilo	se	v	7	disciplínách	–	Biathlon,	 Ice	
hockey, Snowboarding, Figure skating 
(krasobruslení), Skeleton, Ski jumping 
(skoky na lyžích) a Curling. Disciplíny byly 
upraveny tak, aby se mohly konat v pro-
středí haly a byly vhodné pro všechny vě-
kové kategorie. Výsledky olympiády vám 
přinášíme v tabulce. Další sportovní akce 
se konala na začátku března – florbalový 
turnaj v Paskově pro žáky 5. ročníku. Do 
soutěže se přihlásily 4 školy: Sedliště, Pas-
kov,	Řepiště	a	Raškovice.	Naši	sportovci	
pod vedením pana učitele Mgr. Martina 
Theuera podali bojový výkon a zaslouženě 
se umístili na 2. místě. 

Jak	je	patrné,	děti	se	v	plné	síle	zapojily	
do	všech	možných	soutěží	a	aktivit.	 Jde	
vidět, že jim mnohé činnosti chyběly a teď 
je třeba po dvouleté přestávce alespoň 
něco dohnat. Na závěr tohoto výběru ze 
života naší školy bychom chtěli popřát žá-
kům 9. ročníku hodně štěstí u přijímacích 
zkoušek na střední školy a všem čtenářům, 
dětem, rodičům a příznivcům školy krásné 
a veselé Velikonoce! 

Mgr. Pavel Březinský
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Čtení knih se stává u nejmladší gene-
race hitem, možná právě proto, že tech-
nika od tabletů počínaje přes počítače je 
dnešním dětem denním chlebem, stává 
se papírová kniha kouzelným tajemstvím, 
jednak obalem, a především obsahem 
s dějem, jenž odvádí děti do nadreálné-
ho světa. Tuto změnu jsme zaznamenali 

v poslední době a nestačíme nakupovat 
knihy, které jsou neustále ve výpůjčce. 
Proto nás nesmírně potěšil dar Obecní-
ho úřadu Pražmo v částce 100.000,-Kč, 
který byl celý použit na nákup četby pro 
všechny věkové kategorie žáků. 

I v samotné výuce žáci hledají inspiraci 
v literatuře.

Pozvánka k zápisu k plnění povinné školní docházky, 
do 1.ročníků ve školním roce 2022/2023.

Zápis proběhne v úterý 12.dubna 2022
 od 13.00 do 18.00 hod. v budově ZŠ Raškovice.

V rámci dne otevřených dveří 3.března 2022 se rodiče i děti mohli  
seznámit s chodem školy a potřebnou legislativou k zápisu.

Další podklady najdou rodiče na stránkách školy  
https://www.zsraskovice.cz/den-otevrenych-dveri-pro-predskolaky-a-jejich-rodice/
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Raškovice 18, 74904 Pražmo 
Tel: 558425551,  zsraskovice@centrum.cz, 

www.zsrakovice.cz 
 

POZVÁNKA 
K ZÁPISU 

do 1.ročníků 
 

Zápis k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023 
se koná 

 

v úterý 12.dubna 2022 od 13.00 hod. 
v budově ZŠ Raškovice. 

 
S sebou přineste:  

 rodný list dítěte 
 žádost o přijetí nebo odkladu – na webu školy, sekretariátu 
 zápisový list  – na webu školy, sekretariátu 
 OP rodiče nebo dítěte k ověření trvalého bydliště 
 rozhodnutí o odkladu u dětí s odkladem ve školním roce 2021/2022 
 k odkladu pro rok 2022/2023 potřebná stanoviska poradenských 

zařízení (PPP, SPC) a  dětského lékaře 
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V oblasti zlepšování kvality digitální-
ho vzdělávání a podpoře výuky se nám 
podařilo získat dotaci z IROP na projekt 
s názvem Digitální laboratoř ke sdílení 
virtuality. Maximální způsobilé výdaje 
projektu		620	564,50	Kč	s	DPH

Podstatou projektu je vybudování digi-
tální laboratoře. V rámci projektu dojde 
k pořízení IT a výukových pomůcek.  

Projekt je cílen na vybudování učebny 
odpovídající současnému vývoji a moder-
ním výukovým metodám pro praktické 
i teoretické vyučování tak, aby byla na 
požadované úrovni technického vývoje 
a umožňovala rozšíření moderních forem 
výuky a zvýšila zájem žáků o výuku. Digi-
tální laboratoř navazuje na klíčové kom-
petence komunikace v cizích jazycích, pří-
rodní vědy, technické a řemeslné obory 
a práce s digitálními technologiemi.  

Hlavním	 cílem	 projektu	 je	 zvýšení	
kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
výuku žáků v klíčových kompetencích 
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 
práce v Základní škole a mateřské ško-
le Raškovice. Výstupem projektu bude 
nově vybavená učebna, jež odpovídá 
současnému vývoji a moderním výuko-
vým metodám pro praktické i teoretické 
vyučování. Nově modernizovaný prostor 
umožní rozšíření moderních forem výu-
ky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší 
motivaci a zájem žáků k učení se cizích 
jazyků, informatiky a přírodních věd.

Přejeme všem čtenářům krásné jaro 
a těšíme se na setkání při školních akcích.

Mgr. Hana Kachtíková

Projekt

DIGITÁLNÍ LABORATOŘ KE SDÍLENÍ
VIRTUALITY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší vybavení nové digitální laboratoře ke sdílení virtuality, jež odpovídá současnému vývoji a moderním
výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nově modernizovaný prostor umožní rozšíření moderních forem
výuky a aktivní zapojení žáků do výuky.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Hasiči a Hasičata…

Loňská	 sportovní	 sezóna	 byla	 sice	
zkrácená,	přesto	pro	naše	Hasičata	velmi	
úspěšná. Zúčastnili jsme se 36-ti různých 
soutěží a nejlepší umístění v jednotlivých 
kategoriích bylo: 27x 1.místo, 22x 2.mís-
to a 11x 3.místo. Mezi největší úspěchy 
patří: vítězství starších žáků, dorostenců 
a dorostenek v okresním kole hry Plamen, 
3.místo dorostenců a 2.místo dorostenek 
v krajském kole dorostu v Opavě. Z MČR 
dorostu v Zábřehu na Moravě dovezla 
Bára	Kotásková	dvě	stříbrné	medaile	a	Mi-
chal Chovanec jednu stříbrnou, tři zlaté 
a	titul	Mistra	republiky.	Na	MČR	v	Hradci	
Králové získala stříbrnou medaili Anež-
ka Švrčková. Za 1.místo v republikovém 
kole soutěže „Požární ochrana očima dětí“ 

byl oceněn Štěpán Čompa. Světovou jed-
ničkou je Terezka Chovancová. V seriálu 
soutěží „Český pohár“ obsadila celkové 
2.místo. Na mistrovství světa dorostu, ko-
naném 9.-15.srpna v chorvatském Čakovci 
nejdříve obhájila titul z ruského Saratova 
a podruhé v řadě se stala Mistryní světa 
v běhu na 100m s překážkami! Další dny 
přidala zlaté medaile ze štafety, útoku 
a nakonec i z celkového hodnocení, čímž 
získala další titul Mistryně světa! Gratu-
lujeme!

Důležitou nesoutěžní akcí byla účast 
na	 II.	 setkání	hasičů	pod	Řípem,	pořá-
danou 2. října raškovickým rodákem 
a	členem	našeho	sboru	Josefem	Nitrou.	
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Za krásného podzimního počasí se okolí 
nejposvátnější	české	hory	Říp	začalo	bar-
vit do červena díky desítkám hasičských 
vozidel a další techniky jak současné, tak 
i historické. Na kramářském place se za 
tónů československé státní hymny v podá-
ní dechového orchestru Mělník sešli nejen 
hasiči a osobnosti z blízkého okolí, vzdá-
lených koutů země i Slovenska. Proběhly 
ukázky techniky, činnosti profesionálních, 
dobrovolných i nejmenších hasičů. Pro-
gram pokračoval dekorováním praporů 
slavnostní stuhou a netradiční dálkovou 
dopravou hasičské vody s přesunem na 
samotný	vrchol	hory.	Jedním	z	mála	vozi-
del, schopný zdolat příkré stoupání, byl 
náš Mercedes Sprinter, vezoucí hudebníky 
i s nástroji. Špalíry praporečníků, ve kte-
rém	nechyběl	Honzík	Hrabec	s	praporem	
hasičským a obecním dovedly reprezen-
tantky	Terezka	Chovancová	a	Bára	Kotás-
ková	před	rotundu	sv.	Jiří.	Zde	došlo	pod	
dohledem	biskupů	Davida	Tonzara	a	Jana	
Baxanta	ke	slavnostnímu	„křtu“	dvou	knih	
autora	Josefa	Nitry.	První	knihu	s	názvem	

