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Vážení spoluobčané, 

Obracíme se na Vás 
s prosbou o pomoc 
v rámci dokončení 3. dílu 
dějin Raškovic, který na-
vazuje na úspěšné první 
dva díly s názvem RAŠ-
KOVICE – BESKYDSKÁ 
OSTRAVA.

Podoba společenské-
ho i kulturního života 
se oproti minulosti změnila, je ale stále 
součástí historie společného života obce, 
kterou zaznamenáváme, neboť s odchá-
zejícími léty a pamětníky se překrývá zá-
vojem zapomnění a byla by velká škoda 
o ně přijít. Týká se to fotografií, vzpomí-
nek nebo zápisů ze soukromých pamětí 
a kronik a jiných dobových dokumentů, 
např. pozvánek, plakátů, fotografií z růz-
ných slavností, cvičení, zájezdů apod.

Třetí díl publikace bude věnován dějinám
- správa obce
- školství 
- zdravotnictví, péče o zdraví
- kultuře: kulturní události, knihovna, 

osvěta, osvětová beseda, divadelní, 
zájmové a ochotnické spolky

- spolkovým organizacím: 
- hasiči
- sportovci
- myslivci
- rybáři
- Zahádkářský svaz
- Svaz chovatelů
- Československý červený kříž
- Svaz žen
- Svaz invalidů
- sport a tělovýchova: fotografie či jiné 

dokumenty 
- z dob Orla, DTJ, Sokola

Vážení spoluobčané, pamětníci i vy 
mladší, rádi bychom vás požádali o spo-
lupráci: zapůjčení fotografií ze starých 
alb či jiných rodinných památek, a dal-
ších jmenovaných dokumentů z výše 
jmenovaných oblastí pro 3. díl publikace 
z historie Raškovic. 

Organizace sběru dokumentů:

Dokumenty, fotografie na rubu označte 
tužkou, o koho se jedná a rok vzniku do-
kumentu, stačí i přibližně, pokud nevíte 
přesně. Vložte do obálky či složky a na-
pište, kdo je majitelem zápůjčky.

Všechny zapůjčené a zařazené doku-
menty či fotografie budou v seznamu 
obrazových příloh označeny jménem 
vypůjčovatele.

Fotografie, dokumenty či předměty pro 
kopii předávejte do Místní knihovny, kte-
rá je v areálu školy, stará budova.

Materiály sbíráme do 15. září 2022.

Po zdokumentování budou všechny do-
klady vráceny zpět majitelům.

Děkujeme za spolupráci pro uchování 
historie naší obce Raškovice.

Vlastivědná společnost  
při Památníku Raškovic

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

Fotografie z archivu Památníku Raškovic: 

Divadelní představení  
Krakonoš v roce 1915 

Četnická stanice v Raškovicích, 
1924, J. Karásek
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Úvodní slovo starosty obce
Krásné jarní dny 
máme za sebou 
spolu s rozkvetlý-
mi stromy, kterým 
počasí přálo. Dou-
fejme, že bohatě 
nasazené stromy 
udrží své plody 
a na podzim bude 
krásná sklizeň ne-
jen ovoce, ale i ze-
leniny. 

Řada z Vás má již jasno, jak a kde prožijete 
teplé letní dny. Nabídky cestovních kance-
láří se předhánějí, aby splnily Vaše touhy.

Školákům končí zase jeden školní rok, jak 
dopadl, je jen na nich. Zde chci popřát 
všem těm, pro které to byl rok poslední 
–  pro předškoláky ve školce, pro školáky 
ve škole.

Maturantům a učňům přeji hodně štěs-
tí a úspěchů v dalším následném studiu 
nebo v zaměstnání. Všem se změní další 
etapa života. 

Ze sluníček a broučků se stanou žáci, 
z žáků budou studenti a ze studentů 
a učňů dělníci, zaměstnanci, noví podni-
katelé nebo vysokoškolští studenti. 

Všem Vám přeji, abyste si užili následující 
prázdniny podle svých představ.

V jarním vydání Rašky jste byli informo-
váni o tom, co se připravuje a také jsem 
psal o podaných dotacích. 

Obecník - „Restaurační zařízení se spo-
lečenským sálem“, zde probíhají práce 
podle harmonogramu, na práce dohlíží 
pověřený supervizor (stavební dozor) Mi-
nisterstva obchodu a průmyslu, odkud 
máme dotaci.

Práce na projektové dokumentaci no-
vého chodníku „Komunikace pro pěší 
v rozsahu obecní úřad-kaplička, část 
č. I“ probíhají podle harmonogramu. 
Projektová firma předala dokumenta-
ci se zábory pozemků potřebných pro 
chodník tak, aby projekt prošel možnou 
žádostí o dotaci a splňoval bezpečnostní 
podmínky provozu na komunikacích. Ma-
jitelé dotčených pozemků budou přizváni 
v nejbližší době k projednání a podpisu 
smluv. Doufám, že vše proběhne hladce 
a v rámci bezpečného provozu nám ma-
jitelé dotčených pozemků vyjdou vstříc.

Na akci „Rozšíření parkovacích ploch 
u ZŠ a MŠ Raškovice“ bylo vydáno sta-
vební povolení. Čekáme na vyhlášení 
vhodného dotačního titulu.

Na projekt „Stavba knihovny se síní tra-
dic v Raškovicích“ bylo vydáno stavební 
povolení a také se čeká na vhodný dotační 
titul.

Projekt „Zklidnění dopravy na místní 
komunikaci přes Folvark“ je formálně 
u konce, zahájily se stavební práce, pro-
jekt byl zpracován na žádost občanů, 
kteří v daném území bydlí. Doufejme, že 
splní očekávání. 

Na „Stavební úpravy kulturního domu 
v Raškovicích“ (obřadní síň) a „Volno-
časová zóna Raškovice, 1. etapa dětské 
hřiště“ byla podána žádost o dotaci. Ještě 
nejsou výsledky, zda jsme byli úspěšní.

Nejenom pracovně, ale i kulturně a spor-
tovně žije naše obec. Velmi úspěšnou 
akcí byl zájezd do Prahy, o kterém vás 
informuje v následujícím článku paní 
Taichmanová. Děkuji jí za organizaci a za-
řízení celého zájezdu. Mé velké osobní 
poděkování patří také rodákům, které 
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pracovní povinnosti odvelely do Prahy 
– Petře Blahutové, která nás vyzvedla po 
příjezdu do Prahy a provázela nás, panu 
Josefu Nitrovi, který profesionálně prová-
zel fyzicky zdatnější skupinu seniorů po 
řadě kulturních památek spolu s Pavlou 
Uhrovou. 

Po koronavirové přestávce se opět bude 
konat dne 25. června od 15:00 h Den 
obce Raškovice, proto mi dovolte, abych 
Vás na něj co nejsrdečněji pozval. Je při-
praven bohatý program s dopoledním 
turnajem mládeže ve fotbale, občerstve-
ním v režii dobrovolných spolků a sdru-
žení, ohňostrojem, hodnotnými cenami 
od sponzorů a obce Raškovice. Nejvý-
znamnějším finančním partnerem Dne 
obce Raškovice jsou společnosti Hyundai 
Motor Manufacturing Czech a jeho pro-
jekt Dobrý soused a Pivovar Radegast, 
moc děkujeme. Na vás, občanech, je to 
nejdůležitější, přijít s dobrou náladou. 

Další společnou akcí bude dne 14. 8. 
2022 v 15.00 hod Kulturní odpoledne 

SOPM (Sdružení Obci Povodí Moráv-
ky) v areálu Kamenité ve Vyšních Lho-
tách, dále Sportovní odpoledne SOPM, 
které se letos koná dne 10. 9. 2022 od 
14.00 hod v areálu sv. Floriána na Praž-
mě.

Velkou kulturní akcí je „Kulturní odpo-
ledne Regionu Slezská brána“, která se 
bude konat v obci Žabeň dne 17. 9. 2022 
od 14.00 hod. Na tyto společné akce vás 
všechny co nejsrdečněji zvu. 

Přeji Vám krásné letní dny plné sluníčka 
a pohody, abyste si prožili tu nejkrásnější 
dovolenou, kterou jste si vysnili. Školá-
kům úspěšné zakončení školního roku 
a též hezké prožití prázdnin a těm, kteří 
končí základní školní docházku, ať vykro-
číte v září tou pravou nohou, ať to, co jste 
se naučili v naší škole, bohatě zúročíte na 
nových školách nebo učilištích, které jste 
si vybrali. Přeji Vám všem hodně štěstí 
a zdraví.

Jiří Blahuta, starosta

POZOR!!! 
Na Dni obce Raškovice bude ve 22.00 hod. 
jako každoročně odpálený ohňostroj. Upo-
zorňujeme chovatele hospodářských zvířat 
a majitele psů, aby se podle toho zařídili. 
Děkujeme za pochopení. 

Jiří Blahuta, starosta
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Drobné sakrální památky
Vážení spoluobčané, milí přátelé,

v současné době vyšla kniha dvou čle-
nů Vlastivědné společnosti Raškovice 
prof. RNDr. Richarda Pastorka, CSc. 
a PhDr. PaedDr. Václava Průchy pod ná-
zvem Drobné sakrální památky v Raško-
vicích.

Jedná se o přepracované, rozšířené 
a upravené původní vydání z roku 2016. 
Do publikace byla např. nově zařazena 
podrobná informace o výklenkové kap-

ličce „U Vepře-
ků“ a čtenářům 
předložen návrh 
tří prohlídkových 
tras (centrální, 
jižní a západní). 
Vydavatelem kni-
hy je obec Raško-
vice s úvodním 
slovem starosty 
obce pana Jiřího 
Blahuty. Autoři
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Václav PrůchaRichard Pastorek

PP
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[1]  Adámkova kaple
[2]  Šebestova kaple
[3]  Muroňova kaple
[4]  Modlitebna Svědků Jehovových
[5]  Zvonička svatého Floriána
[6]  Ka�kův kříž
[7]  Obecní kříž
[8]  Šebestův kříž „Na Suché“
[9]  Bajtkův kříž
[10]  Foldynův kříž
[11]  Heřmanův kříž

[12]  Jurgův kříž
[13]  Boží muka „U Božoňů“
[14]  Výklenková kaplička „U Schnirchů“
[15] Výklenková kaplička „U Vepřeků“ 
[16]  Madona „U Obecního kříže“
[17]  Sv. obrázek „U Dyby“
[18]  Sv. obrázek „U Durčáka“
[19]  Sv. obrázek „U Mece“

Mapka drobných sakrálních
památek v Raškovicích

ISBN 978-80-906348-5-5
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ORDINAČNÍ ZMĚNY NAŠICH LÉKAŘŮ
Informace z ordinace:  
Lékař Raškovice 
1) Letní dovolená 20. 6. – 1. 7. 
2022 a 29. 8. – 2. 9. 2022

2) Všechna vyšetření v ordi-
naci i nadále a natrvalo probí-
hají POUZE PO OBJEDNÁNÍ

A to z důvodu oddělení 
preventivních prohlídek, či 
běžných kontrol od pacien-
tů s respiračními a jinými 
infekcemi

3) Předkládáme Vám mož-
nost nově s naší ordinací ko-
munikovat elektronicky přes 
aplikaci Medevio.

Tuto aplikaci můžete ovládat 
jak z počítače, tak z telefonu. 

Je možno se takto objednat 
k vyšetření či na odběry, 
konzultovat obtíže, žádat 
o recepty na léky apod. (viz 
příloha) 

MUDr. Lenka Carbolová 
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Gynekologická ambulance Raškovice 
•  Ve středu 13. července ordinace zkrácená do 14.00 hodin
•  10. srpna bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

Akutní případy ošetříme ve Frýdku. Kontaktní údaje a ordinační doba uvedena 
na www.gynfm.cz. Děkujeme za pochopení 

S pozdravem MUDr. Andrea Polová

ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Přes letní sezónu od měsíce černa do září 2022 budou popelnicové nádoby vyváženy 
také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

• 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) 29. 09. 2022 – čtvrtek (39. týden)

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

Provozní doba sběrného dvoru Raškovice-Pražmo
LETNÍ PROVOZ od 1. 4. – 31. 10. 

pátek  9:00 – 11:30 hod.

  13:00 – 18:00 hod.

sobota   8:00 – 11:00 hod.

Může zde odevzdávat:

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

• nebezpečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, filtry, použité obaly 
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky 
barev, laků, ředidel, autobaterie, mo-

nočlánky, zářivky, výbojky a nepoužité 
léky)

• elektroodpad (např. televizory, obrazov-
ky, monitory, rádia, počítače, lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky, zářivky)

• separovaný odpad (plasty, sklo, pa-
pír), který se nevejde do příslušných 
kontejnerů 

• bioodpad (listí, větve, kořeny, tráva), 
který nemůžete kompostovat na svých 
zahradách

Tyto odpady zde můžete odevzdávat bez-
platně. 

Jiný odpad od vás nepřevezmeme.
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Odpady uložené mimo sběrný dvůr – černé skládky!!!
Jestliže fyzická osoba neoprávněně založí skládku nebo odloží odpady mimo 
vyhrazená místa, dopustí se tím přestupku. Za tento přestupek lze uložit po-
kutu do 50.000,00 Kč.

Za odpad se považuje také bio odpad, to znamená listí, tráva apod., i na takový 
odpad máme ve sběrném dvoře připravený kontejner.

Obec nabízí občanům tašky na tříděný odpad
Pro všechny poplatníky obce Raškovice, 
kteří v domácnostech třídí odpad, jsme 
připravili malý dárek v podobě speciál-
ních tašek.

V úřední dny pondělí a středu si můžete 
na pokladně obecního úřadu vyzvednout 
zdarma sadu tašek na tříděný odpad (pa-
pír, plast, sklo, kov). K dispozici jsou dvě 
velikosti (velké 40 l, malé 20 l).

Počet tašek je omezen a budou se vydávat 
do vyčerpání zásob.

Obec chce tímto způsobem podpořit tří-
dění odpadů, díky kterému se šetří pri-
mární zdroje surovin, energie a životní 
prostředí. Věříme, že tento krok přispěje 
ke zvýšení množství vytříděných komu-
nálních odpadů z domácností.

Barevné tašky byly pořízeny za podpory 
autorizované obalové společnosti EKO-
-KOM, a.s. Tašky jsou skladné, vyrobené 
z omyvatelných materiálů a slouží k opa-
kovanému použití. Odpad je tak možné 
třídit přímo doma do těchto tašek a poté 
jejich obsah vysypat do kontejneru stejné 
barvy.

Ukliďme Česko – ukliďme naši obec
Akce měla v tomto roce dva termíny, prv-
ní termín 09.04.2022 nám překazilo po-
časí, sníh nám schoval všechny odpadky, 
které jsme mohli posbírat. 

