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Očkování proti Covid 19 v ordinaci praktického lékaře
K očkování je potřeba se zaregistrovat 
buď u praktického lékaře nebo v očko-
vacím centru.

Předpokládáme, že začneme očkovat 
v průběhu měsíce března. Vše záleží na 
tom, jak nám z kraje dodají očkovací látky. 

Nejdříve přijdou na řadu pacienti 80 let 
a starší, potom 70 až 80 let.

Kdo bude chtít být očkován u nás v ordi-
naci, nechť se nahlásí na e-mail: sestra.
raskovice@seznam.cz nebo na tel. číslo 
597 457 478. 

Zájemce o očkování zatím nedostane 
konkrétní termín. Potřebujeme vědět 
počty pacientů kvůli objednání vakcín 
a sami termín dodání nevíme.

Pozor, není možné se přihlásit zároveň 
k nám i do očkovacího centra!

Ti, kteří se už sestřičce nahlásili, nemusí 
znovu volat.

Nadále trvá nutnost telefonicky se objed-
nat k jakémukoli lékařskému vyšetření.

MUDr. Lenka Carbolová,  
praktický lékař

Informace o očkování 
v očkovacích centrech

V případě zájmu o očkování v očkovacích 
centrech je nutná registrace na stránkách 
MZČR zde:
https://registrace.mzcr.cz/ a následnou 
rezervaci zde: https://reservatic.com./
ockovani

Podmínky pro registraci jsou:
- osoby starší 70 a 80 let věku
- zdravotníci
- pedagogičtí pracovníci/nepedagogičtí 

zaměstnanci škol a školských zařízení/ 
pečující osoby v dětských skupinách 
(mikrojeslích)/ zaměstnanci v přímé 
péči zajišťující činnost zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc.

Důležité informace k očkovacímu centru 
naleznete zde: http://www.nemfm.cz/pacienti-a
-navstevy/covid-19/ockovani/ockovaci-centrum-dule-
zite-informace-1917cz

Ing. Tomáš Stejskal, MBA.LL.M.,
ředitel nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

na PCR test
na COVID-19?

SAMI SI VYBERTE MÍSTO,

A OBJEDNEJTE SE!

rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/

Prosím, buďte trpěliví, telefonátů je opravdu mnoho.
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

máme konec prvního čtvrtletí roku 
2021 a s ním i příchod jara. Začíná se nám 
probouzet příroda se vším, co k tomu pa-
tří. V zahradách vidíme rozkvetlé sněžen-
ky a petrklíče, stromy mají nalité pupeny, 
kočičky čekají na první včelky, na loukách 
už skotačí letošní jehňata, a ti co mají za-
hrádky, tak i jim začala spousta práce. 
Vrcholem tohoto ročního období jsou 
svátky jara - Velikonoce.

A k nim patří od nepaměti i tradice. 
Pečou se beránci, zdobí se vajíčka, ple-
tou se pomlázky. Ženy a slečny čekají na 
šmigrustníky. Bohužel, stejně jako vloni 
i letos přijdou jenom ti nejbližší, kteří byd-
lí ve společné domácnosti, neboť zákeřný 
Covid nám neumožní se scházet a uctít 
tak tradici jara.

Místo, aby virus ustupoval, zatím ví-
tězí. Z loňských látkových roušek jsme 
přešli na respirátory, pohyb se omezil 
pouze na katastry obcí, žáci a studenti 
se učí z domu.

U těch pracovních profesí, kterým to 
umožňují podmínky, je doporučena prá-
ce z domova. Skoro všichni se musíme 

pravidelně testovat. Senioři a ohrožené 
skupiny, personál nemocnic, integrova-
ný záchranný systém – ti všichni se musí 
očkovat. 

Tady chci znovu poděkovat všem těm, 
kteří se jakkoli podílejí na chodu a obsluž-
nosti naší obce. Děkuji Vám spoluobčané, 
že dodržujete nařízení vlády, a tak chrá-
níte nejen sebe, ale i své blízké. 

I přes tyto problémy obec dále pra-
cuje na projektech, o kterých jsme psali 
v zimní RAŠCE.  

Součásti zpravodaje Raška je mimo 
jiné i rozpočet pro rok 2021, který za-
stupitelstvo obce schválilo na lednovém 
zasedání.

Obec opět nemalou částkou pod-
pořila naše sportovní kluby, organizace 
a spolky, aby mohly, byť v omezeném sta-
vu, fungovat. O tom, jak využívají finanční 
prostředky vás pravidelně informují ve 
svých příspěvcích. 

Na závěr Vám všem chci popřát pevné 
zdraví, spoustu slunečných dnů a krásné 
prožití velikonočních svátků.

Jiří Blahuta, 
starosta

Bělostná zima je krásná, ale smutná, 
o to víc se těšíme na jaro plné života, 
mládí a krásy. 

Přeji Vám, milí spoluobčané, radostné 
Velikonoce.

PhDr. PaedDr. Václav Průcha
místostarosta
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Počet obyvatel Obce Raškovice k  31.12.2020

rok 2020 muži ženy celkem

Narození 12 10 22

Přistěhování 43 31 74

55 41 96

Úmrtí 15 17   32

Odstěhování 11 20 31

26 37 63

Počet obyvatel k 1.1.2020 …………………………… 1.940 + 3 cizinci s trvalým pobytem
Počet obyvatel k 31.12.2020 ……………………….. 1.973 + 3 cizinci s trvalým pobytem

Jana Lepíková

ROZPOČET NA ROK 2020
OBEC RAŠKOVICE

PŘÍJMY
Paragraf Třída Popis Kč

1 Daňové příjmy 26 213 000
2 Nedaňové příjmy 3 596 016
3 Kapitálové příjmy 40 000
4 Přijaté transfery 18 791 211

48 640 227

VÝDAJE
Paragraf Třída Popis Kč
1014 5 Ozdravování hosp. zvířat (toulaví psi, útulky) 25 000
1019 5 Ostatní zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 87 000
1032 5 Podpora ostatních produkčních činností 5 000
1037 5 Celospolečenské funkce lesů 50 000