„Pompiéři, požárníci, hasiči“ s podtitu-
lem „Dějiny českého hasičství“	pokřtil	Bí-
linskou kyselkou senátor Zdeněk Nytra. 
Tento výtisk je věnován muzeu hasičské-
ho hnutí v Přibyslavi. Druhou knihu „Po-
žáry“ neboli „Soupis největších požárů 
v českých zemích do roku 1918“ pokřtil 
Velkopopovickým kozlem vedoucí ústřed-
ní odborné rady historie a muzejnictví 
profesor	Václav	Liška.	Tento	originál	byl	
autorem	předán	zástupci	obce	Jaroslavu	
Mikolášovi jako dar památníku Raškovic. 
Následovalo	poděkování	Josefu	Nitrovi	za	
jeho činnost, předání medaile a uznání za 
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práci pro hasičskou historii od vzácných 
hostů a prezidenta DPO Slovenské repub-
liky.	Biskupové	požehnali	knihám,	prapo-
rečníkům, praporům včetně praporu obce 
Raškovice a všem přítomným. Po motlitbě 
se procesí přesunulo zpět na kramářský 
plac, kde skvělá akce dále pokračovala…

12.února již letošního roku se uskutečnil 
další ročník zimní halové soutěže mladých 
hasičů o pohár starosty obce „Raškovický 
Rašák“, která je součástí celorepublikové-
ho seriálu „Zimní halové kvarteto“.  Soutěž 
probíhala v omezeném režimu a bez účasti 
diváků, přesto se průběžně vystřídalo 340 
závodníků z různých koutů ČR a Sloven-
ska. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – ve 
štafetě 4x60m s překážkami a v hasičské 
zručnosti. Ve skvělé soutěživé atmosféře 
se	dařilo	i	našim	družstvům.	Bramborové	
umístění obsadili mladší žáci ve složení: 
Vilém	Vykoukal,	Anička	Jurgová,	Karolína	
Stonišová a Eliška Kadlubiecová. Starší 
žáci	ve	složení:	Albert	Vykoukal,	Jakub	Kla-
nica, Ema Kadlubiecová a Radek Čompa 
vybojovali bronzové medaile. Další bronz 

získaly	dorostenky	Barča	Nytrová	s	Anetou	
Staňkovou. Zlatými medailemi se pyšní 
Bára	Kotásková	a	Simona	Němcová	v	ka-
tegorii dorostenek a Terka Chovancová 
s Markem Velčovským v kategorii smíše-
ného dorostu. Gratulujeme! 

Rosťa Švrček

Fotografie ze soutěží si prohlédněte ve fotogalerii 
(předposlední strana zpravodaje)

Článek,	video	a	rozhovor	z	Řípu
https://www.hasicovo.cz/cs/zpravy/rip-
zacal-menit-barvy-a-nechybela-ani-cervena

https://1drv.ms/u/s!AugZpzpmlFLQh7U-
9Gl92JVRESsZhpw?e=5tkeut

Římskokatolická farnost Skalice sděluje občanům

Duchovní správce římskokatolické farnosti P. Mgr. 
Paweł Grodek přeje všem občanům Raškovic požeh-
nané velikonoční svátky. Svátky naděje, že utrpení 
a smrt není konečným údělem člověka. 

Svátky, ve kterých Zmrtvýchvstalý svou láskou 
a mocí proměňuje temnotu ve světlo, utrpení v po-
žehnání a smrt ve slavné vítězství života.

Požehnané svátky
Kristova vzkříšení

a Boží milosti

Požehnané svátky
Kristova vzkříšení

a Boží milosti

BOHOSLUžBY VELIKONOCE: 
Zelený čvrtek  17:00
Velký Pátek      15:00
Bíla	Sobota	 19:00
Velikonoční Neděle    8:30

Srdečně	děkuji	 Jarkovi	Mikolášovi,	
Rosťovi	Švrčkovi	a	všem	ostatním	z	SDH	
Raškovice, kteří se akce účastnili za 
perfektní reprezentaci naší obce, jakou 
snad žádná jiná obec v takové podobě 
ještě neměla. S mírnou nadsázkou bych 
řekl, že se svou účastí ohromně zaslou-
žili „za Raškovice ještě slavnější“. 

 J.Nitra
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Pálení klestí a vypalování trávy

Přichází jaro a s ním také jarní úklid 
a vycházky do přírody. A tady mohou ne-
jen pro hasiče nastat perné chvíle. 

Vždyť jen od letošního února vyjeli 
moravskoslezští hasiči k 68 požárům trav 
a odpadu v souvislosti s jarním úklidem. 
Oheň rozdělaný v přírodě v jarních měsí-
cích se může snadno vymknout kontrole 
a způsobit požár. V jarním období, kdy je 
vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí 
vzniku požáru s jeho následným rychlým 
šířením do okolního prostředí. Velkým 
nešvarem stále zůstává vypalování suché 
trávy. Provádět vypalování porostů je však 
zakázáno!

Někteří občané, kteří si chtějí usnadnit 
práci na zahrádce nebo při odstranění sta-
ré trávy na zatravněných plochách v okolí 
rodinných domů, stále nerespektují upo-
zornění hasičů a pouštějí se do vypalo-
vání suchého travního porostu. Přitom si 
neuvědomují nejen to, že porušují zákon, 
ale také ohrožují svým nezodpovědným 
jednáním své okolí.  

Pokud pálení dřevního odpadu, listí 
apod. nezakazuje místní obecní vyhláš-
ka, měli by lidé věnovat velkou pozornost 
zakládání ohňů při úklidových pracích na 
svých pozemcích. Pálení je možno prová-
dět pouze na ohništi, které je bezpečně 
ohraničeno např. kameny, aby byly pla-
meny dostatečně pod kontrolou. Dále je 
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny 

prostředky k hašení případného požáru 
např. konev s vodou nebo nádobu s pís-
kem a lopatku, aby se dal případný požár 
již v zárodku uhasit. Zapomínat se nesmí 
ani na dohled nad ohništěm po celou 
dobu pálení a následný dozor po uhašení.

V případě větrného počasí je vhodné 
pálení rovnou odložit na jiný den. Vítr 
může ohniště snadno rozfoukat do okolí.

Po celý rok pak platí v lesích zákaz kou-
ření, rozdělávání nebo udržovat otevřené 
ohně mimo vyhrazená místa; rozdělávání 
nebo udržování otevřené ohně je zaká-
záno také do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa.

Spalování hořlavých látek na volném 
prostranství jsou povinny právnické oso-
by a podnikající fyzické osoby předem 
nahlásit buď telefonicky Integrovanému 
bezpečnostnímu centru na číslo 950 739 
814 nebo elektronickým formulářem 
pod názvem „Pálení klestí“ na webových 
stránkách	Hasičského	záchranného	sboru	
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.

Za nerespektování bezpečnostních 
pravidel případně způsobení požáru je 
možné uložit právnickým a podnikají-
cím fyzickým osobám pokuty až do výše 
500.000 Kč, fyzickým osobám pak do výše 
25.000 Kč.

 Gúth Eduard
 referent prevence SDH Raškovice
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Všechny Vás zdravíme z Adámkové vily

Vánoční atmosféra byla úžasná, mno-
ho stromečků a světýlek nám svítily v celé 
Adámkové vile, bylo to moc krásné a všem 
se to velice líbilo. Moc děkujeme Chatě 
Prašivá za venkovní vánoční stromeček.

Občerstvení na odpolední rozdávání 
dárečků s posezením a večerní posezení 
zaměstnanců nám zajistila chata Kotař 
v	rámci	Ježíškových	vnoučat	pro	všechny	
klienty	a	zaměstnance.	Jako	dáreček	jsme	
dostali výborný srnčí guláš, po kterém se 
všichni je olizovali – nic nezbylo. Velice 
děkujeme	p.	Lucii,	za	úžasný	nápad,	který	
všechny potěšil.

Oslava nového roku také nechyběla.
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Rodinám, co nám poslali krásné dárečky, 
vyrábíme děkovná přáníčka, které posílá-
me rodinám, kteří se podíleli na překva-
pení pro naše klienty a nejbližší.

Oslava	paní	Evičky	a	pana	Josefa.

Aktivity	naší	Barunky.

Svatý Valentýn plný srdíček a lásky k našim 
klientům.

Děkujeme za podporu a těšíme se na 
Vás. Koncem června plánujeme den ote-
vřených dveří, tak snad se nám konečně 
vydaří a budete nás moci navštívit.