Znovu jsme se sešli v sobotu 23.04.2022 
a vyšlo to, počasí se umoudřilo a my moh-
li vyjít do ulic a stezek a posbírat odpadky, 
které se tam válely.
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Všem zúčastněným dobrovolníkům 
z řad občanů, hasičů a hasičat dě-
kujeme za účast. Nemalé díky patří 
panu Rostislavu Švrčkovi, který pro 
nás uvařil výborný fazolový guláš. 
Po procházce jsme si všichni na něm 
pochutnali.
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Dobrá zpráva: ochota českých domácností třídit 
elektroodpad roste!
Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazova-
li vysloužilé elektrospotřebiče do 
popelnic na komunální odpad nebo 
v horším případě do volné přírody 
na černé skládky. Stále více lidí si totiž 
uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme 
do značné míry ovlivnit my sami. Tře-
ba tím, že začneme ještě důsledněji 
třídit odpad z domácností. 

Ochota občanů aktivně se podílet na 
recyklaci elektroodpadu roste, vyplývá 
z průzkumů společnosti EKOLAMP, která 
zdarma zajišťuje sběr a recyklaci nefunkč-
ních elektrozařízení. Ekologické smýšlení 
a ochota třídit elektroodpad je znát i na 
celkovém objemu sebraných a recyklova-
ných elektrozařízení. V roce 2021 se v Čes-
ké republice prostřednictvím kolektivní-
ho systému EKOLAMP podařilo sebrat 

téměř 4 200 tun světelných zdrojů, 
velkého a malého elektra. Před pěti 
lety to bylo jen něco přes 1 500 tun. 

To představuje téměř trojnásob-
ný nárůst. A oproti roku 2005, 
kdy byla v Česku zákonem zave-

dena povinnost zpětného odběru 
vysloužilých světelných zdrojů a elek-

trospotřebičů, se objem odevzdaného 
elektroodpadu zvýšil 17krát. 

Ze sebraných světelných zdrojů a velkého 
a malého elektra se po recyklaci k dalšímu 
využití předá více než 90 % materiálů. Zís-
kané kovy, plasty či sklo pak slouží k další 
výrobě, případně jako technický materiál. 
Díky pečlivému sběru se navíc zabrání zne-
čištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, 
pokud by se škodlivé látky z nerecyklova-
ných zařízení dostaly do půdy nebo vody.
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Ochrana životního prostředí je pro naši společnost 
prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní 
době lze jen těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí našich každoden-
ních činností. Elektrozařízení však obsa-
hují množství materiálů, které pocházejí 
z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je 
významně zatěžováno životní prostředí. 
Pro zajištění sběru a recyklace vyslouži-
lých elektrozařízení si naše obec vybrala 
ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. 
Správná recyklace výrobků totiž přináší 
životnímu prostředí významnou úlevu. 
Jakým rozsahem naše obec přispěla 
k lepšímu životnímu prostředí, se dozví-
dáme z environmentálního vyúčtování 
zpracovaného společností ASEKOL. 
Díky zodpovědné recyklaci vznikají 
úspory ve spotřebě elektrické energie, 
primárních surovin, vody, okyselování 
prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování 
vyčísluje přínos naší obce k ochraně příro-
dy v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množ-
ství námi odevzdaných elektrozařízení jsme 
uspořili 56,77 MWh elektřiny, 5 431,86 

litrů ropy, 178,74 m³ vody a 2,41 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů CO2 ekv. o 3,05 tun, 
a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje oky-
selování prostředí) o 205,11 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počí-
tá, což dokazuje příklad 100 vytříděných 
notebooků, které uspoří 10 MWh elektři-
ny. Takové množství odpovídá 3leté spo-
třebě elektřiny rodiny žijící ve standardním 
bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospo-
třebičů se ušetří takové množství ropy, 
které by stačilo na výrobu benzínu pro 
cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, 
kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítává-
no pomocí studie životního cyklu výrobku 
(tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která 
vypovídá o dopadech výroby a recyklace 
jednotlivých elektrozařízení na životní pro-
středí. Studie zohledňuje všech 6 skupin 
elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr 
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

V naší obci můžete vysloužilá elektroza-
řízení odevzdat ve sběrném dvoře. Svě-
telné zdroje pak můžete zanést také do 
malé sběrné nádoby, která je umístěna na 
obecním úřadě. 

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších 
elektrozařízení pro naši obec zajišťuje ne-
ziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten 
se zaměřuje na zpětný odběr světelných 
zdrojů (lineární i kompaktní zářivky, výboj-
ky, halogenové, wolframové i LED žárovky) 
a velkých i malých elektrozařízení (domácí 
spotřebiče, spotřební elektronika, zaříze-

ní reprodukující zvuk či obraz, elektrické 
a elektronické nástroje, hračky či vybavení 
pro volný čas a sport). Více informací získá-
te na stránkách www.ekolamp.cz.
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CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Obec Raškovice 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 3 636 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

56,77 MWh 
elektrické energie 

178,74 m3 

vody** 
5 431,86 l 
ropy* 

205,11 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

2,41 t 
primárních surovin 

 

3,05 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
79 849 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 2 400 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně  
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Raško-
vice může v roce 2021 pochlubit sběrem 
starého elektra určeného ke zpětnému 
odběru a recyklaci o hmotnosti 11,26 t. 
Na každého obyvatele tak připadá 5,73 kg 
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspoře-
na spotřeba elektřiny a produkce sklení-
kových plynů, celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla 
i část dodávek mědi nebo hliníku pro prů-
myslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje 
Osvědčení o podílu na zlepšení životního 
prostředí, které na základě dosažených 
výsledků vystavil kolektivní systém pro 

sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů 
Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům do-
šlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 

o 132,45 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné 
množství CO2? 51 ks

Nebylo nutné vytěžit 6 599,59 litrů ropy. 
Představte si, že z tohoto množství se 
pokryje spotřeba pohonných hmot auta 
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici 
D1 a to 247 krát.

Došlo také k úspoře 67 937,52 kWh ener-
gie. Asi stejné množství, jako kdybychom 
spustili cyklus myčky nádobí 67 938 krát.

Jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů?
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

OBEC RAŠKOVICE
2021 11 257

132,45

6 599,59

67 937,52

51

247

67 938

6 480,75

266

228,35

40 597

277,15

18 477

22.03.2022

Podařilo se recyklovat 6 480,75 kg žele-
za. Toto množství recyklovaného železa 
by bylo možné použít pro výrobu 266 ks 
nových praček, bez nutnosti těžby železné 
rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se po-
dařilo získat 228,35 kg mědi, což by po-
stačilo pro ražbu 40 597 1€ mincí, nebo 
277,15 kg hliníku, který by stačil na výrobu 
18 477 plechovek o objemu 0,33 l.
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Obec Raškovice využila dotačního progra-
mu na podporu zdravého stárnutí v Mo-
ravskoslezském kraji na rok 2022. 

Projekt Aktivní a zdravé stárnutí v Raš-
kovicích.

Zájezd se uskutečnil ve středu 25.05.2022, 
autobus s 50 pasažéry odjížděl v 5:30 hod. 
od hotelu Ondráš. 

V Praze jsme byli kolem 11:30 hod., násle-
dovala plavba lodí s rautem a průvodkyní, 
která trvala dvě hodiny.

Podpluli jsme Karlův most, viděli jsme 
Kampu, Hradčany, Sovovy mlýny, Strako-
vu akademii, Anežský klášter a panorama Obec Raškovice

Zájezd do Prahy
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Pražského hradu. Dále jsme viděli Národ-
ní divadlo, Podskalí, Vyšehrad a proplavili 
jsme se zdymadlem.

Musíme říci, že i počasí nám přálo, jakmile 
jsme vystoupili z lodi, déšť se umoudřil, 

přestalo pršet a my se mohli přemístit za 
doprovodu našeho rodáka Josefa Nitry na 
Staroměstské náměstí, kde jsme nastoupili 
do vláčku a vyjeli jsme na desetikilomet-
rovou hodinovou jízdu, která vedla okolo 
nejkrásnějších pražských památek.

Viděli jsme krásy Starého města, Malé 
Strany, Hradčan i Židovského Města. Au-
dio výklad ve vláčku nám doplňovala další 
rodačka z Raškovice – Pavlína Uhrová. 
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Poté nás náš rodák Josef Nitra provedl 
s odborným výkladem uličkami ze Sta-
roměstského náměstí přes Václavské 
náměstí k hlavnímu nádraží, odkud jsme 
v 18:00 hod. odjížděli domů.

Myslím, že se zájezd vydařil i přes časovou 
tíseň jsme toho dost viděli.

Tímto bychom chtěli poděkovat Josefu Ni-
trovi a Pavlíně Uhrové, že si na nás udělali 
čas a věnovali se nám. Děkujeme.

Druhý zájezd z projektu Aktivní a zdravé 
stárnutí v Raškovicích uskutečníme v září 
a chceme navštívit Naučnou stezku Ba-
biččino údolí.

Martina Taichmanová

Opět z pera našich kronikářů

110 let od vydání Památníku Raškovic a okolí
Po našem písmákovi Jaroslavu Ludvíkovi 
Mikolášovi zůstalo neuvěřitelné dědictví 
132 brožurek, knih, přednášek, článků do 
odborných časopisů a historických rozhla-
sových pořadů. Mezi ty nejvýznamnější 
autorské počiny rozhodně patří Památník 
Raškovic a okolí. Byl vydán v roce 1912 

knihtiskárnou Jana Richtera v Příboře, 
dodnes jej pečlivě opatrují mnozí obča-
né obce. Památník se stal nejen studnicí 
znalostí dějin zdejšího koutu Beskyd pro 
zde žijící obyvatele, ale také cenným pří-
spěvkem pro badatele historie Těšínska 
a Frýdecka, zdrojem mnoha studentů pro 
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jejich diplo-
mové práce. 
Nacházíme 
v něm mimo 
jiné podrob-
ný místopis 
nejen Raško-
vic, ale i Vyš-
ních Lhot, Ja-
novic, Krásné 
a Pražma. 
P ř i p o m í n á 
jména šlech-

tických rodů od počátku 14.století, které 
se střídaly v držbě frýdeckého panství.    

Dále popisuje „Ruch národní“, včetně 
založení spolku Palacký. Čtenář se doví-
dá o tehdejší samosprávě, o sčítání lidu 
v letech 1880–1910, následuje přehled 
hospodářský s obecními příjmy a výdaji. 
Kapitolu „Škola a dítě“ zpracoval nadučitel 
Leopold Kolář. 

Pečlivě písmák zpracoval 
zdejší zvyky, pověry, oby-
čeje, pořekadla, písně, pří-
sloví, koledy, nápoje a jíd-
la. Neopomněl pojednání 
o zbojníku Ondrášovi, kte-
rý měl k Raškovicím blízký 
vztah.

V kapitole „Chléb náš vez-
dejší“ přibližuje boj na-
šich předků při dobývání 
obživy za pluhem, v lese, 
za tkalcovským stavem. 
Uvádí také „Církevní věst-
ník“ – rozdělení obce mezi 
farnosti Morávka a Skalice.

„Kalendář Raškovjana“ 
mapuje významné události 
v Raškovicích od roku 1794 
do roku 1912.

Závěr Památníku obsahuje povídku spi-
sovatelky Maři Ostravické „Pan starosta“, 
dále zde nalezneme zprávy o jednotlivých 
spolcích, významné rodáky obce a soupis 
všech popisných čísel domů v Raškovicích 
i s jmény majitelů.

Kronikáři obce:  
Anežka a Jiří Nitrovi

Rodný dům č.p. 185 J. L. Mikoláše
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Letošní jarní měsíce byly po dvouletém 
covidovém výpadku pro mnohé žáky první 
příležitostí opět zkusit obnovené soutěže, 
olympiády nebo široký výběr sportovních 
závodů. Škola se tak pomalu ale jistě do-
stává do „normálu“ a děti mají zase mož-
nost poměřit své síly v mnohých oblastech 
s žáky z jiných škol nejen z okolních obcí, 

ale také z okresu či celého Moravskoslez-
ského kraje. 

Náš výčet jarních soutěží bychom mohli 
započít u výtvarné soutěže „STOP VÁLCE 
A NÁSILÍ“, kterou vyhlásila ZŠ Floriána 
Bayera v Kopřivnici. Do soutěže jsme zaslali 
16 prací. Úspěšní žáci se účastnili vernisáže 
a vzpomínkové akce k osobnosti Floriána 

Jaro 2022 přineslo raškovické škole úspěšné pololetí

BLAHOPŘÁNÍ

13. února 2022 oslavil své 
významné životní jubile-
um – 80 let, náš rodák pan  
Jiří Nitra. 

Původním zaměstnáním až 
do roku 1977 učitel Bastro 
v Radvanicích. Většinu své-
ho profesního života strávil 
jako personalista mladobo-
leslavské akumulátorky. 

Dlouhá léta působil jako 
jednatel Svazu invalidů 
v Raškovicích. 

V letech 2003–2013 byl předsedou 
Sdružení Památníku Raškovic, které 
vzniklo v souvislosti se založením stálé 
národopisné expozice Památník Raš-
kovic. 

V počátcích jeho budování aktivně po-
máhal při přípravných a organizačních 
pracích nezbytných pro jeho otevření 
selské jizby. 

Pan Nitra, velký znalec místního regio-
nu, působil také jako spisovatel. V rám-
ci ediční činnosti Sdružení Památníku 

Raškovic, spolu se svou 
ženou Anežkou Nitrovou, 
připravil text pro sborník 
Čtenářsko-vzdělávací spo-
lek Palacký v Raškovicích, 
který byl vydán v roce 
2009 ke stému výročí jeho 
založení.  

Je také tvůrce publikace 
Historie průmyslu v Raš-
kovicích, z oblasti řeme-
slného a průmyslového 
podnikání. Podílel se i na 
publikacích Raškovice – 

beskydská Ostrava a textech pro na-
učnou stezku Prašivá.

Dlouhodobě, spolu s paní Anežkou Nit-
rovou, připravuje články z historie obce 
pro obecní zpravodaj Raška a od roku 
1973 společně vedou a zaznamenávají 
důležité události do obecní kroniky.

Za celou obec mu za jeho činnost děku-
jeme, srdečně blahopřejeme k význam-
nému jubileu a do dalších let přejeme 
pevné zdraví a hodně radosti v osob-
ním životě.  Jiří Blahuta, starosta

Slavnostní setkání u pří-
ležitosti jubilejní výstavy 
v Malé galerii Památníku 
z roku 2009.
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Bayera v Kopřivnici, na které byly oceněné 
nejlepší práce. Karolína Kurečková (8. A) 
a Nikola Hlaušková (6. B) si vybojovaly 
1. místo ve své kategorii. Také Základní 
škola Čeladná opět po dvou letech vyhlá-
sila výtvarnou soutěž O pohár čeladenské 
ovečky – tentokrát na téma Hudba v Bes-
kydech. Do této soutěže se zapojili žáci 
z dvaceti dvou škol z našeho kraje. Z naší 
školy jsme poslali nejzajímavější práce žáků 
z 4. B a 5. B. Výtvarná komise vybrala práci 
Renátky Frydrychové, která se zúčastnila 
slavnostní vernisáže a odnesla si odměnu 
a ocenění za 3. místo ve své kategorii.