2141 5 Vnitřní obchod - restaurace Obecník 32 510
2141 6 Vnitřní obchod - restaurace Obecník 29 000 000
2212 5 Silnice a místní komunikace 638 500
2212 6 Silnice a místní komunikace 13 500 000
2219 5 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 44 100
2219 6 Chodníky, parkoviště, odstavné plochy 15 000 000
2292 5 Dopravní obslužnost 215 000
2310 5 Pitná voda 3 200
2310 6 Pitná voda 750 000
2321 5 Odvádění a čištění odpadních vod 1 000 000
2321 6 Odvádění a čištění odpadních vod 220 000

3111 5 Mateřská škola 20 000
3113 5 Základní škola 4 628 000

3239 5 Záležitosti zájmového vzdělávání 209 000
3314 5 Knihovna 560 000
3314 6 Knihovna 20 000 000
3316 5 Vydavatelská činnost 150 000
3319 5 Kultura - památník 251 500
3326 5 Místní památky 30 000
3329 5 Ost.záležitosti ochrany památek 200 000
3392 5 Kulturní středisko 101 100
3392 6 Kulturní středisko 2 000 000
3399 5 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 524 500

3412 5 Sportovní zařízení v majetku obce-víceúčelová sportovní hala 1 838 100
3412 6 Sportovní zařízení v majetku obce-víceúčelová sportovní hala 7 000 000
3419 5 Ostatní tělovýchovná činnost-TJ, VK, tenis, JUDO,FBC 1 260 000
3421 5 Využití volného času dětí a mládeže-malí hasiči, Military 233 000
3429 5 Ostatní zájmová činnost - Klub důchodců,Rosteme s dětmi 220 000

3511 5 Zdravotní středisko, lékárna 751 400

3612 5 Bytové hospodářství 1 250 000
3612 6 Bytové hospodářství 1 500 000
3631 5 Veřejné osvětlení 500 000
3632 5 Pohřebnictví - hrobová místa Pražmo 60 000
3639 5 Územní rozvoj 10 000
3639 6 Územní rozvoj 200 000

ROZPOČET NA ROK 2021

Příjmy CELKEM
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3721 5 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000
3722 5 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000
3723 5 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad) 1 010 000
3726 5 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (biologický) 100 000
3741 5 Ochrana druhů a stanovišť - dotace ZS Bartošovice 5 000
3745 5 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 2 350 000

4350 5 Domovy pro seniory-Brušperk 10 000
4357 5 Domovy pro osoby se zdrav.postižením a zvl.režimem-Ad.vila 400 000
4359 5 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče-mobilní hospic 40 000
4379 5 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.prevence-charita 10 000

5212 5 Ochrana obyvatelstva 40 000
5512 5 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000 000
5512 6 Požární ochrana - dobrovolná část 21 000 000

6112 5 Zastupitelstvo obce 1 675 000
6171 5 Činnost místní správy 7 942 200

6310 5 Finanční operace 400 000
6399 5 Platby daní a poplatků 600 000
6402 5 Finanční vypořádání minulých let 8 462

141 597 572

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 90 000 000
8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček (-) -20 000 000

SALDO

8115 PŘÍJMY-VÝDAJE (zapojení zůstatku fin.prostředků u roku 2020) -22 957 345

Jiří Blahuta
starosta

Vyvěšeno: 24.02.2021

Sejmuto: trvale

Ev.číslo: 15/2021

FINANCOVÁNÍ

Výdaje CELKEM

V tyto dny zároveň zveřejněno na internetových stránkách www.raskovice.cz/úřední deska.

Rozpočet obce Raškovice byl schválen jako schodkový na 22. zasedání zastupitelstva obce
Raškovice dne 27.1.2021 bod 3/1. 

Do listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě Raškovice, Raškovice 207,
v kanceláři účetní č. 12.
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Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2021

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

z paragrafu 1019 87 000
Český zahrádkářský svaz Raškovice 50 000
Český svaz včelařů Dobrá - dar 2 000
Český svaz včelařů Lubno - dar 5 000
Český svaz včelařů Morávka - dar 30 000

z paragrafu 1037 50 000
Myslivecký spolek Raškovice

z paragrafu 3113 4 598 000
Základní a mateřská škola Raškovice - neinvestiční příspěvek

z paragrafu 3239 209 000
Lenka Kovalová - škola jógy KARAKAL

z paragrafu 3329 200 000
Římskokatolická farnost Skalice - dar 150 000
Římskokatolická farnost Morávka 50 000

z paragrafu 3419 1 260 000
SKP Ostrava - oddíl Judo Raškovice 100 000
TJ Pražmo-Raškovice - fotbal 500 000
VK Raškovice - volejbal 500 000
TJ Sokol Pražmo-Raškovice - tenis 150 000
Demeter-FBC Pražmo - florbal - dar 10 000

z paragrafu 3421 233 000
SDH Raškovice 200 000
Linie radosti - dar 18 000
Military klub SAS Raškovice - dar 15 000

z paragrafu 3429 220 000
Rosteme s dětmi - lesní klub Jasánek 40 000
Klub důchodců Raškovice 180 000

z paragrafu 3632 60 000
Obec Pražmo - hrobová místa

z paragrafu 3741 5 000
Záchranná stanice Bartošovice - dar

z paragrafu 4350 10 000
Domov pro seniory Ondráš, Brušperk - dar

z paragrafu 4357 400 000
Adámkova vila, domov se zvláštním režimem - dar

z paragrafu 4359 40 000
Andělé Stromu života, Nový Jičín - dar 20 000
Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava - dar 10 000
Diakonie Broumov 10 000

z paragrafu 4379 10 000
Charita Český Těšín
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Příloha k rozpočtu obce Raškovice na rok 2021

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění se stanovují závazné ukazatele vůči cizím subjektům.
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Značení popelnic v roce 2021
Pro letošní rok má známka na popelnici tyskysovou barvu a je na ní napsaný 
rok 2021.

