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O prázdninách nezapomínejte na děti.  
Za požár, který způsobí, hrozí pokuta rodičům

Blíží se prázdniny, a i když chcete dny 
volna využít hlavně k odpočinku a různým 
radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžete 
bohužel zapomínat na to, že i o prázdni-
nách musíte věnovat pozornost vašim dě-
tem a tomu, jak tráví svůj volný čas. 

Zákon umožňuje v případě vzniku 
požáru zapříčiněného dětmi postihnout 
odpovědnou osobu pokutou až do výše 
25 000 Kč.

Pokud tedy není zbytí a ponecháte děti 
o prázdninách doma bez dozoru, odstraňte 
z jejich dosahu zápalky, svíčky a podobná 
lákadla. Důrazně je upozorněte na to, že 
plynové a elektrické sporáky a jiné elek-
trické spotřebiče nejsou určeny ke hraní. 
Rovněž je poučte, aby při odchodu z domu 
ověřily, zda jsou všechny elektrické a ply-
nové spotřebiče vypnuty, zda jsou uza-
vřeny vodovodní kohoutky a okna a jestli 
při vycházení z bytu mají v ruce klíče. Tato 
základní pravidla neplatí jen pro děti, ale 
samozřejmě také pro všechny dospělé. 
Dodržováním uvedených základních pra-
videl minimalizujete možnost vzniku požá-
ru a předcházíte tak případným zraněním 
nebo usmrcení osob a škodám na majetku.

Prázdniny jsou časem her a odpo-
činku hlavně venku, v přírodě. K těmto 
aktivitám často patří příjemná atmosféra 
u ohniště. Při rozdělávání ohně ve volné 
přírodě v letních měsících je nutné dbát 
více než kdy jindy základních zásad:
•	 oheň	rozdělávat	vždy	za	přítomnosti	

dospělé osoby,
•	 nikdy	 nezapalovat	 oheň	 v	 blízkosti	

lesa (minimální povolená vzdálenost 
je 50 m),

•	 nikdy	nerozdělávat	oheň	za	extrémní-
ho počasí, např. za silného větru nebo 
extrémního	sucha,

•	 nikdy	neponechávat	oheň	bez	dozoru,
•	 před	 rozděláním	 ohně	 zabezpečit	

dostatečné množství vody pro uha-
šení ohně po opékání nebo v případě 

rozšíření ohně mimo vyhrazené ohniš-
tě. Pokud není v blízkosti žádný vodní 
zdroj, zabezpečit dostatečnou zásobu 
vody z vlastních zdrojů,

•	 nenechávat	 děti,	 aby	 si	 hrály	 nebo	
seděly v blízkosti ohně (nebezpečí 
vznícení šatstva),

•	 do	ohně	nikdy	neházet	 jakékoliv	vý-
bušné předměty (zábavnou pyrotech-
niku, nádoby od sprejů apod.),

•	 oheň	neroznášet	po	okolí	 (např.	na	
zapálené větvi),

•	 oheň	vždy	pečlivě	uhasit	dostatečným	
množstvím vody a ujistit se, že nehrozí 
jeho samovolné rozhoření.
 
Samozřejmě zde nelze vyjmenovat 

všechna nebezpečí, která na děti o prázd-
ninách čekají, ale jako rodiče byste se měli 
pokusit své děti na možné nástrahy upo-
zornit a varovat je před nimi.

A co my dospělí? Nezapomínejme, že 
ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle 
v horkých letních dnech je doslova hazard 
s jejich zdravím nebo dokonce životem. 
Teplota v autě ponechaném na přímém 
slunečním světle může vést k přehřátí 
a dehydrataci organismu. Vlivem přehřá-
tí může dojít také k výbuchu plynového 
zapalovače volně položeného na palubní 
desce ve vozidle. Rovněž při různých opra-
vách a vylepšeních nejen vozidla, ale také 
bytů, domů a chat, je nutné myslet na to, 
jaké komplikace na vás v letních měsících 
při těchto pracích čekají např. při mani-
pulaci s hořlavými kapalinami je nutné 
počítat s tím, že vlivem zvýšených teplot 
dochází k intenzivnějšímu odpařování 
hořlavých kapalin a rychlejšímu vzniku 
výbušné koncentrace.

V případě, že se stanete přímými účast-
níky nebo svědky požáru nebo jiné mimo-
řádné události, volejte ihned hasiče na linku 
150 nebo 112. za SDH Raškovice

preventista Gúth Eduard
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

společně s jarními dny nás pomalu 
opouští i zákeřný koronavir, který vnesl 
do našeho života nemalé změny. Nikdo 
z nás neví, jak dlouho zde bude, snad 
zmizí, tak jako se objevil. Nicméně v nás 
zanechal spoustu dojmů a obav, spoustu 
poznatků a zjištění o zabezpečení naší 
země civilní obranou. 

V době vyhlášení nouzového stavu 
jsme plnili veškeré pokyny, které nám byly 
prostřednictvím krizového štábu sdělo-
vány a předávali jsme je vám občanům. 

Obec každému z vás zajistila šité 
roušky a dezinfekci. Tady chci poděko-
vat všem šikovným šičkám, které pro vás 
roušky našily. Na tuto akci byla použita 
finanční částka Nadace společnosti Hyun-
dai v rámci akce „Dobrý soused“.

Chci poděkovat výjezdové jednotce 
JSDH Raškovice, že občanům obce na vy-
hlášených stanovištích spolu s rouškami 
předali dezinfekci. Speciální technologií 
dezinfikovali společné prostory, zastávky, 
kontejnerová místa. Chci poděkovat všem 
těm, kteří v době výjimečného stavu za-
bezpečovali obslužnost naší obce a byli 
tak denně v přímém kontaktu s možnou 
nákazou - prodavačkám potravin, tex-
tilu, krmiv, domácích potřeb, lékárni-
cím, personálu zdravotního střediska, 
zaměstnancům domova se zvláštním 
režimem, řidičům hromadné dopravy.
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Pomalu se svět vrací do normálu. Bo-
hužel se značnými finančními problémy, 
které postihly i obec v podobě krácení 
rozpočtového určení daní. Nikdo zatím 
neví, v jakém rozsahu, i přesto pokraču-
jeme v dokončování započatých prací 
a přípravě nových projektů.

Bohužel korona zavinila i zrušení 
obecních slavností a omezení použití 
sportovní haly. Hygienické předpisy jsou 
přísné a my nemáme technologii na to, 
abychom je splnili.

Též v letošním roce nebude čtvrtma-
ratón, ne z důvodu viru, ale pro nezájem 
našich občanů, pro které jsme tuto akci 
organizovali. Místo toho raději zasadíme 
další ovocnou alej o které vás budeme 
včas informovat, aby jste si mohli zasadit 
svůj stromek.

A ještě jedna z nepříjemných zále-
žitostí, v obci se nám objevili aktivní 

sprejeři, kteří ničí náš společný majetek 
svými kresbami a popisy. Je smutné, že 
mezi posprejovanými zastávkami je i sva-
tá kaplička u obecního úřadu. 

Prosím, jestli víte, kdo je autorem těchto 
grafitu, sdělte nám to. Dneska to je zastáv-
ka, zítra to muže být vaše auto nebo stěna 
domu. Poškozené budovy byly oznámeny 
Policii České republiky. I my budeme inten-
zivně pátrat po vandalovi a podnikneme 
v obci taková opatření, aby vandalové byli 
odhaleni a potrestáni. Náklady na vymalo-
vání jedné zastávky firmou jsou 6 300,- Kč.

Fotky zastávek si prohlédněte na ti-
tulní straně.

Přístavba MŠ

Základní škola

Výsadba ovocné aleje v roce 2019
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Děkujeme tímto p. Matějkovi  
za vybudování zastávky, kterou plně hradil ve své režii.

ORDINAČNÍ ZMĚNY LÉKAŘŮ
GYNFM POLOVÁ s.r.o., Gynekologická ambulance Raškovice
o prázdninách budeme mít zavřeno 8. 7. a 12. 8., 
jinak ordinační hodiny  10.00 - 12.00  12.30 - 16.00.
MUDr. Andrea Polová

MUDr. Lenka Carbolová, praktický lékař
Dovolená 17. - 28. srpna 2020 - zástup MUDr. Crha - Morávka
Naše ordinace funguje v plném rozsahu, ale pouze po telefonickém objednání
a to včetně odběrů krve. Telefonujte po 10 hodině. Očkování proti sezónní chřipce 
proběhne v termínu říjen - listopad, ale vakcíny si musíte objednat již nyní.
Dále platí povinnost nosit do ordinace i čekárny roušky.

MUDr. Marie Mácová s.r.o., dětská lékařka
Ordinační doba červen, červenec a srpen 2020 - všichni, i akutně nemocní 
pacienti, jen po telefonické domluvě!!!
Raškovice:  Po, Pá  8.00 - 10.00 h pro nemocné, 10.00 - 12.00 h poradna
                     St  8.00 - 12.00 h poradna, 13.00 - 15.00 h pro nemocné
Morávka:  Út, Čt  8.00 - 10.00 h pro nemocné, 10.00 - 12.00 h pro nemocné
Dovolená 7. - 10. 7., zastupuje MUDr. Kučerová v Dobré dle její ordinační doby, 
jen akutní případy a po telef. domluvě tam na tel. č. 603 581 000. 

Na závěr vám všem chci popřát krás-
né letní dny plné sluníčka, pohodovou do-
volenou pro ty odvážné v zahraničí a pro 
ty méně u nás v Česku i na Slovensku. 
Vždyť i naše republiky mají co ukázat, krá-
su Beskyd, Krkonoš, Šumavy nebo Tater. 

Naším školákům a studentům chci po-
přát hezké vysvědčení, krásné prázdniny 
plné dobrodružství se svými kamarády 
nebo rodiči a do nového školního roku 
vám přeji hodně studijních úspěchů. 

Jiří Blahuta, starosta
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Změna provozní doby sběrného dvoru  
Raškovice – Pražmo
LETNÍ PROVOZ od 1. 4.  – 31. 10. 

pátek 9.30 – 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, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie, 

monočlánky, zářivky, výbojky a nepo-
užité 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.

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 pokutu 
do 50.000,- Kč. Za odpad se považuje také bio odpad, to znamená listí, tráva 
apod., i na takový odpad máme ve sběrném dvoře připravený kontejner.

POZOR ČTĚTE! Žádáme občany Raškovic, aby odpady nevozili do kontejnerů  
v obci Morávka a Krásná, tato místa jsou monitorována kamerovým systémem. Po 
tomto upozornění bude případný občan nahlášen přestupkové komisi na Magistrátě 
Frýdek-Místek a může mu být udělena pokuta.

ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Přes letní sezónu od měsíce června do září 2020  
budou popelnicové nádoby vyváženy také v sobotu
Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

•   27. 06. 2020 – sobota (26. týden) •   09. 07. 2020 – čtvrtek (28. týden)
•   25. 07. 2020 – sobota (30. týden) •   06. 08. 2020 – čtvrtek (32. týden)
•   22. 08. 2020 – sobota (34. týden) •   03. 09. 2020 – čtvrtek (36. týden)
•   19. 09. 2020 – sobota (38. týden) •   01. 10. 2020 – čtvrtek (40. týden)

Od 1. 10. 2020 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý sudý týden ve čtvrtek.
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VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A  SKLEPY

Odevzdejte vysloužilé kompletní 
spotřebiče na sběrné dvory 

nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

ZDARMA je 
můžete odevzdat
v prodejně elektra

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

ZDARMA 
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

vysloužilé 
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komu-
nálního odpadu

OOdd ddOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz

Víte že…
...za odložení elektro-
spotřebiče do kontejne-
ru nebo na černou
skládku vám hrozí 
pokuta až do výše 
20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do de-
montáže žádného 
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou 
obsahovat látky 
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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Sběrná místa na separovaný odpad

„Folvark“

„u bytových domů 391 – 394“

„u bytových domů 204, 209 a 210“

„u autobusové zastávky Kaple“
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Sběrná místa na separovaný odpad Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky  
a jiná elektrozařízení?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba 
odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkč-
ních zářivek je důležitá 
ze dvou důvodů. Tím 
prvním je ochrana život-
ního prostředí před rtutí, 
která je v těchto výrob-
cích v malém množství 
obsažena. V jedné úspor-
né zářivce jde o 3–5 mg 
rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích 
může tato jedovatá lát-
ka poškodit nejen život-
ní prostředí, ale i naše 
zdraví. 

Druhým důvodem 
je opětovné materiálové 
využití, jež u zářivek a dal-
ších světelných zdrojů 
v současnosti dosahuje více než 90 %. Vy-
užitím recyklovaných materiálů při další 
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou 
recyklací osvětlovacích zařízení se od 
roku 2005 zabývá neziskový kolektiv-
ní systém EKOLAMP, který tyto služ-
by zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé 
naší obce mohou nejen nefunkční svě-
telné zdroje, ale i další elektrozařízení, 
zdarma odevzdávat ve sběrném dvo-
ře nebo v elektro obchodě při nákupu  
nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží 
světelné zdroje a další vysloužilá a ne-
funkční elektrozařízení k ekologické 
recyklaci, díky které jsou z nich pro 
opětovné použití získávány druhotné 
suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. 

Hliník, mosaz a další kovy 
se mohou znovu použít 
v kovovýrobě, z recyklo-
vaných plastů jsou vyrá-
běny např. zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce 
a sklo se používá jako 
technický materiál. Při 
recyklaci dochází také 
k ekologickému zpraco-
vání nebezpečných látek, 
které některá elektrozaří-
zení obsahují (např. rtuť 
v zářivkách).

P r o s t ř e d n i c t v í m 
EKOLAMPu se v roce 
2019 recyklovalo 706 t 
použitých světelných 
zdrojů, 587 t malých 

elektrozařízení a 1 586 t velkého elektra. 
Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně 
využít přes 95 % materiálů ze světelných 
zařízení a 90 % materiálů z malých a vel-
kých elektrozařízení. To je dobrá zpráva 
pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých do-
mácností nerecykluje a menší elektro-
zařízení včetně úsporných zářivek hází 
do komunálního odpadu. Z úsporek 
a dalších elektrospotřebičů se tak do 
půdy mohou dostat nebezpečné látky, 
se kterými si příroda jen tak neporadí. 
Právě vy můžete pomoci tuto situaci  
změnit. 

Více se o problematice nakládání s ne-
funkčními zářivkami a dalšími elektro-
zařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

zdarma
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MÍSTNÍ KNIHOVNA RAŠKOVICE

v době letních prázdnin  
O T E V Ř E N O

NABÍZÍME:

PŮJČOVÁNÍ KNIH A ČASOPISŮ

PRO DOSPĚLÉ I DĚTI 

BELETRIE 

 NAUČNÁ LITERATURA ZE VŠECH ZÁKLADNÍCH OBORŮ

DVD, CD s hudebními nahrávkami klasických děl
mluveného slova – audioknihy

speciální	nabídka	s	relaxačními	technikami	
k zlepšení fyzického i psychického zdraví

INTERNET

Otevírací doba
ÚTERÝ             8.30 – 12.00   12.30 – 17.00
ČTVRTEK        8.30 – 12.00   13.00 – 17.30
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Je za námi zvláštní rok… 
Je za námi zvláštní rok, takový, jaký ještě 

nikdo z nás nezažil, přinesl spoustu no-
vého, nečekaného, některé zaskočil, jiné 
překvapil, mnohé zocelil, někteří o sobě 
zjistili, co vůbec netušili, další si ověřili, 
že zvládají i situace zcela se vymykající 
reálu… jejich všednímu životu.

Školní rok uběhl jako voda, ten letošní se 
zapíše do paměti. Budeme si o něm povídat 
asi každý jinak. Podle toho, co komu přine-
sl. I ten letošní je zdárně ukončen. Žáci se 
nakonec s kamarády sešli, učitelé si ověřili 
kvalitu dlouhé domácí přípravy. A všichni 
zjistili jediné. Škola je o lidech. O potkávání 
se, o konfrontacích, o sdílení, o porovná-
vání, o motivaci, o vztazích, o socializaci. 
O kamarádech, spolužácích, učitelích, vy-
chovatelích, asistentech, prostě o LIDECH.

A za těmi všemi se žáci rádi vrací. Škola 
bez	lidí,	tedy	živých	tvorů,	prostě	neexistu-
je, můžeme se vídat on line, můžeme sjíž-
dět média, ale potřebujeme blízký kontakt 
s dalším tvorem, člověkem. Proto návrat do 
lavic v červnu využilo více než 80 % žáků.

Konec roku zůstal výjimečně bez výletů 
a	exkurzí,	ale	 i	 těch	si	žáci	během	roku	
užili dost. A pokud některé nebyly zreali-
zovány, proběhnou na podzim. Byli jsme 
ochuzeni o soutěže, přehlídky, koncerty, 
ale s o to větší chutí se do všeho pustíme 
hned v září.

Učitelé se zhostili dálkové výuky dobře, 
o čemž svědčí i závěry šetření školní in-

spekce, více jak 95% ze všech je po stránce 
technické jako doma. 

Během roku proběhlo mnoho akcí a ak-
tivit, mnohé jsme nabídli okolí i my jako 
škola vzorová. Aniž bychom tušili, co nám 
letos přinese jaro, jsme jedna ze vzoro-
vých pěti škol v republice zapojených do 
projektu OPVV MŠMT v rámci podpory 
a rozvoje technických dovedností. „Imple-
mentace strategie digitálního vzdělávání 
II“ byla letos více jak přínosem.

Naše škola připravila projekt v rámci 
Výzvy č. 02_18_067 (Implementace stra-
tegie digitálního vzdělávání II), který je 
zaměřen	na	šíření	příkladů	dobré	praxe	
v oblasti využívání digitálních technologií 
ve výuce. V rámci projektu jsme dovybavili 
školu nejmodernější technikou, počítačo-
vou i jazykovou učebnu, kmenové třídy 
hardwearem i softwearem. Proškolili část 
sboru učitelského naší školy i okolních škol 
do projektu zapojených. Stejné možnosti 
nabídli i dalším školám v okolí v rámci tří 
okresů.

Další znalosti a dovednosti z oblasti 
osobnostního rozvoje a podpory inklu-
zivního zaměření získávali učitelé v rámci 
projektu „Zvyšování kvality školy“. Od 
1. 1. 2019 naše škola čerpá finanční pro-
středky z Evropských strukturálních fondů 
v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 
02_18_063 Šablony II., reg. č. CZ.02.3.X/ 
0.0/0.0/18_063/0010025.
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Cílem projektu je zlepšení a zvýšení 
kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků 
v klíčových kompetencích. Realizujeme 
tyto aktivity:
–  Školní asistent – personální podpora 

MŠ
–  Komunitní setkávání s rodiči MŠ
–  Školní asistent – personální podpora 

ZŠ
–  Kariérový poradce ZŠ
–  sdílení zkušeností pedagogů ZŠ
–  vzdělávání pedagogů v OSV a inkluzi
–  Klub pro žáky ŠD – čtenářský klub
–  Klub pro žáky ŠD – klub logiky
–  ICT ve vzdělávání ŠD
–  vzdělávání vychovatelů ŠD v oblasti 

OSV a inkluzi

A především na žáky samotné byl cílen 
projekt podpořený v rámci výzvy Morav-
skoslezského kraje z oblasti primární pre-
vence. 

Preventivní projekt Bezpečně na ky-
berhřišti je již sedmým projektem reali-
zovaným ve škole od roku 2009 se zamě-
řením na rozvoj dovednosti žáků chovat 
se bezpečně ve virtuálním světě. Jeho 
cílem bylo naučit děti bezpečně si hrát 
na kyberhřišti. Projekt byl rozdělen do tří 
bloků, přičemž každý z nich akcentoval 
zvládnutí určité dovednosti bezpečné 
existence	dítěte	ve	virtuálním	světě.	Na	
přípravách i samotné realizaci se podíleli 
žáci i pedagogové školy, metodička pre-
vence a přizvaní odborní lektoři, se kte-
rými má škola navázanou dlouhodobou 
spolupráci. (Bc.Tomáš Velička, Richard 
Klosse z Poradny pro primární prevenci, 

OV,	Bc.	 Jana	Svobodová,	Dis.	 -	externí	
odborná lektorka školy, Mgr. Šebestová 
L., Dis., z MP Education, s.r.o.)

První blok projektu „Bezpečně v reál-
ném světě i na internetu“ byl zaměřen 
na posilování žádoucího chování žáků 
v třídním kolektivu, na zvládání řešení 
problémů, které přináší každodenní život 
v období dospívání. Jednotlivé aktivity byly 
naplánovány tak, že vycházely z reálného 
života s přesahem do virtuálního, který je 
pro dnešní děti a mládež stejně důležitý 
jako ten skutečný. Žáci 4. a 6. ročníků se 
v září účastnili adaptačního kurzu, cílem 
kterého bylo nastartovat a posilovat pozi-
tivní vztahy mezi žáky ve třídě. Společně 
s lektorkou Bc. J. Svobodovou a třídními 
učiteli se žáci učili vhodně vyjadřovat své 
potřeby, přání, poukázat na nepohodu, 
úzkost, strach, problémy… V průběhu růz-
norodých aktivit hledali způsoby jak po-
sílit soudržnost žáků ve třídě, jak přijímat 
jinakost některých a nežárlit, nesoudit, 
jak se prosadit a neubližovat, jak správně 
a vhodně vytknout jiným, že nám něco 
vadí, bolí, obtěžuje… Tyto dovednosti pak 
trénovali při společném sdílení zážitků, 
v reálných situacích běžného dne. 

Ve všech třídách od 3. do 9. ročníku pro-
běhlo v říjnu sociometrické šetření třídních 
kolektivů se zaměřením na kvalitu třídního  
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klimatu. Pomocí web. aplikace – www. 
proškoly ( průběžně i jinými metodami-mi-
nidotazníky, pozorování, pohovor…) jsme 
zjišťovali míru kvality jednotlivých složek 
třídního klimatu – respekt, kamarádství, 
zábava, bezpečí, spolupráce, pohoda… 
Vyhodnocení nás mile překvapilo, neboť 
většina tříd měla klima na docela vysokých 
hodnotách	(max.100%,	většina	tříd	byla	
v rozsahu 86-92%). V některých třídách, 
kde přetrvávají vztahové problémy (klima 
69-72%), byly nastaveny programy k pod-
poře jejich minimalizace. Ve výuce v rámci 
ŠVP v různých předmětech (Čj, Vz, OV, Etv, 
D, Vv…) se žáci pravidelně a opakovaně 
setkávají s tématy, která poskytují prostor 
pro aktivní zapojení žáků do činností na 
podporu empatie, asertivity, altruismu, 
spolupráce, pomoci jiným, seberealizace, 
odvahy být sám sebou…

V listopadu a prosinci se uskutečnily 
další preventivní programy pro 5. a 6. roč-
ník se zaměřením na kultivaci vztahů pod 
vedením Bc. Svobodové J. a pro 9. roč-
ník se zaměřením na pohlavní dospívání 
v souvislosti se sdílením intimity na inter-
netu pod vedením Mgr. Šebestové L., Dis., 
z MP Education, s.r.o.