Od roku 2010 funguje na naší škole diva-
delní kroužek pro žáky školy. Během této 
doby se v něm vystřídalo mnoho herců 
a hereček. V letošním školním roce se sou-
bor setkává 1x týdně a pilně trénuje nová 
představení, kterými se pak prezentuje 
před celou školou. První vystoupení bývá 
většinou v lednu a druhé velké vystoupení 
v červnu. Letos jsme se také zúčastnili pře-
hlídky dětských divadel v Třanovicích, kde 
jsme svým vystoupením „Mňamka-show“ 
rozesmáli všechny diváky. Ti ohromným 
potleskem ocenili náš výkon. Velkou po-
chvalu si zaslouží herci – Ondřej Kohut, 
Oziáš Maňhal, Tobiáš Jurga, Adam Hasník, 
kteří i přes velkou trému odehráli před 
publikem skvělé divadlo.

Své síly rovněž změřila čtyřčlenná družstva 
v šachu, která se ve středu 9. 3. zúčastnila 
okresního přeboru škol ve Frýdku-Míst-
ku. Naši školu reprezentovali mladší žáci 
z I. stupně, kteří z celkového počtu 26 sou-
těžních týmů vybojovali krásné 6. místo. 
Družstvo žáků I. stupně: Šimon Řezníček 
(5. B), Vojtěch Zykmund (5. B), Jan Kosiba 
(5. A), Jan Petržela (4. A). Dalším zdarem 
byl postup dvou žáků do okresního kola 
Matematické olympiády v kategorii Z6, – 
Adiny Doležalové (6. C) a Oziáše Maňhala 

(6. A). Adina si vypočítala z 18 bodů 14 
a byla tak na 4. místě v okrese.

Dne 24. 3. se na Základní škole Jiřího z Po-
děbrad ve Frýdku-Místku konalo okresní 
kolo 51. ročníku dějepisné olympiády, 
kterého se zúčastnil nejlepší historik naší 
školy Daniel Marosz (9. B). Ten se v ná-
ročné konkurenci 28 spoluřešitelů olym-
piády „probojoval“ na krásné 7.–8. místo 
a postoupil tak do krajského kola, které se 
konalo 6. 4. na ZŠ Mitušova 16 v Ostravě-
-Hrabůvce. V těžkém dějepisném „boji“ 
s 27 dalšími historiky z Moravskoslezského 
kraje se umístil na skvělém 17. místě.

Motivovat děti k pohybu se pokusil školní 
Ekotým, jenž na jarní prázdniny vyhlásil 
soutěž „Zelené kilometry.“ Cílem bylo za 
tým – tedy svou třídu našlapat po svých 
co nejvíce kilometrů. Udělat něco pro 
zdraví a zároveň chránit ovzduší kolem 
sebe. Ceny byly lákavé. První cenou byl 
příspěvek na výlet, a tak se akce zúčastnila 
většina žáků. Za 1. stupeň se umístily: na 
1. místě – 5. B (1143 km), na 2. místě – 
2. A (635 km), na 3. místě – 2. C (400 km) 
a 4. B (378 km), za 2. stupeň se umístily: 
na 1. místě – 6. C (1 297 km), na 2. místě – 
6. B (822 km), na 3. místě – 6. A (701 km). 
Vítězná druhostupňová 6. C se za odměnu 
vydala v květnu na výlet do frýdlantského 
kina, kde zhlédla komedii Ježek Sonic 2.

Mimo výše zmíněnou soutěž a plno dalších 
aktivit čekal na Ekotým v květnu zásadní 
mezník v jeho existenci – pro naši školu již 
poněkolikáté získal mezinárodní titul Eko-
škola. Všemu předcházel audit 4. 5. 2022, 
kdy k nám do školy přijela paní auditorka, 
krajská koordinátorka programu Ekoškola 
E. Wojnarová. Žáci z Ekotýmu jí prezentací 
seznámili s naší činností a aktivitami. Po-
zvali ji na prohlídku a ukázali, co všechno 
ve škole vlastně máme. Poté pohovořila 
se zástupci paní ředitelky a koordinátory 
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EVVO. Členové Ekotýmu se tak vydají na 
slavnostní předání titulu dne 16. 6. 2022 
na Staroměstskou radnici v Praze.

Kladné výsledky přinesly též sportovní sou-
těže. Dne 7. 4. se na základní škole v Dobré 
konal již tradičně velikonoční turnaj ve vy-
bíjené. Soutěžily celkem 4 týmy ve věkové 
kategorii 4.–5. ročníku, přičemž domácí 
škola složila dva týmy. Turnaje se zúčastnily 
tyto školy: ZŠ Dobrá (4. ročník), ZŠ Dobrá 
(5. ročník), ZŠ Dobratice, ZŠ Raškovice, 
přičemž jsme skončili na celkovém 2. místě. 
Tohoto turnaje se zúčastnili: Bořek Vochala, 
Matyáš Stříž, Jiří Kroča, Adam Ferfecký, Pa-
trik Janoušek, Samuel Koždoň, Jan Kosiba, 
Ondřej Bulko, Tomáš Kurečka, Patrik Gola, 
Kryštof Ochman a Jan Rangl. O svátcích 
jara se konala na Morávce ještě Velikonoční 
laťka – soutěž ve skoku vysokém. Zúčastnili 
se jej vybraní žáci z druhého stupně a naši 
školu opravdu skvěle reprezentovali. V ka-
tegorii šestých a sedmých tříd jsme obsadili 
tato místa: dívky: 1. místo Eliška Pohludko-
vá (6. C), 3. místo Barbora Greszová (7. B), 
hoši: 1. místo Marek Šrubař (6. C), 3. místo 
Antonín Ochman (7. B). V kategorii osmých 
a devátých tříd jsme obsadili tato umístění: 
dívky: 2. místo Natálie Kanioková (8. B), 
3. místo Simona Blahutová (9. B), hoši: 
2. místo Šimon Ochman z (9. A).

Po dvouroční odmlce z důvodu protico-
vidových opatření jsme se v dubnu opět 
mohli zúčastnit Mcdonalds cupu ve fotbale. 
V kategorii A pro 1.–3. třídu jsme se zú-
častnili turnaje v Kozlovicích. Družstvo se 
sestavilo převážně z kluků z druhého a tře-
tího ročníku. Do branky se nám postavila 
Izabela Ruprechtová z 3. třídy, která dokon-
ce vyhrála ocenění pro nejlepší brankářku 
turnaje. Po výhře nad Palkovicemi 10:1 
a dvou prohrách s Kozlovicemi 0:1 a Baš-
kou 3:5 se žáci umístili na krásném třetím 
místě. Následně 22. 4. jsme opět vyrazili do 

Kozlovic na turnaj ve fotbale. Tentokrát se 
turnaje účastnili žáci 4. a 5. tříd, kteří získali 
nádherné třetí místo. 

Měsíc květen přinesl naši účast na závodu 
v orientačním běhu v Sedlištích. Jednalo 
se o první ročník a soutěž byla pro nás 
novinkou. Podařilo se nám zaplnit všech-
ny kategorie. Soutěžili děti od 3. do 6. tří-
dy – kategorie dívky a chlapci – dvojice 
a 7. a 8. ročník v jednotlivcích. Získali jsme 
tři první místa, čtyři druhá místa a třikrát 
se naše děti umístily na třetím místě. 

V sobotu 14. května se 47 dětí z 1.–9. roč-
níku vydalo reprezentovat naši školu na 
1. ročníku Jarní olympiády, kterou pořádala 
obec Dobrá ve spolupráci s neziskovou or-
ganizací Hravý klaun a firmou Jewa. Kromě 
naší školy zde závodily děti ze základních 
škol: Dobré, Morávky, Bašky, Hnojníku 
a Frýdlantu nad Ostravicí. Pro děti zde bylo 
připraveno k závodění mnoho různých dis-
ciplín, ve kterých si mohly s ostatními po-
měřit své síly a dovednosti. Soutěžily v: sko-
ku z místa, hodu na cíl, překážkovém běhu, 
skoku v pytlích, jízdě na kole, na bruslích, 
střelbě ze vzduchovky a také v týmových 
sportech: vybíjené, fotbalu a florbalu. Při 
vyhlášení celkových výsledků mezi školami, 
jsme získali jasné 1. místo. Děti tedy přivezly 
do školy krásný pohár, dostaly dort a zá-
kusky. A kdo si vystoupil na stupně vítězů 
a získal medaili a diplom? Byli to tito žáci:

2. třída SKOK Z MÍSTA: Adam Janetka – 
2. místo, Samuel Gardoš – 3. místo
4. třída SLALOM – OPIČÍ DRÁHA: Bar-
bora Huječková – 1. místo
4. třída SKOK V PYTLÍCH: Fabián Gar-
doš – 1. místo, Adéla Lajgotová – 2. místo, 
Ondra Procházka – 3. místo
6. třída JÍZDA NA KOLE: Jakub Nevrlý – 
1. místo, Jiří Aleš – 3. místo
6. třída FOTBAL: 1. místo – družstvo ve 
složení: Matyáš Babulík, Ondřej Bulko, 
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Martin Matějka, Bořek Vochala, Patrik Ja-
noušek, Samuel Jan Koždoň, Filip Gurecký
9. třída FLORBAL: 3. místo – družstvo ve 
složení: Daniel Strnadel, Jan Čagala, Vít 
Hrubiš, Jiří Drastich, Filip Blažek, Matěj 
Audy, Rostislav Andrle a Jakub Gardoš.

Dne 25. 5. proběhl na naší škole další roč-
ník Branného závodu. Závodu se účastnilo 
11 družstev z 6 škol. Družstva měly vyty-
čenou trasu, na které plnila různé úkoly 
na jednotlivých stanovištích. Celkem jsme 
měli šest stanovišť – topografii, zdravově-
du, rozdělání ohně, galerii a střelbu. Druž-
stva byla rozdělena na mladší: 6.–7. třída 
a starší: 8.–9. třída. V konečném součtu 
bodů za jednotlivé disciplíny a čas zvítězily 
v obou případech družstva z Raškovic. Vý-
sledky: 6.–7. třída: 1. místo ZŠ Raškovice, 
2. místo ZŠ Paskov, 3. místo ZŠ Morávka, 
8.–9. třída: 1. místo ZŠ Raškovice, 2. místo 
ZŠ Paskov, 3. místo ZŠ Morávka.

Ve středu 18. 5. se konalo ve Frýdku-Míst-
ku okrskové kolo v minifotbalu pro žáky 
8. a 9. tříd. V okrskovém kole jsme se potkali 
se 7. a 8. ZŠ Frýdku-Místku a čtvrtým sou-
peřem naší skupiny byla 6. ZŠ FM. Všechna 
utkání jsme zvládli a postoupili s prvním 
místem do okresního kola, které se konalo 
o týden později. Po prohrách se základními 
školami z Frýdlantu nad Ostravicí, Jablun-
kova a Třince a 2 výhrách proti 5. ZŠ FM 
a ZŠ Hukvaldy jsme se umístili na 4. mís-
tě. Těchto dvou turnajů se zúčastnili tito 
hráči: 9. A – Matěj Kohut, Šimon Ochman, 
Petr Jeník, 9. B – Jan Čagala, Vít Hrubiš, Jiří 
Drastich, Filip Blažek, 8. B – Daniel Strna-
del, Jakub Gardoš, Marek Michna, Giannis 
Tsitzas, Patrik Namyslo.

Poslední velkou akcí byly dne 2. 5. atle-
tické závody. Vybraní žáci naší školy se 
zúčastnili atletických závodů pořádaných 
ZŠ Vratimov v rámci projektu Slezská brá-
na. Celkem se závodů zúčastnilo šest škol. 

Soutěžilo se ve 4 atletických disciplínách 
a štafetě 4x400m. Naše škola vybojovala 
v celkovém pořadí krásné druhé místo. 
Zde uvádíme umístěné děti jmenovitě:

1. místo:

Stela Bonková + Ema Surmová + Markéta 
Pavlů + Rozálie Ševčíková – štafeta
Šimon Ochman + Matěj Kohut + Filip Bla-
žek + Jan Čagala – štafeta
Ema Surmová – 800 m
Dominik Gola – skok daleký
Barbora Greszová – skok daleký
Viktorie Šebestová – hod kriketovým míč-
kem

2. místo:

Monika Jančíková + Dorota Gavlasová + 
Šarlota Pánková + Barbora Greszová – 
štafeta
Klára Blažejová + Tereza Kohutová + Anna 
Sysalová + Kristýna Blažková – štafeta
Albert Vykoukal – 800 m
Viktor Mach – 800 m
Marek Michna – 800 m
Monika Jančíková – 60m
Natalie Kanioková – 60 m
Šimon Ochman – 60 m
Eliška Pohludková – skok daleký
Daniel Strnadel – hod
Šarlota Pánková – hod

3. místo:

Albert Vykoukal + Matěj Ruprecht + Domi-
nik Gola + Jakub Klanica – štafeta
Nela Wczelková – 800 m běh
Vít Hrubiš – 800 m běh
Anna Sysalová – skok daleký
Markéta Pavlů – hod kriketovým míčkem
Adam Rusňák – hod kriketovým míčkem

Děkujeme dětem za jejich nadšení pro 
soutěže a aktivní přístup k nabízeným 
činnostem. Můžeme tak na jarní měsíce 
2022 pohlížet jako na skvělý „start“ do 
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Úspěchy našich žáků

nadcházejících let. Odcházejícím žákům 
9. ročníku přejeme hodně úspěchů při 
studiu na střední škole a všem čtenářům 
těchto řádků přejeme krásné letní měsíce 

a dětem zaslouženě odpočinkové hlavní 
prázdniny. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Březinský
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Krásné jaro Vám přejeme z Adámkovy vily

Ačkoli pravé jaro začíná až třetí týden 
v březnu, na nás ve vile dýchlo již 8.3., kdy 
jsme slavili mezinárodní den žen. Dámy 
dostaly tulipány a sladké potěšení k odpo-
lední kávě. A co si budeme povídat, ženám 
kytky prostě sluší.

Narozeniny jsou vždy důvod k oslavě, ať 
už jde o jubileum, nebo oslavu dalšího 
krásného roku na zemi. V březnu a dubnu 
jsme oslavili narozeniny paní Zdeničky, 
Anežky a Svatavy. Veselá setkání s gratu-
lacemi, skvělým jídlem a pitím okořeněné 
vtipnými historkami. Takové jsou oslavy 
v Adámkové vile.
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Březen je znám jako „měsíc knihy“, a pro-
to jsme ve vile zavedli pátky věnované 
knihám. Při předčítání a diskusi o knihách 
je vždy v naší společenské místnosti plno. 
Děkujeme paní Janošíkové za její čas, za 
krásné předčítání.