Není nutné si známku vyzvedávat, svoz popelnic nebude omezen, do od-
volání budou vyváženy popelnice se starou známkou, novou známku si 
vyzvednete až skončí nouzový stav v ČR.

ODPADY, ODPADY, ODPADY …

Přes letní sezónu od měsíce května do září 2021 
budou popelnicové nádoby vyváženy také v sobotu.

Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu:

• 29. 05. 2021 – sobota (21. týden) • 10. 06. 2021 – čtvrtek (23. týden)

• 26. 06. 2021 – sobota (25. týden) • 08. 07. 2021 – čtvrtek (27. týden)

• 24. 07. 2021 – sobota (29. týden) • 05. 08. 2021 – čtvrtek (31. týden)

• 21. 08. 2021 – sobota (33. týden) • 02. 09. 2021 – čtvrtek (35. týden)

• 18. 09. 2021 – sobota (37. týden)

Od 30. 9. 2021 budou popelnicové nádoby vyváženy zase jen každý lichý týden ve 
čtvrtek.

Sazba a splatnost místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů     

Osoby s trvalým pobytem v obci

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

• splatnost místního poplatku je do 31. 10. 2021

Chataři a chalupáři

• sazba místního poplatku pro majitelé chat a chalup, které slouží k rekreaci je pro 
letošní rok 600,- Kč/chatu/rok

• splatnost je do 30. 4. 2021
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PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ – ODPADY A PSI 
Pro platbu místních poplatků – odpady 
a psi, volte, prosím, bezhotovostní převod 
na účet u KB, č. účtu: 27223781/0100, VS 
vám na požádání sdělíme telefonicky nebo 
e-mailem.

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

Pokud někdo nemá tuto možnost, vyčkej-
te, prosím, na zrušení nouzového stavu 
a karantény.

Uklízíme Raškovice – oslavíme Den Země úklidem naší obce!

V letošním roce uklidíme naši obec 
trošku netradičně. Určitě jste si všimli, že 
společně se zpravodajem jste ve schránce 
našli i pytel na odpady. Letos jsme se při-
hlásili na akci Ukliďme svět a naplánovali 
jsme si úklid v termínu 22. 4. – 25. 4. 
2021.

Žádáme všechny, kteří chtějí naši 
obec aspoň trošku zvelebit, aby v tomto 
období spojili příjemné s užitečným a na 
procházce naší obcí posbírali odpady, 
které se válejí na mezích, v příkopech 
nebo jen tak na cestě. Naplněný pytel 
stáhněte gumičkou a nechejte u některé 
z autobusových zastávek, naši pracovníci 
odpad odvezou na sběrný dvůr.

Děkujeme, že nám pomáháte uklidit 
naši obec.

Martina Taichmanová

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Dovolujeme si upozornit, že splatnost místního poplatku ze psů je 31. 3. 2021.

Sazba poplatku:

• za prvního psa       100,- Kč

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

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

• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,   
kterým je osoba starší 65 let    200,- Kč
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22. 4.-25.4. 

Oslavíme Den Země  
úklidem naší obce! 

 
 
 
 
 
Úklid při 
procházkách. 

 

 

Uklízíme 
Raškovice  

Velkou Lhotu 
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RECYKLACE – MYSLEME NA BUDOUCNOST
O odpovědném přístupu k přírodě ko-

lem nás, ochraně planety Země i o nevy-
tváření zbytečných odpadů už slyšel nebo 
četl snad každý z nás. Dnes a denně na 
nás z médií i sociálních sítí útočí spousty 
článků, fotek a videí ukazujících škody, 
které člověk nerozumným chováním pří-
rodě způsobuje. 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen 
módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvě-
domělého způsobu života. Třídění odpa-
dů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost 
planety i svých dětí, již zcela přirozenou 
součástí života. A nejedná se jen o papír, 
sklo a plasty, které odnášíme do barev-
ných kontejnerů. Vytřídit můžete napří-
klad i textil, kovy a v neposlední řadě také 
elektrozařízení. 

Vysloužilá elektrozařízení patří na 
místo zpětného odběru, jen tak se mohou 
dostat k ekologické recyklaci. Například 
v loňském roce se prostřednictvím spo-
lečnosti EKOLAMP podařilo sebrat a ná-
sledně recyklovat 706 tun vysloužilých 
světelných zdrojů, 587 tun malých elek-
trozařízení a 1586 tun velkého elektra. 

Opětovně se využilo přes 95 % mate-
riálů ze světelných zdrojů a více než 90 % 
materiálů z malých a velkých elektrozaří-
zení. Získané kovy, plasty či sklo slouží 
k další výrobě či jako technický materiál. 
Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc 
zabrání znečištění přírody, ke kterému by 
mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky 
z nerecyklovaných zařízení dostaly do 
půdy, či do podzemních vod. 

Obyvatelé naší obce mohou nefunkč-
ní elektrozařízení zdarma odevzdávat ve 
sběrném dvoře, na obecním úřadě nebo 
v elektro obchodě při nákupu nových. 

Společnost EKOLAMP se od roku 
2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 
2019 se navíc stará o ekologickou likvi-
daci i dalších elektrozařízení. Tuto službu 
nabízí městům a obcím zcela zdarma. 

Nefunkční světelný zdroj či jiné elek-
trozařízení je možné odevzdat k recyklaci 
prostřednictvím více než 4500 sběrných 
míst, která společnost EKOLAMP po celé 
České republice zřídila. Sběrná místa jsou 
vybavena vhodnými sběrnými nádobami, 
ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně 
uložena do doby jejich přepravy k recy-
klaci.

Mapu sběrných míst a více informací 
najdete na www.ekolamp.cz. 
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Loni jsme do sběrných nádob vybrali 53 kg baterií 
Do sběrné nádoby u nás v Raškovicích 

jsme v roce 2020 vytřídili 53 kg použitých 
baterií. Od neziskové společnosti ECO-
BAT, která zajišťuje sběr a recyklaci bate-
rií v České republice, jsme za naši činnost 
obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, 
kteří se do sběru zapojili. I díky vám je 
svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?