S pozdravem 

Lenka Janečková, ředitelka
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Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, www.nadacecez.cz 

     16. února 2022 

 

Z hotelu vybudovali domov pro seniory, na polohovací postele přispěla 
Nadace ČEZ  

Před lety poloprázdný hotel, dnes domov až po střechu plný spokojených seniorů. 
Takový je osud Adámkovy vily v Raškovicích na Frýdecko-Místecku, o kterou od 
roku 2017 pečují nadšenci ze zapsaného ústavu Adámkova vila, Domov se zvláštním 
režimem. Přerod z hotelu na zařízení pro seniory je stál spoustu energie, času i 
peněz – rekonstrukcí prošlo celé zařízení, měnily se stavební dispozice i nábytek. 

Pryč musely také původní postele pro hotelové hosty. „Abychom splnili přísná kritéria pro 
registraci sociální služby a samozřejmě také abychom klientům zajistili maximální komfort, 
museli jsme pořídit polohovací postele. To jsou ale šílené pálky, které jsme si jako nestátní 
organizace nemohli dovolit, proto jsme začali s repasovanými postelemi. Ty je ale třeba 
neustále opravovat, vydrží sotva dva roky a potřebují vyměnit motorky a další součástky. 
Proto jsme se teď rozhodli zainvestovat do nových moderních postelí,“ vysvětlila ředitelka 
Lenka Janečková. 

„Vloni nám pomohla Nadace ČEZ a přispěla 80 tisíc, za které jsme pořídili čtyři nové 
postele. Teď už jich máme 17 a postupně sháníme peníze na další,“ upřesnila Lenka 
Janečková při prohlížení fotek spokojených babiček, které jsou na nových postelích 
spokojené, mnohé je zvládnou samy ovládat a „jezdí nahoru dolů“. 

Adámkova vila má mnoho drobných dárců a její šéfka je vděčná za každý příspěvek, za 
každou novou polohovací postel. „Pokud se nám ale podaří získat větší dar od tak 
významného partnera, jako je Nadace ČEZ, je naše radost dvojnásobná,“ dodala ředitelka.  

Zařízení podporuje mateřská obec Raškovice i okolní vesnice, pro jejichž staré nebo 
hendikepované občany zajišťuje Adámkova vila osobní asistenci – pečovatelky jim vozí 
domů nákupy, uklízí nebo pomáhají při osobní hygieně. Pro lidi z odlehlých beskydských 
osad, kam se v zimě pečovatelky dostávají jen s obtížemi, chtějí vybudovat kolem 
Adámkovy vily domečky, ve kterých by senioři strávili zimu, aby se na léto mohli vrátit do 
svých domovů. 

 
 
Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ 
vladislav.sobol@cez.cz, 725 595 417 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
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Členové ČZS Raškovice na své výroční 
členské schůzi, která se konala 6.3.2022, 
hodnotili svou činnost za rok 2021. Z po-
zvaných 40 ti členů, se schůze zúčastnilo 
35. Dále byli přítomni pozvaní hosté – sta-
rosta	obce	Raškovice	pan	Blahuta	a	za	ÚS	
ČZS FM pan Fabík. 

K příležitosti 100 let od založení ZO 
ČZS Raškovice, předal pan Fabík pamětní 
listinu našemu předsedovi M. Rzehaczkovi.

Přestože naše členská základna není 
velká, hodnotíme činnost za rok 2021 
úspěšně. Díky dotaci od OÚ se mohly 
provést rekonstrukce v moštárně – usku-
tečnilo se několik brigád za účelem oprav 
a údržby moštárny, provádělo se mošto-
vání ovoce občanům. 

K tradiční akci naší organizace patří 
smažení vaječiny, kde jsme si naplánova-
li	následující	společné	akce.	Jedná	z	nich	

byl	výlet	do	Jeseníků,	kde	 jsme	navštívili	
Skanzen	 těžby	zlata	ve	Zlatých	Horách	
a Karlovu Studánku. Zájezd jsme zakončili 
společnou večeří v Nošovicích. Vrcholem 
naší činnosti je uspořádání výstavy ovoce, 
zeleniny a květin. V loňském roce se nám 
podařil uspořádat 9. ročník výstavy.

Nezapomínáme ani na naše jubilanty. 
V letošním roce oslaví své kulatiny 5 členů, 
ty hodláme navštívit a obdarovat malým 
dárkem.

I v tomto roce chceme pokračovat v naší 
činnosti – zabezpečit moštování ovoce pro 
občany, společenské setkání členů, přípra-
vu jubilejního 10. ročníku výstavy ovoce, 
zeleniny a květin, která se uskuteční na 
konci září. Naší největší snahou je rozšířit 
naši členskou základnu, hlavně o mladší 
členy.

Za ZO ČZS Raškovice
Dominika Kusynová – tajemník

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdra-
ví vinšujeme vám.“ Tato známá melodie 
rozeznívá na začátku ledna domácnosti 
mnoha z nás. Děje se tak díky Tříkrálo-
vé sbírce, největší sbírkové akci v České 
republice, kterou na Frýdeckomístecku 
organizuje Charita Frýdek-Místek, a to ve 
spolupráci s obcemi, farnostmi a dalšími 
organizacemi a jednotlivci. 

V minulém roce nepřála situace kolední-
kům, kteří kvůli koronavirovým opatřením 
nemohli vyrazit do ulic. Tříkrálová sbírka 
tak byla přesunuta do online prostoru. Tato 
novinka minulého roku zůstala zachována 
i letos, avšak tradice tříkrálové koledy byla 
opět navrácena. Ve svých domácnostech 
jste se tak znovu mohli setkat s charitními 
tříkrálovými koledníky, kteří nám dům od 
domu roznášeli Tříkrálové požehnání.  

Z činnosti ZO Českého zahrádkářského  
svazu Raškovice.

Děkujeme vám za podporu Tříkrálové sbírky!
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S koledníky jsme se letos rozloučili třetí 
lednovou neděli, tj. 16. 1. 2022, kdy tímto 
dnem skončilo putování tří králů po ob-
cích, vesničkách a městech Frýdeckomís-
tecka i celé České republiky. Pomyslnou 
štafetu po statečných kolednících, které od 
koledování neodradila ani nepřízeň poča-
sí, převzali pracovníci Charity Frýdek-Mís-
tek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plné-
ho rozpečeťování a počítání obsahu po-
kladniček. Přestože koledníky již ve svých 
domácnostech nezastihnete, Tříkrálová 
sbírka ve své online formě na webových 
stránkách www.trikralovasbirka.cz běží až 
do konce měsíce dubna.

Díky pomoci a štědrosti vás všech 
se letos podařilo v Raškovicích vybrat 
krásných 53 492 korun. V rámci celé 

Charity Frýdek-Místek to bylo 2 277 306 
korun v pokladničkách a 79 811 korun 
bezhotovostními příspěvky. Část sbírky, 
která přináleží Charitě Frýdek-Místek, 
použijeme na opravy a úpravy v poby-
tových zařízeních, dále na volnočasové 
a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, 
stejně jako na terénní služby pro nemoc-
né a lidi s omezenou soběstačností a na 
vybudování tréninkového bytu pro osoby 
s duševním onemocněním.

Srdečně děkujeme všem koledníkům, 
kteří v této nejednoduché době vyrazili 
a samozřejmě všem, kdo do pokladniček 
přispěli. Děkujeme, že nám pomáháte 
naplňovat naše motto „…s námi nejste 
sami…“; my s vámi sami nejsme.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA

„FLORBALOVý TURNAJ V PASKOVĚ“

Dne 3. března 2022 proběhl ve spor-
tovní hale ZŠ Paskov florbalový turnaj pro 
žáky 1. stupně v Regionu Slezská brána. 
Tohoto turnaje se zúčastnily celkem čtyři 
školy z blízkého okolí, konkrétně pořada-
telská	škola	ZŠ	Paskov,	dále	ZŠ	Řepiště,	
ZŠ Sedliště a ZŠ Raškovice. Tento turnaj 
byl určen pro všechny chlapce a dívky od 
třetího do pátého ročníku. 

Než děti začaly bojovat o to, kdo se 
umístí na stupních vítězů, tak na úvod k dě-
tem promluvila paní ředitelka ZŠ Paskov 
Mgr.	Butkovová	s	panem	starostou	Pasko-
va a zároveň předsedou Regionu slezská 
brána	p.	Baďurou,	kteří	soutěžícím	popřáli	
hodně štěstí. Aby si děti zahrály a všichni 
si toto sportovní dopoledne užili naplno, 
utkaly se všechny školy mezi sebou vždy 
dvakrát.	Během	turnaje	byla	vidět	v	očích	

dětí radost z pohybu a touha po vítězství, 
neboť pro většinu to bylo po dlouhé době 
zase něco, v čem se mohli ukázat a také 
změřit síly s někým jiným, než se spolužáky 
ze školy.