Společný domov zdobíme společnými 
silami. Při pravidelných kreativních čin-
nostech vyrábíme dekorace na stůl, na 
nástěnky, na dveře, kromě toho, že to kli-
entům přináší radost a příjemně strávený 
čas ve společnosti přátel, tak také trénu-
jeme jemnou motoriku, grafomotoriku, 
kombinační schopnosti a kreativní cítění.
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Oslava Velikonoc nemůže chybět, ať už je někdo slaví jako křesťanský svátek, jiný 
jako přivítání jara. Týden před Velikonocemi jsme si povídali o historii tohoto svátku 
a o tradicích u nás i v ostatních koutech republiky a veselé velikonoční pondělí tomu 
nasadilo korunu. Pan Mikoláš se svým doprovodem se zhostil role koledníka a po-
mlázkou vyšlehal děvčata i dámy, aby jim nožky celý rok běhaly.

A když končí duben, a přichází květen, každoročně přilétají čarodějnice. Nesou s se-
bou opět dobroty a dobrou náladu, rozesmějí snad každého. Jediné, kdo se opravdu 
bály byly kočky Iška a Lily. Asi vědí, že to v minulosti nebyla pro kočky žádná sranda.

Děkujeme za podporu a těšíme se na další setkávání. 

Lenka Janečková, ředitel ústavu
Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú.
Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú.
Tel.: 730 820 129
Email: reditel@adamkovavila.cz
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     Místní knihovna a Památník Raškovic     
ZŠ a MŠ Raškovice 

V Ý S T A V A 

JUBILEJNÍ MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V RAŠKOVICÍCH
DOBOVÉ POHLEDNICE A FOTOGRAFIE 

BŘEZEN 2022 – PROSINEC 2023 

Otevírací doba 

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

V pátek 24. 6. 17:00 hodin bychom vás rádi 
pozvali na KIRTAN. Je to krásná a spontán-
ní oslava života zpěvem Manter a tancem. 

Týdenní pobyt v naší Oáze od 9.–16. 7. na-
bízíme těm, kteří si své tělo chtějí ,,očistit,, 
zregenerovat a samozřejmě omladit jógo-

vými technikami s názvem Kaya-Kalpa. Je 
to týden pohody v nádherném prostředí 
a také s báječnými lidmi.

Prodloužený víkend pro ženy ve dnech  
4.–7. 8. nabízí velkou spoustu technik, 
které udržují naše tělo pružné, vyhlazuje 

Škola jógy Karakal
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vrásky a celkově má veliký pozitivní vliv na 
posílení naší psychiky.

Od června a pak i celé prázdniny vám nabí-
zíme ,,Otevřené lekce Labyrintu“. Konají 

se vždy v úterý od 17:00 hodin. Labyrint 
je kouzelné, ba magické místo přímo vy-
bízející k relaxaci a meditaci. Propojení 
Labyrintu a přírody energii ještě zvyšuje 
a vy procházkou v něm cítíte, jak vámi pro-
stupuje a nabíjí celé tělo. Pokud si chcete 
vyzkoušet jeho kouzelné účinky, jste u nás 
srdečně vítáni.

Všechno o našich akcích a nejen o nich 
se dozvíte na našich stránkách: www. 
jogakarakal.cz

Připojuji ještě další článek pana Zdeňka 
Šebesty, se kterým jsme oslavili jeho po-
žehnané 94 narozeniny :-) Článek má ná-
zev: „Dýchání je život“.

Dýchání je život
„Žít dobře a dlouho znamená být skrom-
ný v jídle a náročný v dechu.“

Náš dech je pro život nepostradatelný. 
Život dechem začíná a dechem končí. 
Všechny naše city a prožitky jsou spo-
jené s dýcháním. A protože náš dech 
v nás plyne jaksi automaticky, málokdo 
z nás si uvědomuje, že většinou dýchá-
me špatně. Rychlý způsob života, stresy, 
citové vzruchy, to všechno se přenáší 
na rytmus a hloubku dýchání, v návaz-
nosti na to na rytmus srdečně-cévního 
systému a v konečném důsledku na celý 

organismus. Zkušený pozorovatel Vám 
dokáže ze způsobu dýchání odvodit 
momentální stav vaší psychiky i vaše 
životní perspektivy. Ale to můžete i vy 
sami. Můžete si sami, jednoduchým in-
formativním testem ověřit, v jaké kondici 
je Vaše dýchání. Zkuste to. Je to zajíma-
vé a snadné. Poproste někoho, aby Vám 
podle hodinek ohraničil začátek a konec 
jedné minuty. Vy se již předem pohodlně 
posaďte. Zavřete oči a soustřeďte se na 
svůj dech. Dech neovlivňujte, jen jej sle-
dujte. Po nějaké chvíli klidného dýchání 
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vám partner oznámí začátek a následně 
konec sledované minuty. V průběhu té 
doby (jedné minuty)si budete v duchu 
počítat, jak dýcháte. Při počítání se ná-
dech a výdech považuje za jednu dobu. 
Teď už víte, kolik dob jste napočítali 
a já Vám pro Vaši informaci řeknu, že  
15–16 dob je lékařsky uznávaná fyziolo-
gická norma. Jestliže jste ale nadýchali 
18 nebo více dob, je čas se nad tímto 
výsledkem zamyslet. 

Správné řízené dýchání je záležitost 
poměrně složitá, ale pro naše potřeby 
můžeme trochu zjednodušovat. V tuto 
chvíli postačí vědět, že náš dech je regu-
lován z dýchacího centra v prodloužené 
míše a že rytmus dechu se mění jednak 
podle fyzické zátěže a jednak podle sta-
vu naší psychiky. Je důležité vědět, že 
dech propojen s vegetativní nervovou 
soustavu (sympatikus a parasympatikus) 
a existuje zde přímá zpětná vazba. Para-
sympatikus (uvolnění, relaxace) souvisí 
s výdechem a sympatikus (akce, napě-
tí) s nádechem. Uvedené informace lze 
využít v praxi. První možnost: je nos, 
ráno potřebujeme brzy vstát do práce 
a nemůžeme usnout, což nás deprimuje. 
Zkusme na 10 minut zvýraznit výdech 
tak, že dýcháme (nádech: výdech) v po-
měru 1: 2 nebo ještě výrazněji. Důležité 
je vydržet alespoň 10 minut. Není to tak 
snadné. Minutu to vydržíte snadno, ale 
pak pravděpodobně sklouznete zpět do 
normálního dýchání. 

Druhá možnost: Jste velice skleslí a při-
tom není důvod k únavě. Třeba je to způ-
sobeno monotónní prací, nebo Vás vy-
vedla z míry hádka s partnerem. Nabízí se 
řešení. Vyhledejte klidné místo, pohodlně 
se posaďte a začněte prodlužovat nádech 
proti výdechu v poměru 2 : 1, nebo ještě 
výrazněji. Nyní bude stimulován sympa-

tikus a získá převahu. Po deseti minutách 
byste měli pocítit změnu. 

Jednoduché a rychlé, viďte? Bohužel, 
jsou zde kontraindikace. Když se pro-
dlouží výdech u lidí, které zlobí žaludek 
(např. žaludeční vřed), vzniká pocit bo-
lesti. U lidí s problémy se srdcem a pro-
dlužují nádech, čili stimulují sympatikus, 
může se objevit pocit úzkosti. V takových 
případech nejsou tyto techniky zcela 
vhodné. 

Doufám, že již věříte, že váš dech doká-
že odstranit psychické zábrany a potíže. 
Chceme-li tedy být zdraví a fit, musíme, 
mimo jiné, umět správně dýchat. A to je 
možno a nutno se naučit. Ale to si nechá-
me na některé příští povídání. 

Za Karakal
Lenka Ježová
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Sport

Raškovický fotbal – jaro 2022
Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vás seznámili s jarní 
částí sezóny probíhajícího ročníku 2021–
2022 v oblasti sportovní i v oblasti úprav 
našeho sportovního areálu v Raškovicích.

V oblasti vylepšování našeho sportovního 
zázemí i zázemí pro návštěvníky a diváky 
jsme společně s obcí provedli pokácení 
stromů v okolí prodejních stánků. Přede-
šli jsme tak znečišťování nově opravené 
plochy a hlavně jsme předešli možnému 
ohrožení návštěvníků akcí pořádaných 
v našem sportovním areálu.

K dalším úpravám, o kterých jsme se 
zmínili v minulém čísle, přistoupíme po 
ukončení jarní části soutěží. Budeme se 
soustředit hlavně na úpravu zádního tré-
ninkového hřiště, kde na tréninkové ploše 
v zadní části areálu provedeme odvodnění 
plochy, aby naši hráči mohli i při horším 
počasí tento prostor využívat pro trénin-
kové jednotky a ušetřili tak hlavní tréninko-
vou plochu. Současně dokončíme hrazení 
mezi sportovním areálem a loukou pro 

budoucí výstavbu rodinných domů smě-
rem k volejbalovým a tenisovým kurtům.

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

A nyní něco ke sportovním výsledkům 
našich družstev v mistrovských soutěžích.

Po velmi dobré podzimní části soutěží 
pokračovali naši muži ve výborných výko-
nech. V době, kdy budete číst tyto řádky, 
může už být po konci soutěžního ročníku.

Tři kola před koncem soutěží jsou naši 
hráči na krásném druhém místě se ztrá-
tou pouhých tří bodů na vedoucí mužstvo 
z Horní Suché. To byl také jediný soupeř, 
se kterým jsme ztratili v jarní části soutěže 
body.

První polovina tabulky

1 Horní Suchá 23 20 3   0 72:  8 63

2 Raškovice 23 20 0   3 99:24 60

3 Vendryně 23 17 3   3 69:24 54

4 Věřňovice 23 17 1   5 55:36 52

5 Inter. Petrovice 23 15 0   8 83:60 45

6 Oldřichovice 23 11 3   9 46:32 36

7 Petřvald 23 10 1 12 45:50 31
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Chceme poděkovat kolektivu starších 
bývalých hráčů a příznivců, bez kterých 
bychom nezrealizovali některé dokončo-
vací práce v areálu a předpokládáme, že 
i po jarní sezóně nám pomohou se zajiš-
ťováním našich předsevzetí pro další část 
roku a novou sezónu.

Chtěli bychom rovněž poděkovat za prá-
ci, kterou pro náš fotbal vykonal pan Jiří 
Rusek, který byl několik let správcem 
areálu.

za Výbor fotbalu
Martin Michna – předseda

Hodnocení trenéra – jarní části sezóny 2021/2022 
TJ Pražmo-Raškovice
Článek je psaný 1. 6. 2022 a jak už zmínil 
Martin Michna, nacházíme se na druhém 
místě tabulky v 1.B. třídě skupiny B, jen 
3 body za vedoucí Horní Suchou. Momen-
tálně máme odehraných 10 z 13 soutěžních 
jarních kol, které vám ve zkratce přiblížím.

V prvním březnovém zápase jsme zajížděli 
k nováčkovi do Bašky, kde jsme s přehle-
dem zvítězili 0:6. Poté jsme zajížděli opět 
ven a to do Sedlišť, kde jsme opět před-
vedli dobrý fotbal a vítězství 1:5. V dalším 
utkání jsme předvedli gólový koncert v do-
mácím prostředí a brali všechny 3 body 
za vítězství 8:0 proti Hnojníku. 23. dubna 
jsme zajížděli k lídrovi tabulky do Horní 
Suché, kde jsme odehráli vyrovnané utká-
ní a předvedli jsme snad 80% držení míče, 
bohužel na to se nehraje a z jediné chyby 
10 minut před koncem jsme smolně pro-
hráli 1:0 u velmi kvalitního soupeře. V do-
hrávaném čtvrtečním zápase jsme si spra-
vili chuť doma s posledními Mosty, kterým 
jsme nasázeli hned 12 branek (12:0). Náš 
střelecký apetit neustával a opět doma 
jsme tentokrát deklasovali silný Inter Pe-
trovice 8:0. V sobotu 7. 5. jsme jeli do Pe-
třvaldu, kde jsme nepředvedli bůhví jaký 
výkon, ale vyhráli jsme v poměru 1:3. O tý-
den později k nám dojeli ve formě hrající 
Oldřichovice, které jsme porazili 3 góly až 
v závěrečné patnáctiminutovce 3:0. 22. 5. 

jsme jeli na polskou stranu a to do Nýdku, 
kde se hrál na malém hřišti bojovný fotbal, 
naštěstí jsme v oslabené sestavě i tak slavili 
3 body za výhru 2:3. V posledním dosud 
odehraném zápase jsme hráli doma se 
Staříčem a po slabém výkonu z prvního 
poločasu (3:3) jsme nakonec deklasovali 
i hosty v poměru 8:4.

Momentálně je to skvělý výsledek něko-
lika měsíční práce celého klubu. Záro-
veň máme jednoznačně nejvyšší počet 
vstřelených branek (99) a také nejlepšího 
střelce soutěže Ilira Prečiho (32 gólů). 
Předběžně je také možné, že postupují 
do 1.A. třídy všichni 4 vítězové svých 1.B. 
tříd skupin A (Opavská), B (Ostravská), C 
(Frýdecko-Místecká), D (Novo Jičínská) + 
1 nejlepší druhý tým s nejvyšším počtem 
bodů, což momentálně držíme právě my 
TJ Pražmo-Raškovice. Do konce soutěže 
nám chybí 3 kola, kde jedeme k L.Petrovi-
ce B, poté přivítáme Věřňovice a poslední 
kolo opět doma Vendryni. 

Na závěr si tedy všichni přejeme, ať nám 
sezóna dopadne úspěšně a oslavíme na 
domácí půdě postup do vyšší soutěže. 
Samozřejmě také doufáme opět v skvě-
lou podporu všech, kteří fandí celému 
Raškovickému fotbalu. 