Pokud by baterie skončily v běžné po-
pelnici, putovaly by na skládku nebo do 
spalovny. V obou případech by se z nich 
uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých 
kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, 
půdu, podzemní a povrchové vody. Když 
baterie odnesete na sběrná místa, včetně 
toho u nás sběrném dvoře, předcházíte 
těmto škodlivým procesům, které se ne-
gativně podepisují nejen na přírodě, ale 

i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací 
získaným druhotným surovinám šetříme 
nerostné zdroje a nemusíme životní pro-
středí zatěžovat další těžbou. 

Podle statistik společnosti ECOBAT 
ročně v České republice vytřídíme zhru-
ba 45 procent baterií, které se dostanou 
do oběhu. To je necelá polovina. Jde při-
bližně o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že 
kolem 2 100 tun baterií končí neznámo 
kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je 
proto nezbytné, aby lidé vybité baterie 
odnášeli na sběrná místa. Má to velký 
smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace 
jsme schopni ze 100 kilogramů baterií 
získat 65 kilogramů kovonosných surovin, 
které znovu slouží lidem k užitku. 

Například z tužkových baterií získá-
váme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl 
a měď. Z dalších typů baterií také olovo, 
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kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny 
pak využíváme k výrobě nových produk-
tů využitelných například ve stavebnictví, 
dále při výrobě popelnic, okapů, ale tře-
ba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních 
nástrojů. 

Každý máme možnost volby – chovat 
se zodpovědně a dát použitým bateriím 
šanci na „druhý život“, aby nám suroviny 
z nich po recyklaci znovu sloužily, nebo to 
prostě neřešit. My máme jasno – volíme 
zodpovědnost! Jsme rádi, že také touto 
cestou můžeme přispět k ochraně život-
ního prostředí. Z baterií, které byly v loň-
ském roce u nás v Raškovicích vybrány 
bylo recyklací získáno 34 kg kovonosných 
surovin. Každá vytříděná baterie se po-
čítá. Děkujeme, že v tom jedete s námi.

Sběrnou nádobu, do které můžete 
odevzdávat použité baterie, najdete na 
sběrném dvoře.

Věděli jste, že 
recyklací 10 kg 
baterií získáme 
takové množství 
zinku, jaké je po-
třeba k  výrobě 
mosazi pro jeden 
saxofon? Nebo že 
zinek se používá 

v krémech na opru-
zeniny pro citlivé 

dětské zadečky 

Více informací si můžete přečíst 
na www.ecobat.cz nebo na FB 

profilu ECOCHEESE.
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ECOBAT– partner pro zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií.

Sbíráme použité 
baterie

Posíláme je  
na recyklaci

přidejte Se 
k nám!

Chráníme 
přírodu

podporujeme třídění 
a recyklaci baterií
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Místní knihovna se  v sou-
časnosti nachází v prostoru  
Základní školy v Raškovicích. 
Plánovaná stavba  nové, sa-
mostatné budovy knihovny  se 
již konkrétně připravuje a vý-
hledově v nejbližších letech by  
mohla být ve svém prostoru, 
spolu s  Malou galerii  a stálou národopis-
nou expozicí Památník Raškovic.

Rok 2020 byl celospolečensky po-
znamenám pandemii korona viru, což se 
projevilo na celkovém standartním chodu 
knihovny včetně kulturních i vzdělávacích 
aktivit s ní spojených. V rámci celostátních 
protiepidemiologických opatření v sou-
vislosti s onemocněním COVID-19 byl 
provoz knihovny tedy značně omezen. 
Od 17. 3. do 27. 4. 2020 a od 21. 10. do 
22. 11. 2020 byla knihovna uzavřena. Od 
23. 11. 2020 byl provoz umožněn přes 
výdejní okénko a od 18. 12. půjčování 
objednaných knih a jejich vrácení bez-
kontaktně. Konání naplánovaných kultur-
ních i vzdělávacích akcí v podstatě nebylo 
možné.

Místní knihovna Raškovice nabízela 
k 31. 12. 2020 ve svém  výběru   8 436 knih  
a 15 titulů časopisů. V celkovém výběru 
jsou také zvukové a audiovizuální nosi-
če – DVD, CD, s hudebními nahrávkami 
klasických děl, nahrávkami mluveného 
slova klasických literárních děl v podání 
českých umělců či speciální nabídka CD 
s relaxačními technikami k zlepšení psy-
chického i fyzického zdraví.

Stálý knihovní fond byl v roce 2020 
obohacen  410 novými přírůstky knih, 
z finančního rozpočtu obce v hodnotě 

67 154,- Kč. Z tohoto počtu 
bylo v rámci projektu Česká 
knihovna 2020 dodáno  zdar-
ma 30  knih v ceně  7 209,- Kč.

Z oddělení regionálních 
funkcí Městské knihovny ve 
Frýdku-Místku také 3 výměn-
nými soubory knih čítajících  

150 svazků. Tyto soubory jsou  cirku-
lační, v knihovně zůstávají 2 roky a pak 
jsou vráceny. Knihy těchto výměnných 
souborů byly financovány z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. V rámci údrž-
by knihovního fondu bylo v roce 2020 
vyřazeno 189 knih z důvodu zastaralosti 
a opotřebovanosti. 

V roce 2020 navštěvovalo místní 
knihovnu 253 registrovaných čtenářů, 
z toho 74 do 15 let. Návštěvníků knihovny 
i těch, kteří využívali internet v knihovně, 
včetně on-line služeb - virtuálních a také 
kulturních i vzdělávacích akcí bylo cel-
kem 1853. Celkový počet výpůjček knih 
a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře 
byl 4 486. V rámci MVS – meziknihovní 
výpůjční služby byl kladně vyřízen celkem 
1 požadavek.

 Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní ná-
vštěvníky z široké veřejnosti, byla v roce 
2020 možnost použití 2 počítačů k vyu-
žití služeb internetu, psaní, tisku a také 
kopírování. Občanská veřejnost má také 
možnost vyhledávání literatury přes inter-
netové stránky, kde je k dispozici on-line 
katalog celého knihovního fondu nepře-
tržitě, tedy časově nezávisle na provozní 
době knihovny, také na webových strán-
kách obce Raškovice/knihovna a také 
www.knihovna.info  

Výroční  zpráva Místní knihovny Raškovice 
za rok  2020
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Půjčovní doba:  úterý od 8.30 do 12.00 
a od 12.30 do 17.00 hodin, čtvrtek od 
8.30 do 12.00 a od  13.00 do 17.30 hodin.

Součástí knihovny je stálá národo-
pisná expozice historie obce Památník 
Raškovic. 

Výstava  historických dokumentů 
a sbírkových předmětů s ukázkou tradič-
ního bydlení a hospodaření byla z důvo-
du chybějících prostorů po přestěhování 
knihovny v roce 2018 nainstalována na 
zámku v Paskově. Po dohodě se zástupci 
a vedením města byla  výstava Památ-
níku Raškovic součástí jejich výstavního 
programu v roce 2020 a následně bude 
i v roce 2021. Soubor dokumentárních 
fotografií, dokumentů a částečně před-
mětů národopisné sbírky  Památníku Raš-
kovic je umístěná ve vitrínách  vestibulu  
knihovny. 

Kniholympiáda 2020: „Pěšky napříč 
Evropou“ k výročí Jana Amose Komenské-
ho, kterou měla knihovna spolu se školou 
pořádat, se z důvodu celostátních pro-
tiepidemiologických opatření neuskuteč-
nila. Soutěžní klání knihovnických týmů 
dětských oddělení Moravsloslezského 
a Olomouckého kraje je tedy odloženo 
a věříme, že se bude moci v následujícím 
roce 2021 uskutečnit. 

Soutěž pro žáky Základní školy v Raš-
kovicích s historickou tematikou byla 
v roce 2020 rovněž věnována výročí Jana 
Amose Komenského: „Labyrintem světa 
k ráji srdce“ Jan Amos Komenský, 1592-
1670.

Cílem tematické soutěže „Labyrintem 
světa k ráji srdce“ bylo připomenutí i po-
drobnější seznámení s životem a dílem 
Jana Amose Komenského, jehož jubi-
leum jsme si v  roce 2020 připomínali. 
Celkový průběh této soutěže byl ovlivněn 
mimořádnou celostátní situací spojenou 
s pandemii, při které došlo také k uzavření 

škol. Kontakt se tedy nemohl odehrávat 
v plném rozsahu ve školním prostředí, 
a projevilo se to také v účasti žáků či jed-
notlivých tříd v soutěži. 

Rovněž celkové slavnostní vyhodnoce-
ní soutěže s oceněním žáků se vzhledem 
k epidemiologickým opatřením vyhlá-
šeným vládou ČR mohlo uskutečnit až 
koncem  kalendářního roku, a to v jednot-
livých zainteresovaných třídách.

Odpovědi žáků na kvízové otázky byly 
vcelku správné a vyrovnané, některé od-
povědi originální a velmi osobní, zvláště 
ty, které se týkaly jejich vlastního pohledu. 
Děti preferují v rámci důležitých věcí pro 
život: přátelství - kamarádství, hezké vzta-
hy, rodinu, zdraví, klid, mír ve světě. Např. 
odpověď na otázku Jak by sis přál, aby 
se na světě žilo: „aby na světě byla čistá 
voda, aby na světě bylo hodně stromů, 
aby se lidi chovali slušně a svět byl bez 
válek“, „V míru a bez viru“, na otázku Co 
považoval J. A. Komenský za nejdůležitější 
v životě každého člověka? „Myslím si, že 
pro něj bylo důležité – být zbožný, mír ve 
světě, správné učení“ a jedna z odpovědí 
na otázku Co si představuješ, když se řek-
ne  ..labyrint světa a ráj srdce? „Předsta-
vuji si to tak, že ráj srdce = láska a labyrint 
světa = klíčit (zdolávat) si cestu světem“ 
a Co je pro Tebe ve škole nejdůležitější? 
..“ VŠECHNO“.

Celkový počet žáků, kteří se vědomost-
ní části soutěže zúčastnili byl 48 a všichni 
i jejich pedagogické vedení si v této sou-
těži zasloužilo čestné uznání.

Výtvarné práce žáků vytvořily výstavu  
v areálu ředitelny a informačního centra 
ZŠ. Dětské výtvarné práce byly také do-
plněny výstavou z Národního pedagogic-
kého muzea a knihovny J. A. Komenského 
v Praze „Vzdělávání pro všechny“ o životě, 
díle a významu  J. Á. Komenského. Tato 
výstava byla také instalována v Místní  
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knihovně Raškovice od září 2020 s pře-
sahem do roku 2021.

Soutěžní dětské výtvarné práce byly 
tvořeny samostatnou kresbou či malbou 
nebo jejich seskupením v jeden celek, dále 
koláží sestávajících z vlastní kresby či vy-
střiženého obrázku doplněné psaným 
textem ze života a díla J. A. Komenského. 
Celkově je třeba ohodnotit rovněž každou 
práci, neboť je dílem, které si vyžádalo 
zpracování tématu a přineslo do povědo-
mí jeho tvůrce znalosti i vlastní vyjádře-
ní. Např. Evelína Povolná svou výtvarnou 
práci doplnila citátem J. A. Komenského 
„Všechno na světě lze napravit teplem lás-
ky“  a ten také dotváří rámec celého posel-
ství života a díla J. A. Komenského, který  
působí stále svou nadčasovostí a který 
jsme celou soutěží chtěli nejen připome-
nout, ale také přispět k hlubšímu poznání 
a vyjádření jeho odkazu.

Slavnostní vyhlášení soutěže s oce-
něním žákům diplomy a drobnými od-
měnami se uskutečnilo v Základní škole 
Raškovice 18. prosince 2020.

Pro žáky ZŠ byly uskutečněny 2 před-
nášky s besedou na téma POEZIE. Pro 
děti mateřské školy se uskutečnilo setkání 
v knihovně s vyprávěním o knihách a mož-
nosti půjčování knih. Další plánované be-
sedy se bohužel vzhledem k pandemické 
situaci uskutečnit nemohly.