Vždy někdo vyhraje a někdo prohraje, 
tak to funguje a fungovat bude. Po ode-
hrání všech zápasů a sečtení bodů, bylo 
rozhodnuto, že vítězem tohoto turnaje 
bude ZŠ Sedliště, která neprohrála jediný 
zápas. Druhá v pořadí skončila ZŠ Raškovi-
ce a třetí místo obsadila domácí ZŠ Paskov. 
Na čtvrté „bramborové“ pozici skončila ZŠ 
Řepiště.	

Jak	se	říká,	není	důležité	vyhrát,	ale	zú-
častnit se, a tady to platí do posledního 
písmene. V tomto turnaji nebylo hlavní 
vítězství, ale to, že se děti z různých škol 
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sobota 23. dubna 2022 - celodenní se-
tkání s názvem ,,SOBOTA S JÓGOU“

Setkání, na kterém si budeme povídat 
o	AJURVÉDĚ	 -	 celostního	 léčebného	 sys-
tému, který se snaží o dosažení a udržení 
rovnováhy našich životních energií. Samo-
zřejmě nebude chybět ani protažení našeho 
těla i relaxační techniky. 

13.-15.května 2022 - víkendový pobyt 
,,AKTIVNÍ VÍKEND S JÓGOU“

Celý	pobyt	bude	věnován	ZDRAVÉMU	
POHYBU.	Dozvíte	se	jak	je	důležitá	zdravá	
chůze a jak to udělat, aby byla ,,zdravá“. 
Co vše souvisí s naší chůzí, s akupresurními 
body na našich chodidlech, čím nám pro-
spívají bosoboty ap. Nebudou chybět ani 
nenáročné jógové pozice pro udržení pruž-

ného těla, procházky, či výlety v nádherném 
prostředí	Beskydské	přírody.	

sobota 28.května 2022 - celodenní akce 
,,TVOŘENÍ JE RELAXACE“

Jedna	z	nejoblíbenějších	akcí.	Tvoření	pod	
vedením	výtvarnice	Lenky	Kovalové	spojené	
s pohybem našeho těla. Toto setkání si užijí 
i ti, kteří jógu necvičí, ale mají rádi, když se 
něco nového dozví a také si něco vytvoří. Ať 
už si namalují hezké tričko, či sukni.

sobota 11.června 2022 - celodenní akce 
s názvem ,,JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ“

Celý den bude věnován tomu, jak na 
to, aby náš mozek byl stále svěží a aktivní. 
Pomáhat nám k tomu budou různé formy 
,,tréninku“, ať už půjde o aktivní tělesná, či 
dechová cvičení.

ŠKOLA JÓGY KARAKAL VÁS ZVE:

znovu mohly vidět, zahrát si a že nedošlo 
k žádnému zranění. Troufáme říci za všech-
ny, že právě toto bylo nejdůležitější a že 
vlastně zvítězil každý.

Jsme	velmi	rádi,	že	tento	turnaj	proběhl	
a budeme se těšit brzy na další sportovní 
akce, které pořádá Region Slezská brána ve 
spolupráci ze základními školami.

Tou nejbližší by měl být turnaj v mini 
volejbale v Raškovicích 30. 3. 2022

Mgr. David Kyselovský, 
ZŠ Paskov hlavní organizátor akce

Ing. Miroslav Lysek,  
Region Slezská brána

                             projektový manažer
 

Fotografie z akci jsou uvedeny na odkaze: 
3_3_2022 Turnaj ve florbalu - Paskov – mirekysek – 
album na Rajčeti (idnes.cz)
Videoreportáž je k dispozici je dostupná na:
Paskov: Florbalový turnaj škol regionu Slezská brá-
na (slezskabrana.tv) 
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6.  STAňTE SE SAMI SOBĚ MOCNýMI ŠAMANY.

„Chcete být často nemocní a co nejdříve 
zemřít? Chcete být zdraví a žít dlouho? Mů-
žete si vybrat. Záleží jen na vás. Vyberete-li 
si špatně, pak si nestěžujte. Obojí je ve Vás 
a mějte na paměti, že každý -  tedy i Vy - je 
bezvýhradně odpovědný za všechno, co se 
mu v životě stane.  Každá naše myšlenka 
totiž vytváří naši budoucnost. Je to pouhá 
myšlenka. A myšlenku lze změnit. „

To, co jste si teď přečetli, je sice pravda 
pravdoucí, ale je třeba současně konstato-
vat, že v praxi to zase tak jednoduché není. 
Je	třeba	změnit	naše	negativní	myšlení,	na	
myšlení manifestačně pozitivní. A to je pro 
některé z nás úkol velice těžký, téměř nepro-
veditelný. Na to, abychom ten přerod v sobě 
zvládli, existuje v józe i mimo ni spousta tech-
nik (například autogenní trénink), které však 
zpravidla předpokládají spolupráci lékaře, 
nebo instruktora. Zatím Vám poradím jed-
nu techniku, která lékaře, ani instruktora 
nepotřebuje, při tom je velmi jednoduchá 
a současně velmi účinná: Dnes večer, když 

budete v posteli a budete se chystat ke spán-
ku, těsně pře tím, než usnete, si v duchu, ve 
své představě, vybavte nějaké krásné místo, 
pro Vás nejkrásnější na světě. Prostě místo, 
kde jste byli na dovolené s někým Vám dra-
hým a milým, místo u moře nebo v horách, 
může to být Vaše chata či chalupa, ale i Váš 
pokojík, ve kterém se cítíte báječně. Může to 
být také místo, které jste si vysnili, viděli ve 
filmu nebo jste si ho stvořili ve své fantazii 
podle nějakého románu. A Vy si ho teď před-
stavíte s vírou, že je pro vás svým způsobem 
zázračné – a za nějaký čas to bude pravda. 

V tomto místě se z Vás bude vytrácet 
únava, budou se hojit rány fyzické i duševní. 
Z Vašeho těla se bude vytrácet bolest, získáte 
novou energii, víru, klid i sílu znovu se vrátit 
do života, řešit a zvládat životní problémy. 

Zůstaňte s těmito představami až do 
usnutí a měl by se projevit kladný vliv Va-
šeho počínání.  Váš spánek bude klidný 
a s příjemnými sny. S představou tohoto 

pátek 24. června 2022 - odpolední setká-
ní s hudbou a tancem ,,KIRTAN“

Vy, kteří jste byli na oslavě 25.výročí Školy 
jógy Karakal a zažili tu báječnou atmosféru 
při zpěvu kouzelných Manter, kdy je zpěv 
propojen s tancem, kdy se odpoutáte od 
všedních	starostí	života	a	 jenom	JSTE...tak	

nám dáte určitě za pravdu, že jste se cítili 
nádherně povzneseni.

Všechno o našich akcích a nejen o nich se 
dozvíte na našich stránkách: www.jogaka-
rakal.cz

Přijďte, jste všichni srdečně zváni!
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Raškovický fotbal – jaro 2022
Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vás seznámili 
s jarní sezónou probíhajícího roční-
ku 2021 – 2022 v oblasti sportovní 
i v oblasti oprav a úprav našeho 
sportovního areálu v Raškovicích.

V oblasti údržby a vylepšování 
našeho sportovního zázemí i záze-
mí pro návštěvníky a diváky v jar-
ních měsících přistoupíme společ-
ně s obcí k úpravě okolí prodejních 
stánků, kde dojde k úpravě stromů, 
které jednak znečišťují nově opravené plochy 
a jednak ohrožují návštěvníky areálu.

Dalším vylepšením bude úprava fasády 
sportovních kabin po jejich částečném za-
teplení v loňském roce a sjednocení jejich 
barevnosti. Výhledově budeme v kabinách 
nuceni řešit výměnu ohřevu vody pro spor-
tovce a výměnu plynového kotle pro celkové 
vytápění kabin. V neposlední řadě nás čeká 
také oprava střešní krytiny, která bohužel 
hlavně ze strany silného svitu slunce dosáhla 
poměrně značného opotřebení a poškození.

Kromě záze-
mí pro sportov-
ce a návštěvníky 
přistoupíme rov-
něž pro vylepšení zázemí pro spor-
tovce. Na tréninkové ploše v zadní 
části areálu provedeme odvodně-

ní plochy, aby naši hráči mohli i při 
horším počasí tento prostor využívat 
pro tréninkové jednotky a ušetřili tak 
hlavní tréninkovou plochu.

Věříme, že při všech těchto opra-
vách a úpravách se zapojí nejen naši stabilní 
starší spolupracovníci, ale i někteří mladší, 
kteří také navštěvují náš sportovní areál.

