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Přejeme Vám veselé Vánoce,  
mnoho pracovních i životních úspěchů
a vše nejlepší do nového roku 2021

Jiří  Blahuta, starosta

Milí spoluobčané,
přeji Vám kouzelné a pohodové vánoční svátky.
U svátečního štědrovečerního stolu, prosím, vzpo-
meňte na své blízké, kteří už nejsou mezi námi.
V novém roce Vám přeji hlavně zdraví, pohodu 
a mnoho hřejivých srdcí.

PhDr.PaedDr. Václav Průcha,  
místostarosta
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

zrovna čtete poslední vydání obecní-
ho časopisu RAŠKA v roce 2020. Krásně 
zbarvené listí stromů zahalil čistý sníh. 
Zima ukázala, že nadešel její čas, snad 
bude letos opět „Ladovská“. Martin na 
bílém koni to nestihl, ale Kateřina na blátě 
by to mohla zachránit. 

Rok nám utekl jako voda mezi prsty a je 
tady jeho konec. Přichází čas vánočních 
svátků, čas bilancování, období plné shonu, 
uklízení, pečení, shánění dárečků a obav, že 
jsme na něco zapomněli. Přesto se všichni 
na tuto dobu těšíme, hlavně ti nejmenší. 
Po celoročním shonu přijde čas vánočního 
klidu, možná i odpočinku, který bychom 
měli prožít s těmi nejmilejšími v rodinném 
kruhu, v kruhu známých a přátel.

A pak přijde dlouze očekávaný štěd-
rovečerní večer, kdy nás ohodnotí naší 
nejbližší a kdy zjistíme, jak jsme celý rok 
pracovali, jak jsme byli hodní, jak nás mají 
rádi a jak si nás váží. Co více může být 
odměnou nám všem za vynaložené úsilí 
a práci? Jsou to rozzářené oči naších dětí, 
blízkých a přátel nad dárkem, který na-
jdou pod vánočním stromečkem. Nemusí 
být drahý, je důležité, jestli je darovaný 
z lásky, vděčnosti a úcty. Ten největší 
a nejcennější dar má většina z nás po celý 
rok. Je to štěstí a zdraví. Važme si toho, 
starejme se o ně, šetřeme si je po celý rok, 
po celý život. Že je tomu opravdu tak, na 
to přijdeme většinou ve chvíli, kdy jedno 
či druhé ztratíme.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych vám všem jménem svým i jménem 
starosty, místostarosty, zastupitelů obce 
a zaměstnanců Obce Raškovice popřál 
krásné prožití vánočních svátků plných 
pohody, lásky, porozumění. V novém roce 
hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a ro-
dinné pohody.  

Letošní bilancování je jiné. Celý svět 
bez rozdílu postihl nedobrý vir, změnil ži-
vot, chování, ekonomiku. Nechci to rozvá-
dět a psát o tom co slyšíte denně z médii, 
chci vám poděkovat za to, že dodržujete 
nařízení, dbáte o hygienu, nosíte roušky, 
jen tak můžeme úspěšně s virem bojovat. 
Tady musím poděkovat tak jako na pod-
zim všem těm, kteří nemůžete pracovat 
z domu a jste tak v první linii, přímém sty-
ku s občany, riziko onemocnění je u vás 
maximální. 

Dále mi dovolte, abych poděkoval za 
práci členům obecního zastupitelstva, 
zaměstnancům obce, členům výjezdo-
vé jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Raškovice, Klubu seniorů a organizačním 
složkám, které se podílejí na sportovním 
nebo kulturním životě obce, všem vedou-
cím a trenérům, kteří se obětavě starají 
o naši mládež a reprezentují tak naši obec 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Díky patří též 
ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Haně Kachtíkové 
a všem pedagogickým a nepedagogickým 
pracovníkům za vysoké pracovní nasaze-
ní jak v pedagogické práci, tak při realizaci 
nadstavby naší školy a přístavby nového 
pavilonu školky. Poděkování patří i obča-
nům, za tolerantní přístup a porozumění 
při zvelebovaní naší krásné obce.

Hodnocení roku 2020
Také letos přistoupíme k hodnocení roku. 
O některých akcích jsme již informovali 
v loňském roce, kdy byly žádosti o dotace 
buďto podané, nebo fondem schválené.

Získané a realizované dotace:
•	 „Nástavba a přístavba pavilonu „A“ 

základní školy Raškovice včetně řešení 
bezbariérovosti“ z ministerstva financí

•	 „Přístavba mateřské školy v Raškovi-
cích“ z IROP (evropské peníze)
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Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 
konaných ve dnech 2.-3.10.2020 – obec raškovice

Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje konaných 
ve dnech 2.-3.10.2020 – Obec Raškovice 
 
V Obci Raškovice bylo zapsáno ve výpise ze seznamu voličů celkem 1.541 voličů. 

K volbám se dostavilo 590 voličů, což je 38,2 % z celkového počtu zapsaných voličů. 

 

 

Počet vydaných úředních obálek celkem    590 
Počet odevzdaných úředních obálek celkem   590 
Počet platných hlasů celkem     584 
Počet neplatných hlasů celkem         6 
 
 
 
Pořadí politických stran a politických hnutí, které obdržely v Obci Raškovice 
nejvíce hlasů: 
 
1. Ano 2011         182 hlasů 
2. Komunistická strana Čech a Moravy       82 hlasů 
3. Česká pirátská strana         78 hlasů 
4. Občanská demokratická strana s podporou TOP 09    72 hlasů 
5. KDU-ČSL          52 hlasů 
6. Svoboda a přímá demokracie (SPD)       47 hlasů 
7. Česká strana sociálně demokratická       23 hlasů 
8. STAN, ZELENÍ a NEZÁVISLÍ       15 hlasů 
9. Trikolóra hnutí občanů         12 hlasů 
10. VOK – Volba pro kraj           5 hlasů 
11. Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 – ANK 2020      4 hlasy 
12. Starostové pro kraj           4 hlasy 
13. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT      3 hlasy 
14. Moravská a Slezská pirátská strana         3 hlasy 
15. Moravané, pro zachování Moravy …. .        1 hlas 
16. Pro krásný kraj – Hlas nezávislých osobností! …..       1 hlas 

       
             CELKEM         584 hlasů 
 
 
             Ostatní strany neobdržely žádný hlas. 

 

 

 

 

 
             Zpracovala: Jana Lepíková 
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•	 „Dotace na opravu veřejného prostrán-
ství v obci Raškovice, u fotbalového hři-
ště“ z MAS Pobeskydí

•	 „Dotace na projektovou dokumentaci 
rozšíření parkovacích ploch u ZŠ a MŠ 
Raškovice“ z moravskoslezského kraje

Požádané dotace:      
•	 „Rekonstrukce a přístavba hasičské 

zbrojnice“
•	 „Víceúčelové hřiště s rovinkou u ZŠ 

a MŠ Raškovice“ 
•	 „Kulturní a komunitní centrum obce 

Raškovice-kulturní dům Obecník“
•	 „Oprava místních komunikací v obci 

Raškovice“

rozpracované projekty:
•	 „Rekonstrukce obřadní síně v Raško-

vicích“
•	 „Stavba knihovny se síní tradic v Raš-

kovicích“

Z vlastních prostředků bylo 
zrekonstruováno 5 bytů 

To by bylo stručné sdělení toho, co jsme 
za letošní rok udělali, i když stavby byly 
narušené následky Covid -19.

 Na závěr děkuji vám všem občanům, kte-
ří jste přišli k volbám a dali hlasy svým 
kandidátům do krajského zastupitelstva.  

Jiří Blahuta, starosta
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ordinace PraktickéHo lékaře
Mudr. carboloVá lenka

Změna provozu ordinace
Od 3/2020 je ordinace v provozu jen 
na objednávku.

Je potřeba si dopředu domluvit veš-
keré návštěvy u lékaře:
Akutní infekce, pravidelné preventivní 
prohlídky, vyšetření na řidičský prů-
kaz, kontrola krevního tlaku, odběry 
krve, injekce a další..

Toto opatření jsme přijali na základě 
doporučení odborné lékařské společ-
nosti pro praktické lékaře z důvodu 
vaší bezpečnosti. Nemocné pacienty 
se snažíme ošetřit tak, aby v prosto-
rách čekárny nedocházelo ke kontak-
tům infekčně nemocných a zdravých 
pacientů.

Ordinační hodiny zůstávají stejné, jen 
vše pro objednané

Pondělí: 7:00 - 13:00
Úterý: 12:00 - 18:00
Středa: 7:00  -  13:00
Čtvrtek: 7:00  -  13:00
Pátek: 7:00  -  13:00

Prosím v telefonování buďte trpěliví. 
Pokud se nejedná o akutní stav, pak 
volejte po 10 hodině dopolední, z dů-
vodu odběrů krve, injekcí apod.
Telefon: 597 457 478,  776 202 709, 
e-mail: sestra.raskovice @seznam.cz

S přáním pevného zdraví

MUDr. Lenka Carbolová 
a Šárka Vašků

oznámení o uzavření obecního i stavebního úřadu 
o vánocích
Poslední úřední den v letošním roce bude (pokud dle doporučení nebo nařízení 
vlády nebude stanoveno jinak), v pondělí 21.12. 2020. Poté bude obecní i stavební 
úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců.

V Novém roce 2021 bude první úřední den v pondělí 4.1. 2021

oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1. 2021
Na základě usnesení představenstva akciové spol. byly v souladu s platnou legisla-
tivou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2021 takto:

            Cena v Kč/m3 

Voda pitná (vodné) 43,52 Kč/m3 (bez DPH) 47,87 Kč (vč.10% DPH)

Voda odvedená (stočné) 38,66 Kč/m3 (bez DPH) 42,53 Kč (vč.10% DPH)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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PraktickÝ lékař Pro dĚti a doroSt
MUDr. Marie Mácová s.r.o., Raškovice 260, 739 04 Raškovice

telefon: 733 685 195

  VánoČní ordinaČní doba  
VŠecHnY dnY MuSí bÝt Pacienti PředeM teleFonickY  

obJednaní, VČetnĚ akutnĚ neMocnÝcH !!!

Pondělí  21.12. (Raškovice):   8:00h  – 11:00h 
Úterý  22.12. (Morávka):     8:00h – 11:00h    
Středa  23.12. (Raškovice):   12:00h  – 15:00h

 ČtVrtek 24.12. - nedĚlĚ 27.12.   ZaVřeno!           

Pondělí 28.12. (Raškovice):   8:00h  – 11:00h           
Úterý 29.12. (Morávka):     8:00h – 11:00h              
Středa 30.12. (Raškovice):  12:00h  – 15:00h  

Čtvrtek 31.12. (raškovice!): 8:00h  – 11:00h

Jen akutnĚ neMocní  
Po PředeŠléM teleFonickéM obJednání!

Pátek 1.1.2021  ZaVřeno!  

Od 4.1.2021 platí „COVIDOVÁ“ ordinační doba jako dosud.
Dále musí být všichni pacienti předem objednaní, včetně akutně nemocných!

gYnekologická aMbulance
Mudr. andrea PoloVá 

V prosinci 2020 budeme ordinovat  
2., 9. a 15.12. 10.00-12.00 13.00-15.00 
hodin.
Ve dnech 23 a 30.12. bude gynekolo-
gie Raškovice  uzavřena. 
Akutní případy ošetříme  ve Frýdku , 
Dr. Vančury 401,  v dopoledních ho-
dinách. tel  724824673. 

V příštím roce budeme pravděpo-
dobně opět ordinovat v pravidelných 
ordinačních hodinách. (Budeme infor-
movat aktuálně). 

Přeji  úspěšný  závěr roku 2020, všem 
hlavně zdraví. 

MUDr. Andrea Polová
GYNFM POLOVÁ s.r.o.( gynekologie Raškovice)
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Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále 
jen „místní poplatek – odpady“)

Splatnost místního poplatku – odpady 
za rok 2020 byla do 31. 10. 2020, kdo 
nemá ještě poplatek zaplacený, ať tak uči-
ní co nejdřív. Včas nezaplacený poplatek 

Obecní úřad Raškovice, jako správce to-
hoto místního poplatku, vyměří plateb-
ním výměrem a může ho navýšit až na 
trojnásobek.