Tradiční cestovatelská přednáška 
a beseda s Josefem Nitrou, tentokrát 
o jeho cestě transsibiřskou magistrálou, 
se uskutečnila 17. 1. 2020 a setkala se opět 
s velkým zájmem návštěvníků. 

V  rámci kulturně vzdělávacích a pro-
žitkových programů pořádala knihovna 
již osmým rokem hudebně literární pod-
večery. Pořady připravil, na kytaru hrál 
a zpíval  Aleš Nitra, literární ukázky četla 

knihovnice Marie Zemanová. V roce 2020 
se vzhledem k protiepidemickým opat-
řením uskutečnily jen dva pořady, oproti 
devíti plánovaným.

„Vzpomínání na Jiřího Šlitra“ literární 
ukázky z knihy Ďábel z Vinohrad J. D. No-
votného  a další nesmrtelné písničky dvo-
jice Suchý/Šlitr / 28.1. 2020

„Proč ptáci zpívají“ ukázky z knihy 
Prohlédni si tu zemi V. Cílka a písničky 
o ptácích všech žánrů / 18. 2. 2020 

Další součástí kulturní činnosti knihov-
ny byly od roku 1997 samostatné výtvar-
né, národopisné, dokumentární a jubilejní 
výstavy. V současnosti je tato významná 
kulturní část specifické činnosti  zastou-
pená jen souborem dokumentárních foto-
grafií, dokumentů a předmětů národopis-
né sbírky  Památníku Raškovic umístěná 
ve vitrínách  vestibulu knihovny. 

V tomto vstupním prostoru Místní 
knihovny byla v roce 2020 také umístěná 
výstava „Vzdělávání pro všechny“  z Ná-
rodního pedagogického muzea a knihov-
ny J. A. Komenského v Praze věnovaná ži-
votu, dílu a odkazu Učitele národů, jehož 
jubileum jsme v roce 2020 připomínali.

Součástí kulturních aktivit jsou   zá-
jezdy do Moravskoslezského národního 
divadla v Ostravě. 

Plánovaná představení, Rossiniho 
karty a Rusalka, se z důvodu pandemie 
neuskutečnila.

Rovněž tradičně úzká spolupráce 
s Klubem seniorů, v jejímž rámci se také 
v květnu koná slavnostní setkání  ke Dni 
matek pro ženy důchodkyně s  kulturním 
programem žáků Základní školy a ma-
teřské školy v Raškovicích, nemohla být 
z výše jmenovaných důvodů uskutečněna.

    Marie Zemanová
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Místní akční skupina Pobeskydí podpořila rekonstrukci 
veřejného prostranství pro setkávání obyvatel v Raškovicích

Na základě dotační výzvy Progra-
mu rozvoje venkova vyhlášené v rámci 
Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Pobeskydí byla obec Raško-
vice vybrána k dotační podpoře a bylo jí 
umožněno zkvalitnit veřejný život v obci 
Raškovice prostřednictvím zkvalitně-
ní veřejného prostranství přiléhajícím 
k fotbalovému hřišti v intravilánu obce 
Raškovice.

POPIS PROjEKTU:
Rekonstrukce byla provedena formou 

stavebních úprav povrchů, výměny veřej-
ného osvětlení (2 ks sloupů se svítidly) 
a dodávky venkovního mobiliáře formou 
laviček a stolů k lavičkám. Obec Raško-
vice nemá žádné náměstí, náves, kostel, 
hřbitov ani tržiště. Většina společenských 
a veřejných akcí proto probíhá v prosto-
rách fotbalového hřiště, které tak tvoří 
přirozené centrum obce.

VýSLEDKY PROjEKTU:
Výsledkem projektu je zrekonstruo-

vané veřejné prostranství formou tech-
nického zhodnocení centrální betonové 
plochy, veřejného osvětlení a základní-
ho venkovního mobiliáře (lavičky, stoly 
k lavičkám). To vše povede ke zkvalitnění 
veřejného prostranství v centru obce Raš-
kovice za účelem zkvalitnění veřejného 
setkávání osob.

FOTODOKUMENTACE:

Všichni občané si mohou rekonstruované prostory veřejného prostranství prohlédnout, je veřejně 
dostupné. Název projektu: Veřejná prostranství pro setkávání obyvatel, Registrační číslo projektu: 
20/005/19210/780/068/001493
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1636 – v Raškovicích si Oppersdorfové 
zřídili vrchnostenskou  oboru , jejíž sou-
částí  byl  i letohrádek ( dnes  místní část 
Pražma – Zlaň ), který jim sloužil k letní-
mu odpočinku a k lovu zvěře.

1636 – v urbáři frýdeckého panství  bylo 
v Raškovicích registrováno 56 osadní-
ků, z nichž bylo 21sedláků, 3 zahradníci 
a 32 chalupníků. Dědičným fojtem byl 
Jan Hrbáč.

1671 – podle urbáře žilo v Raškovicích  
110 rodin ve 102 domech.

1766 – ve Slezsku vyvrcholila nespojenost 
nevolníků s útlakem vrchnosti. Janovice, 
Krásná, Morávka,Nižní Lhoty, Nošovice 
a Raškovice podaly společnou stížnost 
Dvorské komisi v Těšíně.

1776 – zpráva z 28. května potvrzuje 
existenci vrchnostenské valchy v Raško-
vicích v domě č. 1. Za-řízení sloužilo ke 
konečné úpravě lněného plátna, a to tlu-
čením a spařením tkaniny na speci-álním 
strojním vybavení, které bylo poháněno 
vodní energií. 

1826 – statkář František Adámek založil 
v Raškovicích bělidlo a úpravnu plátna, 
čímž položil základtextilní výroby v naší 
vesnici.

1876 – 1. března se narodil významný 
rodák, profesor Josef Skotnica, sochař 
a řezbář. Jeho díla zdo- bí budovu Ob-
chodní akademie a Základní umělecké 
školy v Místku, či boční oltáře v kostele 
svatého Martina ve Skalici.