Chceme poděkovat kolektivu starších 
bývalých hráčů a příznivců, bez kterých by-
chom nezrealizovali některé dokončovací 
práce v areálu a předpokládáme, že i v roce 
letošním nám pomohou i se zajišťováním 
zdárného a snad i úspěšného průběhu jed-
notlivých utkání v celé jarní sezóně.

za Výbor fotbalu
 Martin Michna – předseda

Hodnocení	halových	soutěží	v	zimní	části	 sezóny	naší	mládeže	zhodnotí	 trenérský	 tým	
mládeže.

kouzelného místa byste měli dále pracovat 
tak, že si jej vybavíte vždy, když jste šťastni, 
když se Vám něco daří, a vždy, když máte 
chvíli čas (například při cestě hromadným 
dopravním prostředkem, v jakékoliv čekár-
ně a podobně). Postupně se ve Vás vytvoří 
schopnost stáhnout se jako želva do kruný-
ře, kdykoli to potřebujete. Dokázat být i ve 
velmi rušném prostředí být chvíli sami se 
sebou. To vše je velmi výrazně umocněno 
v situaci, kdy Vás potká stresová nebo jinak 
náročná či nepříjemná událost. V té chvíli 
byste si měli vzpomenout na své „útočiště“, 
stáhnout se do svého psychického krunýře 

a ten vás podrží. Měli byste se zkrátka dostat 
nad tu věc, nad tu událost. V tom je těžiště 
předchozích cvičení, času, který jste věnovali 
vytváření svého psychického útočiště a času, 
který jste v něm strávili ve chvílích relativního 
klidu a pohody. 

To je jedna z forem techniky zvané VI-
ZUALIZACE.	

Takže dnes večer, těsně před spaním, ne-
zapomeňte! A já Vám přeji krásné, medové 
sny. 

 Za Karakal, Lenka Ježová
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29.1. 2022  SOBOTA Raškovice - Janovice (OP)   2:1 (0.1)  Preči, Papaj

12.2. 2022  SOBOTA Raškovice - Vratimov (1.A)   2:8 (2:3)  Tobiáš 2x

20.2. 2022  NEDĚLE Raškovice - Hrabová (1.B)   2:5 (1:2)  Preči 2x

26.2. 2022  SOBOTA Raškovice – Lučina  (1.A)    6:0 (3:0)  Preči 4x, Papaj, vlastní

6.3.   2022  NEDĚLE Raškovice – Nošovice (OP)  
7:2 (2:1)  Vojkovský 2x, Preči 2x,  
Tobiáš, Papaj, Žáček

13.3  2022  NEDĚLE Raškovice – Kozlovice (1.B) 
 8:0 Vojkovský 2x, Preči 2x, Papaj, 
Koloničný, Žáček, Kožar

19.3. 2022  SOBOTA Raškovice - ……

26.3. 2022  SOBOTA Baška – Raškovice  15:00…….1. MISTROVSKÉ KOLO

Zimní příprava můžů TJ Pražmo-Raškovice  
- jaro 2022!

Od posledního setkání celého týmu uběh-
ly téměř 3 měsíce a všichni byli již hladoví 
po fotbale. Nepopulární zimní dril nám začal 
27.1.2022 tréninkem na umělém povrchu 
ve Frýdku-Místku, kde se odehrává i většina 
našich přípravných utkání. Sotva, ale začala 
zimní příprava a už jsme museli řešit nepří-
jemné zranění našeho hráče. Při sálové ko-
pané si utrhnul achillovu šlachu náš útočník 
Jan	Bednárek	a	jaro	pro	něj	ani	nezačalo	a	na	
99% jej bohužel nejspíš zdravého uvidíme 
nejdříve v létě. 

     V přípravě střídáme kondiční tréninky 
s herními, ale jak to už tak bývá, pokulhává 
nám docházka, kdy se nám střídají zraně-
ní, pracovní povinnosti a neposlední řadě 
i nemoci. K tréninkům využíváme Raško-
vickou halu, Raškovické okruhy, kopce a již 
zmiňovaný umělý povrch ve Frýdku-Místku 
na Stovkách. 

     Momentálně se nacházíme v období 
(10.3.2022) kdy máme odehraných 5 pří-
pravných utkání a zbývají nám odehrát ještě 

2, než nastoupíme do prvního mistrovského 
utkání	na	horké	půdě	nováčka	z	Bašky	a	poté	
v prvním jarním domácím zápase přivítáme 
poslední celek tabulky Mosty. 

     Nutno ještě zmínit a pochlubit se, že 
jsme 26.2.2022 v restauraci Maryčka ve Vy-
šních	Lhotách	uspořádali	již	2.	ročník	Spor-
tovního plesu, který se mimořádně povedl 
a chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na tomto plesu pořadatelsky 
podíleli. Samozřejmě nechceme zapome-
nout	ani	na	naše	skvělé	hosty,	DJ,	obsluhu	
atd. bez kterých by tento skvělý večer plný 
tance, tomboly a dalšího nemohl proběh-
nout.

     Závěrem si všichni přejeme, aby se 
nám vyhýbali hlavně nemoci, zranění a snad 
se dobře připravíme na náročnou jarní se-
zónu, kdy budeme chtít udržet naši první 
pozici v tabulce co nejdéle. Níže přehled 
přátelských utkání. 

     S pozdravem trenér Zdeněk Skotnica.
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Mladší přípravka – ročník 2013-2015
Zimní sezóna pro mnohé hráče začala 

velmi slibně a po celou dobu si ji udrželi 
v plném nasazení. Chuť hrát je u mnohých 
velká. Není divu, když skoro po dvou letech 
omezeného soutěžení a trénování tyto mož-
nosti našim hráčům bylo odpíráno. Náš tým 
se rozrostl o další hráče a současný stav je 
úctyhodný 23. Nejen se rozrůstá naše zá-
kladna hráčů, ale taky trenérská základna 
a velmi rádi jsme k nám přibrali jednoho 
z řad rodičů Petr Adamus.

Do soutěže Krajská zimní liga mládež 
jsme zapojili všechny naše hráče z mladší 
přípravky. Celkem jsme odehráli 15. zápasů 
(ročník 2014 Raškovice „D“ ve hře 4+1: 4 
zápasy, ročník 2014 Raškovice „F“ ve hře 
3+3: 6 zápasů, ročník 2015 Raškovice „E“ 
ve hře 3+3: 5 zápasů).

Současné umístění:

Raškovice „D“ 11.místo z celkového po-
čtu 33 přihlášených družstev. 

Raškovice „F“ 8.místo (Třinec, Krnov, Os-
trava-Poruba,	Bolatice,	Havířov,	Vratimov,	
Ostrava-Poruba) z celkového počtu 24 při-
hlášených družstev.

Raškovice „E“ 5. místo (Akademie OV A, 
Vítkovice	F,	Havířov,	Akademie	OV	B)	z	cel-
kového počtu 34 přihlášených družstev.

Pokud se podíváte, kdo je umístěn před 
naší	obcí	Raškovice,	tak	velká	města.	Hráči	
můžou být hrdí, že hrají za obec Raškovice 
a tímto ji maximálně propagují a ukazují své 
dovednosti.

Ke konci března jsou dohrávky Skupiny 
Raškovice „E“ a Raškovice „F“ a zúčastní se 
finálového utkání.

Velká čest našim hráčům a velké dík jejich 
rodičům, rodinným příslušníkům.

Za trenérský tým Jindřich Šebesta, Jind-
řich Illichmann, Petr Adamus.
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Mládež – ročník 2007-2012
V sobotu 12.3. jsme odjeli se starší pří-

pravkou	na	finálový	 turnaj	KZL	do	Bru-
šperku. Naši borci se díky skvělým výko-
nům probojovali do velkého finále a zahráli 
si závěrečný turnaj proti pěti nejlepším 
týmům sezóny. Soupeři jim byly týmy jako 
Havířov,	Krnov,	Valašské	Meziříčí,	Poruba,	
Vřesina. Kluci chtěli ukázat soupeřům, že 
i u nás na vesnici hrajeme dobrý fotbal. 
Dali do každého utkání velký kus srdíčka 
a výsledkem jim bylo pouze jedno pro-
hrané utkání s Valašským Meziříčím 2:0. 
Všechna ostatní utkání jsme, mnohdy i tro-
chu	smolně,	uhráli	na	remízový	stav.	Ha-
vířov 2:2, Poruba 3:3, Vřesina 1:1 a Krnov 
0:0. Kluci si zaslouží absolutorium a velkou 
pochvalu za práci, kterou na turnaji od-
vedli. Chtěli se rvát o přední příčky, ale 
bohužel to stačilo pouze na páté místo. 
I tak dokázali zamíchat výslednou tabulkou 
a	ukázali	,	že	i	u	nás	se	hraje	FOTBAL	na	
velmi kvalitní úrovni. Celkové páté místo 
ze	dvaačtyřiceti	účastníků	KZL	v	této	ka-
tegorii je toho důkazem.