Koncem prosince a začátkem ledna 
proběhly preventivní programy pro 5. roč-
níky na téma Virtuální svět a já, Nebezpečí 

kyberšikany. Tyto programy vedly školní 
metodička prevence a odborný lektor 
p. R. Klosse s Poradny pro primární pre-
venci v Ostravě. V 6. a 7. ročníku probíhaly 
paralelně programy na podporu doved-
nosti chránit se na internetu pod názvem 
- Prožívání vlastních i cizích životů na in-
ternetu. Tyto programy vedla metodička 
prevence. V lednu byly také realizovány 
programy pro podporu tvorby pozitivního 
klimatu tříd, které procházely „uzdravo-
váním“. Tyto programy vedla metodička 
prevence na třídenním pobytu žáků vybra-
ných tříd na Bílé.  V třídnických hodinách 
4. a 5. ročníků proběhl monitoring aktivit 
našich mladších žáků na internetu. Jeho 
vyhodnocením jsme získali údaje o čin-
nostech žáků na internetu, o jejich znalosti 
internetové ochrany. Na základě toho byly 
sestaveny další aktivity a programy na po-
sílení dovednosti žáků bezpečně užívat 
informační technologie. 

V prvních třech měsících roku 2020 
jsme pokračovali v naplánovaných akti-
vitách druhého - Můj vzor je youtuber! 
a třetího bloku projektu - Masku dolu! 
Důvěřuj, ale prověřuj! Některé programy 
jsme museli přesunout na jiný (dřívější) 
termín, než byl původně plánovaný vzhle-
dem k rekonstrukci  školy, časové vytíže-
nosti či nemoci lektorů. V 6., 7. a 8. roč-
nících pod vedením metodičky prevence 
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byly realizovány preventivní lekce se za-
měřením na Kybergrooming. K tomu nám 
velmi posloužily preventivní filmy Policie 
ČR, výukový materiál (web. - Chytrá škola 
O2, Bezpečně na internetu, e-bezpečí…) 
i film V síti, který byl právě v té době pro-
pagován i v televizi. S principy zneužívání 
dětí na internetu, s ochranou soukromí 
se žáci seznámili částečně ve škole a pak 
doma, při distanční výuce (duben, kvě-
ten). Tam jsme využili filmový výukový 
materiál- V digitálním světě pro 1. stupeň 
ZŠ a Online bezpečnost- „Nejsem lovná“ 
pro 2. st.ZŠ. Žáci si tak doma, společně 
s rodiči, upevňovali a zdokonalovali zna-
losti získané ve škole. Koncem února a za-
čátkem března se žáci 6. ročníků věnovali 
také tématu youtuberingu pod vedením 
odborného lektora R. Klosseho z Poradny 
pro primární bezpečí. S p. lektorkou Svo-

bodovou se žáci 2. st. setkali na dalších 
(navazujících lekcích v rámci jednoho pro-
gramu) - Bezpečné vztahy v reálném světě  
i kybersvětě.  

Aktuální dění ve společnosti - koronavi-
rová epidemie, která ovlivnila vzdělávání 
a přesunula ho do domácího prostředí, se 
svým způsobem také podílela na našem 
projektu. Výuka online zdokonalila doved-
nosti nejenom kantorů, ale i rodičů a žáků. 
Troufám si říct, že „vynucené“ distanční 
vzdělávání žáků přispělo k trénování si 
získaných dovedností být v bezpečí na 
internetu. O tom jsme se sami přesvěd-
čili při výuce a komunikaci se žáky přes 
internet, mobil. 

Závěrem můžeme říct, že cíle projektu 
i přes časové omezení byly splněny.

zpracovala metodička prevence:  
PaedDr. Halamová Jana

Možná jste si všimli, že škola se roz-
růstá, během letních měsíců by měla být 
ukončena rozsáhla více než roční přístav-
ba budovy. Stavba za provozu nám dala 
opravdu zabrat. Navíc, když se něco nové-
ho „lepí“ na staré, je to vždy náročné. Pro-
to je třeba poděkovat všem pracovníkům 
školy za pochopení, vstřícnost a trpělivost, 
organizovanost, technickému úseku za ne-
bývalé pracovní nasazení od pondělí do 
neděle a víru, že vše jednou skončí a bude 
odměněno po zásluze. 

Budova se zvedla o celé patro. Děkuje-
me za pochopení panu starostovi i všem 
zastupitelům, neboť s nárůstem dětí v obci 
se počítalo již při schvalování územního 
plánu a nyní je to tady. Dětí přibývá takřka 
geometrickou řadou, a to i v okolních 
obcích. Zahajujeme provoz tříd řady C. 
A jsme potěšeni zájmem rodičů vybrat si 
právě naši školu. Těší nás slova ocenění 
a vděku. Jsou vždy motivující a povzbuzu-
jící. Panu starostovi Jiřímu Blahutovi patří 

poděkování za celoroční spolupráci na 
průběhu stavby.

A snad i zcela nová další budova mateř-
ské školy bude brzy v provozu. 

Léto patří odpočinku, a ačkoli se zdá, 
že se letos odpočívalo dosti, ten pravý od-
počinek teprve nyní přichází. 

Děkuji všem za zdárné ukončení zvlášt-
ního školního roku, který si budeme pama-
tovat. SOŠ Lískovecká ve Frýdku-Místku 
a panu Tatarkovi a synům za darování 
ochranných štítů, neboť nákup dalších 
ochranných pomůcek a dezinfekce byl 
letos výrazným bodem v rozpočtu. Dě-
kuji vedoucím zaměstnancům jednotlivých 
úseků, paní Barboře Pánkové, Radovanu 
Šášovi, Sylvě Mertové a Jaroslavě Dan-
kové, za organizační pomoc a profesní 
zvládnutí nečekaných situací s koronavi-
rem i spolupráci v rámci stavebních prací. 
A děkuji zřizovateli v čele s panem staros-
tou za výraznou podporu školství v obci.

Hana Kachtíková, ředitelka školy
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Opět z péra našich kronikářů

Řemesné podnikání a služby v obci na přelomu  
19. a 20. století

O svobodném podnikání osob rozhodl 
Živnostenský zákon – řád z 20. prosince 
1859 vyhlášený pro rakouskou monarchii. 
Měl stejně velký význam pro život obyvatel 
jako předchozí zrušení poddanství v roce 
1848.

Hned v závěru roku 1859 výše uvedený 
zákon využilo 7 raškovických občanů. Byli 
to: Ignác Velčovský – prodej soli, Jan Foldy-
na – prodej soli, škrobu aj., Ignác Pachlop-
ník – stolařství, Pavel Oborný – stolařství 
a sklenářství, Josef Kacíř – obchod obilím 
a	solí,	Barbora	Pohludková	–	obchod	s	tex-
tilem a Vavřinec Nitra – ševcovství.

Do roku 1880 se k těmto průkopníkům 
připojilo 10 občanů s provozováním hos-
tinství a výčepní činnosti, dalších 12 se 
rozhodlo pro obchodní činnost s potravi-
nami, lihovinami, tabákem, nebo otevřeli 
řeznictví či pekařství.

Rozvoj a rozsah soukromého podnikání 
v Raškovicích byl podstatně větší ve srovná-
ní s okolními obcemi. Ovlivnila to řada ná-
sledujících skutečností. V obci fungovaly dvě 
továrny. Přestože výdělky zaměstnanců byly 
malé, šlo o stálý příjem, který jim umožňoval 
zlepšit životní úroveň jejich rodin. Začal se 

Adámkové bělidlo z přelomu 19. a 20 stol.

Výuční list p. Pachlopníka, sedláře
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rozvíjet turistický ruch. Přes obec se výletníci 
dostávali do krásných údolí řek Morávky 
a Mohelnice. Na turisty se navazoval rozvoj 
dopravy.	Začali	jezdit	taxikáři	se	stanovištěm	
u hostince Pod lípou. Přes Raškovice den-
ně probíhal svoz dřeva desítkami koňských 
potahů. Obchody a služby v obci využívali 
i obyvatelé Pražma, Krásné a Morávky při 
cestách do kostela, zaměstnání či do města.

K rozmachu soukromého podnikání ne-
malou mírou přispíval rozvíjející se kulturní, 
společenský a sportovní život v obci.

Mezi léty 1859-1918 bylo v Raškovicích 
registrováno neuvěřitelných 119 živnos-
tí. Je samozřejmé, že všichni nepodnikali 
současně, ale i jednotlivé živnosti vznikaly 
postupně. Celá řada činorodých obyvatel 
časem třeba v podnikání neuspěla nebo 
přešla na jinou činnost. Ve srovnání se 
současností šlo ve většině oborů, řemesel 
a služeb o podstatně menší zisky, které čas-
tokrát stačily jen na živobytí rodiny. Řada 
obchodníků a řemeslníků musela kromě 
živnosti pracovat na zahradách a polnos-
tech,	aby	uhájila	svou	existenci.	Konku-

rence byla velká a nelítostná. Jednoznačně 
platilo heslo: „Náš zákazník, náš pan“.  

Všech 119 živností, které v Raškovicích 
v uvedeném časovém rozmezí působily lze 
rozdělit do osmi skupin:

Výživa obyvatel – obchody s potravina-
mi, alkoholem, smíšeným zbožím atd.

Služby obyvatelstvu: kovářství, krejčov-
ství, obuvnictví, holičství, stavebnictví aj.

Pohostinství: hostinská a výčepní čin-
nost, výroba nápojů a lihovin

Doprava:	povoznictví,	taxislužba
Prodej a chov dobytka
Zpracování dřeva: pilařství, stolařství
Kulturní oblast: hudební činnost, kapel-

nictví
Speciální činnosti: bělení a úprava látek, 

textilní	výroba,	peněžnictví,	pohřební	služ-
ba, porodnická služba

Text	článku	zpracovali	kronikáři	pomocí	
údajů uvedených v publikaci Raškovice -  
beskydská Ostrava, díl druhý.

Vývěstní tabulka místního ševce

Skotnicova pila
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Pranostika pro druhé pololetí letošního roku
V návaznosti na předchozí číslo Rašky uvádíme některé z pranostik pro jednotlivé 

měsíce druhého pololetí:

ČERVENEC

Když dne ubývá, horka přibývá.

Déšť na sv. Prokopa (4. 7.), zmokne každá 
kopa.

Svatá Markéta (13 .7.) hodila srp do žita.

Svatá Anna (26. 7.), chladno zrána.

O svatém Ignáci (31. 7.) se léto obrací.

SRPEN

Parno na Sv. Dominika (4. 8.) zvěstuje 
tuhou zimu.

Co srpen neuvaří, září nedopeče.

Na Marii Nanebevzetí (15. 8.) první vlaš-
toviček loučení.

Svaté Helence (18. 8.) pletou ženci věnce.