Výše místního poplatku - odpady na rok 2021 
Dle skutečných nákladů na sběr, pře-

pravu, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů vycházel místní popla-
tek na rok 2021 na 630,- Kč na poplatníka.

Zastupitelstvo Obce Raškovice na 
svém zasedání dne 25.11.2020 schválilo 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 
o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, kde výše místního poplatku je 
stanovena na 600,- kč na poplatníka, 
rozdíl bude hrazen z rozpočtu obce.

OZV 1/2020 naleznete na http://
www.raskovice.cz/cz/menu/2/obecni
-urad/vyhlasky/

Značení popelnic v roce 2021
Nové známky na popelnici budou poplatníkům předávány od ledna – března 2021 

na obecním úřadě u paní Taichmanové.

odPadoVé  HoSPodářStVí…

VÝVoZ PoPelnic V roce 2021
V roce 2021 bude svoz popelnicových nádob probíhat každý lichý týden ve čtvrtek.

První svoz popelnic v roce 2021 bude 7. 1. 2021 – 1. týden.

7. 1. 2021 čtvrtek
21. 1. 2021 čtvrtek
4. 2.  2021 čtvrtek
18. 2. 2021 čtvrtek
4. 3. 2021 čtvrtek
18.3. 2021 čtvrtek
1. 4. 2021 čtvrtek
15. 4. 2021 čtvrtek
29. 4. 2021 čtvrtek
13. 5. 2021 čtvrtek
29. 5. 2021 sobota
10. 6. 2021 čtvrtek
26. 6. 2021 sobota

8. 7. 2021 čtvrtek
24. 7. 2021 sobota
5. 8. 2021 čtvrtek
21. 8. 2021 sobota
2. 9. 2021 čtvrtek
18. 9. 2021 sobota
30. 9. 2021 čtvrtek
14. 10. 2021 čtvrtek
28. 10. 2021 čtvrtek
11. 11. 2021 čtvrtek
25. 11. 2021 čtvrtek
9. 12. 2021 čtvrtek
23. 12. 2021 čtvrtek
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kam s ní? Zeptejte se mobilní aplikace
V průměrné české domácnosti 

je nyní přibližně 15 kusů světelných 
zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické 
a halogenové žárovky a zářivky, tak 
ve stále vyšší míře i LED diodové 
žárovky. 

 Kam s nimi, když doslouží? 
Wolframové žárovky je možné vy-
hodit do běžného odpadu. Úspor-
né zářivky a LEDky je však potřeba 
odevzdat k recyklaci. Díky recyklaci 

se totiž využije více než 90 % ma-
teriálů, ze kterých jsou vyrobe-
né. Zářivky navíc obsahují malé 
množství jedovaté rtuti, kterou je 
třeba ekologicky zneškodnit. 

Pokud i vám v domácnosti 
dosvítila úsporná žárovka a vy 
přemýšlíte, kde je ve vašem okolí 
nejbližší sběrné místo, využijte 
užitečnou mobilní aplikaci „Kam 
s ní“ společnosti EKOLAMP. 

ProVoZní doba SbĚrnéHo dVoru V raŠkoVicícH
Provozní doba – zimní období (1. 11. – 31. 3.)

pátek:      9:00–11:30 hod.      13:00-17:00 hod.
sobota:    8:00-12:00 hod.

V prosinci bude sběrný dvůr otevřen takto:

•	 zavřeno:				25.	12.	2020	-	2.	1.	2021	včetně	=	dovolená
•	 otevřeno	od	8.	1.	2021

Sběrná místa na separovaný odpad:

„U mostu“

„Na Pasekách“

„Trávníky“

„Na Červenci“
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Aplikace vám rychle pomůže najít sběr-
ný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, 
obecní úřad, nebo další místa ve vašem 
okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. 
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mo-
bilního telefonu nebo tabletu s operačním 
systémem Android nebo iOS. Kromě mapy 
sběrných míst aplikace navíc obsahuje 
přehledný popis jednotlivých druhů svě-
telných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. 

V naší obci můžete vysloužilé světelné 
zdroje odevzdat ve sběrném dvoře, nebo 
zanést do malé sběrné nádoby, která je 
umístěna na obecním úřadě.

V Česku je nyní k dispozici přes 
4500 sběrných míst. Zpětný odběr světel-
ných zdrojů i dalších elektrozařízení pro 
naši obec zajišťuje kolektivní systém EKO-
LAMP, který v České republice funguje již 
od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 

a plně hradí přepravu sběrných 
kontejnerů do recyklační firmy i sa-
motnou recyklaci. Díky tomu ušetří 
Raškovice finanční prostředky, kte-
ré bychom jinak museli vynaložit na 
recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice naklá-
dání s nefunkčními světelnými 
zdroji a jinými elektrozařeními 
dočtete na www.ekolamp.cz.QR kód AndroidQR kód iOS

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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19. září, za příjemného slunného dne, 
se v areálu zámeckého parku v Paskově 
uskutečnil  6. ročník Dnů regionů Slezská 
brána a Olešná,  spojený s výročním pas-
kovským jarmarkem.

V letošním ročníku se obce prezen-
tovaly mnohými rukodělnými výrobky, 
např. dožínkovým věncem, a také zajíma-
vým propagačním materiálem a regionál-
ními publikacemi.

Video z průběhu akce je k zhlédnutí 
na odkaze:

http://www.slezskabrana.tv/2020-
09-28-slezska-brana-den-regionu-v-pas-
kove-6-rocnik-fleret-sulakova.html

Fotografie si prohlédněte na poslední 
straně obálky.

Děkujeme paní Ing. Libuši Šafářové, 
která vytvořila ,,nejvlasatější „dožínko-
vý věnec, paní Antonii Šebestové a paní 
Simoně Mecové, které představily své 
umění v podobě precizních perníčků, 

krásných košíků a šitých andílků či sr-
díček. Poděkování patří také paní Marii 
Zemanové za prezentaci publikací a ma-
teriálů o naší obci.

PhDr. Naděžda Koperová

6. ročník dnů regionů Slezská brána a olešná 
a VÝroČní PaSkoVSkÝ  JarMark

Poutavé články našich kronikářů

Zničující sucho ?
Při pravidelném sledování našich sdě-

lovacích prostředků nabudete přesvěd-
čení, že jejich hlavním cílem je strašit 
a psychicky narušovat lidi. Vzpomínáte 
si na první měsíce letošního roku, kdy 
ještě zvěsti o covidu 19 nám byly na míle 
vzdálené? Nebylo dne, kdy bychom nebyli 
krmeni sdělením, že prožíváme nejhorší 
sucho za posledních 500 let. Jednalo se 
o naprosto nesmyslné tvrzení. V té dáv-
né době neexistovalo žádné pravidelné 

meteorologické pozorování či měření. 
Nanejvýš nějaký kronikář nebo mnich 
v klášterních zápisech uvedli informaci 
o událostech jako byla velká povodeň, 
ničivá vichřice apod. Kde tedy dnešní me-
teorologové a pisálkové vzali věrohodné 
podklady pro svá tvrzení? 

Jak běžel čas, začaly nás trápit věci 
okolo koronavirové krize a vše jiné ustou-
pilo do pozadí včetně sucha. Navíc začalo 
vydatně pršet, že bylo vody na rozdávání. 
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rozvoj hromadné dopravy v raškovicích a okolí 
Ještě na počátku 20. století bylo sa-

mozřejmostí, že kdo se chtěl dostat do 
Frýdku na trh nebo v nějaké úřední zá-
ležitosti, měl  možnost jít pěšky nebo 
jet na formanském voze. Boty byly vzác-
ností, proto je měl chodec přehozeny 
přes rameno a obouval je až na začátku 
města. Co se týkalo nákladní dopravy, tu 
obstarávaly koňské potahy, především 
svoz dřeva z okolních lesů a poštovní 

přepravu. První nákladní automobil se 
v Raškovicích objevil díky továrníkovi 
Rudolfu Kirchhofovi v závěru první svě-
tové války.

Pokrok v tomto směru přinesl roz-
víjející se turistický ruch a dvě továrny 
v naší obci.      I když výdělky nebyly velké, 
pravidelný finanční příjem umožňoval 
stále většímu počtu lidí dopřát si zlepšení 
životní úrovně.

Protože máme na zahradě srážkoměrnou 
stanici, můžeme uvést přesné údaje v mi-
limetrech na metr čtvereční. Průměrný 
měsíční úhrn bývá 70 – 80 mm / m2 ( tedy 
70 – 80 l / m2 ).

Z počátku roku bylo skutečně srá-
žek málo: leden – 30,3 mm / m2  a jen 
10 cm sněhu. Únor byl podstatně lepší: 
77,8 mm / m2, 22 cm sněhu. Březen – 
52,5 mm / m2, 11,5 cm sněhu. Nedo-
statek vláhy se i u nás v Pobeskydí pro-
jevoval především v dubnu, kdy napršelo 
pouhých 15,5 mm / m2, protože sněhu 
bylo za celou zimu nejen v údolích, ale 
i na horách minimum, nepomohlo dluh 
zažehnat ani jarní tání.

Zlom nastal v měsíci květnu a trval 
v podstatě až do konce října. Následně 
uvedeme množství srážek za posledního 
půl roku.

Květen – 212 mm / m2, červen – prše-
lo v 19 dnech tohoto měsíce a výsledkem 
bylo rekordních 335,9 mm / m2, červenec – 
159,3 mm / m2, srpen – 195,5 mm / m2 v re-
lacích o počasí se začalo mluvit o vláhovém 
přesycení půdy. V září – 156,7 mm / m2 
a v říjnu 249,4 mm / m2 ( jen za jediný den 
14. října napršelo 73 mm / m2. 

Za posledních šest měsíců v řadě míst 
republiky došlo k několikátému zatopení 
sklepů, zahrad a k dalším škodám. 

Profesionální i dobrovolní hasiči si při-
šli na své. I zemědělcům nadělala povětr-
nostní situace velké potíže.  Ku příkladu 
se zdálo, že se nepodaří kvůli zamočeným 
polím vykopat brambory.

 Změna klimatických podmínek na 
naší planetě přináší ve vývoji počasí 
značné výkyvy, a to potvrzuje i průběh 
letošního roku.

povodeň v r. 1997
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První vlaštovkou osobní dopravy byl 
poštovní dostavník na trase Dobrá – Mo-
rávka se zastávkou ve Dvorku ( dnešní 
areál ZŠ ) . Dostavník tažený koňmi fun-
goval od poloviny června do poloviny 
července, a to 2x denně v letech 1912 – 
1914. Přikládáme jeho jízdní řád. V roce 
1920 byl dostavník nahrazen autobusem 
Ministerstva pošt a telegrafu.

Připomínáme také snahu místních či-
nitelů o zřízení elektrického železničního 
spojení z Dobré na Morávku přes naši 
obec. Tehdejší starosta Josef Adámek za-
slal osobní písemnou žádost Zemskému 
sněmu v Opavě v roce 1907 s patřičným 
odůvodněním. Pro nezájem centrálních 
úřadů k realizaci tohoto projektu nedo-
šlo. Jednou z překážek pro chudé pod-
horské obce byla požadovaná finanční 
garance v případě nerentability provozu.

Jedinou možností se tedy stala osob-
ní autobusová doprava.  Průkopníkem 
profesionálního spojení se stal Teodor 

Kostka, řidič Kirchhofovy úpravny plát-
na. Získal licenci na provozování linky 
Dobrá – Morávka. Svou činnost zahájil 1. 
dubna l920. Převzal také na sebe povin-
nost přepravovat poštovní zásilky. Jeho 
služba místnímu obyvatelstvu skončila 
nehodou se selským povozem. Autobus 
byl natolik poškozený, že nebylo ve fi-
nančních možnostech Teodora Kostky 
v dopravě pokračovat. Jeho nástupcem 
se stal na stejné trati Karel Carbol z Mo-
rávky.