V sobotu 26.2. se naši mladší žáci utkali 
v doplňkovém finále o 13-18 místo ze 41 
účastníků. Účastníci tohoto malého finá-
le byly týmy MFKFM A, Satříč, Frýdlant 
n.O,	Hukvaldy,	Vítkovice.	Náš	 tým,	který	
byl jako většinou skládaný z kluků mladší 
věkové kategorie, se postavil soupeřům 
se ctí a odhodláním uspět. Do posledního 
utkání jsme vstupovali s možností, že tur-
naj vyhrajeme. To se bohužel nepovedlo, 
ale i třetí místo v takovém obsazení byl 
pro naše borce úspěch. Klukům patří velký 
dík za bojovnost a odhodlanost, se kterou 
turnaj odmakali. 

V neděli 27.2. si většina kluků, kteří hráli 
sobotní turnaj, dali repete na velkém finále 
starších	žáku.	Jak	je	již	u	nás	zvykem,	starší	
borce doplňujeme z mladších kategorií, 
aby si kluci zvykali na důraznější a rychlejší 
fotbal. V tomto velkém finále opět hrálo 
šest	nejlepších	 týmů	KZL	z	 celé	 sezóny,	
které se zúčastnilo 21 týmů. Sešli se tu sou-
peři jako Nebory-Smilovice, Kravaře, Po-
ruba, Kozlovice a Vřesina. Pro naše kluky 
to byla pocta, úspěch a především zásluha 
za skvělé výkony, které v hale předváděli. 
Kluci se opět v tak nabitém turnaji neztra-
tili a rvali se o přední příčky. Po krásných 
a velice vyrovnaných bitvách se umístili 
na nepopulárním čtvrtém místě se sedmi 
body. Opět nám borci předvedli, že fotbal 
hrát umí a že o budoucnost našeho fotbalu 
nemusíme mít obavy.

Je	potřeba	zmínit,	že	na	všech	turnajích	
od starší přípravky až po žáky bylo patnáct 
soupeřů a z toho pouze dva hrají okresní 
soutěže, zbylé týmy hrají soutěže krajské. 
My samozřejmě patříme mezi ty dvě výjim-
ky a naši borci se s tím popasovali velmi 
dobře a se ctí. 

	V	Brušperské	hale	nám	jako	vždy	fandili	
naší věrní fandové z řad rodinných přísluš-
níku a patří jim velké díky, za obětavost 
a	doprovod	svých	mladých	fotbalistů.	Bez	
nich bychom nehráli.

Za trenérský tým Martin Janoušek, 
David Šindler, Karel Mach

https://www.fotbalraskovice.cz/
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100035337651810
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Judo má v Raškovicích svoji základnu,  
kterou obdivují judisté z celé republiky

Také díky tomuto kvalitnímu zázemí se 
naši judisté mohou pyšnit titulem nejú-
spěšnějšího kolektivu Českého svazu juda 
v žákovské kategorii. Děkujeme všem, kteří 
nám pomáhají v dalším budování, údržbě 
a provozu. Děkujeme majiteli areálu, panu 
Vašinkovi, který nám prostory poskytuje za 
cenu spotřebované energie. Děkujeme panu 
Soročinovi a společnosti Delkos, kteří věno-
vali finanční dar a materiálové vybavení ve 
výši desítek tisíc korun. Děkujeme také všem 
ostatním dárcům a sponzorům, kteří pod-
porují činnost klubu. V letošním roce jsme 
nás podpořili také ostatní obce z regionu, je-
jichž děti trénují v našem klubu na základně 
v Raškovicích. Vybudováním vlastní základny 

jsme umožnili ostatním sportovcům inten-
zivnější využití sportovní haly a zkvalitnění 
další práce zejména s dětmi a mládeží. Další 
rozšíření možnosti kvalitního tréninku urči-
tě ocení volejbalisté, fotbalisté, florbalisté, 
hasiči i tenisté.

Do budování školy juda v Raškovicích již 
klub investoval téměř půl milionu korun. Dal-
ší peníze jsou potřeba na dokončení systému 
vytápění, dobudování sauny, posilovny, re-
laxačních prostor a venkovního areálu. V le-
tošní zimě nás stojí hodně peněz také proza-
tímní vytápění. Pokud někdo chce podpořit 
judisty, tak může přispět finanční částkou 
na zřízený transparentní účet pro budování 
a údržbu areálu. Úč.č. 295542770/0300.

Raškovičtí judisté jsou mistry Euroregionu.
V raškovické sportovní hale se uskutečnil 

již	22.	ročník	Mistrovství	Euroregionu	Besky-
dy. Tohoto jedinečného turnaje se zúčastnilo 
400 soutěžících ze 39 klubů, včetně Polska 
a Slovenska. Raškovický klub vybojoval prv-
ní místo v soutěži, počtem 30 medailových 
umístění. Zlato vybojoval v kategorii benja-

mínků Václav Ondrušík, mladší žáci Antonín 
Kubíček,	Matěj	Ruprecht	 	a	Oliver	Lekki.	
Ve starších žácích brali zlato Petr Pěnkava 
a	Eduard	Fránek.	Lehce	za	očekáváním	skon-
čili v náročné mezinárodní konkurenci loňští 
mistři	republiky,	Monika	Jančíková	a	Adam	
Rusňák, kteří vybojovali druhé a třetí místo.  
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TENIS
S příchodem jara tenisový oddíl ve sportovním areálu zahajuje te-

nisovou sezonu obou venkovních antukových kurtů jak pro tréninky 
mládeže, tak pro širokou veřejnost. Začátkem května se rozeběhnou 
taktéž krajské soutěže smíšených družstev Severomoravského teniso-
vého svazu (SmTS), kde náš tenisový oddíl budou reprezentovat již 
tři mládežnická družstva v kategoriích babytenisu (8-9 let), mladšího 
(10-12 let) a staršího žactva (13-14 let).

Soutěž, která patří mezi oblíbené tak úspěš-
ně navázala na předchozí ročníky a do bu-
doucna se dá předpokládat ještě větší zájem 
klubů ze vzdálenějších oblastí. Tomu přispějí 
zejména ubytovací kapacity v novém kodo-
kanu. Zahájení soutěže se zúčastnil starosta 
obce	Jiří	Blahuta,	společně	s	dalšími	předsta-
viteli Euroregionu. 

Na základní škole je úspěšně rea-
lizován projekt na podporu pohy-
bové průpravy dětí.

Projekt České unie sportu, který má po-
moci postkovidovým následkům je realizován 
také	na	základní	škole	v	Raškovicích.	Hodin	
tělesné výchovy se zúčastňuje trenér juda, 
který asistuje učitelům a pomáhá v pohybové 
průpravě dětí. Nácvik gymnastických prvků 
a pádových technik je pro děti atraktivním 
zpestřením tělocviku. Program bude uplatněn 
také v mateřské školce. Tam se čeká jen na lep-
ší počasí, které umožní trénink ve venkovních 
prostorách, nebo kodokanu juda (Není dosta-
tečně vytápěn). Díky programu se podařilo 
zajistit pro základní školu sportovní vybavení 
v hodnotě téměř padesáti tisíc korun.

 Za JUDO, Luděk Kubíček

1. kolo 1.5.2022 neděle TK Studénka – TJ Sokol Pražmo-Raškovice

2. kolo 8.5.2022 neděle TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TK Dolní Benešov

3. kolo 15.5.2022 neděle TJ Baník Ostrava OKD – TJ Sokol Pražmo-Raškovice

4. kolo 29.5.2022 neděle TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TC Třinec

5. kolo 5.6.2022 neděle TJ Sokol Pražmo-Raškovice – SC Ostrava

Rozlosování utkání soutěže smíšených babytenisových družstev SmTS:

Místo konání na tenisových dvorcích domácího družstva uvedeného na prvním místě. 
Začátky utkání družstev babytenisu stanoveny na 14:00hod. V utkání daného kola je ode-
hráno celkem 10 zápasů (8 dvouher a 2 čtyřhry).
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1. kolo 30.4.2022 sobota Slavoj Český Těšín – TJ Sokol Pražmo-Raškovice

2. kolo 7.5.2022 sobota TJ Sokol Pražmo-Raškovice – Biocel Vratimov “B”

3. kolo 14.5.2022 sobota TJ Sokol Pražmo-Raškovice – Sokol Rychvald

4. kolo 28.5.2022 sobota Tenis Hill Havířov “C” – TJ Sokol Pražmo-Raškovice

5. kolo 4.6.2022 sobota TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TK Havířov

6. kolo 18.6.2022 sobota volno

7. kolo 25.6.2022 sobota TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TK Slávia Orlová

Rozlosování utkání soutěže smíšených tenisových družstev mladšího 
žactva SmTS:

Soupiska	našeho	družstva	babytenisu:	Šebesta	Jan,	Juřicová	Natálie,	Suszka	Šimon,	Illi-
chmann Tomáš, Dybová Kristýna, Varmužová Nina a Timea, Václavíková Anna a Kusynová 
Florentýna

Místo konání na tenisových dvorcích domácího družstva uvedeného na prvním místě. 
Začátky utkání družstev mladšího žactva stanoveny na 14:00hod. V utkání daného kola je 
odehráno celkem 6 zápasů (4 dvouhry, 2 čtyřhry).