Srpen klasy sklízí a uzrálé ovoce vidí.

ZÁŘÍ

O svatém Jiljí (1. 9.) jdou jeleni k říji.

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.

Panny Marie narození (8. 9.) vlaštoviček 
rozloučení.

Po svatém Kříži (14. 9.) podzim se blíží.

Svatá Ludmila (16. 9.) deštěm nás obmyla.

O svatém Jeronýmu (30. 9.) připravuj se 
už na zimu.

ŘÍJEN 

Říjen – nové víno pijem.

Po teplém září, zle se říjen tváří.

Na svatého Lukáše (18. 10.) hojnost chle-
ba i kaše.

Je-li říjen studený a sněhový, tuhé zimy 
jest to znamení.

Na svatého Šimona a Judy (28. 10.) zima 
leze z půdy.

LISTOPAD

Když na Dušičky (2. 11.) jasné počasí pa-
nuje, příchod zimy se oznamuje.

Začátkem listopadu sněží, mívá sníh výšku 
věží.

Svatý Teodor (9. 11.), mrazy lezou z hor.

Na svatého Martina (11. 11.) kouřívá se 
z komína.

Počasí o Svaté Alžbětě (19. 11.), povídá,  
jak bude v létě.

Zima na svatou Kateřinu (23. 11.), přilož 
a jdi pod peřinu.

PROSINEC 

Svatá Barborka (4. 12.) vyhání dřevo ze 
dvorka.

Na svatého Mikuláše je už celá zima naše.

Není –li prosinec studený, bude příští rok 
hubený.

Svatá Lucie (13. 12.) dne nepřidá, noci 
upije.

O svatém Tomáši (21. 12.) beranici na uši.
Na Štědrý den hvězdičky, ponesou vajíčka 
slepičky.

Kronikáři: Anežka a Jiří Nitrovi
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Co v „Tradiční mluvě…“ nenajdeme
Utíká to, utíká …, letos v září uplyne 

přesně 10 let od vydání významné pub-
likace autorů Marie Zemanové, Richarda 
Pastorka a Jiřiny Veselské: „Tradiční mlu-
va podhůří Beskyd – údolí řeky Morávky 
a Mohelnice“.

Slavnostní „křest“ (včetně prezentace) 
se uskutečnil 30. září 2010 v prostorách 
Adámkovy vily. Publikaci vydala Obec 
Raškovice za vydatné finanční podpory 
Nadace OKD 2010.  Kniha  vyšla nejprve 
v nákladu 500 výtisků, ale pro mimořád-
ný zájem byl vydán dotisk opět v nákladu 
500 kusů. Stále je ještě k dostání v míst-
ní knihovně. Výše zmíněná publikace 

(344	stran	psaného	textu	plus	videona-
hrávka) byla jak laickou tak i odbornou 
veřejností hodnocena velmi kladně, a to 
nejen doma, ale i v zahraničí. Svědčí o tom 
řada ústních poděkování, děkovných do-
pisů a tiskových zpráv z té doby.

Ne všechno bylo možno do publikace 
zařadit. Proto bylo v souvislosti s připo-
mínkou na počátku zmíněného výročí  
vybráno okolo osmdesáti nejfrekventova-
nějších „raškovských“ jmen osob z 50. let 
minulého století a uvedeny jejich tvary 
v mužském, ženském i středním rodě. 
Pokud některá jména vyvolají na vašich 
tvářích úsměv, bude jen dobře.

Adámek Adamčina Adameček Adamča

Bača Bačuľa Bačečka Bačča (Bačulča)

Bažant Bažantka
Bažanteček 
(Bažantek)

Bažantča

Biolek (Bjolek) Bjolčina Bjoleček Bjolča

Blahuta Blahutka Blahutečka Blahutča

Božoň (Božuň) Božuňka Božuniček Božuňča

Buzek Buzčina Buzeček Buzča

Carbol Carboľka Carboliček Carboľča

Čuraj Čurajka Čurajiček Čurajča

Drabina Drabinka Drabinečka Drabinča

Durčák (Durčok) Durčočka Durčoček Durčočča

Dyba Dybuľa Dybečka Dybuľča

Filipec Filipcuľa Filipeček Filipča

Fluksa Fluksina Fluksečka Fluksinča

Foldyna Foldynka Foldynečka Foldynča

Gola Golina Golečka Golča

Gřunděl Gřunděľka Grunděliček Grunděľča

Gucky Gucko Guceček Gucča

Hlisnikovský 
(Hlisník)

Hlisnička Hlisniček Hlisničča
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Honajzer Honajzerka Honajzerek Honajzerča

Hrabec Hrabčina Hrabeček Hrabča

Chalupa Chalupka Chalupečka Chalupča

Kacíř (Kacyř) Kacyrka (Kacyřka) Kacyřiček Kacyrča

Kaňa Kaňuľa Kaněčka Kaňuľča

Kaňok Kaňočka Kaňečka Kaňuľča

Klimánek Klimančina Klimaneček Klimanča

Kohut Kohutka
Kohuteček 
(Kohutek)

Kohutča

Kolář (Koloř) Kolorka (Kolořka) Kolořiček Kolorča (Kolořča)

Kolek Kolčina Koleček Kolča

Koloničny Koľonično Koľoničňoček Koľoničňa|

Kopec Kopcuľa
Kopečoček 
(Kopeček)

Kopečča (Kopťa)

Kotasek (Kotosek) Kotoščiča Kotoseček Kotošča

Kozel Kozlina Kozlíček (Kozelek) Kozľa

Křibík Křibička Křibiček Křibičča

Kubala Kubaľka Kubaľečka Kubaľča

Kuboň (Kubuň) Kubuňka Kubuniček Kubuňča

Legerský Legersko Legerščoček Legeršča

Maca,Meca Macuľa Macečka Macuľča

Macha Maška Mašečka Mašča

Majer Majerka
Majerek 
(Majereček)

Majerča

Matera Materka Materečka Materča

Matula Matulka Matulečka Matuľča

Miarka (Mjarka) Mjarčina Mjarečka Mjarča

Míček Mičkuľa Mičeček Mičča

Mikoláš (Mikološ) Mikološka Mikološiček Mikološča

Morys Moryska
Moryseček 
(Morysek)

Morysča

Muroň (Muruň) Muruňka Muruniček Muruňča

Nytra Nytruľa Nyterka Nytřa

Pánek Pančina (Pankuľa) Paneček Panča

Papřok Papřočka Papřoček Papřočča
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Pastorek Pastorčina Pastoreček Pastorča

Pavelek Pavelčina Paveleček Pavelča

Pícha Pichuľa Pišečka Pišča

Poledník Polednička Poledniček Poledničča

Rak Rakuľa Raček Račča

Řehák (Řehok) Řehočka Řehoček Řehočča

Ručka Ručkuľa Ručečka Ručča

Rygol Rygoľka Rygoliček Rygoľča

Salot, Salát Salotka Salotek Salotča

Skotnica Skotnička Skotnicečka Skotničča

Slaboš Slaboška Slabošiček Slabošča

Stach Staška Stašek (Stašeček) Stašča

Staněk Staňkuľa Staňeček Staňča

Stuchlík Stuchlička Stuchliček Stuchličča

Šebesta Šebestka Šebestečka Šebestča

Šigut Šigutka Šigutek Šigutča

Škapa Škapuľa Škapečka Škapča

Šmíra Šmirka Šmirečka Šmirča

Švrček Švrčkuľa Švrčeček Švrčča

Tomášek 
(Tumošek)

Tumoškuľa Tumošiček Tumošča

Uherek Uherčina Uhereček Uherča

Urbanec (Urbaněc) Urbancuľa Urbaneček Urbanča

Václavík Vaclavička Vaclaviček Vaclavičča

Velčovský Velčovsko Velčovščiček Velčovšča

Volný Volno Volňoček Voľňa

Vrubel Vrublina Vrubliček Vrubla

Vyoral Vyoralka Vyoralek Vyoralča

Zeman (Zyman) Zymanka
Zymaneček 
(Zymanek)

Zymanča

Žídek Židkuľa Žideček Židča

Prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc.,
člen knihovny a VSR při Památníku Raškovic
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Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla v Raškovicích
Raškovice v Pobeskydí na Těšínsku, 

v povodí říčky Morávky, rozkládající se 
na úpatí hory Kyčery, jsou větší obcí 
kraje	 s	 textilními	podniky.	Tam	každo-
ročně v den sv. apoštolů Páně Petra 
a Pavla 29. června neb v neděli po je-
jich svátku vypravují panny a mládenci 
slavné procesí do svého farního chrámu 
ve Skalici. Tuto svou výsadu, trvající již 
téměř přes sto let, tradičně raškovská 
mládež udržuje a mladší ji přejímá od 
starších. V obci není pamětníka, jenž by 
pamatoval její vznik, smysl a význam. 
Staří lidé říkají:,, Ta slavnost byla už za 
našich mladých let a vždy jsme se na ní 
těšili od svých školních let. To bývala 
vždy jsme se na ní těšili od svých škol-
ních let. To bývala vždy velká slavnost, 

jakých jinde neměli – nemají.“ A mají staří 
pravdu. Je to krásný místní zvyk, mající 
v sobě hodně národopisných prvků a je 
ke cti raškovské mládeži, že tento zvyk 
udržela s celým svým náboženským rá-
zem slavného procesí. Tohoto procesí 
účastňuje se celá obec, nejen mladí, ale 
i staří. Vždyť velká mše svatá jest kně-
zem také obětována za zdar a blaho celé 
obce. K slavnému procesí shromažďují se 
u kapličky ve středu obce odkud za hud-
by a zpěvu jdou do svého farního chrá-
mu. Tak každoročně od nepaměti vine se 
obcí dlouhý malebný průvod. Vpředu za 
křížem kráčí školní mládež, za ní družič-
ky v bílých šatech a mládež v národních 
krojích. Průvod uzavírá hudba a starší  
obyvatelé.

Měsíc zrání
Červen, měsíc náplně, počátek léta 

a prvních plodů pilné práce dělníků půdy, 
měsíc počátku, nalévání zrn, plodin a rost-
lin, života, chleba, stravy. Jen tomu se čer-
ven zelení, komu v práci nelení. Ten může 
se dočkati bohaté žně, kdo dobré zrno 
zasel v připravenou půdu a pečlivě se o to 
staral a pracoval.

A co červen nedá v klasu, červenec 
nenažene již v času. Toto mudrosloví slez-
ských hospodářů plně symbolisuje práci 
lidskou. Těžko dohonit ve stáří, co nebylo 
začato v mládí, čili kdo z jara zanedbal, 
nebude sklízet v létě.

A kolik podobných a pravdivých 
mudrosloví je po celé Moravě od věků 

udržováno. Venkovští lidé vidí v měsí-
ci červnu měsíc přelomu, opravdovou 
polovinu roku, na jejímž vydaření závi-
sí celé léto i podzim. Nejen na poli, ale  
i v zahradách, na lesních rostlinách i jin-
de. 

V žádném měsíci není tolik pečlivosti 
o hospodářství, jako právě v červnu. – Je 
to také měsíc pověstného ,,mokrého“ svět-
ce Medarda, jehož ,,krápě 40 dní kape“. 
A z toho pro zrající úrodu nekouká nic 
dobrého. Proto toho dne ráno vyhlíží 
hospodář východ slunce a jeho duševní 
stav se utváří podle toho, co z východu 
slunce jako zkušený znalec předpovědi 
počasí vykoukal.