Po uplynutí deseti let se do autobuso-
vé dopravy zapojil další občan Raškovic 
- Jan Fiala, rovněž původně řidič nákladní 
dopravy ve firmě Kirchhof. Ten zahájil 
provoz na lince Frýdek – Staré Město – 
Skalice – Raškovice, později s prodlou-
žením na Visalaje. U svého domu č. 238 
postavil i garáže, současně v nich funguje 
autoservis.

Autobusové stanoviště obou uvede-
ných linek bylo u hostince „Pod lipou“, 
později hotel Pícha. Zde také fungovala 
první benzínová pumpa v širokém okolí. 
Po jejím zániku zřídil Jan Fiala benzinové 
čerpadlo u svého domu.       

                            
Kronikáři: Anežka a Jiří Nitrovi
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blahopřání našemu významnému rodákovi 
Dne 11. listopadu 

2020 oslavil profesor 
RNDr. Richard Pastorek, 
CSc, významné životní 
výročí - 80. narozeniny. 
U této příležitosti mu 
přejeme především pev-
né zdraví, neutuchající 
chuť k další vědecké prá-
ci v následujících letech, 
spokojený rodinný život. 
Na našeho rodáka mů-
žeme být právem hrdi, 
což potvrzujeme těmito 
skutečnostmi. Na kate-
dře anorganické chemie 
Palackého univerzity 
v Olomouci vědecky 
a pedagogicky působil 
56 let, z toho 17 let stál 
v jejím čele. Aktivně pra-
coval ve vědecké radě 
univerzity, od roku 1978 byl členem České 
společnosti chemické. Vychoval celou řadu 
generací studentů především výukou obec-
né chemie. Je autorem řady odborných 
publikací v daném oboru. Za dlouholetou 
úspěšnou činnost na Palackého univerzitě 
získal v roce 1990 stříbrnou medaili, o de-
set let později zlatou. V roce 2009 oceni-
la Česká společnost chemická  profesora 
Richarda Pastorka udělením Hanušovy 
medaile. V loňském roce mu byla přizná-

na práva emeritního profesora ( profeso-
ra ve výslužbě ). Do paměti raškovických 
občanů se profesor Pastorek zapsal svým 
značným podílem na práci Tradiční mluva 
Pobeskydí, spolu s Antonínem Zemanem 
je autorem Historie fotbalu v Raškovicích, 
s PhDr. PaedDr. Václavem Průchou sepsa-
li publikaci Sakrální památky obce a vlas-
tivědné pojednání Mohelnice, řeka obcí 
Krásná a Raškovice.

Obec Raškovice

Písmácké práce J. l. Mikoláše

Svatomikulášská tradice v Pobeskydí
V Pobeskydí se až dodnes v neztenčené 

míře udržely staré zvyky svatomikulášské. 
Mikuláš chodí teprve v neděli, anebo ve svá-

tek Panny Marie (8.-12.) spolu s matičkou 
nakládat hodným dětem. Chodí za stmívání. 
Svůj příchod dává ohlašovat zvoněním skrz 



15

                      www.raskovice.cz                 12/2020

anděla, anebo své ministranty. Někdy přijíž-
dí až do světnice na koni, krásném bělouši. 
Čerti, doprovázejíce Mikuláše musejí pěkně 
zůstat za dveřmi, jsou jenom na nehodné 
dítky, jež se nechtějí modlit a rodiče nepo-
slouchají. Tam za dveřmi chřastí na řetězech, 
jimiž je anděl drží. Anděl vchází s Mikulášem 
a matičkou do světnice. Mikuláš dává křes-
ťanské pozdravení, táže se rodičů mají-li po-
slušné hodné děti. Ty musejí říkat modlitby 
,,Otčenáš“, ,,Zdrávas“ a ,,Věřím“. Pak musejí 
odpovídat na otázky kolik je bohů. Stalo se 
jednou, že se chlapec přeslechnul a rozuměl 
kolik mají bobů, a vykřikl radostí, že ,,plnou 
slamjánku na peci…“

Když dítky obstojí v modlitbě a odpově-
dích, obdrží dárky. Nejdříve věci potřebné 
od obuvi, rukavice, beranici, punčochy, pak 
školní potřeby: pera, tužky, aby se pilně učily, 

a na konec hračky i pamlsky, vlašské ořechy, 
jablka, fíky, svatojánský chléb. Chlapci perní-
kového koně, děvčata ,,lalky“ (panenky). Tak 
chodí po návsi sv. Mikuláš stavení od stavení.

Na odchodnou rozháže anděl po světnici 
bonbony a lískové oříšky. Sv. Mikuláš dá ještě 
rodičům březový prut, jako výstrahu a při-
pomínku dětem, aby byly vždy poslušné.

Čert, kdy jen může snaží se dostati do 
světnice a když jinak nemůže aspoň přes 
otevřené dveře hodí na děti hrst bobů. Běda 
těm dětem, na které musí Mikuláš zavolat 
čerta. Jde s něho strach a hrůza.

Někdy chodí Matička sama, jindy společ-
ně s Mikulášem. Kam nemohou již dojít, to 
jest na odlehlá místa a samoty, tam přilétají 
až v noci a nakládají dětem za okno nebo 
pod záhlávek, na němž děti spávají, do uz-
líčku dárky.

Svatý Mikuláš spouští se vždy po zlatém žebříku 
u poutního chrámu ve Frýdku.

O jarmarku před svým svátkem, ve Frýdku nakupuje dárky. Chodí za ním rodi-
čové jej poprosit, aby k nim také zavítal.

Zvyk chodění sv. Mikuláše s čertem po našich vesnicích dostal se do Slezska 
v době baroka z Itálie a Španělska. Předtím nadílely ve slovanských krajích pouze 
Matičky, v nichž se prý tají obřad bohyně Mařeny.

PeČení MikuláŠSkéHo Zboží.

Dodnes pekou pekaři, pernikáři, preclíkáři a cukráři mikulášského zboží. Dove-
dené jsou výrobky precličkářů, různé tvary, zvířátek z těsta vyrobených, pernikáři 
biskupy, panenky a jiné zboží, to všechno k nadílce a k radosti dítek i dospělých.

PranoStika lidoVá k SV. MikuláŠi

Není nijak obzvlášť bohatá. Stejně jako ve východních slovanských krajích, jest 
i v Pobeskydí znám dvojí Mikuláš: jarní 9. května, a zimní 6. prosince. Praví se, 
stejně jako u Rusů: Mikuláš podzimní honí koně na dvůr a Mikuláš jarní na zvůr. 
Nebo: Jiří s nůší a Mikuláš s vozem.

Jiří spící a Mikuláš s mostem.
Co sv. Michal (29. -10.) zokuje (zamrzne), to sv. Mikuláš rozkuje. 

Barbora zavaří, Sáva zasolí, Mikuláš skuje.
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ovoce co lék
Rozumní a zkušení lidé vážili a váží 

si ovoce a cenili je jako důležitou složku 
lidské stravy. Jen nerozumní a otupělí ci-
tem i chuti pokládali ovoce za bezcennou 
bezvlivnou ,,fapaninu“ potažmo též co 
pamlsek.

Ovoce používalo se jako příkrmu, hlav-
ně k pokrmům masitým, používá se jej 
nyní i jako pokrmu samotného, ba co víc 
jako lahůdky, neboť z každého ovoce dá se 
udělat mnoho chutných pokrmů a nápojů, 
které tělo lidské osvěžují, sílí, živí i léčí.

Již naši předkové znaly léčivou a výživ-
nou sílu ovoce jako pokrmu přirozeného, 
které se nám samo sebou nabízí a zane-
chali nám mnoho cenných zkušených způ-
sobů a poznatku, kterak lze ovoce užíti na 
tělesné neduhy a nemoce. Že jsme těmito 
poznatky pohrdli, je naše vina. Však pří-
rodní věda lékařská počíná si všímat více 
ovoce a používá jej při léčení nemocných 
již v hojné míře s dobrým účinkem a vý-
sledkem.

Lučebně zjištěno jaké látky ovoce ob-
sahuje. Tak hrušně a jablka obsahují 1% 
popela (nerostných živných látek), 1% bíl-
kovin (dusíkaté látky výživné), 12% uhlo-
hydrátu (škrob, cukr), 2% buničiny a 84% 
vody. A jiné ovoce obsahuje zase více těch 
a méně oněch, ale každé obsahuje látky 
výživné jako železo, fosfor, natron, škrob, 
vápno cukr, a jiné důležité látky k tvoření 
krve, kosti a vůbec tělu potřebné. Ovoce 
blahodárně pak působí pak na zažíva-
cí ústroje a podporuje trávení. Že voda 
v ovoci jest největším procentem obsažená 
jest právě to, co činí ovoce ovocem, jest 
občerstvujícím v době letní! Toho u jiných 
výživnějších rostlin postrádáme a tudíž je 
ani ve stavu surovém nemůžeme jísti, tak 
jako ovoce. Kromě toho má ovoce i tu vý-
bornou vlastnost, že se dá i pro dobu zimní 

uchovati a to buď sušené, konservované, 
aneb některé druhy i svěží, hlavně jablka 
i hrušně, které do nové sklizně vydrží.

Co léčiva používalo se nejvíce jablek 
a višní v různých způsobech dle povahy 
choroby. Sušené višně pomáhaly proti 
průjmu, namočené čistém lihu mírní i léčí 
zápal a sílí i čistí žaludek. Jablka smaže-
né s máslem přikládají se na různé rány, 
namoženiny, opuchliny. Švestky sušené 
vaří se se semínkem k vypuzení škrkavek 
u malých dětí. Odvar se švestek tiší bolest 
hlavy, atd. atd,

Tolik z lidového léčení ovocem. Všimně-
me si však blíže jednotlivých druhů, jich 
živných a léčivých látek a proti kterým ne-
mocem slouží co hojící prostředek.

Jablko
Z nejznámnějších a nejoblíbenějších dru-

hů ovoce jest jablko. Svou nakyslou chutí 
tiší žízeň a povzbuzuje účinně pohyb střev. 
Ze živin obsahuje i cukr, škrob, natron, fo-
sfor a železo – kyselina jablečná rozpouští 
proto železo – slouží jimi ústroji tělesnému 
velice k výrobě tepla, kosti a krve.

Syrových používá se při náchylnosti 
k zácpě, při krevnatosti. Kyselé jablka však 
nesvědčí lidem trpícím křečmi. Vařené pů-
sobí dobře proti pálení žáhy a proti močo-
vým a žlučovým kamínkům, které vyluhuji. 
Oslazené cukrem za syrova účinkují při 
chorobách plicních.

V Anglii se z jablečné kyseliny vyrábějí 
pastilky proti kašli, zahlenění a některým 
druhům plicního katarhu.

Sladkokyselá jablka použitá před spán-
kem napomáhají ke klidnému spánku 
a vlivně účinkují na činnost cév, nervů, 
mozku, hlasu i hrtanu. U dětí zase pojí-
daná na noc napomáhají k vyhánění škr-
kavek. Šťáva jablečná s čajem na noc pitá 
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podporuje pocení, čistí krev. Ti, kteří trpí 
žaludeční nemocí, dobře učiní, když ka-
ždodenně z čerstvých jablek šťávu vysají 
a takto vysátou dužinu odhodí. Rozetřené 
jablko hojí a chrání rány.

HruŠeň
Hrušky obsahují cukr a vápno ve větší 

míře než jiné ovoce a proto mají býti hojně 
používány, zejména chudokrevnými dětmi 
a těmi, které trpí slábnutím kostí a srdečný-
mi chorobami. Více než kterékoliv jiné ovo-
ce podporuje vyměšování moče. Sušené 
podporují činnost mozku a bystří rozum.