Soupiska našeho družstva mladšího žactva:	Dömény	Alex,	Jurga	Tobiáš,	Novotná	Barbora,	
Vykoukal Vilém, Ruprechtová Izabela, Pálenič Vojtěch

Pozn.: Družstvo mladšího žactva bude obhajovat vítězství v soutěži SmTS z minulého 
ročníku!

Vítězné družstvo mladšího žactva s pohárem SmTS za vítězství v sezoně 2021. Zleva: Bonková Stela, 
Popelka Jan, Dömény Alex, Klanica Jakub, Jurga Tobiáš a trenér Šebesta Jindřich.
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1. kolo 30.4.2022 sobota TJ Sokol Huslenky – TJ Sokol Pražmo-Raškovice

2. kolo 7.5.2022 sobota TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TK Lipník n./B.

3. kolo 14.5.2022 sobota SKT Frýdlant n./O. – TJ Sokol Pražmo-Raškovice

4. kolo 28.5.2022 sobota TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TO Sokol Stará Bělá

5. kolo 4.6.2022 sobota TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TJ Start Ostrava

6. kolo 18.6.2022 sobota TK Frenštát p./R. – TJ Sokol Pražmo-Raškovice

7. kolo 25.6.2022 sobota volno

Rozlosování utkání soutěže smíšených tenisových družstev staršího 
žactva SmTS:

Místo konání na tenisových dvorcích domácího družstva uvedeného na prvním místě. 
Začátky utkání družstev staršího žactva stanoveny na 14:00hod. V utkání daného kola je 
odehráno celkem 6 zápasů (4 dvouhry, 2 čtyřhry).

Soupiska našeho družstva staršího žactva:	Klanica	Jakub,	Bonková	Stela,	Popelka	Jan,	
Jurga	Šimon,	Páleniš	Štěpán

Nesmíme taky zapomenout na naše nejmladší sportovce, kteří se postupnými krůčky 
seznamují s raketou a tenisovým míčkem a nyní tvoří družstvo minitenisu (6-7 let) ve složení 
Hilšerová	Adriana,	Saloň	Jindřich,	Dybová	Viktorie	a	dvojčata	Ferfecká	Nela	s	Jakubem.

Termíny	turnajů	jednotlivců	ČTS	konaných	v	areálu	TJ	Sokol	Pražmo-Raškovice:

27.-28.8.2022 – RAŠKOVICE Open dvouhra a čtyřhra mladších žáků a žaček (10-12 let)

24.-25.9.2022 – BABYTENIS Open dvouhra dívek a chlapců (8-9 let)

28.9.2022 – MINITENIS Open dvouhra dětí do 7 let

Tenisový oddíl do nové nadcházející tenisové sezony přeje všem tenistům píli v tréninko-
vém procesu, úspěšné odehrání soutěží, úsilí k dosažení úspěchů a vítězství při dodržování 
zásad chování fair-play na dvorci i mimo něj.

Takže milí rodiče, pořiďte dítěti místo tabletu raději raketu a přijďte mezi nás, s pří-
chodem jara začínáme!

Závěrem nám dovolte poděkovat všem, kteří sponzorskou výpomocí pomáhají v činnosti 
tenisového oddílu v naší obci.

obec  
Raškovice

obec  
Pražmo

tenisový oddíl
TJ Sokol Pražmo-Raškovice
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SPORT:

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
www.vkraskovice.cz, @vk_raskovice, @VkRaskovice

SEZÓNA 2021/2022
TURNAJE V BAREVNÉM MINIVOLEJBALE – MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA

V závěru roku jsme v Raškovicích uspořádali 2 turnaje v barevném minivolejbale pro děti 
z Raškovic a okolí – Mikulášský turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 42 dětí a Vánoční turnaj 
s účastí 32 dětí. 13.února se výběr hráčů a hráček VK Raškovice, celkem 18 dětí zúčastnilo 
turnaje v Ostravě, kde přijelo celkem 159 dětí. 27. února jsme pro oblast frýdecko-místecka 
upořádali v Raškovicích další turnaj, kterého se tntokrát zúčastnilo celkem 175 dětí z 9 klubů.

MIKULÁŠSKý TURNAJ - 5. 12. 2021 
Sportovní hala Raškovice

Vítězové jednotlivých kategorií 

•	 žlutá barva	–SK	Metylovice	(Ema	Hala-
tová,	Sofie	Náplavová,	Liliana	Němcová)	

•	 Oranžová barva	–VK	Raškovice	(Lili	Svi-
teková, Marie Novotná)

•	 Oranžovo-červená barva –VK Raškovice  
(Lucie	Hendrychová,	Karolína	Vitásková)

•	 Modrá barva	–VK	Raškovice	(Patrik	 Ja-
noušek,	Jan	Popelka)
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VÁNOČNÍ TURNAJ – 20. 12. 2021 
Sportovní hala Raškovice

Vítězové jednotlivých kategorií

•	 Oranžovo-červená barva – VK Raškovice 
(Tereza	Hrtoňová,	Dita	Plucnarová,	Alena	
Kovářová)

•	 Zelená barva	–	VK	Raškovice	(Barbora	
Novotná, Markéta Pavlů)

•	 Modrá barva (Šarlota Pánková, Vendula 
Ožanová,	Anna	Babulíková)

Oblastní turnaj v Ostravě – 13. 2. 2022 
Nejlepší umístění
•	 žlutá barva 

2. místo (Antonín Felcman, Karolína Fol-
dynová)
3. místo (Klára Skotnicová, Eva Plucnaro-
vá)

•	 Červená barva
1.místo	(Karolína	Vitásková,	Lucie	Hen-
drychová)

Oblastní turnaj v Raškovicích 
27. 2. 2022 Sportovní hala Raškovice

Nejlepší umístění
•	 žlutá barva 

2. místo (A. Závodný, E. Plucnarová)
3.	místo	(T.	Binder,	A.	Felcman)

•	 Červená barva 
1.místo	(K.	Vitásková,	L.	Hendrychová)
3.	místo	(F.	Felcman,	P.	Janoušek)

•	 Zelená barva
2.	místo	(D.	Skotnicová,	B.	Dudková,	E.	
Kovářová)

OKRESNÍ SOUTĚž V TROJKOVÉM 
VOLEJBALE MLADŠÍHO žACTVA 
TABULKA K 17. 3. 2022

Pořadí Název družstva SUMA

1. TJ Sokol Frýdek-Místek A 78

2. Red Volley Frýdlant n/O A 76

3. Green Volley Frýdek-Místek B 71

4. VSO - ZŠ Brušperk 67

5. Green Volley Frýdek-Místek A 64

6. VK Raškovice A (holky) 57

7. SK Metylovice 56

8. TJ Sokol Palkovice A 54

9. VK Raškovice B (holky) 50

10. KV Kopřivnice  A 47

11. Green Volley Frýdek-Místek C 35

12. VK Raškovice C (kluci) 34

13. TJ Sokol Frýdek-Místek B 31

14. ZŠ Janovice starší 25

15. VK Beskydy Frýdlant n/O A 21

16. Red Volley Frýdlant n/O B 18

17. KV Kopřivnice B 12

18. VK Raškovice D (holky) 8

19. VK Beskydy Frýdlant n/O B 7

20. ZŠ Janovice mladší 6
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OKRESNÍ SOUTĚž V ŠESTKOVÉM VOLEJBALE STARŠÍHO žACTVA 
- SMÍŠENKY

Tabulka k 17. 3. 2022 
Cel-
kem

1. Green Volley F-M A 60

2. Red Volley Frýdlant n/O 46

3. VK Raškovice (holky+kluci) 44

4. TJ Sokol F-M A 44

5. TJ Sokol Palkovice 38

6. SK Metylovice 35

7. Janovice 25

8. Green Volley F-M B 19

9. TJ Sokol F-M B 12

10. TJ TŽ Třinec 6

Tabulka k 17. 3. 2022

1 TJ Sokol Palkovice 10 6 0 1 3 23:14 853:757 19

2 Volejbal Kozlovice 7 4 1 0 2 16:11 628:580 14

3 SK Metylovice z.s. 7 3 0 0 4 11:13 505:541 9

4 VK Raškovice 8 1 1 1 5 9:21 593:701 6

Tabulka k 17. 3. 2022

1 SK Třanovice z.s. 6 5 0 1 0 17:5 522:448 16

2 SK METYLOVICE 7 3 2 0 2 16:10 577:513 13

3 TJ Sokol Palkovice 7 2 1 2 2 14:16 614:632 10

4 VK Raškovice A 4 3 0 0 1 9:5 329:310 9

5 TJ Sokol Nýdek 7 3 0 0 4 12:13 532:541 9

6 TJ Sokol Mosty u Jabl. 7 1 2 1 3 12:17 599:637 8

7 VK Raškovice B 6 0 0 1 5 4:18 422:514 1

OKRESNÍ SOUTĚž žEN

OKRESNÍ SOUTĚž MUžŮ
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Konečná tabulka