S pozdravem trenér Zdeněk Skotnica
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Starší přípravka

Starší přípravka vstoupila 13. 4. do dru-
hé poloviny své soutěže utkáním s Če-
ladnou. Naši borci chtěli navázat na své 
výkony z podzimní části, ve které nenašli 
přemožitele ve všech patnácti utkáních. 
S bilancí patnáct výher suverénně vedli 
po podzimní části svoji soutěž. V utkání 
s Čeladnou se výkon našich svěřenců ani 
zdaleka neblížil ideálu a předváděná hra 
nebyla podle představ trenérů, ale i tak 
jsme utkání zvládli a po výhře 12:2 jsme 
si upevnili přední příčku v tabulce. K dal-
ším zápasům jsme si 21. 4. pozvali na 
naše hřiště týmy z Janovic a Bašky. Tým 
Janovic dovezl sebou starší kluky, než 
povoluje řád soutěže. I přes tuto pomoc 
jsme utkání zvládli a hlavně přesvědči-
vou hrou jsme udrželi neporazitelnost 
výsledkem 20:2. S týmem Bašky jsme 
potvrdili kvalitu výhrou 17:2. 29. 4. jsme 
odjeli odehrát další dvě utkání na hřiště 
Sedlišť, kde nás čekali domácí Sedliště 
a Lískovec. Tým Lískovce byl mohutně 
podporován kluky z FM A (hráli tam 
čtyři kluci, kteří ani moc nestřídali). Ani 
tato masivní pomoc nepomohla soupe-
ři k výhře a po výsledku 11:8 pro naše 
borce jsme se chystali na domácí tým 
Sedlišť. I toto utkání jsme herně i vý-
sledkově zvládli a po výhře 7:2 jsme si 
domů odvezli všechny body a prodloužili 
jsme neporazitelnost na dvacet utkání 
v řadě. 4. 5. jsme doma přivítali silného 
soupeře z FM A a holky z FM B. Utkání 
s FM A jsme odehráli ve vysokém tempu 
a kluci ukázali, že se neleknou žádného 
soupeře. V utkání jsme byli jednoznačně 
lepší a výhra 7:2 byla zasloužená. K dru-

hému utkání tohoto dne jsme nastoupili 
proti holkám z FM B. Holky byly šikovné 
a bojovné, ale na naše borce to nestačilo. 
Kluci si s chutí zastříleli a po výhře 26:2 
bylo jasné, že všechny body zůstanou 
doma. 9. 5. jsme odjeli do Metylovic na 
další dvě utkání s místními borci a tý-
mem Kozlovic. V prvním utkání s Mety-
lovicemi kluci předváděli líbivý fotbal, 
ale místy se neudrželi a chtěli si něco 
dokazovat. Po výhře 16:2 jsme se přesu-
nuli k dalšímu utkání, kde jsme si vyšlápli 
na slušně hrající Kozlovice. Výhrou 12:2 
jsme si upevnili první příčku v tabulce. 
18. 5. na naše hřiště dorazili borci ze 
Starého Města A a B, aby prověřili naši 
obranu. Obě utkání jsme zvládli bez 
náznaku problému a po výhrách 21:2 
a 19:3 pokračuje naše neporazitelnost, 
která trvá již 26 utkání a skóre 394:68 
ukazuje, že tento ročník je síla, se kterou 
se musí počítat. Nutno dodat, že většinu 
utkání jara hrajeme v širším kádru, za 
který nastupují:

Bořek Vochala, Patrik Gola, Dömeny 
Alex, Kosiba Jan, Janoušek Patrik, Šin-
dler David, Ondra Bulko, Gardoš Fabián, 
Adam Štefek, Vlček Radek, Pěgřím Mi-
chal, Vykoukal Vilém, Adamusová Anna, 
Foldynová Nikol.

Trenéři týmu Janoušek Martin, David 
Šindler

Další utkání nás čekají 18. 5. Staré město 
A a B, 25. 5. Brušperk, Staříč, 2. 6. Os-
travice, Frýdlant, 8.6. FM C a D, 15. 6. 
Nošovice/Dobrá.

Držíme palce a doufáme, že předváděná 
hra bude stále na vysoké úrovni.
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Starší přípravka (ročníky 2011–2012)  5+1

Mladší žáci

Mladší žáci po dlouhé halové části se-
zóny nastoupili 4. 4. k prvnímu svému 
utkání jarní části sezóny proti FM A. 
Nutno dodat, že před utkáním jsme 
stihli pouze jeden trénink venku a před 
začátkem podzimu jsme se rozhodli, že 
mladší žáky budeme mohutně doplňo-
vat kluky ze starší přípravky. Chceme ať 
mladší borci získávají zkušenosti a při-
praví se na novou sezónu, která začne 
po prázdninách. V utkání s FM A jsme 

od začátku tahali za kratší konec. Klu-
ci byli pomalejší a při přechodu z haly 
si neporadili ani s prostorem, který je 
venku větší. Prohra 7:1 nebyla takovým 
šokem, neboť jsme věděli, že díky ab-
senci umělého povrchu, na kterém by 
se dalo trénovat i v zimě jsme v nevýho-
dě. Více nás šokovalo chování jednoho 
z trenérů soupeře, který podle nás nemá 
u fotbalu co dělat a u mládeže už vůbec 
ne. Trenér má učit své borce nejen fot-
balovému umění, ale má jít i morálním 
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Mladší žáci (ročníky 2009–2010)  7+1

příkladem. Tady u toho člověka morálka 
uvadla a slušnost už nečekáme. V dalším 
utkání jsme 7. 4. vyzvali soupeře z Hu-
kvald. Zde si kluci už pomalu zvykali na 
pohyb ve velkém prostoru a ukázali, že 
fotbal hrát umí. V utkání jsme se dostali 
do rychlého vedení 2:0. Do desáté minu-
ty sice soupeř vyrovnal, ale to bylo z jeho 
strany vše. Kluci hráli svou hru, v obraně 
si dali pozor na soupeřovi výpady a i díky 
tomu utkání skončilo 10:2. Rychlý nástup 
soutěže jsme završili utkáním v Bystřici 
9. 4. Počasí fotbalu moc nepřálo. Do-
konce začalo sněžit, ale naši borci i na 
kluzkém a zasněženém povrchu hráli 
svou kombinační hru a díky tomu utkání 
zvládli a po výhře 8:1 odjížděli s pocitem 
dobře odvedené práce. 25. 4. jsme si 
odskočili do Lískovce na utkání s FM B. 
Za FM B hrají holky, a proto jsme vzali na 
toto utkání pouze hráče starší přípravky. 
Po dohodě s trenéry za holky nastoupili 
i čtyři kluci z FM A. Naši kluci měli utkání 
pod kontrolou od začátku a s chutí si 
zastříleli. Výhra 16:0 byla jen logickým 
vyústěním herního projevu. 30. 4. jsme 
doma hostili velmi silný tým z Frýdlantu. 
Utkání bylo velmi pohledné a bojovné 
z obou stran. Bohužel kvalitní herní pro-
jev tentokrát na soupeře nestačil a toto 
utkání jsme se vztyčenou hlavou pro-
hráli 3:4. 8. 5. jsme zajížděli do Dobré 
na utkání s místními borci. Tyto utkání 
jsou vždy velmi vyhecované a pohledné, 

ale bohužel tohle utkání se nám vůbec 
nepovedlo. Nedařila se kombinace, po-
hyb bez míče vázl a celkově toto utkání 
kluci hráli jako bez energie a nápadu. 
Nutno dodat, že soupeř nás k ničemu 
nepustil a byl jednoznačně lepší. I to se 
v mládežnickém fotbale stává a je třeba 
si z toho vzít ponaučení do příště. Už 
teď se těšíme na odvetu v nové sezóně. 
Zatím k poslednímu utkání jsme si 15. 5. 
pozvali na domácí hřiště tým Nebory/
Smilovice. Utkání jsme velmi dobře za-
čali a kvalitní hru jsme drželi téměř po 
celou dobu utkání. Pevná obrana, kva-
litní kombinace a pohyb bez míče byly 
základy naší výhry 6:1 a udržení kroku 
se špicí tabulky. 

Hráči, kteří nastupují v jarní části sou-
těže:

Martin Ejem, Bořek Vochala, Patrik Gola, 
Dömeny Alex, Kosiba Jan, Janoušek Pat-
rik, Šindler David, Ondra Bulko, Gardoš 
Fabián, Adam Štefek, Matyáš Babulík, 
Viktor Mach, Albert Vykoukal, Jan Po-
pelka, Robin Miketa 

Trenéři týmu Janoušek Martin, David Šin-
dler, Karel Mach, Pavel Šalata

Další utkání nás čekají 21. 5. Metylovice, 
25. 5. Hukvaldy, 4. 6. Staré Město, 19. 6. 
Mosty

Držíme palce a doufáme, že předváděná 
hra bude stále na vysoké úrovni.
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Starší žáci

Jarní část soutěže pro naše starší žáky 
začala 10. 4. dohrávkou s Bukovcem. 
K utkání jsme po dohodě týmu jeli na 
horkou půdu do Bukovce. Bylo vidět, že 
je to naše první utkání po halové části 
a i díky tomu bylo utkání pro nestranné-
ho pozorovatele nejspíše zajímavé. Pro 
trenéry to však byl útok na srdce. Hrál 
se otevřený fotbal s množstvím šancí na 
obou stranách. V polovině druhé půle 
jsme si drželi náskok 3:0, ale tady se strhla 
přestřelka, kdy za pouhých patnáct mi-
nut padlo osm gólů. Bláznivou část jsme 
i se štěstím ustáli a po výhře 8:4 jsme jeli 
domů s třemi body. K dalšímu utkání jsme 
19. 4. zajížděli na hřiště do Nebor. Věděli 
jsme, že vedoucí tým tabulky nám body 
nedaruje zdarma, ale chtěli jsme se por-
vat o kvalitní výsledek. Bohužel se nepo-
vedlo ani jedno. Kluci nastoupili ustraše-
ně, upustili od hry, se kterou se chceme 
prezentovat a porážka 15:1 byla pouze 
logickým vyústěním dané situace. Kluci 
dostali školu v kombinační hře a snad si 
uvědomili, že fotbal nehrají jednotlivci, 
ale tým. K následnému utkání jsme si po-
zvali na domácí hřiště 30. 4. Tošanovice. 
Klukům zřejmě nálož z minulého utkání 
pomohla, spadli nohama na zem a hráli 
zase fotbal, který po nich chceme. Utkání 

zvládli od začátku až do konce a po vý-
sledku 9:1 si mohli zase zazpívat „Vysoký 
jalovec“. K dalšímu utkání jsme si opět 
na naše hřiště 3. 5. pozvali tým Čeladné. 
Utkání pro nás nezačalo nejlépe. Sou-
peř po třech rychlých brejcích vedlo už 
v osmé minutě 3:0 a vypadalo to zle. Kluci 
ovšem nesložili zbraně, na brejky si dali 
pozor a v útočné fázi se po několika mine-
lách a nedorazech začali prosazovat. Do 
poločasu bylo srovnáno a když na začát-
ku druhé půle šel soupeř do jednobran-
kového vedení, kluci na to dokázali velmi 
rychle odpovědět. V závěru Čeladná ještě 
dvěma góly korigovala celkový výsledek 
9:6 pro Raškovice a kabinou zněl Vysoký 
jalovec znovu. Zatím poslední utkání jsme 
odehráli 15. 5. opět na vlastní půdě. Přijel 
soupeř z Písku, který měl ve svém kádru 
i mladé kluky. Tito mladí kluci dopláceli na 
svou výšku, ale po fotbalové stránce byli 
velmi šikovní. Utkání jsme měli po celou 
dobu ve své moci a po výhře 11:3 jsme 
i v této kategorii udrželi kontakt s čelem 
tabulky. 

Hráči, kteří nastupují v jarní části soutěže:

Martin Ejem, Bořek Vochala, Patrik Janou-
šek, David Šindler, Matyáš Babulík, Viktor 
Mach, Albert Vykoukal, Jan Popelka, Ro-
bin Miketa, Petr Jeník, Jakub Gardoš, Dani-
el Strnadel, Patrik Namyslo, Gianis Tsitzas
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Mladší přípravka

Mladší přípravka ročník 2013, 2014 a ně-
kteří z 2015 se po zimní sezóně úspěšně 
přesunula do klání jarní a vykročila si 
v některých zápasech velmi slibně. Po-
malinku se zúročují zápasy z minulého 
roku, kdy se snažili odolávat velmi dob-
rým soupeřům. Do utkáních 4+1 nastupu-

jí tito hráči: Ruprechtová Izabela, Šebesta 
Jan, Gardoš Samuel, Illichmann Tomáš, 
Suszka Šimon, Vochala Václav, Miketa 
Dan, Krella Tobiáš, Adamus Jakub.

Za tuto sezónu musíme pochválit velmi 
pěkný výkon proti soupeři Staré město B, 
Frýdlant nad Ostravicí, Fryčovice, Baška, 
Akademie Baník.

Mladší přípravka

Trenéři týmu Janoušek Martin, David Šindler, Karel Mach, Pavel Šalata

Další utkání nás čekají 19. 5. Dobrá, 21. 5. Lučina, 24. 5. Lískovec, 4. 6. Hukvaldy, 
12. 6. Bukovec

Držíme palce a doufáme, že předváděná hra bude stále na vysoké úrovni.

Starší žáci (ročníky 2008–2007)  6+1
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Předpřípravka

Předpřípravka si po zimní sezóně připra-
vuje na další sezónu a když se naskytne 

možnost přátelského utkání, tak se jej 
rádi zúčastníme jako to bylo například 
na hřišti Sedliště, kde se našim hráčům 
podařilo získat první umístění.

Za trenérský tým Šebesta Jindřich, Illichmann Jindřich, Adamus Petr

VK RAŠKOVICE z.s. 
www.vkraskovice.cz,  

@vk_raskovice, @VkRaskovice

Sezóna 2021/2022

Vážení a milí příznivci volejbalu blíží se nám 
závěr letošní sezóny, která po dvou letech 
opět proběhla v plném nasazení všech hrá-
čů a hráček, trenérů, organizátorů a rodičů. 
Všechny soutěže, turnaje a tréninky probí-
haly bez přerušení, i když v 1. polovině ještě 
s různými omezeními. Děkujeme všem za 
vaši podporu a přízeň, kterou jsme viděli na 
námi pořádaných akcích. Vaše divácká účast 
nám pomohla v mnoha vypjatých utkáních 
ať už v rámci Českého poháru kadetek, Mis-

trovství České republiky mladších žákyň, ale 
i dalších akcích.

Zájem o volejbal v naší, ale i v okolních 
obcích roste a my jsme za to velmi rádi. 
Během celé sezóny se nám stále hlásí nové 
hráčky a hráči. V kategorii mladší příprav-
ky (1.–2. třída) trénuje pravidelně každé 
pondělí okolo 20 dětí. Také v kategorii 
starší přípravky (3.–4. třída) se schází na 
tréninky cca 20 děvčat a chlapců. 
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V kategorii mladších žákyň nám v závěru 
sezóny přibylo celkem 8 nových děvčat 
z 5.–7. třídy. V této kategorii tedy trénuje 
již 21 děvčat. Starší žákyně 8.–9. třída, 
z nichž polovina začala navštěvovat naše 
pohybovky a sportovní přípravu již v první 
nebo druhé třídě a druhá polovina hraje vo-
lejbal 2–3 roky, se scházejí na tréninky v po-
čtu cca 10. Celkem během sezóny ukončilo 
činnost, často i ze zdravotních důvodů, 
8 hráčů nebo hráček. Žáci, kteří trénují spo-
lečně v kategorii mladších a starších žáků 
(5.–8. třída), se pravidelně scházejí v počtu 

10–12. V kategorii žáků byhom samozřej-
mě uvítali větší zájem, ale další sporty a ak-
tivity v naší obci jsou pro chlapce dalšími 
lákadly a na volejbal nemá každý trpělivost, 
tak jako děvčata. Vidíme však, že si postup-
ně k nám kluci nacházejí cestu. V kategorii 
kadetů (15 let a starší) nemáme bohužel 
tolik chlapců (4), aby mohli mít samostatné 
tréninky, proto trénují a hrají s raškovickými 
muži a zároveň někteří docházejí na tréninky 
do Frýdku-Místku (Green Volley Frýdek-Mís-
tek) nebo do Ostravy (VK Ostrava), podle 
toho na jakou střední školu dojíždějí.
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Kategorii kadetek a juniorek (15 let 
a starší) se po delší době stále daří udr-
žet díky skvělé partě, kterou si od 3. třídy 
hráčky udržují. Navzdory tomu, že děvča-
ta navštěvují střední školy ve Frýdku-Míst-
ku, Ostravě nebo ve Frýdlantu nad Ost-
ravicí a Třinci a musejí do škol dojíždět, 
snaží se na tréninky pravidelně docházet 
v počtu 8–10. 