Písmácké práce J. L. Mikoláše
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Červenec
Je-li měsíc červen měsícem počátku 

zrání, je měsíc červenec měsícem počátku 
sklizně, dokončuje se senoseč a začínají 
přípravy na žně. Dozrává úroda v záhon-
ku i na stromku. Plný je stůl boží úrody, 
polní hostinec naplněn mnoha dary roz-
šafné přírody, kde pilná ruka hospodářů 
neustále pracovala, připravovala bohatou 
žeň své plodné práce.

Všude v polích vidíme štědré dary, bo-
haté dary požehnání pilných pracovitých 
rukou štědře odměňovaných za přičinění 
a námahu. Všude je náplň plodů. Rozkoš-
ná podívaná na dary, jež poskytuje nám 
všem, půda, matka živitelka, neúnavná 
dobrodinka, živící pracovité i lenochy. 

Všude v polích sklání se těžké klasy 
obilovin, v pokoře nesou tíhu dozrávají-
cích zrn. Stromy obsypané ovocem, čer-
venými třešněmi, hnědě rudými višněmi, 
zbarvují se do žluta slívy, hrušně malují si 
ruměncem svá líčka.

Jablíčka naskakují do plného kulaté-
ho tvaru, zdobí se barvami svého rodu. 

Všude plno mladého ptačího dorostu 
poskakuje po větvích stromů, na mezích 
a lesních pěšinách. V hejnech se druží 
koroptvičky pod křídly své matky, stej-
ně jako kuřátka na dvoře kolem kvočny. 
V záhonech dozrávají rané brambory, 
zelenají se lusky hrachu a fazolí. A co je 
tu krásy pestrých barev květů! Ty dopl-
ňují ozdobu bohatý stůl polního hostince. 
Není to vše jako v pohádce? Kéž by té 
půdě všichni rozuměli a mohli se jí oddat, 
proměňovali železo jen v plodonosný ná-
stroj pluh, potřebný k obdělání matky 
země – živitelky. 

Kdo jedno zrnko v desátero zmnoží, 
ten bitvu vyhrává, řekl jednou velký král 
Prusů Bedřich II. Tato velká slova a uzná-
ní pracovníků půdy platí stejně dnes jako 
platila před 200 lety. Je to velké poznání 
a ocenění pracovníků půdy. I je třeba vrátili 
všechny zpět půdě, vyhubit trubce, aby ke 
stolu naplněném dary štědré přírody moh-
li bezstarostně zasednout ti, kteří o ně se 
prací přičinili.

Osmnáct potoků protéká obcí Morávkou
Nejbohatší i nejpočetnější obcí na 

potoky jest obec Morávka v Beskydách. 
Do říčky stejného jména vtéká přímo je-
denáct potoků, stékajících se vod s kopců 
a gruní. 

Tekou údolími, jež nesou podle nich 
jméno, protínají silnice, v době dešťů 
a rozvodnění jsou velice dravé, za to však 
bohaté na raky i ryby. Jsou to: Vysutý, jež 
sbíhá s pod kopce stejného jména, Malý 
Lipový a Velký Lipový, Slavíč, Vlašský 
a Polka, vedle jednoho jako bočního ra-
mene řeky Morávky. Kromě těchto tekou 
obcí a sbírají praménky dalších menší 
potůčky: Medvědí, Frankov, Ropičný, 

Blatný, všechny vpadají do většího po-
toka Slavíče.

Do Polky ústí potůčky: Zimná voda, 
Prostřední ráztoka, Skalčany, Potoky 
Bučany, Bukovinka, Ježunčany, Čimři-
lov, Kocúri, Travenský, tyto s potokem 
Vlašským, ústí přímo do Morávky.

Obcí Morávkou protéká 18 potoků 
a potůčků, ty společně pak tvoří řeku 
Morávku. Jaká to studnice pro vědecké, 
místopisné a přírodní bádání! V nich žije 
z ryb nejpočetnější pstruh, slunečnice, li-
pani a střevle. Ve všech potocích jest hojně 
raků. V řece Morávce bylo dříve hojnost 
různých druhů ryb, které na tahu i do 
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Užitečnost a léčivost břízy v lidovém lékařství
Bříza bílá jest u nás všude dobře zná-

mý strom, rostoucí jednotlivě i v hájích po-
hromadě, zvaných březiny. V posledních 
letech bříz v celém našem kraji ubývá, až 
nápadně rychle. Dřevo je dobrým palivo-
vým dřívím. Méně se používalo v dřevař-
ském průmyslu a na nábytek, třeba jest 
dobrou surovinou pro tyto účely. Nábytek 
z břízy jest úhledný. Na venkově používá 
se břízových odzemků na cepy, na držátka 
neb násadky do krumpáčů, motyk, videl 
a hodí se i na oje do vozů, osnice a růz-
né součástky vozové. Naše bříza nahradí 
dováženou břízu finskou, jež jest považo-
vána za cenně nábytkové dříví. Bělokoré 
větve slouží na výrobu laviček a také na 
ozdobné rámky. Hodi se stejně dobře na 
práce kolářské, soustružnické i stolářské. 
Z březového dříví dělají se uhle ke kreslení 
a kopt na tiskařskou čerň. Březové obruče 
na bedny jsou velice pevné a trvanlivé. 
Z tenkých břízových větviček či prutů 
zhotovují si venkované košťata. Mladými 
stromky vyzdobují se o slavnostech návsí 
a oltáře o Božím těle. 

Bříza bíla jest všestranně užitkovým 
stromem; roste v celé Evropě i v Asii. I na 
nejhorších půdách dává ročně přírůstek. 
Z jara jsou listy lepkavé, pýřité, nakonec 
lysé. Jsou dobrou pící pro ovce. S přídav-
kem kamene připravuje se z nich zele-
ná barva a s křídou barva žlutá. Pupeny 
slouží za zob lesnímu ptactvu; živí se jimi 
tetřevi. Také semena břízy sbírají tažní 
ptáci. Z vnější kůry dělá se dehet, či olej 

k vydělávání juchtové kůže, vnitřní kůra je 
bohatá na tříslovinu. V severních krajích 
pokrývají březovou kůrou střechy a na 
Rusi dělají si z břízové kůry papuče. 

V přírodním lékařství má bříza svou 
důležitost.

Její léčivé účinky jsou našemu lidu dobře 
známy a hojně používány. Když začíná z jara 
proudit v břízách míza, navrtává se a vy-
tékající tekutina se zachycuje do láhví, jež 
slouží k různým účelům lidového lékařství.

Březovice obsahuje až 2% hroznové-
ho cukru, připravuje se z ní dobré víno 
s léčivým účinkem, dokonce nechává se 
v otevřené nádobě kvasit na ocet.

Venkovské dívky zahánějí pihy umývá-
ním v březové vodě. Šťáva z břízy pomáhá 
od různých chorob, zahání lišeje a vyráž-
ky, čistí ledviny, pomáhá od dny a zlaté 
žíly. Také při vyrážkách pomáhá.

Odvar z březového listí prospívá při 
hostci a dně, vodnatělnosti i zastavené 
menstruaci. Z listí březového dělá se olej, 
jenž se sádlem se smíchá v mast a touto se 
natírají nemocné údy trpící revmatismem. 

Nejhojněji užívá se jako lék březové šťá-
vy. Děti ji rády pijí přímo aneb smíchanou 
s vodou a oslazenou. Ze šťávy připravuje 
se výborný čaj na pocení a proti zahlenění 
v prsou a nachlazení, pomáhá při bolení 
hlavy. Listí březové působí na vypocení. 
Možno se do čerstvě natrhaného zahrabat 
až po hlavu, brzy se dostaví pocení. 

Bříza, bříza zelená…

potoků zabíhaly. V zápisu z r. 1664 jsou 
vyjmenovány: lososy, pstruzi, lipani, par-
my, podušství, jelci, mřenky, miky, kapři, 

štiky, fruzy, pulci, mihule a jiné rozdílné 
ryby. Tehdy ovšem rybaření bylo výnosné 
a přinášelo i radost z dobrých úlovků. 
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Kdy se začalo zvonit poledne? 
Hlas zvonů upozorňuje na povinnosti 

k Bohu, volá lidi do chrámu Páně, zvěstuje 
jim i smutné události aneb bije na poplach 
při nebezpečí. Zvoní se všude třikráte za 
den: ráno svítání, poledne a večer klekání. 
Třikrát za den slyšíme tak hlasy zvonů z ka-
tolických kostelů i obecních zvonic. Když 
ráno zvoní svítání ještě za tmy, budí se lid 
k novému dni. Jak to bylo krásné, když se 
po odzvonění ve zbožných rodinách zazněl 
zpěv ranní písně: ,,Blíží se svítání, můj milý 
človeče.“ již se vzdával dík Bohu za uběhlou 
noc a ochranu v ní. Kdepak to nyní slyšíme, 
aby nový den započal zpěvem zbožných 
písní? Ranní hlas zvonů volá lidi k nové 
denní práci a povinnostem. 

O poledni rozezvučí slavnostně a ve-
lebně k Anděl Páně, zvěstují uběhlou po-
lovici dne, volají k obědu, k posílení těla 
stravou i odpočinkem. Každý rád slyší v po-
ledne hlasy zvonů, zvláště na venkově, kde 
nehoukají tovární sirény. Vždyť poledne 
jest pro zemědělce kvapným odpočinkem. 
Spěchá se s poli domů, kde už čeká doby-
tek také na svůj díl. Na večer zvoní se kle-
kání. Hudbou zvonů zakončuje se den, tak 
jak bylo hudbou jejich započat. Ať už byl 
jakýkoliv, děkuje se za dobré i zlé, za vše, 
co poskytl, a prosí o šťastnou dobrou noc.

Hlasy zvonů toť modlitba srdcí. Teskno 
bývá bez nich. Neozvou-li se, tu se podivně 
ohlížejí obyvatelé obcí, co se asi stalo, že 

nezní jejich libé hlasy. Dotýkají se citu duší 
i srdci, budi životní smysl, usměrňují denní 
povinnosti. Dělí dny na polovice a rozhra-
ňují je svou hudbou. Ráno děkují za šťast-
nou noc a prosí o požehnání Boží pro celo 
denní práci, večer znějí jako ukolébavka 
a volají k spánku. Znějí každodenně, vždy 
jsou milé a toužené. A když nezvykle zazní 
zvon, to buď hlásí truchlivou zprávu o úmr-
tí spolubližních, aneb volá v dny sváteční 
do chrámu Páně. Též burcuje v neštěstí 
sousedy k vzájemné pomoci a za bouří 
prosí o odvrácení pohrom.

Polední Anděl Páně se až do polovice 
patnáctého století nezvonilo. Bylo zave-
deno teprve v bojích proti Turkům, jež si 
chtěli podmanit Evropu. Z prvu se nazý-
valo pouze zvoněním proti Turkům, po 
jejich porážce se mu říkalo zvonění Anděl 
Páně. Polední zvonění zavedl papež Ka-
list III. r. 1455. Byl to papež bojovný, který 
vedl tuhé války proti Turkům a také nařídil 
polední zvonění. Ve všech křesťanských ze-
mích ozýval se o poledních prosebný hlas 
zvonů a zažehnání tureckého nebezpečí. 