1911 – započala v Raškovicích výstav-
ba druhé textilní továrny – mechanické 
tkalcovny – na pozemku zakoupeném od 
sedláka  Františka  Dyby. 

1916 – 28. ledna se narodil významný 
rodák, pilot RAF Josef Těšínský, účastník 
zahraničního odboje za druhé světové 
války.

1921 – 16. dubna došlo k založení první 
tělovýchovné organizace v naší obci – Jed-
noty českosloven-ského  Orla. Tělocvičnu 
měl Orel  v hostinci Zábava.

1931 – 1. listopadu starosta Leopold 
Kolář otevřel  místní chudobinec pro 

Kalendář Raškovjana 2021

Kresba Jos. Nitry st. – obecní chudobinec č.p.17
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7 starých občanů v selskémstavení po ze-
mřelém sedlákovi Janu Šebestovi  (č. 17). 
Obec  na zřízení  čtyř místností  vydala 
61 500 Kč. 

1936 – 24. května byla v Raškovicích usta-
novena odbočka spolku Československé-
ho červeného kříže.

1936 – v obci byl založen fotbalový oddíl.

1946 – 2. června zemřel dlouholetý sta-
rosta Raškovic Josef Adámek, jenž stál 
u zrodu Spolku Palacký, zasloužil se o za-
ložení Měšťanské školy  v Raškovicích, byl 
prvním předsedou turistické Bes- kydské  
jednoty slezské.

1956 -  provoz zahájila autobusová linka 
ze zastávky u hostince Božoň do Válcoven 
plechu ve Frýdku přes Lubno a Pržno.

1961 -  1. září začalo pravidelné vyučování 
v nově postavené šestnáctitřídní  základní 
devítileté škole. Jejím  otevřením zanikly 
národní  školy v Raškovicích a na Pražmě.

1966 – v budově bývalé měšťanky zřídil 
místní národní výbor obřadní síň. Fun-
govala do roku 1996, kdy byla vzhledem 
k rostoucímu počtu žáků ZŠ přemístěna 
do kulturního střediska.

1971 – začalo budování chodníku v délce 
2,5 km od Ondráše k Akumě. Zasloužil se 
o něj tehdejší předseda místního národ-
ního výboru Vladislav Vavřík.

1991 – 1. září vznikl  samostatný  podnik 
Ferak po zrušení státního podniku Akuma  
Mladá Boleslav.

2006 – na jaře zahájil jogín Zdeněk Še-
besta první cvičení jógy v Raškovicích, 
do něhož se přihlásilo 20 žen. Cvičilo se 
v kulturním středisku.

2006 – došlo k znovuzaložení  místní or-
ganizace ČSSD v Raškovicích.

2011 – 15. dubna začal fungovat  u obec-
níka  sběrný dvůr pro Raškovice a Praž-
mo.2011 – zaniklo raškovické fojtství  na 
č. 62.

2011 – byla otevřena naučná hvězdicová 
stezka Prašivá.

2011 – Zdeněk Šebesta a Lenka Kovalová 
koncem roku slavnostně otevřeli  nově 
vybudovanou Oázu šťastného a zdravého 
života.

2011 – 27. prosince došlo k otevření  hos-
půdky  U Bobra.2016 – 31. března  byla 
slavnostně zprovozněna  víceúčelová 
sportovní  hala v areálu ZŠ.

2016 – 15. srpna začala rekonstrukce 
obecního chodníku od Adámkovy vily 
k hotelu Ondráš.

Kronikáři: Anežka a Jiří Nitrovi    

budova č.p. 17 po rekonstrukci nyní
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Region Slezská brána 

Netradiční školní rok… běží…

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská 
brána získal z OP Zaměstnanost dotaci na 
projekt Komunikační nástroje, strategické 
dokumenty a pasporty pro potřeby měst 
a obcí Regionu Slezská Brána, registrační  
číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/001473
1. 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 sociálních 
a souvisejících služeb Regionu Slezská 
brána a jeho obcí 2022–2027.

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 úsporu 
finančních prostředků městských a obec-
ních rozpočtů, neboť pořízení těchto do-
kumentů je hrazeno z dotačních fondů EU.  

Doba realizace projektu je od 1. 4. 2020 
do 31. 3. 2022. 

Obec Raškovice bude díky realizaci 
projektu moci využívat pro svou potřebu 
základní pořizované výstupy, tj. výše jme-
nované tři strategické dokumenty zpra-
cované pro DSO Region Slezská brána.

Petr Baďura, předseda DSO RSB

Čas plyne a nikoho už nenapadne pře-
mýšlet, že ten letošní školní rok je zase 
trochu jiný než ostatní… běžné denní sta-

rosti a chrlící se informace ze všech stran 
nenechávají člověka jen tak nečinně. Koho 
z rodičů by napadlo, že ještě před časem 
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odháněl své děti od mobilů a počítačů… 
a dnes naopak nahání své děti k používání 
techniky v rámci distanční výuky.

Distanční výuka, pro někoho strašák, 
pro někoho optimální pohled na vzdělává-
ní, každý jsme jiný, každý potřebuje něco 
jiného, někomu vyhovuje klid domova, jiný 
je naopak nervózní, když nemá být s kým 
v kontaktu.

Ano, tato doba nás zkouší, a kupodivu 
nás nezkouší ani tak z našich znalostí odbor-
ných, ale především těch lidských. Čím dále 
více si i děti uvědomují, že škola je hlavně 
o vztazích. Najednou nám schází babičky, 
dědečkové, tety, strýcové, prostě ti, se který-
mi nemůžeme být nyní tak často, kamarádi, 
učitelé, škola tvořená lidmi, schází nám sdí-
lená radost, legrace, výměna názorů, zkuše-
ností, zjišťujeme, že k tomu, abych se někam 
posunul a vyvíjel, potřebuji se srovnávat se 
svými vrstevníky, konzultovat podobná té-
mata, utvrzovat se ve svém názoru. Člověk 
je tvor společenský a společnost mu prostě 
schází, ať se snaží sebevíc potlačit tuto potře-
bu jako obranu před sebou samým.