ŠVeStkY
Jsou rovněž výživné a obsahují hojnost 

cukru, zvláště dobře dozrálé. Učinkují na 
činnost střev. Sušené působí proti běhav-
ce. Pálí se z nich slivovice, která slouží za 
obklad proti horečce a proti bolení hlavy.

ořecHY
Ať už to jsou ořechy vlašské, lískové 

či mandle a jiné, obsahují v sobě nervo-
vý tuk. Mají býti hojně a pravidelně po-
užívány nervosními osobami, neboť sílí 
nervy a podporují činnost mozku. Lísko-
vé z nich jsou nejvýživnější. Kdo hojně 
ořechy používá, dosahuje bělosti pleti 
a zvláště kojící matky mají je hojně jísti, 
neboť tím novorozeňata neobyčejně sílí. 
Ořechy sílí cevy i svaly. Nezralé vlašské 
ořechy nakrájené a namočené v čistém 
lihu s cukrem a citronovou šťávou jsou 
dobré ,,cholerové“ kapky proti bolení 
břicha – žirce. (Listí z vlašských ořechů 
zahání blechy z lůžek.

broSkeV a Meruňka
Tyto zapuzují křeče a koltuna (skřítek), 

povzbuzují stěny střev a plíce, působí účin-
ně na činnost jater a vyměšování žluči. 
Zvlášť cennou lěčivinou jsou jejich slupky

rYbíZ
Ovoce za čerstva neb šťáva doporuču-

jese proti žízni v nemoci, horkosti, bolení 
hlavy, závrati, mdlobám, tlukotu srdce, zá-
cpě, žloutence, močovému kameni a škr-
kavkám. Zkrátka a dobře má se hojně jísti 
a předejde se naznačeným chorobám.

JaHoda – JaHodník
Jahod užívá se při chorobě ledvin, pís-

ku a kamení, při srdeční nemoci. Čistí 
krev a náchylní k žloutence mají denně 
je jísti. Rozmačkané s cukrem zapuzují 
skrvny a vyrážky na těle, tlumí zápach 
v ústech. Vyhánějí škrkavky, jsou-li su-
šené. Jeden žejdlík denně mají jich jich 
použíti ti, kteří trpí jaterními nemocemi. 
Nasbírané před sv. Janem účinkují proti 
pálení žáhy. 

Jahodník = sušené listí, jest výborným 
lékem proti průjmu, úplavici a krvotoku. 
Na venkově pije se odvar z jahodníku 
společně s mlékem a známý to čaj pod 
jménem ,,jahodinka“

třeŠeň a ViŠeň
Třešně a višně chovají v sobě mnoho 

kyseliny jablečné, jablečnan vápenatý, 
cukr, pektin, gumu, pokožka obsahuje 
vosk, tanin a jádro psotninu, které se 
však bez lékařského předpisu používat 
nemá! Černé třešně obsahují více cukru 
před jinými. Ti, kteří trpí dnou, musí po-
užívat hojně třešní, neboť tyto mají vliv 
na moč, kterou činí alkalickou. Oni, kteří 
trpí směstnáním krve v břišních cévách, 
musí rovněž používat hojně třešní. Z višní 
připravuje se syrub, kterého se s vodou 
používá k ochlazení a osvěžení a které 
se pak používá proti kolice a nemocech 
ledvinových. Třešně používají se za sy-
rova, zavařené a upotřebují se na různé 
pokrmy a nápoje: moučníky, torty, likéry, 
šťávy a vína. Jakož i sušené.
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Dobrovolný svazek obcí Region Slez-
ská brána získal z OP Zaměstnanost dota-
ci na projekt Komunikační nástroje, stra-
tegické dokumenty a pasporty pro potře-
by měst a obcí Regionu Slezská Brána. 
Základními pořizovanými výstupy této 
aktivity bude Strategický plán DSO Regi-
on Slezská brána na období 2021–2025, 
Komunikační strategie Regionu Slezská 
brána a jeho obcí pro období 2021–2025 
a Komunitní plán rozvoje 

V rámci našich měst a obcí dojde ko-
nečně i k sjednocení úrovně rozvojových 
dokumentů pro lepší plánování společné-
ho rozvoje a umožní správně identifikovat 
aktuální potřeby nejen sociálních služeb 
v jednotlivých obcích, aby se tak účinně 
naplánovala spolupráce obcí DSO nejen 
při zavádění nových služeb, ale i při účel-
ném, efektivním a zároveň hospodárném 
využívání těch dosavadních.

Aktivitami projektu bude rovněž mož-
nost pořízení pasportů majetku měst 
a obcí: pasporty veřejného osvětlení, 
hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto 
odborné dokumenty budou praktickými 
podklady pro správu majetku obcí, umož-
ní rychlý přehled i snadnější plánování 
oprav a údržby. Obce a města si v rámci 
projektu pořídí mobilní rozhlas a moder-
nizují obecní webové stránky. 

Projekt přinese rovněž nemalou úspo-
ru finančních prostředků městských 
a obecních rozpočtů, neboť pořízení 
těchto dokumentů je hrazeno z dotač-
ních fondů EU.  

Doba realizace projektu je od 1. 7. 
2020 do 30. 6. 2022. 

Přejme projektu nejen dobrý start, ale 
i hladký průběh a úspěšné dosažení všech 
plánovaných cílů!

Petr Baďura, předseda DSO RSB

region Slezská brána 

oStružina
Požívá se jí s cukrem proti kašli, vyli-

sovaná šťáva s cukrem přidaná do čaje 
mírní kašel.

Nezralé a usušené působí proti průjmu. 
Odvaru natě a listí užívá se za kloktadlo při 
bolení krku, zánětu mandlí. Odvar z koře-
ne žene na moč a pročisťuje krev.

Šťávou z ostružin natírá se kůže proti 
různým vyrážkám vzniklým z ostrosti krve. 
Ostružinové listí smíchané s jahodovým a li-
povým květem nahrazuje mnohý čínský čaj.

Malina
Listí svařené žene na moč, odvaru z kvě-

tu malinového používá se proti zastavení 
čmýry. Šťáva vytlačená s cukrem a vodou 
za zimna jest výborným nápojem v horečce. 
Šťáva s cukrem smíchaná a svařená upo-

třebuje se do čaju, který se pije pro pocení 
a proti zachlazení. Podobně blahodárně 
léčivě účinkuje i borůvka a brusinky, jak listí, 
bobule, tak i šťáva a odvar z nich.

Ze všeho jmenovaného ovoce připra-
vují se šťávy, vína, výtažky, pastilky, mar-
melády, zmrzliny atd., kterých se používá 
jednak jako nápoje, pokrmu neb příkrmu, 
jednak i jako důležitého léku. Avšak pojí-
dané za syrova, působí léčivě již tím, že 
svými léčivými vlastnostmi a živinami tlu-
mí v zárodku vznik nemocí težších. Proto 
mělo by se používání ovoce zvýšit a jeho 
léčivá síla sobecniti, neboť matka Příroda 
dala nám tak mnoho dobrého, užitečného, 
že jest jen na nás, abychom to zužitkovali 
rozumně a účelně.

Martin Mikoláš
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Skutečnou krásu podzimu vnímá 
v dnešní době jen málo lidí. Společnost 

jako by se více a více uzavírala do pohodlí 
svých domovů, schovávajíc se nejen před 
nepříznivým počasím, které podzim často 
přináší. Díky tomu, že u nás v Jasánku 
trávíme většinu dní v roce venku, nám 
kouzla tohoto třetího ročního období zů-
stávají neukryta. Období, které začíná 
vyvážením světla a tmy a připomíná nám 
všudypřítomnou pomíjivost. A tak s dět-
mi dennodenně všemi smysly vnímáme, 
jak se příroda po bouřlivém jaru a létu 
poklidně ukládá ke spánku. Překrásně 
zbarvené spadané listí nás vyzývá k do-
vádění, skákání, hrabání, kdy si smějící 
se v zápalu hry plně užíváme přítomného 
okamžiku.

Ale začněme po pořádku. V září se 
vrátka Jasánku opět otevřela do další-
ho školkového roku. Přivítali jsme nové 
kamarády a tak se naše řady rozšířily 
především o 3leté parťáky. Kromě toho, 
že jsme za uplynulé dva měsíce zvládli 
prozkoumat, mimo jiné, říši mravenců, 
motýlů, hub, naučili se nové písničky a to 
dokonce i v angličtině, jsme také pod-

Podzimní pozdravení z lesního klubu Jasánek 
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nikli několik výletů po okolních farmách. 
Děti tak na vlastní oči obdivovaly ruční 
práci při vyřezávání soch ze dřeva, mohli 
si pohladit vietnamské prasátko a také 
jsme s úžasem pozorovali puštíka, který 
se zabydlel v dutině velkého stromu. Při 
návštěvě malé farmy na Morávce jsme 
viděli, jak se dojí kravičky, jak se vyrábí 
máslo, korbáčiky a jiné mléčné dobroty. 
Také jsme se pomazlili s 9člennou partou 
malých štěňátek briarda. A tím naše akti-
vity zdaleka nekončí. 

Neustále zvelebujeme prostory Jasánku. 
V rámci projektu Státního fondu Životního 
prostředí jsme od začátku léta pořídili celo-
roční týpí, vyvýšené záhony, kompostova-
telnou toaletu, kubíkovou nádrž na vodu, 
průvodce přírodou, podsedáky, materiál 
do hmatového chodníku, zahradnické ná-

činí a nové dřevěné stoly a lavice. V plánu 
ještě máme nové dřevěné oplocení a na jaře 
do Jasánku přibude vrbová stavba, vodní 
prvek, bylinková spirála a pódium. Těšíme 
se z toho jak s úžasnou partou dětí, rodičů 
a průvodců tvoříme v krásném prostředí 
v Krásné místo kde je nám všem dobře 
a kde v náručí přírody poznáváme okolní 
svět i sami sebe.  

Za námi je již i Dušičkové rozjímání 
a na dveře klepe advent. S tím, jak se pří-
roda chystá k zimnímu spánku plánuje 
i Jasánek zvolnit a zimu přečká v tříden-
ním provozu pondělí až středa. Na jaře 
s přílivem nových dětí zahájíme tradiční 
4 denní docházku. 

Mgr. Dagmar Mojžíšková,  
PhDr. Lenka Kučerová
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Rok 2019 náš Klub seniorů zdárně za-
vršil tím, že  30. prosince si akční senioři 
a nebylo jich málo, vyjeli na Zlatník a pak 
přes Muroňku  došli až na Visalaje, kde 
v příjemném prostředí místního hotelu  
strávili část předsilvestrovského odpo-
ledne. 

Pro rok 2020 jsme naplánovali celou 
řadu akcí, z nichž některé jsou seniory 
velmi oblíbené, což dokazuje velká účast 
členů Klubu. Nejinak tomu bylo i první 
dva měsíce  letošního roku, kdy jsme ab-
solvovali dvě turistické vycházky - první 
do Janovic a druhá  pak byla do Skalice 
a  Starého Města.  Vyzkoušeli jsme si  ba-
zén ve Frýdlantě n.O. a znovu  zahájili  
bowlingové turnaje v herně U kříže ve 
F-M.  Opět jsme se scházeli v  kulturním 
středisku  na „zábavném odpoledni“.

Měsíc březen  začal hezky  –  kulturním 
odpolednem  s programem,  pohoště-
ním  a malým dárkem  pro ženy  –  to 
vše v sále  hotelu Trávný.  Pak už  další  
plánované  akce v  důsledku vyhlášení  
opatření proti šíření  coronaviru  se buď 

rušily  anebo v  lepším  případě  odkláda-
ly.   Po rozvolnění  opatření se nám  ještě 
podařil uskutečnit  naplánovaný  zájezd 
do Hradce Králové a do  Zoologické za-
hrady v Ostravě.  V měsíci září jsme si  
ještě  vyrazili na  houbařskou vycházku na 
Visalaje  s cílem Morávka - Bebek. 

V současné  době  je již  skoro  jisté, 
že se do  konce  roku  už  žádné hromad-
né akce v uzavřených prostorách  konat 
nebudou. 

V programu Klubu zůstanou jen indi-
viduální předvánoční návštěvy seniorů 
starších osmdesáti let, jak bylo zvykem 
i v předchozích létech. A závěr roku 2020 
by nebyl ten pravý, kdyby se neabsolvo-
vala již tradiční trasa Zlatník – Visalaje 
a pevně věřím,  že se to povede.