Obyvatelstvo se zbožně při poledním 
vyzvánění modlilo za odvrácení zla a vypro-
šovalo vítězství zbraním křesťanských vojsk. 
A ještě dnes zbožný lid vždy o poledním 
zvonění pokleká a zbožně se modlí Anděl 
Páně. Papež Kalist zůstavil tak po sobě tr-
valou upomínku. Martin Mikoláš

Další ÚKLIDOVÁ AKCE - Lesní škola HNÍZDO 
a chata Prašivá spolu 

Ve středu 20.5. se uskutečnila další 
úklidová akce na Prašivé. Tentokráte se 
na sběr odpadků po nepořádných turis-
tech vydalo asi 30 dětí a dospělých z Lesní 
školy Hnízdo doprovázených chatařem 

z Prašivé Martinem, jeho dcerkou Stellkou 
a kamarádkou Aničkou.

Aby akce měla co největší efekt a pří-
nos, sběrači se rozdělili na startu na raško-
vickém parkovišti „U Bobra“ do 4 skupinek, 
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kdy dvě skupinky se vyra-
zily po obou březích řeky 
Morávky směr Vyšní Lhoty 
a pak uhnuly na žlutou turis-
tickou značku směr Prašivá. 
Uklízelo se tak tedy podél řeky na území 
Raškovic, později pak Vyšních Lhot. Druhé 
dvě skupinky se vydaly opačným směrem 
a to po modré turistické značce směrem na 
Prašivou, kdy po trase se také několikrát 
rozdělily a zase spojily, aby tak posbíraly 
odpadky na co nejvíce cestičkách.

Nadšení dětí i dospělých pro tuto ak-
tivitu bylo veliké a podařilo se posbírat až 
překvapivě velké množství odpadu, který 
byl pak vytříděn u chaty Prašivá a bude 
odvezen chatařem k recyklaci.

Nalezeno bylo několik zajímavých 
„exponátů“	 -	stará	děravá	bota,	železná	

tyč, zbytek železné obru-
če, ocelové lano, elektric-
ký kabel apod. Samozřej-
mě nějčastějšími odpadky 
byly různé igelitové obaly 

a hlavně papírové kapesníčky.
Tímto článkem bychom rádi vyzvali 

všechny návštěvníky hor, aby si věškeré 
odpadky nosili s sebou domů, případně 
průběžně, co v lese najdou, s sebou při-
brali a odnesli do popelnic a odpadkových 
košů k tomu určených. Jedině tak zůstane 
naše společná příroda krásná a čistá.

Velké poděkování za účast na této akci 
a pomoc s organizací patří Jirkovi Oceán-
skému a všem jeho malým i velkým parťá-
kům z Lesní školy Hnízdo.

Vaše chata Prašivá, Martin Stiller 
www.ChataPrasiva.cz
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Život v domově i bez těch nejbližších
Přišel ten nešťastný den i k nám, kdy 

jsme bohužel kvůli COVID – 19, museli 
uzavřít náš Domov se zvláštním režimem 

pro návštěvy. Byl to pro všechny šok, jelikož 
nikdo nevěděl, jak dlouho uzavření potrvá 
a co nás může postihnout.

Měsíc se s měsícem sešel a zákazy 
a opatření stále trvají a tak jsme se rozhodli si 
tyto chvíle nějak zpříjemnit. A jelikož byl čas 
Velikonoc a jaro nám klepalo na dveře, tak 
jsme začali s velikonoční a jarní výzdobou.

Jediná návštěva, která za námi v tomto 
čase mohla, byl náš čtyřnohý miláček chlupa-
tá Feila, která nám všem dělá velkou radost.

Domov se zvláštním režimem 
Raškovice– Adámkova vila 
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Roušky, roušky a zase roušky… veřejně 
chci všem poděkovat za podporu a šití rou-
šek a dodání do našeho domova... MOC 
VŠEM DĚKUJEME - bez roušky ani krok.

Velikonoce jsme prožili v domově bez 
návštěv, ale zaměstnanci, aby vynahradili 
všem chybějící rodiny, upekli každému kli-
entovi malého beránka a každému udělali 
krásnou fotku. Fotky jsme vložili na náš za-
ložený Facebook (FB Domov se zvláštním 
režimem Adámkova vila), aby se i rodinní 
příslušníci mohli potěšit a podívat na dál-
ku na své blízké a pozdravit je a popřát 
požehnané Velikonoční svátky.

Konečně i jedna pozitivní zpráva, a to 
jsou testy, které nám zajistil Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. A začalo se tes-
tovat… všichni jsme NEGATIVNÍ uffffff… 
to se nám ulevilo… a testovalo se už pra-
videlně až doposud…

A zatím co klienti si ještě užívali pří-
jemného tepla v budově, venku se už 
začalo pracovat na posezení pod třešní, 
které už dnes máme hotové a jen čekáme 
na krásné slunečné počasí. Součástí je 
i ohniště, kde si mohou rodiny společně 
s klienty opékat párky nebo jen tak pose-
dět u ohně a zavzpomínat. Ale bohužel, 
až to situace dovolí. Děkujeme všem ro-
dinným příslušníkům, kteří přinesli kvě-
tiny na skalku. Vypadá to vše moc krásně 
a vaši nejbližší ví, kde mají svou kytičku, 
na kterou se mohou chodit dívat, jak se 
jim rozrůstá.
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Mezitím, co se venku pracovalo, uvnitř 
se pilně cvičilo a trénovalo. 

Tady už máme hotovo v plné kráse 
a všichni se společně těšíme, až nové po-
sezení začneme plně využívat. 

Také jsme dlouho přemýšleli, jak umož-
nit bezpečné setkávání našich klientů 
s rodinou. Sice jsme zajistili i tablet pro 
volání přes WhatsApp, ale pro většinu na-
šich klientů ho nebylo možné, vzhledem 
k zdravotním omezením, využít. Proto, 
když začínalo uvolňování opatření a záka-
zů, umožnili jsme návštěvy přes stan, kde 

klienti nepřišli do kontaktu s rodinnými 
příslušníky, ale zároveň se mohli po tak 
dlouhé době vidět… a doposud to u nás 
tak funguje.

Velké díky všem zaměstnancům naše-
ho Domova se zvláštním režimem, kteří 
ustáli celou situaci se mnou a všichni jsme 
táhli za jeden provaz. Bylo to náročné …
moc si všech vážím a věřím, že vše spo-
lečně zvládneme…

„Co nás nezabije, to nás posílí“- my 
jsme to zvládli na jedničku.

Den otevřených dveří jsme bohužel 
museli odložit. Děkujeme za pochopení.

Všechny vás moc pozdravuji a přeji, 
ať všechna omezení brzy skončí.

Lenka Janečková 
ředitelka Domova se zvláštním režimem
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Je za námi období, ve kterém jsme se 
měli čas zastavit a trávit čas ve vřelém 
objetí rodiny. Ani v Jasánku najednou 
nebylo vidět pobíhající děti ani slyšet 
svolávání k rannímu přivítání, vše utichlo 
a jakoby se zastavilo. Jen příroda nezpo-
malila a dál pokračovala ve svých jarních 
kouzlech. Teď už jsme  ale zpátky v plné 
síle a s nadšením prozkoumáváme, jak se 
příroda proměnila a užíváme si hry zase 
společně. Dokonce ještě ve větším počtu 
než dřív. S teplejším počasím se u nás 
každým rokem objeví noví kamarádi, 
nejmladší členové naší lesní party, noví 
zvědaví průzkumníci, které mezi sebou 
moc rádi přivítáme. Také to ale zname-
ná, že nás brzy nejstarší parťáci opustí. 
Už jsou celí natěšení do školy, na další 
kamarády a nové výzvy. Ale nepustíme 
je jen tak, máme pro ně na rozloučenou 

připravenou zkoušku školkových doved-
ností zakončenou proměnou ve školáky. 
V červnu chystáme ještě společný den 
pro rodiče s dětmi. Jeden holčičí a jeden 
klučičí.  Společný čas s připraveným pro-
gramem pro maminky s dcerkami, kde 
budou mít prostor se hýčkat a chlapský 
den pro tatínky se syny s dobrodružným 
nocováním v tee-pee.

Nudit se rozhodně nebudeme ani 
o prázdninách.  Poprvé si vyzkoušíme čer-
vencový provoz. Vidina letního čvachtání 
u řeky nás všechny zmámila a kapacita se 
naplnila rychleji, než jsme čekali. Chybět 
nebudou ani tradiční letní tábory, tento-
krát v cestovatelském duchu. V červenci 
budeme cestovat po celém světě a v srpnu 
dokonce po říši fantazie. Na oba tábo-
ry máme ještě volná místa (20. - 24. 7.  
a 17. - 21. 8.).

Jasánci informují

PROMĚNY NAŠÍ ZAHRADY
Největším a dlouhodobým projektem, do kterého se teď 

pouštíme, je úprava zahrady, na kterou se nám podařilo získat dotaci. 
Společně budeme pracovat na nové prolézačce, pódiu, nebo třeba  

záhoncích. Pokusíme se postavit hliněnou pec na chleba  
a zasadíme vrbový domeček. 

Máme před sebou velký kus práce, na kterou se ale moc těšíme.

Jak se naše zahrádka bude proměňovat,  
jak se máme a jak to u nás chodí, se můžete přijít podívat na 

Dni otevřených dveří 17. září 2020 od 15:30 

v Jasánku v Jestřábím údolí. 

Tak na viděnou
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Milé děti,
prázdniny jsou za dveřmi a jestli ještě 

nemáte naplánovanou cestu za babičkou 
a dědou a chtělo by se Vám s Hravým 
klaunem jezdit na kole, na koloběžce, 
na traktoru, plavat, hrát volejbal, na 
honěnou, na zvířata, ringo, hrát cink 
nebo Double, zpívat si, kreslit, střílet ze 
vzduchovky nebo z praku, střílet šípy na 
terč, houpat se v síti nebo na houpačce 
a	vyrábět	 lektvary	 jako	Saxana,	 stavět	
ALCATRAZ a spoustu jiných lotrovin (tak 
např. ALCATRAZ je lotrů plný, tak se na 
Vás v termínu:

ČERVENEC

6. 7. - 10. 7. 2020  
obec DOBRÁ A PRAŽMO

13. 7. - 17. 7. 2020  
obec DOBRÁ A KRÁSNÁ

20. 7. - 24. 7. 2020  
obec PRAŽMO 

27. 7. - 31. 7. 2020 
prozatím neobsazený turnus 

SRPEN

3. 8. - 7. 8. 2020  
obec KRÁSNÁ

10. 8. - 14. 8. 2020  
obec DOBRÁ A PRAŽMO

17. 8. - 21. 8. 2020  
obec MORÁVKA

24. 8. - 28. 8. 2020  
obec KRÁSNÁ 

moc těšíme !!! 

Zázemí máme v obcích 

Dobrá - v prostorách areál U Medvěda

Pražmo - Areál sv. Floriána 

Krásná - obecní úřad, venkovní prostory 
a prostory u řeky

Morávka - prostory třídy na ZŠ, kde se 
také v pondělí 6. 7. 2020 v 7.00 h sejdeme 
DLE TURNUSŮ a také tam Vás v 16.00 h 
rodičům zpátky lehce špinavé, ale spoko-
jené vrátíme.