Sportovní úspěchy i neúspěchy sezóny

Barevný minivolejbal Ostrava 27. 3. 2022

Starší přípravka – červená barva 
1. místo – Nikol Zajacová a Lucie Hen-
drychová 
2. místo – Karolína Vitásková a Apolena 
Zápotocká

Barevný minivolejbal Raškovice 24. 4. 2022

Mladší přípravka – žlutá barva 
1. místo – Binder Tobias, Felcman Antonín
2. místo – Lajgot David, Štěpán Ševčík
3. místo – Plucnarová Eva, Adam Závodný

Starší přípravka – červená barva 
2. místo – Lucie Hendrychová, Zápotoc-
ká Apolena

Mladší žactvo – zelená barva
1. místo – Skotnicová Dorota, Novotná 
Barbora a Kovářová Eliška

2. místo – Felcman František, Janoušek 
Patrik, Ochman Kryštof

Mladší žactvo – modrá barva 
1. místo – Raškovice C – Popelka Jan, 
Noga Mirek, Tomáš Pavlů
3. místo – Raškovice B – Naji Hmoodová 
Tamara, Naji Hmoodová Kamila, Stela 
Bonková

Mladší žákyně – krajský přebor (šestkový 
volejbal) 
7. místo z 12 družstev 

Mladší žákyně – okresní soutěž (trojkový 
volejbal) 
A – 6. místo, B – 9. místo, kluci – 12. mís-
to, 19. místo z 20 družstev

Mladší žákyně – Letní pohár Lumíra Ha-
jduška – 22 družstev
B – 8. místo, A – 9. místo, kluci – 12. mís-
to, C – 17. místo po 3 kolech
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Mladší žákyně – 1. kolo MČR-skupina E
6. místo ze 7 družstev

Starší žákyně – krajský přebor 
7. místo z 24 družstev 

Žactvo (smíšenky) – okresní soutěž (šest-
kový volejbal)
3. místo z 10 družstev

Kadetky – Český Pohár 
21. místo z 32 družstev

Juniorky – krajský přebor
4. místo z 9 družstev

Ženy – okresní soutěž
4. místo ze 4 družstev
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Muži – okresní soutěž 
2. místo a 6. místo ze 7 družstev

Co se nám ještě povedlo?

• zajistit díky finančnímu příspěvku obce 
Raškovice devítimístné auto Toyota 
pro přepravu hráčů/hráček na utkání, 
turnaje, soustředění, apod. Starostovi 
Jiřímu Blahutovi a všem zastupitelům 
obce moc děkujeme a vážíme si této 
výjimečné podpory 

• uspořádat 2. kolo Českého poháru ka-
detek za účasti ligových českých a mo-
ravských týmů 

• uspořádat 1. kolo Mistrovství republiky 
mladších žákyň – skupina E za účasti 
týmů z celé ČR 

• uspořádat dva turnaje v barevném 
minivolejbalu ve spolupráci s Morav-
skoslezským krajským volejbalovým 

svazem za účasti celkem cca 300 dětí 
a 30 pořadatelů

• zdokonalit v areálu automatické zavla-
žování antukových kurtů a travnatých 
ploch dešťovou vodou

• zpřístupnit a zrevitalizovat travnatou 
plochu s volejbalovou sítí pro tréninky 
přípravek 

• rozšířit trenérský tým a umožnit zvýšení 
jejich kvalifikace (Trenér III. třídy – Sta-
nislav novotný, Trenér mládeže ČVS – 
Barbora Ivánková)

• navýšit počet kvalifikovaných rozhod-
čích a umožnit jim absolvování kurzu 
(Rozhodčí III. třídy – Dominik Doroci-
ak, Markéta Krbečková)

• navázat aktivní spolupráci s Moravsko-
slezským krajským volejbalovým sva-
zem, který umožnuje organizaci kempů 
krajské volejbalové akademie (Výběr 
hráčů a hráček v MSK) 

• navázat aktivní spolupráci s Českým vo-
lejbalovým svazem, kdy se ve sportovní 
hale v Raškovicích konaly již 2 kempy 
pro dívky s trenéry Českého volejbalo-
vého svazu

• navázat aktivní spolupráci s reprezen-
tační trenérkou Lvíčat a Nadějí ČVS 
Lenkou Fabikovičovou, která se zúčast-
ní srpnového kempu žactva

• zajistit dětem a dospělým jednotná tré-
ninková trika v barvách VK Raškovice

• zajistit nové dresy firmy JOMA pro ka-
detky hrající Český pohár, pro mladší 
žákyně – účastnice MČR a nové druž-
stvo mužů B
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Nabídka

V případě zájmu široké veřejnosti je 
možné mimo tréninkové jednotky a plá-
nované akce využít pro sportovní činnost 
na základě rezervace a úhrady hodinové 
sazby antukové volejbalové kurty, beach 
volejbalový kurt, ping-pong – vše v areá-
lu TJ Sokol Pražmo-Raškovice. Kontakt: 
www.vkraskovice.cz. Členové VK Raško-

vice mohou všechna uvedená sportoviště 
využívat zdarma, rezervace je však nutná.

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

POZVÁNÍ

Srdečně Vás všechny zveme na již 
tradiční volejbalové turnaje mládeže 
(červen) a turnaje dospělých (srpen)

18.–19. června Malá cena Beskyd – 
U14, U16, U18, U20

20. srpna Pohár Jaromíra Vybírala 
– turnaj žen a juniorek

21. srpna Memoriál Josefa Saláta – 
turnaj mužů a juniorů



43

                      www.raskovice.cz                 2/2022

Babytenis, mladší a starší žactvo
Sportovní areál s antukovými dvorci zahájil letní tenisovou 
sezónu na začátku května, kdy začínají všechny krajské soutěže 
smíšených družstev Severomoravského tenisového svazu (SmTS). 
Letos v soutěžích startují již tři naše mládežnická družstva v kategoriích 
babytenisu (8–9 let), mladšího (10–12 let) a staršího žactva (13–14 let).

Oblastní soutěž smíšených babytenisových družstev SmTS 1.třída skupina C:

1. kolo   1. 5. 2022    volno

2. kolo   8. 5. 2022    TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TK Dolní Benešov 5:5 40:46

Za domácí ve dvouhrách zvítězili 2x Suszka Šimon, Šebesta Jan, Illichmann Tomáš a ve 
čtyřhře dvojice Suszka Šimon – Illichmann Tomáš

Babytenisové družstvo při utkání v Raškovicích dne 8.5.2022. Stojící zleva: Juřicová Natálie, Illi-
chmann Tomáš, Šebesta Jan a Suszka Šimon. V pokleku družstvo Dolního Benešova.

3. kolo   15. 5. 2022    TJ Baník Ostrava OKD – TJ Sokol Pražmo-Raškovice  6:4 52:38

Za hosty ve dvouhrách zvítězili 2x Suszka Šimon, Šebesta Jan a Illichmann Tomáš

4. kolo   29. 5. 2022    TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TC Třinec  5:5 36:43

Za domácí ve dvouhrách zvítězili 2x Illichmann Tomáš, Suszka Šimon, Šebesta Jan a ve 
čtyřhře Illichmann Tomáš – Václavíková Anna
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Tabulka po 4. kole:

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry
Body  

v tabulce

1. TK SC Ostrava 3 0 24:6 24:6 159:53 6

2. TJ Baník Ostrava OKD 2 1 16:14 16:14 125:112 5

3. TK Dolní Benešov 2 1 13:17 13:17 112:131 5

4. TC Třinec 1 3 13:27 13:27 119:192 5

5. TJ Sokol Pražmo-Raškovice 0 3 14:16 14:16 114:141 3

Oblastní soutěž smíšených tenisových družstev ml. žactva SmTS 1-3-4bb skupina A:

1. kolo   1. 5. 2022   Slavoj Český Těšín – TJ Sokol Pražmo-Raškovice 3:3   7:6 48:40

Za hosty ve dvouhrách zvítězili Dömény Alex, Jurga Tobiáš a ve čtyřhře Jurga Tobiáš – 
Vykoukal Vilém

2. kolo   7. 5. 2022   TJ Sokol Pražmo-Raškovice – Biocel Vratimov “B” 4:2   8:5 58:31

Za domácí ve dvouhrách zvítězili Dömény Alex, Ruprechtová Izabela, Bulko Ondřej a ve 
čtyřhře Ruprechtová Izabela – Vykoukal Vilém

3. kolo   14. 5. 2022   TJ Sokol Pražmo-Raškovice – Sokol Rychvald 4:2    9:5 60:39

Za domácí ve dvouhrách zvítězili Novotná Barbora, Dömény Alex, Vykoukal Vilém a ve 
čtyřhře Bulko Ondřej – Šebesta Jan

4. kolo   28. 5. 2022   Tenis Hill Havířov “C” – TJ Sokol Pražmo-Raškovice  4:2  8:5 56:38

Za hosty ve dvouhrách zvítězili Novotná Barbora a Bulko Ondřej

Tabulka po 4. kole:

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry
Body  

v tabulce

1. Tennis Hill Havířov “C“ 4 0 19:5 39:13 250:143 8

2. Slavoj Český Těšín 3 1 15:9 33:19 233:138 7

3. TJ Sokol Pražmo-Raškovice 2 2 13:11 28:25 196:174 6

4. TC Slavia Orlová C 2 2 12:12 27:26 209:236 6

5. TC Biocel Vratimov “B“ 1 3 10:14 22:28 198:219 5

6. TK Havířov “B“ 1 3 6:18 12:36 141:248 5

7. MTK Karviná 1 2 11:13 24:28 189:200 4

8. TJ Sokol Rychvald 1 2 10:14 21:31 193:251 4
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Oblastní soutěž smíšených tenisových družstev st. žactva SmTS 1-3-4bb skupina B:

1. kolo   30. 4. 2022    TJ Sokol Huslenky – TJ Sokol Pražmo-Raškovice 3:3   6:7  36:48

Za hosty ve dvouhrách zvítězili Klanica Jakub, Novotná Barbora a ve čtyřhře Laníková 
Adéla – Novotná Barbora

2. kolo   7. 5. 2022    TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TK Lipník n./B. 4:2   9:5  56:34

Za domácí ve dvouhrách zvítězili Klanica Jakub, Laníková Adéla, Jurga Tobiáš a ve čtyřhře 
Jurga Tobiáš – Novotná Barbora

3. kolo   14. 5. 2022    SKT Frýdlant n./O. – TJ Sokol Pražmo-Raškovice  3:3  6:6  45:46

Za hosty ve dvouhrách zvítězili Laníková Adéla, Pálenič Štěpán a ve čtyřhře Laníková 
Adéla – Novotná Barbora

4. kolo   28. 5. 2022    TJ Sokol Pražmo-Raškovice – TO Sokol Stará Bělá   3:3  6:6  44:37

Za domácí ve dvouhrách zvítězili Klanica Jakub, Jurga Tobiáš a ve čtyřhře Jurga Tobiáš 
– Laníková Adéla

Tabulka po 4. kole:

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry
Body  

v tabulce

1. TJ SokolPražmo-Raškovice 4 0 13:11 28:23 194:152 8

2. SKT Frýdlant n. O. 3 1 17:7 34:17 245:194 7

3. TJ Start Ostrava-Poruba 3 1 16:8 34:19 280:245 7

4. TJ Frenštát p. R. 2 2 12:12 27:26 249:248 6

5. TK Na Dolině 2 2 8:16 19:34 215:266 6

6. TJ Sokol Huslenky 1 3 12:12 26:26 212:212 5

7. TK Sokol Lipník n. B. 1 3 10:14 21:31 180:232 5

8. TJ TO Sokol Stará Bělá 0 4 8:16 19:32 196:222 4

Všechny podrobné výsledky našich tenistů i ostatních družstev včetně tabulek jsou k na-
hlédnutí na stránkách Českého tenisového svazu http://www.cztenis.cz.

Závěrem tenisový oddíl děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na jarní údržbě antukových 
dvorců po zimní přestávce.

Sportu zdar, tenisu zvlášť.
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Partneři mládežnického tenisu

Obec Raškovice

Obec Pražmo
Tenisový oddíl 

TJ Sokol Pražmo-Raškovice

Informace Charity Frýdek-Místek

Hezký den, 

v rámci podpory osob s duševním onemocněním jsme odstartovali sbírku na trénin-
kový byt – Jistota v začátku. 

Chceme tak nabídnout duševně nemocným lidem rehabilitační formu bydlení za 
podpory Beskydského centra duševního zdraví (BCDZ): 

https://www.facebook.com/charitafm/photos/a.368930053248900/2502198
296588721

Připojuji také článek o BCDZ:

https://charitafm.cz/novinky/aktualne-u-nas/beskydske-centrum-dusevniho-
zdravi-opravdu-pomaha/?fbclid=IwAR3bfEcdawkdUKeuzpGidiCgI1MPnXdYjRf
USq7W9hIimWFxqrEz1z5cknk

A bylo také vytvořeno video, díky kterému chceme u veřejnosti rozšířit povědomí 
o fungování BCDZ:

https://www.youtube.com/watch?v=QkiZgVLtBmw
Silvie Vojkovská

PR manažer,  
koordinátor Tříkrálové sbírky

Charita Frýdek-Místek
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Modernizace chovu telat za podpory MAS Pobeskydí

Prioritní zaměření našeho Družstva je na 
chov mléčného skotu, kterému se věnu-
jeme nepřetržitě od našeho vzniku roz-
dělením JZD. Základ našeho stáda tvoří 
110 dojnic v uzavřeném obratu stáda. Ja-
lovice si odchováváme pro vlastní obnovu 
stáda s průměrným stavem 75ks. Preferuje-
me pasení jalovic. Býky vykrmujeme až do 
porážkové váhy. Telata v průměrném počtu 
30ks odchováváme v prostorech stáje pro 
dojnice. Družstvo hospodaří na cca 350ha 
v oblasti LFA. Z toho je cca 90 ha orné půdy 
na které se pěstuje pšenice, ječmen a lupi-
na. Tyto plodiny využíváme pro krmení na-
šeho dobytka. Zabýváme se i pěstováním 
brambor cca 4 ha s prodejem „ze dvora“ 
respektive sklepa při stáji OMD v Raško-
vicích na Červenci. Trvalé travní porosty 
rovněž slouží pro zajištění krmiva pro námi 
chovaná zvířata.  