Děkuji  tímto  starostovi obce a obecní-
mu zastupitelstvu  za poskytnutí  finanč-
ního  příspěvku  na  omezenou  činnost 
našeho Klubu. Poděkování  si zaslouží i ti 
senioři, kteří se na programu v letošním 
roce obětavě podíleli.                                                                                                                                     

Dybová Marie, předsedkyně klubu

klub seniorů v raškovicích informuje

PodZiMní radoVánkY
aneb žiVot V naŠeM doMoVĚ 

Počasí nám ještě chvilku přálo a tak 
jsme uspořádali kuželkový turnaj. Jelikož 
nemáme ruské kuželky, byli jsme nuceni 
improvizovat s PET lahvemi a nafouknu-
tým balónem…

domov se zvláštním režimem 
raškovice– adámkova vila 
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Společně se podílíme na pečení dob-
rot a přípravy svačinek. U toho si užijeme 
hodně zábavy, která je v těchto chvílích, 
když nás nemohou navštívit rodinní pří-
slušníci, velmi potřebná…

Také se Vám chceme pochlubit, co všechno jsme si v našem Domově vypěstovali…
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Nastal podzimní čas, a tak podzimní výzdoba nemůže chybět. Zdobíme, co se dá…

Nekrmíme jen sebe, ale i ptáčky. Tímto bychom chtěli poprosit všechny, kteří by 
nám chtěli vyrobit anebo darovat ptačí budky, ať jich máme plný strom před naším 
Domovem. Děkujeme…
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Rádi bychom Vám chtěli ukázat naší no-
vou jídelnu a zároveň společenskou míst-
nost, která slouží pro naše společné akti-
vity a setkávání. Aby tato místnost mohla 
vzniknout, musela se paní ředitelka a její 
kolegyně přestěhovat do mobilního dom-
ku, který stojí na naší zahradě.

V tuto chvílí je spuštěn projekt Ježíškova vnoučata. Snažíme se u našich klientů zjistit, 
co by si  letos přáli najít pod stromečkem. Jejich přání jsou postupně vkládána do 
systému a 16. 11. 2020 se Ježíškova vnoučata otevřou případným dárcům…  
Za necelý měsíc začíná období Adventu. I my se pomalu chystáme na vánoční výz-
dobu, abychom si atmosféru vánočních svátků náležitě užili…

oZnáMení

Dovolte, abychom Vás informovali o změ-
nách týkajících se změny statutu společ-
nosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o. 
K 31. 12. 2020 zaniká registrovaná soci-
ální služba Domov se zvláštním režimem 
provozovaná společností DELPHINUS 
DELPHIS s.r.o. a nahrazuje ji nová regis-
trovaná sociální služba, která bude pro-
vozována pod názvem Adámkova vila, 
Domov se zvláštním režimem, z. ú. (za-
psaný ústav) s účinností od 01. 01. 2021.

Důvodem je navázání užší spolupráce 
s obcemi Dobrá, Dobratice, Krásná, 
Morávka, Nošovice, Pražmo a Raškovice 
a následný vstup do krajské sítě. Podpora 
obcí a krajské sítě je velmi významná pro 
rozvoj pobytové sociální služby Domov 
se zvláštním režimem. Díky této spolu-
práci občané výše jmenovaných obcí 
získávají prioritní umístění v pobytové 
registrované sociální službě Domov se 
zvláštním režimem a související základní 
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krajské ředitelství Policie Čr informuje

sociální poradentství, které s touto služ-
bou úzce souvisí.
Do konce roku 2020 bude docházet ke 
změně podaných žádostí do pořadníku 
pobytové služby Domov se zvláštním 
režimem provozované pod společnos-
tí DELPHINUS DELPHIS s.r.o.  Klienti, 
kterých se tato změna v pořadníku bude 
týkat, budou osloveni sociální pracovnicí, 
která pomůže s veškerými formalitami 
tak, aby byla žádost řádně zaevidovaná 
pod novou společnost Adámkova vila, 
Domov se zvláštním režimem, z.ú. 
Přechod na zapsaný ústav neovlivní chod 
již provozovaného domova a klienti již 
umístění v Domově se zvláštním reži-
mem nepocítí žádnou provozní změnu. 
Administrativní úkony budou probíhat 
v průběhu měsíce listopadu a prosince 
2020. Vyčkejte na kontaktování ze strany 
sociální pracovnice.

Změnu statutu vnímáme velmi pozitivně. 
Jednání se starosty, starostkami a zastu-
piteli obcí, směřované k pomoci svým 
občanům v nouzi, je totiž velkým krokem 
kupředu. 

Kontaktní osoby Adámkova vila, Domov 
se zvláštním režimem, z. ú.

Lenka Janečková, ředitelka domova,
reditel@adamkovavila.cz,
tel. 730 820 129

Bc. Radka Pechová Černohorská,
sociální pracovnice,
socialní@adamkovavila.cz,
tel. 724 379 168

Přeji Vám hodně sil v této nelehké době

S pozdravem

Lenka Janečková 
ředitelka Domova se zvláštním režimem

„nebuďte neViditelní…“

Aktuální roční období sebou 
nyní přináší i pozdní rozední-
vání či brzké stmívání, dále tak 
související povětrnostní vlivy 
– mlhu, hustý déšť či sněžení. 
Moravskoslezští preventisté 
spolu s dopravními policisty 
a krajským koordinátorem BE-
SIPu započali opětovně apelo-
vat na nejzranitelnější účastní-
ky silničního provozu – chodce 
i cyklisty – aby nepodceňovali 
tuto skutečnost a dbali na svou 
viditelnost.
Preventivní akce s názvem 
„Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 
zahájena například v Ostravě (Hrabůvce) 

či na Bruntálsku. Preventisté 
spolu s kolegy z dopravní služ-
by však do terénu vyráží celý 
týden a zejména chodcům při-
pomínají základní zásady bez-
pečného pohybu na silnicích 
v době snížené viditelnosti. 
Následný den (6. října 2020) 
preventisté s dopravními po-
licisty zamířili za zranitelnými 
účastníky silničního provozu 
opět na Ostravsko, ale i na 
Krnovsko, Třinecko či do Ko-
přivnice. S preventisty se však 
chodci setkali či setkají též na 

Karvinsku či Opavsku. Díky užití retrore-
flexního prvku může řidič zaregistrovat 
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chodce až na vzdále-
nost 200 metrů. Je-li 
však chodec oblečen do 
tmavého ošacení, řidič 
jej spatří na vzdálenost 
až desetkrát menší (cca 
20 metrů). Reflexní prv-
ky je vhodné umístit na 
pohyblivé části těla, nej-
lépe na kotník či zápěstí 
(případně obě místa), 
vždy na stranu směrem 
do vozovky tak, aby prv-
ky byly viditelné a díky 
nim se stal viditelným 
i chodec. 
Dětem je vhodné opat-
řit oblečení s reflexními 
doplňky, reflexní mate-
riál by měl být i součástí školních brašen 
či batohů. Zejména mladší školáci mohou 
být méně soustředění, někteří ještě ne-
umí předvídat a odhadovat vzdálenost. 
Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní 
a řidič měl vůbec možnost včas zarea-
govat. Dopravní výuce nejmenších ško-
láků se preventisté věnují permanentně 
prostřednictvím přednášek a besed, za 
všechny lze připomenout projekty na-
příklad Zebra se za Tebe nerozhlédne, 
Policejní pohádky či Markétina dopravní 
výchova.

Někteří starší školáci 
zas při pohybu v sil-
ničním provozu užívají 
sluchátka a poslouchají 
hudbu. Tato skutečnost 
pak může komplikovat 
orientaci v kritické do-
pravní situaci, opět je 
vhodné, aby „nebyli 
neviditelní“ a řidič měl 
šanci reagovat. Ohro-
ženou skupinou jsou 
však také senioři. Jejich 
pohyblivost může být 
limitována, stejně jako 
zrak či sluch. Orienta-
ce seniora v silničním 
provozu tak může být 
svízelnější. 

Nejen zmíněné nejohroženější skupiny 
při preventivní akci „Nebuďte neviditel-
ní“ policisté při preventivní akci oslovili 
a věnovali jim reflexní pásky. Některým 
chodcům vysvětlili vhodné umístění re-
flexního předmětu, neboť jej lidé umístili 
nesprávně a v tmavém oblečení byli sku-
tečně obtížně viditelní. 
Sníženou viditelnost definuje zákon jako 
situaci, kdy účastníci provozu na pozem-
ních komunikacích dostatečně zřetelně 
nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata 
nebo předměty na pozemní komunika-
ci, například od soumraku do svítání, za 
mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tune-
lu. Zákon také ukládá povinnost chodcům, 
pohybují-li se mimo obec za snížené vidi-
telnosti po krajnici nebo po okraji vozov-
ky v místě, které není osvětleno veřejným 
osvětlením, mít na sobě prvky z retrore-
flexního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. 

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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cHarita FrÝdek-MíStek

Dobrý den, 
stejně jako na jaře i teď 
opět spouštíme naši lin-
ku pomoci. Rádi zajistí-
me nákupy, rozvoz léků, 
psychologickou pomoc, 
poradenství v oblasti so-
ciálních dávek apod. va-
šim občanům, kteří zůstali 
v dnešní nelehké situaci 
sami nebo v karanténě.
Rozvoz budou zajišťovat 
naši terénní pracovníci, 
kteří samozřejmě budou 
vybaveni ochrannými po-
můckami.

Přeji hezký zbytek dne 
a pevné zdraví

Mgr. Jana Opluštilová, 
PR manager

Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450, 738 01 

Frýdek-Místek
www.charitafm.cz 

informace společnosti ČePS, a.s.
Dobrý den, 

dovolujeme si Vás informovat, že za-
čátkem roku 2021 spouští společnost 
ČEPS nový Vyjadřovací portál. Po jeho 
spuštění již nebudeme přijímat žádosti 
zaslané e-mailem či poštou. K podání 
žádosti o vyjádření k existenci sítí, žá-
dosti o stanovisko do řízení nebo žádosti 
o souhlas s činností v ochranném pásmu 

bude sloužit pouze webová podatelna 
Vyjadřovacího portálu ČEPS. 

Webový portál: www.ceps.cz, případ-
né doplňující informace zasílejte na adre-
su: ceps@ceps.cz

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
e-mail: ceps@ceps.cz, web: www.ceps.cz
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Sportovní rubrika

ZkuSte to S JÓgou 1 
cesta ke štěstí
„Jóga je věda a umění, 
jak poznat sám sebe, jak 
dosáhnout tělesné a du-
ševní rovnováhy – těles-
ného a duševního zdraví, 
jak žít v souladu se sebou 
i s okolním světem.“
Nacházíme se v jednad-
vacátém století. Člověk 
urazil od svých začátků 
velmi dlouhou cestu. Kde 
jsou doby, kdy objevil oheň 
a podrobil si jej. Dnes vlastní nejmoder-
nější techniku, dotýká se hvězd, zná tajem-
ství oceánů. Denně se se setkává s tolika 
„zázraky“, že je pokládá za zcela normální 
a běžné. Už jej vůbec nevzrušuje barevný 
televizor, videorekordér, auto, nebo kos-
mická družice. Říká si Pán tvorstva. Ale 
– je šťastný?
Každé ráno ho potkáváme, když spěchá 
do práce. Je obézní, šedožlutý, shrbený, 
s unavenými rysy v obličeji, s nervózní-
mi pohyby. Choroby psychosomatického 
původu způsobují den ze dne větší škody. 
Žaludeční neuróza, vředy žaludku či dva-
nácterníku, infarkt myokardu, mozkové 
a cévní choroby se u něj objevují ve stále 
mladším věku.  
Při této neutěšené bilanci se nemůžeme 
dost obdivovat lidem, kteří kdysi dávno, 
před tisíciletími, hledali a nalézali odpo-
vědna otázky trápící člověka dneška. Za-
čínáme se zajímat o nauky Indie, Egypta 
nebo Číny a shledáváme s překvapením, 
že moderní věda nám začíná říkat svým 
vědeckým způsoben totéž, co dávno zapo-
menutí lidé tlumočili slovy odpovídajícími 

jejich době. Jak poznat sám 
sebe, získat tělesnou a du-
ševní rovnováhu, tělesné 
a duševní zdraví, jak žít 
v míru se sebou a s celým 
světem, jak najít celoživot-
ní štěstí. 
Na výše uvedené a ještě 
další, našla odpověď jóga, 
která také přispěla do celo-
světové klenotnice kultury 
a civilizace.  Dlouhou dobu 
byl tento klenot v zapo-

mnění. Dnes dochází k jeho renesanci.
Jóga zahrnuje celou škálu technik, které 
jsou pro nás velmi prospěšné a nelze je 
všechny publikovat v denním tisku. Ně-
které lze naučit pouze přímým kontaktem 
s učitelem a pro jiné by bylo potřeba hod-
ně prostoru, přičemž ne každý čtenář je 
ochoten číst o tom, jak si udržet zdraví 
a prodloužit život. A v této, dnes začínající 
rubrice “Zkuste to s jógou“, vám pouze 
chceme v několika příští ch týdnech ukázat 
možný začátek cesty za poklady, které jsou 
uloženy v tajemné komnatě, na jejím kon-
ci. Možná, že Vás ta cesta zaujme natolik, 
že začnete sami přemýšlet, jak dále – pak 
jsme dosáhli cíle, který jsme si předsevzali. 
Ale i tehdy, když si naši rubriku jen pře-
čtete a snad někdy něco z toho, co nám 
nabídneme, vyzkoušíte, i to bude možno 
považovat za úspěch. Třeba se někdy poz-
ději přece rozhodnete tu cestu nastoupit, 
a třeba nás i doženete. 
Tak tedy za týden opět na s hledanou 
u rubriky „Zkuste to s jógou“. ( je zveřej-
něno i na webu www.raskovice.cz).