Hravý klaun 

Vladimíra Klempová - exkluzivní	poradce	
úvěrový a investiční specialista 
+420 724 436 717

jednatelka - Hravý klaun s.r.o.
www.hravyklaun.cz

jednatelka neziskové organizace
KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC

Politických obětí 118 
Frýdek-Místek 738 01

Martina Molendová - asistentka 
+420 605 105 999

Hravý klaun informuje



35

                      www.raskovice.cz                 6/2020



36

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice



37

                      www.raskovice.cz                 6/2020



38

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Informace a pozvánky na akce
Škola jógy Karakal pořádá v Raškovi-

cích otevřené lekce jógy do kterých může 
přijít kdokoliv kdo má chuť si protáhnout 
tělo, nebo se projít a takzvaně se „pročis-
tit“ procházkou v Labyrintu. 

Lekce začínají už v červnu a budou 
trvat do konce prázdnin vždy od 17:45 
do 19:15 hodin.

V úterky Vás zveme do již zmiňované-
ho Labyrintu a ve středu se s námi můžete 
protáhnout a procvičit.

Karakal přes letní měsíce pro vás 
uspořádal i zajímavé kurzy a semináře. 

Pro toho kdo by chtěl být stále mlád, 
máme přichystán od 4. - 10. 7. 2020 týdenní 
pobyt s názvem Kaya – Kalpa. Je to soubor 
,,omlazujících technik,, - učení podle starých 
mistrů. Tyto staré praktiky nás učí jak si tělo 
i mysl udržet v dobré a ještě lepší kondici. 

Ženy všeho věku jistě ocení prodlou-
žený pobyt s názvem Letní žena, který se 
koná od 30. 7. - 2. 8. 2020. Tady se bude-
me	věnovat	samy	sobě.	Relaxační	techniky	

spojené s cviky proti vráskám a stárnutí nás 
určitě uvedou do pohody. Starosti všed-
ních dnů tak hodíme za hlavu a spolu si 
budeme užívat v příjemném a kouzelném 
nejen prostředí, ale i kolektivu.

K	relaxaci	 taky	patří	 „tvoření“	proto	
je tady celodenní setkání s názvem Den 
pro sebe, který se koná 15. 8. 2020 a ve 
kterém si nejen protáhneme naše těla, ale 
taky něco krásného utvoříme. A to vše nás 
naučí Lenka Kovalová, která má víc než 
bohaté zkušenosti s tvorbou uměleckých 
děl i předmětů. A možná že i vy si sebou 
večer odnesete své malé, velké dílo.

Tyto všechny kurzy i semináře se ne-
sou v duchu „Jak být v životě šťastným 
a zdravým“ podle učení Raškovického 
rodáka pana Zdeňka Šebesty.

Veškeré informace o pořádaných 
kurzech i seminářích najdete na www.
jogakarakal.cz

Na setkání s Vámi se těší 
učitelé Školy jógy Karakal

JÓGA KARAKAL
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MINITENIS, BABYTENIS A MLADŠÍ ŽACTVO
Tenisový oddíl ve sportovním areálu zahájil letní tenisovou sezonu 

obou venkovních antukových kurtů jak pro tréninky mládeže, tak pro 
širokou veřejnost.

Krajské soutěže smíšených družstev Se-
veromoravského tenisového svazu (SmTS) 
doznaly díky COVID 19 termínových a sys-
témových změn. Soutěže se nestihnou 
odehrát systémem každý s každým, ale 
budou se hrát vyřazovacím způsobem play 
off pouze na 3 kola. 1. kolo proběhlo o ví-
kendu 6. a 7. června. Babytenisté přivítali 
doma celek TC Biocel Vratimov a z deseti 

zápasů	4x	vyhráli.	Alex	Dömény	vyhrál	obě	
dvouhry stejně jako Adam Moravec. Další 
4 dvouhry a 2 čtyřhry naše naděje prohráli, 
takže v dalším kole budou bojovat nejlépe 
o 5. místo ve své věkové kategorii stejně jako 
tenisté mladšího žactva, kteří zajížděli do 
Zašové, kde prohráli 2:7. Dva body vybo-
jovala Adéla Laníková a Šimon Jurga, kteří 
vyhráli své utkání dvouhry.

Sportovní rubrika

Trénink minitenistů z 9. června 2020. Zleva: Šebesta Jan, Dybová Kristýna, Suszka Šimon, 
Václavíková Anna, Kusynová Florentýna, Kočí Linda a Dybová Viktorie.

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

29. - 30. 8. 2020  – RAŠKOVICE Open dvouhra a čtyřhra mladších žáků a žaček  
   (10-12 let)

26. - 27. 9. 2020  – BABYTENIS Open dvouhra dívek a chlapců (8-9 let)
28. 9. 2020  – MINITENIS Open dvouhra dětí do 7 let
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Závěrem nám dovolte poděkovat 
všem, kteří spolufinancují sportovní čin-
nost mládežnických kategorií tenisového 
oddílu v naší obci.

tenisový oddíl 
TJ Sokol Pražmo-Raškovice

Utkání smíšených babytenisových družstev v Raškovicích dne 6.6.2020. Zleva: Moravec Adam, 
Dömény Alex, Šebesta Jan, Vykoukal Vilém, Ruprechtová Izabela a Pekárek Matyáš (TJ Sokol 
Pražmo-Raškovice),  Piekařová Klára, Satinská Gabriela, Tomisová Barbora a Gibasová Julie 
(TC Biocel Vratimov).

Družstvo mladšího žactva TJ Sokol Pražmo-Raškovice při utkání v Zašové dne 7.6.2020. 
Zleva:Popelka Jan, Rusňák Adam, Laníková Adéla, Jurga Tobiáš, Klanica Jakub, Jurga Šimon 
a Šebestová Lucie.

obec Pražmoobec Raškovice
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)

SEZÓNA 2019/2020

Letošní sezóna byla předčasně ukon-
čena neočekávanou situací spojenou se 
šířením koronaviru nejen na území ČR. 
Veškeré soutěže, kterých jsme se účast-
nili, byly k 12. březnu odloženy nebo 
zcela zrušeny. Období to bylo pro všech-
ny velice náročné a ani nyní ještě není 
život v České republice v normálu. Bo-
hužel také sportovci se musí ještě stále 
přizpůsobovat zpřísněným podmínkám 
dle nařízení vlády ČR, přesto se snažíme 
našim sportovcům nabízet tréninkové 
hodiny a účast na volejbalových turna-
jích a soustředění. 

V době nouzového stavu v ČR jsme 
pro naše mladé hráče a hráčky připra-
vovali tréninkové plány a cvičení, které 
někteří poctivě plnili, někteří méně. Ko-
munikace mezi hráči a trenéry a kontrola 
plnění úkolů probíhala formou různých 
sociálních sítí. Opět jsme se začali schá-
zet po uvolnění opatření od 4. května 
po menších tréninkových skupinkách, 
později jsme již tyto skupinky spojili dle 
věkových kategorií a volejbalových do-
vedností a zapojili do sportování také naši 
nejmladší přípravku z 1.-3. třídy. Trénin-
kové hodiny probíhaly na volejbalových 
antukových kurtech, kde jsme se scházeli 
za každého počasí, pokud to bylo jen tro-
chu možné. Bohužel nám počasí pro plné 
tréninkové nasazení moc nepřálo. 

VÝSLEDKY A INFORMACE  
O SOUTĚŽÍCH

1.  TURNAJE BAREVNÉHO MINIVO-
LEJBALU pro volejbalisty z 1. - 6. třídy
Poslední oblastní turnaj se uskutečnil 

v lednu 2020 v Palkovicích, kterého se 
účastnilo 30 dětí z VK Raškovice z cel-
kového počtu 184 dětí. Ostatní oblastní, 
krajské a celostátní turnaje byly zrušeny 
a další termíny zatím nejsou známy.

2. OKRESNÍ SOUTĚŽ V TROJKOVÉM 
VOLEJBALU – MLADŠÍ ŽACTVO 
5. - 7. třída
Soutěž byla přerušena před po-

sledním kolem, které se mělo odehrát 
v Raškovicích 12. března za účasti všech 
27 družstev. Poslední kolo této soutěže 
se nakonec odehrálo v průběhu měsíce 
června po skupinách, kdy pořadatelem 
byly jednotlivé kluby. Před odehráním 
tohoto posledního kola obsadila naše 
družstva VK Raškovice „A“ (Babulíková 
A., Babulíková E., Hlisnikovská L., Vác-
lavková A., Klanicová K., Javorová S., 
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Peterová N.) 6. místo, VK Raškovice B 
(Andrle R., Kohut M., Klanica J., Kolonič-
ný R., Novotný S., Popelka J., Rusňák A) 
10. místo a VK Raškovice C (Bonková 
E., Bonková S., Ožanová V., Pánková Š., 
Novotná B., Šamajová K., Václavková K.) 
16. místo.

3.  KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH 
ŽÁKYŇ z 5. - 7. třídy
Jedna z mála soutěží, která byla řádně 

ukončena. Finálové kolo první skupiny 
o Přeborníka kraje pořádal VK Raškovi-
ce v tělocvičně v Dobré za účasti rodi-
čů, představitelů krajského volejbalové 
svazu a předsedy VK Raškovice Zbyňka 
Sonnka. Naše mladší žákyně prvenství 
krajského přeboru v tomto kolo udržely 
a staly se Přeborníkem Moravskoslez-
ského kraje mladších žákyň, o čemž 
jsme Vás již informovali v minulém vy-
dání Rašky. Všechny hráčky obdržely 
z MSKVS zlaté medaile, klub získal di-
plom a volejbalový míč.

Volejbalový klub zajistil všem hráčkám 
a trenérkám trika s potiskem jako památ-
ku na tento výjimečný úspěch raškovické-
ho volejbalu. Na fotografiích chybí Sára 
a Simča.

4.  KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH 
ŽÁKŮ z 5. - 7. třídy
Krajská soutěž mladších žáků byla 

ukončena ještě před odehráním dvou kol. 
Naši kluci tedy v nedokončené soutěži 
obsadili 8. místo z 18 družstev.

5.  OKRESNÍ SOUTĚŽ – ČTVERKOVÝ 
VOLEJBAL – STARŠÍ ŽACTVO
Soutěž byla přerušena před posled-

ním kolem, které se mělo odehrát v břez-
nu. Poslední kolo této soutěže se nakonec 
odehrálo v průběhu měsíce června. Před 
odehráním tohoto posledního kola bylo 
naše družstvo na 3. místě.

6.  OKRESNÍ SOUTĚŽ – ŠESTKOVÝ 
VOLEJBAL – MLADŠÍ A STARŠÍ 
ŽACTVO – SMÍŠENKY
Okresní soutěž v šestkovém volejbale 

byla v březnu ukončena a další 3 kola se již 
nehrála. Náš tým VK Raškovice A obsadil 
v této soutěži 3. místo a získal z okresní-
ho volejbalového svazu bronzové medaile 
a diplom, VK Raškovice B (mladší žactvo) 
obsadil 11. místo.

7.  KRAJSKÝ PŘEBOR KADETEK
Tato soutěž byla taktéž předčasně 

ukončena a náš tým hráček se umístil 
na 5. místě ve skupině B. Do kvalifikace 
o 1. ligu kadetek postoupil tým z Karviné.
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8.  OKRESNÍ POHÁR ŽEN
Soutěž byla v březnu přerušena a po-

slední kolo se odehrávalo 22. června. 

Družstvo žen VK Raškovice bylo v té době 
na 1. místě. 

9.  OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ
Okresní soutěž mužů byla ukončena 

a jarní kolo se již neodehrálo. Po podzimní 
části se naši muži umístili na 4. místě.