Díky podpoře, umožněné na zákla-
dě vyhlášené výzvy v rámci Strate-
gie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Pobeskydí v roce 
2021, se nám podařilo vyměnit 
část starých budek pro telata. Stá-
vající boudy pro telata jsou dřevěné 
a používané nepřetržitě již více než 
20let. Jsou již ve značně nevyhovu-
jícím stavu, musí se neustále opra-
vovat. Jsou imobilní. Chlévská mrva 
se musí vyklízet ručně. Dezinfekce 
budek není snadno proveditelná 
a její efekt není tížený. Proto jsme 
investovali za podpory MAS Pobe-
skydí do nových moderních a lehce 
obsluhovatelných budek s ohrád-
kou pro telata.

Nové boudy pro telata jsou mobil-
ní, což zajistí jejich lehké přemís-

tění na nové vydezinfikované místo. Po 
každém teleti lze budku omýt vysokotla-
kým čističem a vydezinfikovat. Snadnější 
je i odkliz chlévské mrvy pomocí strojů. 
Jednoduše proveditelná a efektivní hy-
giena odchovu telat. Obsluha telat, díky 
modernímu řešení budek s ohrádkou je 
pro ošetřovatele mnohem jednodušší, 
tedy i efektivněji využijí svůj pracovní 
čas.

Registrační číslo projektu: 
21/006/19210/780/068/001809

Družstvo Raškovice
Vyšní Lhoty 317, 739 51

Předsedkyně představenstva
Ing. Iveta Vašková 

tel.: 736 768 497

Fotodokumentace po realizaci projektu:
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http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

Kopii dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná 
se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kot-
lů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napoje-
ných na teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění domu, povinni nechat zpracovat do konce 
roku 2016, dále každé 3  roky. Doklad slouží 
k prokázání třídy kotle (nemusí být platný).

Fotodokumentaci  stávajícího  (měněného) 
kotle napojeného na otopnou soustavu a ko-
mínové těleso. Fotodokumentace musí být po-
řízena  z  více  pohledů  a  z  fotografií musí  být 
zřejmé  napojení  kotle  na  otopnou  soustavu 
i spalinové cesty.

V  případě  žádosti  na  pořízení  plynového 
kondenzačního  kotle  -  závazná  objednáv-
ka,  nebo  doklady  prokazující  výměnu  kot-
le do 30. 4. 2022  (Zpráva o  instalaci nového 
zdroje energie).

Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy 
o  zřízení  účtu  na  jméno  žadatele. Nelze  vy-
užít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo 
k účtu také není dostačující. 

Kopie dokladů prokazující výši příjmů členů 
domácnosti,  např.  daňové přiznání,  potvrzení 
o  příjmech,  potvrzení  o  důchodu,  potvrzení 
o dávkách a příspěvcích poskytovaných Čes-
kou  správou  sociálního  zabezpečení  nebo 
Úřady práce ČR.

Další  přílohy  najdete  po  vyhlášení  dotačního 
programu  na  https://lokalni-topeniste.msk.cz 
(souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 

Fotodokumentaci  odpojeného  a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, 
že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 

Kopii dokladu o  likvidaci  kotle  (formulář  na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 

Kopie  účetních  dokladů  (faktury,  paragony) 
a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, 
bankovní výpisy). 

Fotodokumentaci nového zdroje  tepla  (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 

Kopii protokolu o uvedení nového zdroje tepla 
do provozu a kopii  zprávy o  revizi  spalino-
vé cesty (pouze v případě, že novým zdrojem 
tepla je spalovací zdroj).

Kopii zprávy o instalaci nového zdroje ener-
gie (vzor na https://lokalni-topeniste.msk.cz)

Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000013, který je 
financován Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ podporovaného z Fondu 
soudržnosti.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách do-
tačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 4. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný 
na  adrese  https://lokalni-topeniste.msk.cz  a  na  stránkách 
Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,  záložka  Úřední 
deska, odkaz Dotace.

NA  VÝMĚNU  1  ZDROJE  TEPLA  JE  MOŽNÉ  VE  4.  VÝZVĚ  KOTLÍKOVÝCH  DOTACÍ  MSK 
ZAREGISTROVAT A PODAT POUZE 1 ŽÁDOST!  

Pozádejte si o kotlíkovou dotaci 
a získejte az 95 % výdaju!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc korun, stát vám je 
dá předem. Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.

http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz
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KDO SI MŮŽE 
O DOTACI POŽÁDAT?
Fyzické  osoby  –  vlastníci  nebo  spoluvlastníci 
těchto nemovitostí na území Moravskoslezské-
ho kraje: 
  rodinných domů, 
  trvale  obývaných staveb  pro  rodinnou 

rekreaci  (min.  24 měsíců  před  podáním 
žádosti), 

  bytových jednotek v bytových domech, 

kteří v nemovitosti bydlí a zároveň splňují ma-
ximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čis-
tý příjem na  jednoho člena domácnosti  v  roce 
2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč (u nezle-
tilých dětí a studentů denního studia do 26  let 
jsou příjmy považovány za nulové). 

Členem domácnosti je každá osoba, která v ne-
movitosti  skutečně  bydlí  bez  ohledu  na  trvalý 
pobyt. Počet členů domácnosti  je  rozhodný 
k datu podání žádosti o podporu.

Například: Bydlí-li v nemovitosti 2 pracující a 2 
nezletilé děti, nesmí příjem za rok 2020 překro-
čit 4 x 170 900 Kč, tj. 683 600 Kč.

Příjmy se nebudou dokládat pouze v přípa-
dě, že: 
  žadatel  a  všichni  členové  jeho  domác-

nosti  pobírají  ke  dni  podání  žádosti 
o podporu starobní důchod nebo invalidní 
důchod 3. stupně, 

  žadatel  je nezletilý nebo student denního 
studia do 26 let, v případě spoluvlastnictví 
nemovitosti,  jsou-li  i ostatní spoluvlastníci 
také nezletilí nebo studenti denního studia 
do 26 let, 

  žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby 
podání žádosti o podporu pobíral dávky 
v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na by-
dlení (není nutné, aby dávky nebo příspě-
vek pobíral po celou dobu). 

V  případě,  že  žadatel  spolu  s  ostatními  čle-
ny  domácnosti  výši  příjmů  nesplňuje, může  si 
o  kotlíkovou  dotaci  požádat  v  programu Nová 
zelená úsporám: 
https://www.sfzp.cz/dotace-
a-pujcky/kotlikove-dotace/-dotace/ 
telefon 800 260 500.

Podpořeny budou pouze nové zdroje uvedené 
v Seznam výrobků a technologií, který je prů-
běžně  aktualizován  a  je  zveřejněn  na  adrese 
https://svt.sfzp.cz/.

Uplatnit  lze náklady vynaložené od 1. 1. 2021 
na výměnu zdroje tepla, otopnou soustavu, 
akumulační  nádobu,  kombinovaný  bojler, 
zásobník TUV, zkoušky a testy do data uve-
dení  zdroje  tepla  do  trvalého  provozu  a  pro-
jektovou  dokumentaci  (není  podmínkou)  vč. 
nákladů  souvisejících  s  administrací  žádosti 
o podporu. 

Nejpozději  musí  být  výměna  kotle  provedena 
do 2 let od účinnosti smlouvy uzavřené mezi 
žadatelem a poskytovatelem dotace, nejpozději 
však do 30. 9. 2025. Do tohoto data musí být 
rovněž předloženo závěrečné vyúčtování. 

Udržitelnost: 5 let od ukončení realizace

NELZE provést výměnu:
 stávajícího starého  plynového  kotle 

(musí dojít k výměně starého kotle na tuhá 
paliva s ručním přikládáním) 

 stávajících kamen (kachlová, krbová, liti-
nová)

 stávajícího  kotle  s  automatickým  při-
kládáním  paliva  s  výjimkou  dodatečně 
přestavěného kotle s ručním přikládáním 
na kotel automatický, který nesplňuje mi-
nimálně 3. třídu 

  zdroje vytápění u žadatele, který v minu-
losti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen 
z jiných dotačních programů.

JAK O DOTACI 
POŽÁDAT?
1.Krok: vyplnění elektronické žádosti
prostřednictvím webové aplikace  „Kotlíková do-
tace“ na adrese https://kotliky.msk.cz. (Žádost si 
bude možné připravit a uložit  již ode dne vyhlá-
šení dotačního programu, tj. od 11. května 2022.)

2.Krok: odeslání elektronické žádosti – zís-
kání registračního čísla: od 10:00 hodin dne 
13. června 2022. 

3.Krok:  Vytištění  a  odeslání  žádosti  s  pří-
lohami  poštou:  a  to  do  10  pracovních  dnů 
od  elektronického  podání  nejpozději  však 
do 31.8.2022!

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Příjemce získá dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše však:

Nový zdroj tepla a výše dotace podpora EU + příspěvek 7.500 Kč 
Moravskoslezského kraje

Kotel na biomasu automatický (pelety) 130.000 Kč 137.500 Kč

Kotel na biomasu s ručním přikládáním, včetně 
akumulační nádrže (kusové dřevo)

130.000 Kč 137.500 Kč

Tepelné čerpadlo  180.000 Kč 187.500 Kč
Plynový kondenzační kotel 100.000 Kč 107.500 Kč

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého rozpočtu, o který se může dotace ještě na-
výšit. Seznam těchto obcí a měst najdete po vyhlášení dotačního programu na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz. 

Žádosti budou přijímány do 31. 8. 2022, jejich 
počet nebude omezen. 

Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před 
začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte strán-
ku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol   
v horní části webové stránky). 

NA CO JE DOTACE 
URČENA?

Na  výměnu  kotlů  na  pevná  paliva 
s ručním přikládáním nesplňujícím 
3., 4. nebo 5. třídu za:

kotel na biomasu automatic-
ký (pelety), s ručním přikládá-
ním (kusové dřevo)

tepelné čerpadlo 

plynový  kondenzační  kotel  
(pouze v případě, že byla vý-
měna provedena nebo závaz-
ně objednána do 30. 4. 2022 
– jinak nebude žádost o dota-
ci schválena) 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
V MORAVSKOSLEZSKÉM 
KRAJI – 4. VÝZVA



50

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

KDO SI MŮŽE 
O DOTACI POŽÁDAT?
Fyzické  osoby  –  vlastníci  nebo  spoluvlastníci 
těchto nemovitostí na území Moravskoslezské-
ho kraje: 
  rodinných domů, 
  trvale  obývaných staveb  pro  rodinnou 

rekreaci  (min.  24 měsíců  před  podáním 
žádosti), 

  bytových jednotek v bytových domech, 

kteří v nemovitosti bydlí a zároveň splňují ma-
ximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čis-
tý příjem na  jednoho člena domácnosti  v  roce 
2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč (u nezle-
tilých dětí a studentů denního studia do 26  let 
jsou příjmy považovány za nulové). 

Členem domácnosti je každá osoba, která v ne-
movitosti  skutečně  bydlí  bez  ohledu  na  trvalý 
pobyt. Počet členů domácnosti  je  rozhodný 
k datu podání žádosti o podporu.

Například: Bydlí-li v nemovitosti 2 pracující a 2 
nezletilé děti, nesmí příjem za rok 2020 překro-
čit 4 x 170 900 Kč, tj. 683 600 Kč.

Příjmy se nebudou dokládat pouze v přípa-
dě, že: 
  žadatel  a  všichni  členové  jeho  domác-

nosti  pobírají  ke  dni  podání  žádosti 
o podporu starobní důchod nebo invalidní 
důchod 3. stupně, 

  žadatel  je nezletilý nebo student denního 
studia do 26 let, v případě spoluvlastnictví 
nemovitosti,  jsou-li  i ostatní spoluvlastníci 
také nezletilí nebo studenti denního studia 
do 26 let, 

  žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby 
podání žádosti o podporu pobíral dávky 
v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na by-
dlení (není nutné, aby dávky nebo příspě-
vek pobíral po celou dobu). 

V  případě,  že  žadatel  spolu  s  ostatními  čle-
ny  domácnosti  výši  příjmů  nesplňuje, může  si 
o  kotlíkovou  dotaci  požádat  v  programu Nová 
zelená úsporám: 
https://www.sfzp.cz/dotace-
a-pujcky/kotlikove-dotace/-dotace/ 
telefon 800 260 500.

Podpořeny budou pouze nové zdroje uvedené 
v Seznam výrobků a technologií, který je prů-
běžně  aktualizován  a  je  zveřejněn  na  adrese 
https://svt.sfzp.cz/.

Uplatnit  lze náklady vynaložené od 1. 1. 2021 
na výměnu zdroje tepla, otopnou soustavu, 
akumulační  nádobu,  kombinovaný  bojler, 
zásobník TUV, zkoušky a testy do data uve-
dení  zdroje  tepla  do  trvalého  provozu  a  pro-
jektovou  dokumentaci  (není  podmínkou)  vč. 
nákladů  souvisejících  s  administrací  žádosti 
o podporu. 

Nejpozději  musí  být  výměna  kotle  provedena 
do 2 let od účinnosti smlouvy uzavřené mezi 
žadatelem a poskytovatelem dotace, nejpozději 
však do 30. 9. 2025. Do tohoto data musí být 
rovněž předloženo závěrečné vyúčtování. 

Udržitelnost: 5 let od ukončení realizace

NELZE provést výměnu:
 stávajícího starého  plynového  kotle 

(musí dojít k výměně starého kotle na tuhá 
paliva s ručním přikládáním) 

 stávajících kamen (kachlová, krbová, liti-
nová)

 stávajícího  kotle  s  automatickým  při-
kládáním  paliva  s  výjimkou  dodatečně 
přestavěného kotle s ručním přikládáním 
na kotel automatický, který nesplňuje mi-
nimálně 3. třídu 

  zdroje vytápění u žadatele, který v minu-
losti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen 
z jiných dotačních programů.

JAK O DOTACI 
POŽÁDAT?
1.Krok: vyplnění elektronické žádosti
prostřednictvím webové aplikace  „Kotlíková do-
tace“ na adrese https://kotliky.msk.cz. (Žádost si 
bude možné připravit a uložit  již ode dne vyhlá-
šení dotačního programu, tj. od 11. května 2022.)

2.Krok: odeslání elektronické žádosti – zís-
kání registračního čísla: od 10:00 hodin dne 
13. června 2022. 