Škola jógy Karakal, Lenka Ježová
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teniS
Tenisový oddíl ve sportovním are-
álu ukončil letní tenisovou sezonu 
obou venkovních antukových kur-
tů, kde probíhaly tréninky mládeže, zápasy 
krajské soutěže smíšených družstev a čtyři 
turnaje jednotlivců Severomoravského teni-

sového svazu (SmTS) ve věkových 
kategoriích minitenisu (6-7 let), ba-
bytenisu (8-9 let) a mladšího žactva 

(10-12 let). Aktuální mládežnická členská 
základna našeho tenisového oddílu čítá 
celkem 30 dětí ve věku 5 – 13 let.

Družstvo mladšího žactva při porážce na kurtech v Raškovicích s Vítkovicemi 4:5 na zá-
pasy dne 21.6.2020. Zleva: Šebestová Lucie, Laníková Adéla, Mach Viktor, Rusňák Adam, 
Klanica Jakub, Jurga Šimon (TJ Sokol Pražmo-Raškovice), Holoubek Ondřej, Lapuník 
Šimon, Šiler Filip, Husárik Robert, Hájková Laura a Lapuník Adam (SK Vítkovice Ridera).

Utkání smíšených babytenisových družstev s TK Bílovec v Raškovicích dne 28.6.2020. 
Konečný výsledek 5:5 na zápasy. Zleva: Moravec Adam, Dömény Alex, Vykoukal Vilém, 
Ruprechtová Izabela, Šebesta Jan (TJ Sokol Pražmo-Raškovice), Segeťová Anežka, Chle-
bovská Elen, Komárová Nikola a Richter Jonáš (TK Bílovec).

Obec Raškovice Obec Pražmo
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Vk raŠkoVice z.s. (volejbal, aSPV)
ČinnoSt Vk raŠkoVice Po PráZdninácH

SeZÓna 2020/2021  

Na novou sezónu, kdy jsme 
věřili, že budeme moci zase 
všichni sportovat a posilovat 
sportem svou imunitu, jsme se 
poctivě připravovali od srpna. Měli jsme 
před sebou odložené Mistrovství republiky 
mladších žáků a mladších žákyň, přípravný 
turnaj mladších žákyň v Přerově a přihlá-
šené okresní a krajské soutěže v podstatě 
ve všech kategoriích. Bohužel se situace 
ohledně Covid-19 vyvinula tak, jak všichni 
víte, že nejen veškeré sportování v rámci 
klubů je opět od 12.10. zakázáno ☹. Pozi-
tivní v této době, kdy píši tento příspěvek, 
je, že se situace začíná trochu zlepšovat a že 
je umožněno, ikdyž za přísných hygienic-
kých podmínek, chodit do práce alespoň 

profesionálním sportovcům. 
Věřím, že brzy bude umožněno 
sportovat také nám amatérům 
v rámci registrovaných klubů a že 
budou spuštěny také soutěže, kte-

ré organizují okresní a krajské svazy. 

V krátkém období, kdy nám bylo 
umožněno trénovat a hrát soutěžní 
utkání se nám však podařilo:

1) zúčastnit se 1. kola MČR mladších žá-
kyň a díky úžasnému nasazení hráček 
a trenérů také postoupit do finále mezi 
24 nejlepších družstev v ČR

2) zúčastnit se přípravného turnaje 
mladších žákyň v Přerově

3) uskutečnit na volejbalových kurtech 
nábor nových dětí

Turnaj jednotlivců mladších 
žáků konaný v areálu TJ Sokol 
Pražmo-Raškovice ve dnech 
29.-30.8.2020 ovládli Eliška 
Polochová (TK Slavia Orlová) 
a Alexej Buba (TK Havířov) ve 
dvouhrách, dvojice Kalavská Karin (Opa-
va) – Kohoutková Samantha (Prostějov) 
a Palacký Jakub (Nový Jičín) - Smolík Da-
vid (Frýdlant n. O.) ve čtyřhrách. Nejlepší 
z našich tenistů Rusňák Adam vypadl ve 
čtvrtfinále.

Turnaj babytenistů konaný ve dnech 
26.-27.9.2020 vyhrála Štramberská Tere-
za (TK Na Dolině) a Cecava Patrick (TK 
Tennispoint FM). Domácí tenisté Dömény 
Alex, Šebesta Jan, Moravec Adam a Vy-
koukal Vilém skončili v pořadí na 6., 7., 
8. a 9. místě.

Minitenistů dorazilo v pondě-
lí 28.9.2020 i přes nepřízeň počasí do 

Raškovic nejvíc. Vyhrál Chylík 
David z Brna. Nejlepší dívkou na 
celkově pátém místě byla Vycho-
dilová Tereza (TC Ostrava Nová 
Ves). Z domácího oddílu skon-
čil na 8. místě Šebesta Jan a na 

16. Suszka Šimon.
Mládežnických turnajů jednotlivců or-

ganizovaných tenisovým oddílem v Raš-
kovicích se v létě zúčastnilo celkem 53 te-
nistů z různých částí regionu i mimo něj.

Závěrem nám dovolte poděkovat 
všem, kteří jakkoli přispěli v roce 2020 
k činnosti celé organizace, a to jak ma-
teriálně, finančním příspěvkem, tak i tre-
nérským přínosem, sportovním výkonem, 
organizačně či jako rozhodčí nebo funk-
cionář.
Sportu zdar, tenisu zvlášť.

tenisový oddíl
TJ Sokol Pražmo-Raškovice
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My jsme byli zařazeni do skupiny, která se hrála v Bílovci. I když nebylo příliš 
času na trénování, na kvalifikaci jsme odjeli plní odhodlání a bojovností v sestavě: 
babulíková aňa (2007), babulíková ema (2007), Václavková kája (2008), bon-
ková Stelinka (2009), bonková emča (2008), blahutová Simča (2007, kapitán-

ka), Hlisnikovská lída (2007), ožanová Vendy 
(2008), Pánková lotka (2008), Peterová naty 
(2007) a novotná bára (2010). S děvčaty odjeli 
do Bílovce trenéři Vašek (1998) a Honza (1995) 
Sonnkovi. Na turnaji jsme patřili k nejmladším 
týmům včetně trenérů 

Ve skupině na nás čekaly celky: Sk kometa Pra-
ha b, ŠSk bílovec, tJ lanškroun, tJ lokomotiva 
Fosfa břeclav, uP olomouc, tJ Sokol bedřichov. 

4) zahájit krajskou soutěž juniorek a ka-
detek

5) odehrát kvalifikace krajského přeboru 
mladších a starších žákyň

6) odehrát kvalifikace krajského přeboru 
mladších a starších žáků

7) odehrát několik utkání okresního pře-
boru mužů a žen

8) uspořádat pro členy VK turnaj trojic 
spojený se zakončením sezóny na an-
tukových volejbalových kurtech

5. - 6. 9. 2020 MiStroVStVí rePublikY MladŠícH žákYň 
– 1. kolo V bíloVci

Na Mistrovství ČR mladších žákyň (dat. narození 1.1.2007 a mladší) se přihlásilo 
celkem 51 družstev, které byly rozděleny do 7 skupin. Jednotlivé skupiny se hrály na 
různých místech po celé ČR. 

Výsledky jednotlivých utkání:

 Břeclav - VK Raškovice 1:2
Raškovice - Kometa B 2:0
Lanškroun - Raškovice 2:0 
Raškovice - Bílovec 2:0
Bedřichov - Raškovice 2:0
Raškovice - Olomouc 2:0
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3. místo ve skupině nám zajistilo postup do Finále mezi 24 nejlepších družstev 
z celé Čr, což je největší úspěch v hostorii raškovického volejbalu mládeže.

26. - 28. 9. 2020 MiStroVStVí rePublikY MladŠícH žákYň
 – Finále V krnoVĚ

Uskutečnění finále Mistrovství republiky 
mladších žákyň předcházelo mnoho ne-
jistoty ohledně stoupajících případů one-
mocnění Covid-19. I když byly za určitých 
podmínek zahájeny všechny soutěže nové 
sezóny, padaly názory toto finále s účas-
tí 24 týmů z celé ČR zrušit. Pořadatelé 
v Krnově v čele s Martinem Kopečkem 
měli však již vše zajištěné, od ubytová-
ní, stravování a tělocvičen na několika 
místech v Krnově tak, aby nedocházelo 
k velkémi shromažďování osob. Za velmi 
přísných hygienických platných podmínek 
pro pořádání hromadných akcí se finále 
nakonec uskutečnilo. Hrálo se na třech 
místech, vše bylo perfektně zorganizo-
vané a děvčata tak nepřišla o vyvrcholení 
sezóny, na které se všechny týmy těšily.

a Jak JSMe doPadli?

Už to, že jsme se probojovali do finále 
mezi volejbalové kluby zvučných jmen, 
bylo pro nás úspěchem. Viděli jsme krás-
ný volejbal a volejbalové dovedosti těch 
nejlepších hráček, pro které je volejbal již 
v tomto věku hlavní náplní svého volného 
času. Naše děvčata ve skupině potrápila 
pozdější vícemistryně z Tábora 0:2, 17:25, 
15:25.Ve vyrovnaném utkání s družstvem 
ze Svitav ukázaly svou bojovnost a oba 
sety prohrály až v koncovkách 0:2, 24:26, 
21:25. Zkušenosti jsme získavali s týmy 
Orion Praha (0:2, 18:25, 9:25) a Roztoky 
(0:2, 20:25, 19:25). Po vyhraném utkání 
nad VO Slezská Orlice 2:0, 25:9, 25.12 
a prohře s družstvem Červený Kostelec 
0:2, 11:25, 18:25, jsme se potkali ve sku-
pině o umístění na 19.-24. místě s druž-
stvem TJ Sokol Frýdek-Místek, které jsme 
bohužel v tie-breaku již s velkou únavou 
prohráli 1:2, 19:25, 25:19, 9:15. Zústalo 
tak na nás celkové 20. místo, ale za neza-
pomenutelný třídenní volejbalový zážitek 
naplněn přátelstvím, radostí, ale i smut-
kem, vzájemné komunikace a pomoci 
v těžkých chvilkách to stálo za to.  
V Krnově děvčata odehrála během tří dnů 
celkem 7 náročných utkání, ve kterých si 

konečná tabulka: Počet bodů Počet vítězství
1. Lanškroun  14  5
2. Bedřichov  10  3
3. Vk raškovice  8  3 
4. Břeclav  8  2
5. UP Olomouc  3  1
6. Bílovec  2  1
7. Kometa B   2  0
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12. 9. - 13. 9. 2020 PříPraVnÝ turnaJ MladŠícH žákYň V PřeroVĚ

Tradiční turnaj mladších žákyň, který se 
koná vždy na konci sezóny, tj. v květnu, 
byl tentokrát přeložen na začátek sezóny 
nové, a tudíž se jej mohly zúčastnit hráčky 
– mladší žákyně s dat. narození 1.1.2008 
a mladší, tedy kategorie mladších žákyň 
sezóny 2020/2021. Tento turnaj jsme tedy 
pojaly jako přípravu hráček, které by měly 
nastupovat v krajském přeboru mladších 
žákyň právě této sezóny. Do Přerova tedy 
odjely hráčky, které ještě šestkový volejbal 
nehrály a měly jen malé zkušenosti s barev-
ným minivolejbalem. I přesto se nám poda-
řilo uhrát na turnaji pěkná utkání naplněná 

radostí ze hry a získáváním zkušeností 
se velkým volejbalem. Během dvou dnů 
děvčata odehrála celkem 8 utkání, z toho 
4 výhry a 4 prohry, což nám zajistilo celko-
vé 6. místo z 9 zúčastněných týmů.