10. REGION BESKYDY VOLEJBALOVÁ 
LIGA – smíšená družstva mužů a žen
Soutěž amatérských smíšených týmů 

byla ukončena a poslední kolo 22. 3. se 
již neodehrálo. VK Raškovice se umístily 
na 3. místě této soutěže.

Aktuální sezóna 2019/2020 vyvrcholí pro naše mládežnická družstva účas-
tí na Mistrovství České republiky mladších žáků ve dnech 29. - 30. 9. 2020 
v Nymburku a Mistrovství mladších žákyň ve dnech 5. - 6. 9. 2020. Pro družstva 
dospělých plánujeme uspořádat na antukových kurtech tradiční turnaje Pohár 
Jaromíra Vybírala – 15. 8. 2020 a Memoriál Josefa Saláta – 16. 8. 2020. 

SEZÓNA 2020/2021

VOLEJBALOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ 
pro hráče a hráčky VK Raškovice bu-
dou probíhat, pokud nenastane zásadní 

změna situace v ČR týkající se koronavi-
rové nákazy, v termínech 17. 8. - 21. 8. 
2020 pro starší žákyně, žáky a kadetky 
a 24. 8. - 27. 8. 2020 pro mladší žákyně 
a mladší žáky.
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NÁBORY DĚTÍ
Do volejbalového klubu budou probíhat nábory dětí všech věkových kategorií 

v průběhu měsíce září 2020 a to opět formou projektu volejbalové školičky. Přes-
né termíny budou zveřejněny na konci prázdnin na našich webových stránkách.

SOUTĚŽE
V příští sezóně plánujeme účast v okresních, krajských i celostátních soutěžích 

všech věkových kategorií. Věříme, že se sport opět stane součástí našeho plnohod-
notného života a budeme se moci setkávat na společných turnajích, soutěžích a tím 
zažívat spoustu emocí, radosti z pohybu a utužovat přátelství.  

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem sportovním nadšencům za přízeň, vedení ZŠ a MŠ Raškovice, 

ZŠ Dobrá a ZŠ Nošovice za spolupráci a finanční podporu zejména obci Raškovice, 
dále obci Pražmo, Krásná a Vyšní Lhoty. 

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

Evropský den proti vloupání
MS kraj – zabezpečení bytů, domů  
či chat…nejen před dovolenou

S blížícím se obdobím prázdnin a u příle-
žitosti Evropského dne proti vloupání, který 
letos připadá na 17. června, chtějí morav-
skoslezští policisté připomenout důležitost 

zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i re-
kreačních chat před vloupáním. Preventiv-
ní rady je žádoucí aplikovat během celého 
roku, byť období dovolených je z pohledu 
uvedené kriminality „rizikovější“. Více k Ev-
ropskému dni proti vloupání zde: https://

Policie České republiky informuje
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www.policie.cz/clanek/
evropsky-den-proti-
-vloupani-roku-2020.
aspx.

…v době, kdy po-
škozená spala, měl 
pachatel upraveným 
předmětem otevřít ne-
uzamčené vstupní dve-
ře bytu nacházejícím se 
v panelovém domě na 
Ostravsku a z předsíně 
odcizit kabelku. V té se 
nacházela peněženka s osobními dokla-
dy, platebními kartami, finanční hotovos-
tí a dalšími osobními věcmi. Poškozená 
vyčíslila škodu na odcizených věcech na 
téměř dvanáct tisíc korun… 

Za prvních pět měsíců letošního roku 
policisté v Moravskoslezském kraji regis-
trovali okolo dvou stovek případů vloupání 
do bytů, rodinných domů a víkendových 
chat. V porovnání se stejným obdobím 
roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné. 
Rovněž předmět zájmů ze strany pacha-
telů se za poslední dobu nemění. Převládá 
finanční hotovost, šperky z drahých kovů 
či menší spotřební elektronika (notebooky, 
mobilní telefony, tablety či fotoaparáty). 

Moravskoslezští policisté různorodou 
formou působí na širokou veřejnost při 
osvětě a předávání preventivních rad a in-
formací v souvislosti s předcházením uvede-
né trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu cha-
tových oblastí, dohled při běžném výkonu 
služby či realizaci přednášek nebo mediální 
výstupy. I přes uvedené nelze vloupání zcela 
vyloučit.	Avšak	existuje	několik	možností	

preventivního charakteru, 
kterými ho lze ztížit či 

od něj zcela odradit. 

Jedním z nástrojů 
prevence majetkové 
trestné činnosti uve-
deného charakteru je 
projekt Policie České 
republiky a Ministerstva 
vnitra České republiky 
s názvem „Zabezpečte 
se! Chraňte majetek 
sobě i svým sousedům“ 
představený veřejnosti 
již v roce 2018, který byl 
v dalších letech aktuali-

zován. V rámci něj mohou občané využít 
mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte 
se“, která rovněž prošla „vylepšením“ (více 
na: https://www.policie.cz/clanek/novy-
-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.
aspx).	

Závěrem moravskoslezští policisté 
uvádějí některá preventivní doporučení:
•	 Při	 zabezpečení	 objektu	 je	 vhodné	

kombinovat mechanické a elektronic-
ké prvky.

•	 Neupozorňujte	na	svou	nepřítomnost,	
například na sociálních sítích.

•	 Při	 odchodu	 objekt	 řádně	 zajistěte	
(uzavřít okna, uzamknout dveře, po-
užít mechanické prvky, případně za-
pnout alarm), rovněž i při krátkodobém 
opuštění objektu (například při práci 
na zahradě apod.).

•	 Uklízejte	na	pozemku	a	udržujte	pře-
hledný prostor před objektem.

•	 Cennosti	nedávejte	na	odiv,	chraňte	
je, pořiďte si jejich soupis, fotografie, 
myslete na pojištění.

•	 Určitou	výhodou	mohou	být	dobré	
sousedské vztahy. Je důležité nebýt 
lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také 
všímat si podezřelých osob či vozidel. 

Další hodnotné informace mohou ob-
čané získat na internetových stránkách 
www.stopvloupani.cz
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A zase dorazila!
Ptáte se kdo? No přece 

velká voda, která nejen nás 
všechny občany Raškovic 
v uplynulých dnech potrápila.

Naše hasičská jednot-
ka zasahovala od čtvrtku 
18. června do nedělě při  
18-ti „ostrých“ událostech na 
území naší obce. Tak jak se to 
stává pomalu tradicí, nezpů-
sobují nám největší problémy 
řeky Morávka a Mohelnice, 
ale menší potoky které ne-
stačí odvádět vodu z přileh-
lých polí, luk a lesů. Problémy 
nám nechtěně přidělali i ces-
táři, kteří pokosili příkopy, kdy 
posečená tráva ucpávala pro-
pustky a voda pak vytékala na 
silnici, kde ohrožovala provoz. 

Takže, pokud to v krátkos-
ti shrnu, nejčastěji jsme čistili 
propustky a prostory pod mosty, upravo-
vali krajnice silnic, pro lepší odtok vody. 
Dále čistili i koryta potoků ať zamezíme 
jejich vylití z břehů a stavěli hráze z pytlů 
s pískem. Taktéž jsme zabezpečovali budo-
vy, včetně sportovní haly před vniknutím 
vody dovnitř. Bohužel se nám nepodařilo 
vytáhnout včas lávku přes řeku Morávku u 
brodu za zastávkou U Stříže. Její vytažení 
a vyčištění některých potoku od kmenů 
padlých stromů bude prováděno od úterý 
23.6. Byl také prováděn monitoring řek při 
vyhlášení druhého povodňového stupně 
na řece Morávce (II. stupeň = 130 cm na 
stavidlech) a prvního na řece Mohelnici 
(I. stupeň = 90 cm). A samozřejmě jsme 
provedli i několik čerpání sklepů.

Jako dobrovolní hasiči 
jsme mimo ostré výjezdy dr-
želi nepřetržitou pohotovost 
od čtvrtku do neděle a pro-
váděli mnoho kontrol poto-
ků, silnic a dalších prostor, 
mino ostré výjezdy. V koordi-
naci se starostou obce jsme 
zajistili nákup nových proti-
povodňových pytlů a jejich 
plničky, viz. obrázky.

Chtěl bych poděkovat 
všem majitelům nemovitostí, 
kteří jste měli vodu ve sklepích 
a době dešťů jste nás nevolali. 
Né že bychom vám nechtěli 
pomoci, ale ve většině přípa-
dů pokud nejsou ohroženy 
životy nebo nehrozí velké 
materiální škody je to práce 
zbytečná, protože ve většině 
případů voda nateče znovu 

a navíc si tímto zlepšuje přítokové cesty, 
mnohokráte vedené hlavně u starších domů 
přes základy, nebo podlahy sklepů. Možná 
ještě jedna rada, pokud by se do vaší nemo-
vitosti hlavně tedy do sklepů dostalo více 
vody přes základy nebo podlahu sklepů a 
hladina dosahovala více než 70 cm, dobře 
zvažte případné odčerpávání vody!! Pokud 
by totiž hrozilo, voda může znovu natéct je 
zde nebezpečí poškození základů domu, 
podlah sklepů vedoucím až k destrukci.

Na závěr bych chtěl touto cestou po-
děkovat všem členům Zásahové Jednotky 
Sboru Dobrovolných Hasičů Raškovice, 
kteří se podíleli na činnosti při „velké 
vodě“ za odvedenou práci.

Mgr. Jaroslav Mikoláš, DiS.

Hasiči informují

Protipovodňové pytle

Plnička protipovodňových 
pytlů



50

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice

Nabídka vývozu odpadních vod
Nabízím odvoz odpadních vod ze žump a septiků  

traktorem s fekálem o objemu 3,5 m3 a nebo  
automobilovou fekální cisternou o objemu 10 m3.

Podle objemu žumpy nebo septiku je možný  
sdílený svoz (více vlastníků). 

Cena za odvoz odpadní vody bude určena  
po telefonické dohodě se zákazníkem.

Bližší informace na č. tel.: 739 275 620,  
Žáček Josef, Raškovice

• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •
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Právní záležitosti
pro občany

a podnikatele

poradenství, sepisování listin, žaloby, 
smlouvy kupní, darovací,

převody nemovitostí, věcná břemena, 
rodinné právo

Každou středu 15.00 - 16.30 hodin

v zasedací místnosti
v přízemí Obecního úřadu

v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv
telefonovat 603 447 219

Advokátní kancelář

JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

MYJEME.CZ

Cenová nabídka 
ZDARMA!

Volejte!
+420 739 851 501 info@myjeme.cz

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA
- dlažby 
- fasády 
- střechy...

MALOVÁNÍ, NÁTĚRY
- interiéry
- fasády 
- střechy...

ÚDRŽBA ZELENĚ
- sečení trávy 
- frézování pařezů 
- štepkování větví...

DOPRAVA
- přeprava materiálu
- výkopové práce 
- vyklízení, likvidace
- odvoz

DEZINFEKCE
- vnějších objektů
- vnitřních objektů

REALIZACE STŘECH
- realizace 
- rekonstrukce 
- opravy
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Šek v hodnotě 50 000,- Kč v rámci akce  
„Dobrý soused“ od společnosti Hyundai. Finance se 
použily na šití ústenek pro občany obce Raškovice.

Předání respirátorů FFP2 od společnosti Hyundai 
ředitelce penzionu pro seniory Adámkova vila.