3.Krok:  Vytištění  a  odeslání  žádosti  s  pří-
lohami  poštou:  a  to  do  10  pracovních  dnů 
od  elektronického  podání  nejpozději  však 
do 31.8.2022!

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Příjemce získá dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše však:

Nový zdroj tepla a výše dotace podpora EU + příspěvek 7.500 Kč 
Moravskoslezského kraje

Kotel na biomasu automatický (pelety) 130.000 Kč 137.500 Kč

Kotel na biomasu s ručním přikládáním, včetně 
akumulační nádrže (kusové dřevo)

130.000 Kč 137.500 Kč

Tepelné čerpadlo  180.000 Kč 187.500 Kč
Plynový kondenzační kotel 100.000 Kč 107.500 Kč

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého rozpočtu, o který se může dotace ještě na-
výšit. Seznam těchto obcí a měst najdete po vyhlášení dotačního programu na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz. 

Žádosti budou přijímány do 31. 8. 2022, jejich 
počet nebude omezen. 

Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před 
začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte strán-
ku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol   
v horní části webové stránky). 

NA CO JE DOTACE 
URČENA?

Na  výměnu  kotlů  na  pevná  paliva 
s ručním přikládáním nesplňujícím 
3., 4. nebo 5. třídu za:

kotel na biomasu automatic-
ký (pelety), s ručním přikládá-
ním (kusové dřevo)

tepelné čerpadlo 

plynový  kondenzační  kotel  
(pouze v případě, že byla vý-
měna provedena nebo závaz-
ně objednána do 30. 4. 2022 
– jinak nebude žádost o dota-
ci schválena) 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
V MORAVSKOSLEZSKÉM 
KRAJI – 4. VÝZVA
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KDO SI MŮŽE 
O DOTACI POŽÁDAT?
Fyzické  osoby  –  vlastníci  nebo  spoluvlastníci 
těchto nemovitostí na území Moravskoslezské-
ho kraje: 
  rodinných domů, 
  trvale  obývaných staveb  pro  rodinnou 

rekreaci  (min.  24 měsíců  před  podáním 
žádosti), 

  bytových jednotek v bytových domech, 

kteří v nemovitosti bydlí a zároveň splňují ma-
ximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čis-
tý příjem na  jednoho člena domácnosti  v  roce 
2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč (u nezle-
tilých dětí a studentů denního studia do 26  let 
jsou příjmy považovány za nulové). 

Členem domácnosti je každá osoba, která v ne-
movitosti  skutečně  bydlí  bez  ohledu  na  trvalý 
pobyt. Počet členů domácnosti  je  rozhodný 
k datu podání žádosti o podporu.

Například: Bydlí-li v nemovitosti 2 pracující a 2 
nezletilé děti, nesmí příjem za rok 2020 překro-
čit 4 x 170 900 Kč, tj. 683 600 Kč.

Příjmy se nebudou dokládat pouze v přípa-
dě, že: 
  žadatel  a  všichni  členové  jeho  domác-

nosti  pobírají  ke  dni  podání  žádosti 
o podporu starobní důchod nebo invalidní 
důchod 3. stupně, 

  žadatel  je nezletilý nebo student denního 
studia do 26 let, v případě spoluvlastnictví 
nemovitosti,  jsou-li  i ostatní spoluvlastníci 
také nezletilí nebo studenti denního studia 
do 26 let, 

  žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby 
podání žádosti o podporu pobíral dávky 
v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na by-
dlení (není nutné, aby dávky nebo příspě-
vek pobíral po celou dobu). 

V  případě,  že  žadatel  spolu  s  ostatními  čle-
ny  domácnosti  výši  příjmů  nesplňuje, může  si 
o  kotlíkovou  dotaci  požádat  v  programu Nová 
zelená úsporám: 
https://www.sfzp.cz/dotace-
a-pujcky/kotlikove-dotace/-dotace/ 
telefon 800 260 500.

Podpořeny budou pouze nové zdroje uvedené 
v Seznam výrobků a technologií, který je prů-
běžně  aktualizován  a  je  zveřejněn  na  adrese 
https://svt.sfzp.cz/.

Uplatnit  lze náklady vynaložené od 1. 1. 2021 
na výměnu zdroje tepla, otopnou soustavu, 
akumulační  nádobu,  kombinovaný  bojler, 
zásobník TUV, zkoušky a testy do data uve-
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K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

Kopii dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná 
se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kot-
lů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napoje-
ných na teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění domu, povinni nechat zpracovat do konce 
roku 2016, dále každé 3  roky. Doklad slouží 
k prokázání třídy kotle (nemusí být platný).

Fotodokumentaci  stávajícího  (měněného) 
kotle napojeného na otopnou soustavu a ko-
mínové těleso. Fotodokumentace musí být po-
řízena  z  více  pohledů  a  z  fotografií musí  být 
zřejmé  napojení  kotle  na  otopnou  soustavu 
i spalinové cesty.

V  případě  žádosti  na  pořízení  plynového 
kondenzačního  kotle  -  závazná  objednáv-
ka,  nebo  doklady  prokazující  výměnu  kot-
le do 30. 4. 2022  (Zpráva o  instalaci nového 
zdroje energie).

Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy 
o  zřízení  účtu  na  jméno  žadatele. Nelze  vy-
užít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo 
k účtu také není dostačující. 

Kopie dokladů prokazující výši příjmů členů 
domácnosti,  např.  daňové přiznání,  potvrzení 
o  příjmech,  potvrzení  o  důchodu,  potvrzení 
o dávkách a příspěvcích poskytovaných Čes-
kou  správou  sociálního  zabezpečení  nebo 
Úřady práce ČR.

Další  přílohy  najdete  po  vyhlášení  dotačního 
programu  na  https://lokalni-topeniste.msk.cz 
(souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 

Fotodokumentaci  odpojeného  a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, 
že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 

Kopii dokladu o  likvidaci  kotle  (formulář  na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 

Kopie  účetních  dokladů  (faktury,  paragony) 
a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, 
bankovní výpisy). 

Fotodokumentaci nového zdroje  tepla  (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 

Kopii protokolu o uvedení nového zdroje tepla 
do provozu a kopii  zprávy o  revizi  spalino-
vé cesty (pouze v případě, že novým zdrojem 
tepla je spalovací zdroj).

Kopii zprávy o instalaci nového zdroje ener-
gie (vzor na https://lokalni-topeniste.msk.cz)

Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000013, který je 
financován Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ podporovaného z Fondu 
soudržnosti.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách do-
tačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 4. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný 
na  adrese  https://lokalni-topeniste.msk.cz  a  na  stránkách 
Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,  záložka  Úřední 
deska, odkaz Dotace.

NA  VÝMĚNU  1  ZDROJE  TEPLA  JE  MOŽNÉ  VE  4.  VÝZVĚ  KOTLÍKOVÝCH  DOTACÍ  MSK 
ZAREGISTROVAT A PODAT POUZE 1 ŽÁDOST!  

Pozádejte si o kotlíkovou dotaci 
a získejte az 95 % výdaju!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc korun, stát vám je 
dá předem. Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.

http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz
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zřejmé  napojení  kotle  na  otopnou  soustavu 
i spalinové cesty.

V  případě  žádosti  na  pořízení  plynového 
kondenzačního  kotle  -  závazná  objednáv-
ka,  nebo  doklady  prokazující  výměnu  kot-
le do 30. 4. 2022  (Zpráva o  instalaci nového 
zdroje energie).

Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy 
o  zřízení  účtu  na  jméno  žadatele. Nelze  vy-
užít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo 
k účtu také není dostačující. 

Kopie dokladů prokazující výši příjmů členů 
domácnosti,  např.  daňové přiznání,  potvrzení 
o  příjmech,  potvrzení  o  důchodu,  potvrzení 
o dávkách a příspěvcích poskytovaných Čes-
kou  správou  sociálního  zabezpečení  nebo 
Úřady práce ČR.

Další  přílohy  najdete  po  vyhlášení  dotačního 
programu  na  https://lokalni-topeniste.msk.cz 
(souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 

Fotodokumentaci  odpojeného  a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, 
že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 

Kopii dokladu o  likvidaci  kotle  (formulář  na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 

Kopie  účetních  dokladů  (faktury,  paragony) 
a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, 
bankovní výpisy). 

Fotodokumentaci nového zdroje  tepla  (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 

Kopii protokolu o uvedení nového zdroje tepla 
do provozu a kopii  zprávy o  revizi  spalino-
vé cesty (pouze v případě, že novým zdrojem 
tepla je spalovací zdroj).

Kopii zprávy o instalaci nového zdroje ener-
gie (vzor na https://lokalni-topeniste.msk.cz)

Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000013, který je 
financován Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ podporovaného z Fondu 
soudržnosti.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách do-
tačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 4. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný 
na  adrese  https://lokalni-topeniste.msk.cz  a  na  stránkách 
Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,  záložka  Úřední 
deska, odkaz Dotace.

NA  VÝMĚNU  1  ZDROJE  TEPLA  JE  MOŽNÉ  VE  4.  VÝZVĚ  KOTLÍKOVÝCH  DOTACÍ  MSK 
ZAREGISTROVAT A PODAT POUZE 1 ŽÁDOST!  

Pozádejte si o kotlíkovou dotaci 
a získejte az 95 % výdaju!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc korun, stát vám je 
dá předem. Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.

http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz

http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

Kopii dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná 
se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kot-
lů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napoje-
ných na teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění domu, povinni nechat zpracovat do konce 
roku 2016, dále každé 3  roky. Doklad slouží 
k prokázání třídy kotle (nemusí být platný).

Fotodokumentaci  stávajícího  (měněného) 
kotle napojeného na otopnou soustavu a ko-
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o  zřízení  účtu  na  jméno  žadatele. Nelze  vy-
užít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo 
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že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 
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a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, 
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •
 

 

 
Nabízím vývoz odpadních vod z žump a septiků 
cisternovým automobilem T148 o objemu 10 m3  

a 

traktorovým fekálem o objemu 3,5 m3. 

 

Možnost sdíleného vývozu automobilem T148 
(snížení nákladů za odvoz na ČOV). 

 

Bližší informace: 

Žáček Josef, Raškovice č. 113 

tel. číslo: 739 275 620 
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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

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 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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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

 

Company INTERNAL 

       
 

Úvodní slovo o pevné síti CETIN 
 

Vážení občané,  

společnost CETIN a.s. v naši obci úspěšně dokončila modernizaci pevné telekomunikační sítě. Můžete 
tak na svých telefonních přípojkách nově využít navýšené rychlosti připojení až 250 Mb/s  

(konkrétní rychlost závisí na vzdálenosti rezidentního objektu od rDSLAMu). 

Stabilní a rychlý internet nyní jistě ocení všichni, kdo mohou pracovat z bezpečí domova. 

 

 

Mapa pokrytí a dostupné rychlosti (orientační) 
 
 
 

 
 
jjj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Více informací o koncových poskytovatelích služeb a návod, jak zjistit cenu služby nebo internet objednat, 
naleznete zde:  

https://zrychlujemecesko.cz/mapa-pokryti 

 
 

 
  
••      88  MMbb//ss      ••      5500MMbb//ss      ••      110000MMbb//ss      ••      220000MMbb//ss      ••      225500  MMbb//ss      
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Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Program
8:30 - 9:30 
prezentace, 
registrace 
9:30 dětský 
závod -
startovné 
zdarma 
10:00 start 
hlavního 
závodu
11:30 
vyhlášení 
výsledků
12:00 
tombola

PARTNEŘI ZÁVODU 

Dobratický běh  
26.06.2022

8 Km
Start 10:00 u Obecního úřadu 

Dobratice 
Registrace online  

https://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobraticky-beh

Startovné 200Kč

Registrace na místě 250kč

Finanční odměna pro první 3 závodníky mezi muži a ženami

Medaile pro každého
Hlavní cena v tombole – 1 denní pobyt pro

2 osoby ze snídaní na Chatě Prašivá.

www.behdobratice.cz
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OCENĚNÍ EKOTÝMU

Základní škola Raškovice

Na základě auditu konaného dne 4. 5. 2022 a posouzení

zprávy z auditu komisí, jste obhájili Certifikaci Zelené cesty –

mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 3 let.

Oceňujeme kvalitní práci, kterou v programu děláte a nadšení, se kterým jste 
se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu opravňuje vaši školu užívat vlajku, 

logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou.

Tímto vám a celé škole gratulujeme!

Mezinárodní program Ekoškola
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha1, 110 00

16. června na Staroměstské radnici 
v Praze jsme se zúčastnili slavnostní-
ho předání titulu Ekoškola.

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komu-
nální odpad, získávají každoročně prestižní 
ocenění O keramickou popelnici. 

Ocenění obcím předali 14. června 2022 
na slavnostním ceremoniálu v prostorách 
zámku Nová Horka ve Studénce zástupci 
Moravskoslezského kraje, společností EKO-
-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„Na jednoho obyvatele našeho kraje 
v roce 2021 připadá průměrně 73,8 kilo-
gramu vytříděných složek – plastu, papíru, 
skla, nápojových kartonů a kovů. Množství 
separovaného odpadu se každoročně zvy-
šuje, a za to patří občanům kraje, kteří ak-
tivně třídí, velké poděkování,“ řekl na závěr 
náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Ocenění Ekotýmu

Obec Raškovice převzala ocenění v soutěži  
„O keramickou popelnici“

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI 2021:

Obce do 800 obyvatel
Obce od 801  

do 2 000 obyvatel
Obce nad  

2 000 obyvatel
Obce s rozšířenou 

působností

1. Obec Krásná  1. Obec Morávka 1. Obec Hukvaldy 1. Město Nový Jičín

2. Obec Rudná  
     pod Pradědem

 2. Obec Raškovice 2. Obec Trojanovice
2. Město Frenštát  
     pod Radhoštěm

3. Obec Dolní  
     Tošanovice

 3. Obec Milíkov 3. Obec Kozlovice 3. Město Bohumín
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Obec Raškovice pořádá

DDEENN  RRAAŠŠKKOOVVIICC
25. 6. 2022
Fotbalové hřiště 

Raškovice
od 15:00 hod

AKUMA /swingová kapela z 60. let/
CARO ZŠ Raškovice /dětský pěvecký sbor /
LAM TRIO
JUDO BESKYDY /ukázka mladých borců /
LATIFAH a taneční skupina SHAHAZARAD
JAWA /revival Věry Špinarové/
HEC /rocková kapela/
MY DVA TRIO
MARIAN 333

skákací hrad
maxi puzzle

maxidomino
malování na tvářičky 

balónkování
dílničky pro šikovné ručičky

jízda na koních

PROGRAM

PRO DĚTI:

Těšit se můžete 
na již tradiční:

TOMBOLU ŠŤASTNÝCH ČÍSEL
OHŇOSTROJ

DOMÁCÍ POCHOUTKY

VSTUP ZDARMA
Změna programu vyhrazena pořadateli akce.