Sestava: Kája Václavková, Stelka Bonko-
vá, Ema Bonková, Naty Peterová, Vendy 
Ožanová, Lotka Pánková, Verča Opatr-
ná, Anička Hosnédlová, Naty Dvořáková 
a Elen Malyšková

trenéři: Šárka Sonnková, Honza Sonnek

opravdu neodpočinula. Se svou trenér-
kou Šárkou Sonnkovou odjela děvčata do 
Krnova v sobotu 26.9. společně s druž-
stvem TJ Sokol Frýdek-Místek, který nám 
v rámci dobrých vztahů nabídl společnou 
cestu ve svém autobuse. Zpět jsme se 
vraceli v pondělí 28.9. opět autobusem 
s TJ Sokol Frýdek-Místek a auty s rodiči.

Sestava: Lída Hlisnikovská, Vendy Oža-
nová, Simča Blahutová, Veonika Opatr-
ná, Kája Václavková, Ema Bonková, Stela 
Bonková, Aňa Babulíková, Bára Novotná. 
Naše družstvo v Krnově po celou dobu 
podporovali a trenérce pomáhali také 
Lucie a Honza Sonnkovi.

Výsledky s VK Raškovice
a konečná tabulka 

1. Znojmo  2:0 (25:13, 25:18)
2. Vyškov  2:1 (25:21, 24:26, 15:9)
3. Štoky  2:0 (25:10, 25:17)
4. Český Krumlov 2:0 (25:14, 25:22)
5. Nové Veselí  0:2 (22:25, 20:25)
6. Vk raškovice 
7. Přerov A   0:2 (18:25, 21:25)
8. TJ S. Frýdek-Místek 0:2 (7:25, 21:25)
9. Přerov B   0:2 (15:25, 23:25)
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7. 9. 2020 nábor dĚtí na VoleJbaloVÝcH kurtecH

Společně s trenérkami Markétou Muro-
ňovou a Věrkou Kurečkovou si děti vy-
zkoušely, co by je v případě přihlášení 
do VK na trénincích čekalo, jak by takový 
trénink vypadal, zjistili, co se učí v 1. třídě 
a co v 5. třídě. Při náboru byl nápomo-
cen také Honza Sonnek a Petra Novotná. 
Na základě náboru se do klubu přihlásilo 
dalších 12 nových dětí a my věříme, že až 

tento, pro každého nepříjemný čas plný 
nákaz Coviem-19 a s ním spojených záka-
zů a omezení pomine, že se opět se všemi 
budeme znovu potkávat.
Do volejbalového klubu bude samozřej-
mě možné se přihlásit během celé sezóny 
2020/2021 a to dle telefonické domluvy 
se Šárkou Sonnkovou, mobil: 732 241 173. 

19. 9. 2020 turnaJ troJic Pro ČlenY Vk raŠkoVice
– o PoHárek MiloŠe MinkSe

Na počest našeho dlouholetého hráče, 
svého času také předsedy oddílu volej-
balu a našeho kamaráda Miloše Minkse, 
který bohužel zemřel příliš mlád ve svých 
52 letech dne 21.10. 2018, jsme obnovili 
tradiční podzimní turnaj trojic. V letošním 
roce jsme se na kurtech opět sešli, aby-
chom zavzpomínali a zároveň protáhli svá 
těla na klasické antuce. Na tuto akci jsou 
zváni také bývalí hráči a hráčky, kteří ne-
jsou v našem klubu v současnosti aktivní 

z důvodů zdravotních, pracovních, rodi-
čovských nebo změny bydliště. 

roZPiS tréninkoVÝcH Hodin V raŠkoVické Hale 
– říJen 2020-duben 2021

Pondělí 15.00-16.30  

Mladší přípravka 1.-3. třída 
– trenérky: M. Muroňová, V. Kurečková, 
P. Novotná 
– pohybové a sportovní hry zaměřené na 
barevný žlutý a oranžový minivolejbal

Pondělí 15.00-16.30,
čtvrtek 15.30-17.00

Starší přípravka 4.- 5. třída
– trenéři: Š. Sonnková (holky),
   J. Sonnek (kluci)
- začátky individuálních herních volejba-
lových činností
- pohybové a sportovní hry zaměřené na 
barevná červený a zelený minivolejbal

Pondělí 16.30-18.00,
čtvrtek 17.00-18.30 

Mladší a starší žákyně 6.- 8.třída
– trenérky: Š. Sonnková, E. Blahutová 
-rozvoj herních činností, systémy hry troj-
kového, modrého barevného minivolejba-
lu a šestkového volejbalu, 

Mladší a starší žáci 6.- 8.třída 
– trenéři: S. Novotný, V. Sonnek
– rozvoj herních činností, systémy hry troj-
kového, modrého barevného minivolejba-
lu a šestkového volejbalu

Pondělí 17.00-18.30, čtvrtek 17.30-19.00 
kadetky + juniorky 15-19 let 
– trenéři: J. Sonnek, V. Hlisnikovský
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VÝSledkY odeHranÝcH utkání V ZaHáJenÝcH SoutĚžícH SeZÓnY 
2020/2021

kraJSkÝ Přebor MladŠícH žákŮ 
(hráči nar. 1.1.2008 a mladší)

Sestava: Rostislav Andrle, Jakub Klanica, 
Roman Koloničný, Matěj Kohut, Stanislav 
Novotný, Jan Popelka, Adam Rusňák, Da-
niel Strnadel, Pavel Hřivňák, Miroslav 
Noga, Matěj Rojíček

Do soutěže je přihlášeno celkem 15 druž-
stev. Soutěž byla zahájena kvalifikací 20.9., 
kdy družstva byla dle umístění v předchozí 
sezóně rozdělena do tří skupin. Bohužel 
již tato kvalifikace byla poznamenána 
karanténami a onemocněním Covid-19 
a některá družstva se bohužel k utkání 

nedostavila. Většina mladších žáků získá-
vá teprve zkušenosti s šestkovým volej-
balem, avšak máme v týmu také zkušené 
hráče Daniela, Rosťu, Romana a Standu, 
kteří pravidelně nastupovali vloni v krajksé 
i okresní soutěži šestek.

kraJSkÝ Přebor StarŠícH žákŮ (HráČi nar. 1.1.2006 a MladŠí)

Sestava: Rostislav Andrle, Dominik Doro-
ciak, Tomáš Garba, Roman Koloničný, Ma-
těj Kohut, Stanislav Novotný, Jan Popelka, 
Adam Rusňák, Daniel Strnadel.
Do soutěže je přihlášeno celkem 
20 družstev. Soutěž byla zahájena 
kvalifikací 26.9., kdy družstva byla dle 
umístění v předchozí sezóně rozdělena 
do čtyř skupin. Náš tým tvoří převážně 
mladší žáci, avšak naše opory Dominik 

Pondělí 18.30 – 20.00
kadeti + muži – trenér: Z. Sonnek

Pondělí 18.00-19.30
ženy

Pátek 17.30-20.00
Mistrovská utkání okresního přeboru 
mládeže, mužů a žen

26. 9. 2020 kvalifikace – hala raškovice 

Výsledky skupiny B
1 SK Kojetín 2016, z.s. 4 4 0 0 0 8:0 200:54  12
2 SVK Nový Jičín A  4 3 0 0 1 6:2 182:94  9
3 Vk raškovice z.s. 4 2 0 0 2 4:4 166:100 6
4 Vam Havířov, z.s. 3 0 0 0 3 0:6 0:150  0
5 Vam Olomouc, z.s. 3 0 0 0 3 0:6 0:150  0



37

                      www.raskovice.cz                 12/2020

a Tomáš, kteří jsou členy výběru krajské 
volejbalové akademie, spolu s Matějem 

a Danielem, nám zaručují, že se budeme 
pohybovat v přední části tabulky.

kraJSkÝ Přebor MladŠícH žákYň (HráČkY nar. 1.1.2008 a MladŠí)

Sestava: Ema Bonková, Stela Bonková, 
Natálie Dvořáková, Tereza Glajcová, 
Anna Hosnédlová, Elen Malyšková, Bára 
Novotná, Veronika Opatrná, Vendula 
Ožanová, Šarlota Pánková, Adéla Sýko-
rová
Do soutěže je přihlášeno celkem 15 druž-
stev. Soutěž byla zahájena kvalifikací 
3.10. 2020, kdy družstva byla dle umís-
tění v předchozí sezóně rozdělena do 
tří skupin. Našim děvčatům se podařil 
skvělý začátek, kdy všechny utkání vy-
hrála a umístila se tak na 1. místě. Jako 
obhájkyně 1. místa v krajském přeboru 

2019/2020 máme tak nakročeno k velmi 
pěknému výsledku i v této sezóně.

kraJSkÝ Přebor StarŠícH žákYň (HráČkY nar. 1.1.2006 a MladŠí)

Sestava: Anna Babulíková, Ema Babulí-
ková, Simona Blahutová, Ema Bonková, 
Ludmila Hlisnikovská, Klára Klanicová, 
Veronika Opatrná, Vendula Ožanová, 
Šarlota Pánková, Natálie Peterová, Anna 
Václavková, Karolína Václavková

Do soutěže je přihlášeno celkem 25 druž-
stev. Soutěž byla zahájena kvalifikací 4.10., 
kdy družstva byla dle umístění v před-
chozí sezóně rozdělena do čtyř skupin. 
Po roční přestávce máme opět dostatek 
hráček na krajský přebor starších žákyň. 

20. 9. 2020 kvalifikace – hala raškovice 

Výsledky skupiny a

1 Red Frýdlant n/O, z.s. 4 3 1 0 0 8:1 211:128 11
2 Volejbalový spolek Ostrava A  4 2 1 0 1 6:3 180:149 8
3 Vk raškovice z.s. 4 2 0 2 0 6:4 210:174 8
4 Green Volley Fr.-Místek B  4 1 0 0 3 2:6 137:170 3
5 Blue Volley Ostrava A 4 0 0 0 4 0:8 83:200 0

Výsledky skupiny a

1 Vk raškovice z.s. 4 3 1 0 0 8:1 206:130 11
2 Happy Sport Opava, z.s. 4 3 0 1 0 7:2 199:112 10
3 TJ Frenštát pod Radhoštěm A  4 2 0 0 2 4:4 150:169 6
4 SVK Nový Jičín B  4 1 0 0 3 2:6 127:189 3
5 VK Polanka nad Odrou, z.s. 4 0 0 0 4 0:8 118:200 0
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kraJSkÝ Přebor kadetek (HráČkY 
nar. 1.1.2004 a MladŠí)

Sestava: Vendula Andrlová, Adéla Blahu-
tová, Simona Blahutová, Eliška Bednářo-
vá, Veronika Hostačná, Pavlína Hyrníko-
vá, Adéla Kozlová, Karolína Popelková, 
Tereza Smítalová, Vanessa Strašilová, 
Anna Václavková
Do soutěže je přihlášeno celkem 16 druž-
stev rozdělených do 2 skupin. Vítězové 
skupin sehrají 2x dvojutkání o postup do 
ligy kadetek. Naše kadetky majá za se-
bou 3 kola, ve kterých zvítězily ve všech 
utkáních. Bohužel týmy, které se v tabulce 

dostaly před nás mají o 1 kolo navíc, tudíž 
získaly více bodů. Cílem v sezóně je umís-
tění na medailových pozicích.