1 ŠSK Bílovec,z.s. 6 74

2 TJ Sokol Frýdek - Místek B 6 70

3 TJ Frýdek - Místek A 6 58

4 SVK Nový Jičín, z. s. A 6 58

5 VKB Frýdlant nad Ostravicí 6 58

6 Happy Sport Opava, z.s. 6 36

7 VK Raškovice 6 34

8 VO Slezská Orlice, z.s. 6 30

9 KV Kopřivnice, z.s. 6 25

10 Vam Havířov, z.s. 6 25

11 SVK Nový Jičín, z. s. B 6 10

12 TJ Frenštát pod Radhoštěm 6 8

Tabulka k 17. 3. 2022

1 VK Karviná, z.s. 30 84

2 TJ Sokol Frýdek - Místek B 30 77

3 VK Polanka nad Odrou, z.s. 30 69

4 VK Raškovice 32 57

5 TJ Ostrava 30 46

6 TJ Třineckých železáren 30 35

7 VKB Frýdlant nad Ostravicí 30 26

8 VO Slezská Orlice, z.s. 28 13

9 TJ Sokol Poruba 32 1

Konečná tabulka

1 TJ Sokol Frýdek - Místek "A" 6 148 

2 Happy Sport Opava 6 141

3 TJ Ostrava 6 140

4 SK Slezan Orlová, spolek 6 121

5 ŠSK Bílovec 6 120

6 SVK Nový Jičín 6 117

7 VK Raškovice 6 99

8 TJ Ostrava "B" 6 98

9 TJ Frenštát pod Radhoštěm 6 96

10 KV Kopřivnice 6 92

11 VK Kylešovice. 6 84

12 SVK Nový Jičín "B" 6 78

13 TJ Sokol Frýdek - Místek "B" 6 74

14 TJ Krnov 6 68

15 VK Karviná 6 63

16 SVK Nový Jičín "C" 6 49

17 VKB Frýdlant nad Ostravicí 6 46

18 TJ Sokol Frýdek - Místek 6 45

19 Vam Havířov 6 44

20 VK Polanka nad Odrou "A" 6 28

21 VO Slezská Orlice 6 28

22 VK Polanka nad Odrou"B" 6 18

23 TJ Hlučín 6 11

24 TJ Sokol Stará Bělá 6 1

KRAJSKý PŘEBOR MLADŠÍCH žÁKYň

KRAJSKý PŘEBOR JUNIOREK

KRAJSKý PŘEBOR STARŠÍCH žÁKYň

Poslední kolo se odehraje o víkendu 19.-
20.3.2022, ale naše hráčky již mají všechna 
kola odehrána. Na celkovém pořadí družstev, 
již nebudou mít dohrávaná utkání ostatních 
družstev žádný vliv. 4. místo hráček, které 
jsou až na 2 hráčky věkem ještě kadetkami 
nebo staršími žačkami, je krásný výsledek. 
GRATULUJEME a věříme že v následující 
sezóně navážeme na úspěchy té letošní !!!
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ČESKý POHÁR KADETEK

Konečná tabulka
1 PVK Olymp Praha 3 64

2 Volejbal Přerov, z.s. 3 62

3 VK Prostějov 3 60

4 Kladno volejbal cz 3 58

5 SK Volejbal Kolín 3 55

6 SK Slavia Praha 3 53

7 TJ Sokol Č. Třebová "A" 3 51

8 Volejbal Plzeň 3 49

9 TJ Žďár nad Sázavou 3 49

10 VK Znojmo – Přímětice 3 48

11 TJ Spartak Polička 3 42

12 SKŠ ZŠ Mikulova Praha A 3 40

13 TJ ABC Braník B 3 40

14 T.J. Sokol Brandýs nad Labem 3 37

15 TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší 3 36

16 TJ Žichlínek 3 35

17 TJ Sokol Havlíčkův Brod 3 30

18 SK VOLEJBAL Ústí nad L. 3 27

19 TJ Jičín 3 27

20 TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou 3 27

21 VK Raškovice z.s. 3 26
22 Volejbal Tábor 3 24

23 TJ Sl.Slavia Uherské Hradiště 3 23

24 VK Rokycany 3 17

25 SK tenis - odbíjená Duchcov . 3 16

26 SKŠ ZŠ Mikulova Praha B 3 14

27 TJ Sokol Česká Třebová B 3 13

28 SK Meteor Praha B 3 8

29 Volejbal Červený Kostelec 3 7

30 TJ Baník Most 3 7

31 TJ EMĚ Mělník 3 5

Poslední kolo se odehraje o víkendu 19. - 
20. 3. 2022. Kadetky VK Raškovice hrají ve 
3. skupině v Praze, ZŠ Mikulova. Toto kolo je 
zároveň posledním a finálovým. Naše hráčky 
se historicky poprvé účastnily této celostátní 
soutěže kadetek a zároveň jsme jediným zá-
stupcem z Moravskoslezského kraje v této ne-
mistrovské celostátní soutěže. Kadetky získaly 
z této soutěži cenné zkušenosti, především 
v utkáních s prvoligovými týmy z Čech a ostat-
ních moravských krajů. Na své pouti Českým 
pohárem kadetky poměřily své volejbalové 
umění	s	družstvy	z	Tábora,	Havlíčkova	Brodu,	
Ústí	nad	Labem,	České	Třebové,	Mikulova	
Praha,	Uherského	Hradiště,	Duchcova,	Žich-
línku,	Chlumce	nad	Cidlinou,	Jičína,	Znojma
-Přímětice,	Brandýsa	nad	labem	a	Rtyně.	

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

Za VK Raškovice Šárka Sonnková

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

PRAVIDELNÉ LEKCE  
ZAČÍNAJÍ V TÝDNU

OD 28.3.2022

kurzovné 10-ti lekcí  
v Raškovicích je 900,- Kč

Rozvrh hodin  
jógový sál Oáza Raškovice

Více informací najdete na 
webu www.jogakarakal.cz

WIFI4EU
v obci Raškovice byla nainstalována v rámci evropského projektu spolufinancovaného 
Evropskou unií bezplatná internetová síť WIFI4EU pro naše 
občany a širokou veřejnost
Do této sítě se může přihlásit každý na těchto místech: 

•	 autobusová zastávka u Ondráše                      
•	 autobusová zastávka u kaple
•	 autobusová zastávka u školy
•	 autobusová zastávka u pošty
•	 prostor před obchody u Ondráše
•	 víceúčelová sportovní hala
•	 zdravotní středisko 
•	 obecní úřad 
•	 hasičárna

Dle požadavků EU byla vybrána místa veřejného života. 
Jedná se o otevřenou wifi síť, všechny vysílače mají stejné označení „WIFI4EU“ a jsou 
bez hesla. 
Jak se připojit ?   Po vybrání sítě musíte odsouhlasit na webové stránce v prohlížeči 
podmínky připojení – to je nutnost. Potom už jste systémem propojeni do internetu. 
Takto se můžete připojit i jinde v Evropě, kde najdete síť WIFI4EU. Jedná se o celoev-
ropský projekt. 

16:00-17:30 18:00-19:30

Pondělí 6. ročník Jóga a pátěř

Středa 2-3. ročník 6
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S L U Ž B Y  K O S M E T I C K É H O  S A L O N U

FACEBOOK / INSTAGRAM:  @SALONVBAVLNCE

Salon V bavlnce

profesionální kosmetické ošetření dle typu pleti
masáže obličeje a mikromasáž očního okolí
chemický peeling
microneedling
permanentní makeup
lash lifting
laminace obočí
brow Henna 

Raškovice 63Raškovice 63605 919 527605 919 527 www.salonvbavlnce.czwww.salonvbavlnce.cz

svatební a společenské líčení a účes
kurzy líčení
malování na obličej a těhotenské bříško
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PRODEJ UHLÍ – Uhelné sklady RAŠKOVICE  
U Stříže, Raškovice 

 

• Černé uhlí, koks, brikety 
• Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů  
 
Prodej baleného i volně loženého paliva, dopravu zajišťujeme. Platby v hotovosti i kartou. 
Skládání pásovým dopravníkem až do sklepa. 

 

 

 
             IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace také na  
                          

               www.uhli-raskovice.cz 
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Ukliďme 

Naši obec 

9. dubna 2022 
Sejdeme se v 9 hodin 

před kulturním střediskem 
Pytle, rukavice a občerstvení 

zajištěno, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

602 569 713 
723 093 537 