Ve skupině jsme sehrály vyrovnaná utkání 
s Opavou a Frnštátem, bohužel v závě-
rech utkání byly oba týmy lepší a my jsme 
se tak v kvalifikaci dostaly až na 4. místo. 
V dalších kolech se budeme snažit o co 
nejlepší celkové umístění v první polovině 
tabulky.

Výsledky skupiny d
1 SVK Nový Jičín 5 5 0 0 0 10:0 250:131 15
2 Happy Sport Opava 5 4 0 0 1 8:2 238:146 12
3 TJ Frenštát pod Radhoštěm 5 2 1 0 2 6:5 233:166  8
4 Vk raškovice 5 2 0 1 2 5:6 222:185 7
5 VKB Frýdlant nad Ostravicí 5 1 0 0 4 2:8 135:200 3
6 TJ Hlučín B 5 0 0 0 5 0:10 0:250 0

Výsledky utkání:
19. 9. 2020 SVK  Nový Jičín – VK Raškovice   0:3 (-12,-9,-19), 0:3 (-9,-18,-13)
26. 9. 2020 VK Beskydy Frýdlant n/O – VK Raškovice 0:3 (-14,-9,-22), 0:3 (-13,-13,-21)
3. 10. 2020 VK Raškovice – TJ Ostrava C     3:0 (17,21,20), 3:2 (24, -25,-21,7,10)

tabulka k 11.10.2020
1 TJ Sokol Frýdek - Místek B  8 8 0 0 0 24:4 688:491 24
2 TJ Ostrava 8 6 0 1 1 20:8 641:508 19
3 Vk raškovice z.s. 6 5 1 0 0 18:2 487:324 17
4 TJ Sokol Stará Bělá, z.s. 6 3 1 0 2 13:8 466:438 11
5 KV Kopřivnice 8 2 1 1 4 14:18 630:686 9
6 TJ ODRY, z.s. 8 2 0 1 5 11:20 646:694 7
7 SVK Nový Jičín 8 0 1 1 6 5:23 503:659 3
8 VK Beskydy Frýdlant n.O. 8 0 0 0 8 2:24 380:641 0
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kraJSkÝ Přebor Juniorek (HráČ-
kY nar. 1.1. 2001 a MladŠí)

Sestava: Vendula Andrlová, Adéla Bla-
hutová, Simona Blahutová, Alžběta Hlis-
nikovská, Pavlína Hyrníková, Markéta 
Krbečková (hostování z TJ Sokol F-M), 
Adéla Kozlová, Kristýna Mojžíšková 
(hostování z TJ Sokol F-M), Karolína Po-
pelková, Nikol Rusňáková, Tereza Smíta-
lová, Vanessa Strašilová
Do soutěže je přihlášeno celkem 10 druž-
stev hrajících ve skupině každý s každým 
2x dvojutkání. Vítěz postupuje do ligy 
juniorek. Máme velmi mladé družstvo, 

proto cílem bude umístění v přední části 
tabulky a získávání zkušeností do násle-
dující sezóny.

okreSní Přebor žen

Sestava: Eva Blahutová, Jana Cieslarová, 
Pavlína Bražinová, Tereza Bruncková, 
Olga Dömény, Magdaléna Galuszková, 
Barbora Ivánková, Veronika Jerglíková, 
Soňa Jerglíková, Věra Kurečková, Šárka 
Sonnková
V soutěži se potkáváme s týmy, které do-
nedávna tvořily základ krajského přeboru 
II. Třídy. Hrajeme hlavně pro radost, kte-
rou nám přináší vyhraná utkání. 

Výsledky utkání:

20.9. 2020 VO Slezská Orlice – Vk raškovice  3:1 (20,16,-26,20), 0:3 (-17,-23,-21)
4.10. 2020 VAM Havířov – Vk raškovice  1:3 (-16,21,-26,-14), 0:3 (-24,-22,-20)
11.10. 2020 Vk raškovice – VK Karviná  1:3 (23,-11,-12,-17), 0:3 (-17,-21,-16)

tabulka k 11. 10. 2020

1 VK Polanka nad Odrou, z.s. 6 4 2 0 0 18:4 521:412 16
2 TJ Ostrava 6 4 0 2 0 16:6 516:392 14
3 VK Karviná, z.s. 4 4 0 0 0 12:1 323:195 12
4 KV Kopřivnice, z.s. 6 4 0 0 2 12:9 475:419  12
5 Vk raškovice z.s. 6 3 0 0 3 11:10 453:482 9
6 TJ Třineckých železáren 4 2 0 0 2 6:6 241:228 6
7 VK Beskydy Frýdlant n. O. 6 1 1 0 4 8:14 411:502 5
8 VO Slezská Orlice, z.s. 2 1 0 0 1 3:4 162:159 3
9 VAM Havířov, z.s. 6 0 0 1 5 3:18 391:501 1
10 TJ Sokol Poruba 6 0 0 0 6 1:18 269:472 0
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okreSní Přebor MužŮ

Sestava muži a: Jiří Biolek, Vojtěch Bo-
hačík, Martin carbol, Aleš Kolář, Stanislav 
Novotný, David Prokop, Dalibor Rajnoch, 
Radek Skotnica, Marek Stříž, Jakub Šprla, 
Matěj Šprla
Sestava muži b: Marek Cigoš (hostování 

z Red Volley FnO), Dominik Dorociak,  
Tomáš Garba, Jiří Glajc, Vojtěch Hlisnikov-
ský, Radim Matěj (hostování z Red Volley 
FnO), Jan Sonnek, Martin sonnek, Václav 
Sonnek, Zbyněk Sonnek, Daniel Strnadel, 
Thomas Tsitzas, Martin Šebesta

okreSní SoutĚže Mládeže 

v trojkovém, čtverkovém a šestkovém vo-
lejbale nebyly z důvodů platných krizových 
opatření zahájeny. Taktéž nebyl ze stejné-
ho důvodu uspořádán žádný turnaj v ba-
revném minivolejbale pro naše nejmladší. 
Věříme, že se všechny soutěže v této 
sezóně ještě „rozjedou“, že nám bude 
umožněno trénovat a hrát mistrovská 
utkání. Věříme, že zdravým životním 

stylem a sportováním porazíme našeho 
současného celosvětového nepřítele. Pře-
jeme hlavně zdraví a návrat všem lidem 
do „normálního“ způsobu života. Veškeré 
informace o dění VK Raškovice, z.s. mů-
žete najít na www.vkraskovice.cz na so-
ciálních sítích instagram  @vk_raskovice 
a na facebookové stránce @Vkraskovice. 

Za VK Raškovice Šárka Sonnková

Výsledky utkání:

24.9. 2020 Vk raškovice – TJ Sokol Hnojník 3:0 (16,9,16)
1.10. 2020 Kotouč Štramberk – Vk raškovice 3:2 (24,-22,-24,13,10)

tabulka k 11. 10. 2020

1 TJ Třineckých železáren 2 2 0 0 0 6:1 165:110 6
2 Vk raškovice z.s. 2 1 0 1 0 5:3 173:153 4
3 Volejbal Kozlovice, z.s. 2 1 0 0 1 4:4 169:163 3
4 TJ Sokol Palkovice 2 1 0 0 1 4:4 167:187 3
5 TJ Kotouč Štramberk, z.s. 2 0 1 0 1 4:5 203:192 2
6 TJ Sokol Hnojník, z.s. 2 0 0 0 2 0:6 78:150  0

Výsledky utkání:

25.9. 2020 TJ Sokol Mosty u Jabl. – VK Raškovice B 3:1 (21,-23,14,21)
2.10.2020 VK Raškovice B  -SK Metylovice   0:3 (-18,-10-22)

tabulka k 11.10.2020

1 Sportovní klub Metylovice z.s. 3 3 0 0 0 9:0 225:153 9
2 SK Třanovice z.s. 2 2 0 0 0 6:0 150:101 6
3 TJ Sokol Palkovice 2 1 1 0 0 6:3 207:183 5
4 TJ Sokol Mosty u Jablunkova 4 1 0 1 2 5:10 290:340  4
5 TJ Sokol Nýdek, z.s. 3 1 0 0 2 4:6 220:231  3
6 Vk raškovice z.s. b  2 0 0 0 2 1:6 131:173  0
7 TJ Sokol Frýdek - Místek 2 0 0 0 2 0:6 108:150  0
8 Vk raškovice z.s. a  0 0 0 0 0 0:0 0:0  0
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• inZerce • inZerce • inZerce • inZerce • inZerce • inZerce • inZerce •	inZerce •	inZerce •
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?  

Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,  

nebo Vám stromeček uřízneme my. 

Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje  
od 1. 12.  2020 

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK  

cena od 400,- 
 

 

 

 

 

 
 

Najdete nás u domu č. p. 43 
Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend)  

Kontakt: JanCarbol@seznam.cz, nebo 602 741 231 

Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA  
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UHLÍ ? 

  

KOKS ? 

  

BRIKETY ? 
  

  

      

607 
  985 

  579 
  

www.uhli - raskovice.cz 
  

Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ prodávají balená a volně ložená paliva. Dopravu 
zajišťujeme, nabízíme i skládání uhlí dopravníkem až do sklepa. 
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Poradenská činnost 
s občany

JUDr. Marcela Žoričová

tel.: 603 447 219, 
e-mail: zoric@atlas.cz
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Advent přichází 

Začíná období adventu, které je neodmyslitelně spjato s používáním svíček.  Domácnosti jsou 
v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo 
závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok 
v období adventu k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky umístěné 
na adventním věnci. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při 
manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každý adventní 
věnec je určen k zapalování.  

Při pořizování adventního věnce je tedy potřeba zjistit, zda se jedná pouze o dekorativní 
adventní věnec, na kterém se svíčky nezapalují nebo je adventní věnec upraven tak, aby při 
dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace umístěné na 
adventním věnci. Na první pohled se věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím, že 
je svíčka oddělena od chvojí nehořlavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně na 
každý adventní věnec, proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by měl být ke 
každému adventnímu věnci připojen.  

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude adventní věnec se zapálenými svíčkami 
umístěn. Zapálený adventní věnec umístěte na nehořlavou podložku. Rozhodně není vhodné 
umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým 
vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon do 
blízkosti svíčky, do blízkosti sedacích souprav nebo na police a skříně, kde může dojít 
k rychlému rozšíření případného požáru. Dávejte také pozor domácí zvířata nebo děti, které 
mohou při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.  

Zapálené svíčky na adventním věnci stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez 
dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody jako třeba zapomenutí klíčů nebo 
zaseknutému zámku protáhnout na delší dobu, během které se případný požár snadno rozšíří 
na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.   

Oslavy konce roku 
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada 

nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv. 
zábavné pyrotechniky.  

 Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické 
výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji 
obsluhovat a skladovat.  

Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo škodám na 
majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo 
jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý 
materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod 
výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku 
z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství, 
v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití 
pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte 
nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod 
vlivem alkoholu. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme si, že zvířata 
velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes má oproti 
člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk našich domácích 
mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.  

Hasiči
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realiZoVané akce V roce 2020

Projekt

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
V RAŠKOVICÍCH
byl spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je přístavba budovy MŠ Raškovice, díky čemuž došlo k vytvoření dvou nových tříd. Kapacita
MŠ byla navýšena o 44 míst. Nové učebny jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem. Projekt tímto
reagoval na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Už v minulých zpravodajích Raška jsme 
vás informovali o průběhu prací na no-
vém pavilonu mateřské školy, která byla 
spolufinancovaná Evropskou unií. I přes 
problémy s Covid-19 se stavba zkolaudo-
vala v termínu.
Děkuji  firmě THERM, spol. s.r.o., zastou-
pené Ing. Radimem Bartákem, která pro-
váděla stavbu a  Ing. Petru Bezecnému, 
který byl stavebním dozorem investora. 

Projekt

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
V RAŠKOVICÍCH
byl spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je přístavba budovy MŠ Raškovice, díky čemuž došlo k vytvoření dvou nových tříd. Kapacita
MŠ byla navýšena o 44 míst. Nové učebny jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem. Projekt tímto
reagoval na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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