Řada dětí strádá socializačně, byly zvyklé 
na kolektiv, na atmosféru tvůrčí práce, na 
podporu skupiny, vyvíjely se dynamicky, tak 
jak je to zcela přirozené. Nyní nastal zlom 
a u mnohých regres. Jsou odkázány samy 
na sebe.

Rodiče převzali roli živitele, vychovatele 
i vzdělavatele. Plně chápeme jejich rodi-
čovské vypjetí, náročnost situace a dokon-
ce u mnohých i agresivitu vůči vnějšku, ale 
můžeme maximálně chápat jejich situaci, 
každý z nás má doma rodinu, děti, rodiče, 
každý řeší složité nejen rodinné situace. 
Všem nám přibylo práce, neboť všichni byli 
vyvedeni ze svého naučeného stereotypu. 
A nutno podotknout, že zvládáme, jak jen 
to jde. Všichni zvládáme celou tu situaci 
s výhledem na lepší zítřek. Ti, co již mnohé 
zažili, jsou zoceleni a drží psychicky i ty, co 

se teprve s životními peripetiemi potkávají 
prvně.  Rodiče si zaslouží velký dík za práci 
odváděnou doma. 

Výuka probíhá distančně, žáci se snaží, jak 
jen to jde i nejde, je to už dlouhá doba, aby 
jejich pozornost stále byla 100%. Počáteční 
potřeby rodičů na online výuku několik ho-
din denně nyní teprve ukazují, že i dvě až tři 
hodiny online, tedy kontaktně s pedagogem 
pomocí techniky, jsou vysilující. Dítě není 
fyzicky ani psychicky schopno dlouhodobě 
pracovat touto formou. Čím dále více je tato 
podoba vysilující. Dítě ztrácí pozornost po 
20 minutách práce. Je rozptylováno děním 
kolem sebe. Učitel jej ve škole kontaktuje 
svou přítomností, používá gesta, mimiku, 
intonaci hlasu. Odborníci doporučují kratší 
bloky a max. 60-90 minut denně u techniky. 
Nejde jen o vliv na samotný mozkový sys-
tém, oči, páteř, tělo je celek.

A nyní si podíl školní práce děti musí dělat 
distančně, sami, nebo i s dopomocí rodičů 
podle věku a schopností, bohužel. Jsou to 
děti a mají na to právo, aby jim byl někdo 
starší a zkušenější nápomocen. Děti nejsou 
ještě zcela utvořenými osobnostmi a teprve 
získávají zkušenosti a návyky. Proto buďme 
ochotni a nápomocni při jejich vedení v této 
složité době. Buďme jim motivátory a pod-
porovateli.

Učitel sám si jeden vstup online chystá 
i více hodin, každý žák potřebuje něco jiné-
ho, práce je náročná právě pro názornost, 
udržení pozornosti, musí rozčlenit učivo, 
které je vůbec vodné pro PC přenos, musí 
nachystat několik variant, neboť improviza-
ce ve třídě se odvíjí dynamicky, u počítače 
může maximálně předvídat, jak děti reagují, 
nemá okamžitou zpětnou vazbu z výrazu 
tváře, nemá zpětný efekt z porozumění. Ko-
munikace je technicky často zjednodušená 
a méně osobní. Příprava testů a interaktiv-
ních zadání trvá více času, i zběhlý pedagog 
se přípravě věnuje většinu dne. Proto mne 
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Online dítě v online době, v online škole s online kamarády…

Současný životní styl dětí je zcela odliš-
ný od životního stylu jejich rodičů. Dnes 
žijeme dvojí život – reálný a virtuální. Hři-
ště za panelákem nahradilo kyberhřiště 
v pokojíčku, tajemství schovaná v deníčku 
jsou dnes online, zkoušky odvahy se změ-
nily na challenge - výzvy a vzorem dětí se 
staly youtubeři.  Zůstalo vůbec něco stej-
né? Ale ano, touha líbit se je stejná jako za 
doby rodičů, akorát nezůstala v naší ulici, 
ale o tom, jak dítě vypadá, co dělá, jak se 
obléká, co se mu líbí, na co myslí, atd… ví 
už celý svět … Současné děti se narodily 
do světa online a s tím nic neuděláme. 

Abychom je ochránili před možným ne-
bezpečím je důležité online světu poro-
zumět, pochopit, jak funguje, abychom 
věděli, co děti tak přitahuje a láká, jaké 
nebezpečí jim tam hrozí … 

Už dávno neplatí, že rodiče učí děti, 
co a jak … Dnes učí děti rodiče - co a jak, 
hlavně v online světě. I přesto, že jsou děti 
mnohem vyspělejší v používání IT tech-
nologií, umí se pohybovat ve virtuálním 
prostředí lépe než rodiče, jsou to stále 
jenom děti. Naivní, důvěřivé, manipulova-
telné, nezkušené…  Děti si neuvědomují, 
že ne vše, co je na internetu psáno, musí 

mrzí názory, že učitelé učí dvě hodiny den-
ně a sedí doma. Opravdu nesedí, je velmi 
snadné podhodnotit něco, co jsem si sám 
ani nezakusil a nevyzkoušel. Těžko se pak 
berou slova zpět.

Nabídli jsme žákům konzultace ve škole, 
individuální pomoc ve výuce. Samozřejmě, 
pokud to vždy situace s vývojem v zemi 
umožní. Nabídka byla využita 100%. Což 
je potěšitelné. 

Vnímáme, že žáci začínají být z celé si-
tuace unaveni, nemají mnohdy prostor se 
vydovádět, vybít, využít své kreativní schop-
nosti, schází jim koníčky, zábava, věřme, že 
návrat alespoň do částečných kolejí bude 
brzy a všichni si oddychneme. Nejmladší 
ročníky školní jsou doma teprve od března, 
užili si školy zatím dosyta. Ale jakýkoli výpa-
dek a změna nesou svá rizika. Proto dbejme 
všichni i péče o vlastní tělo, odpočívejme, 
hledejme způsoby relaxace a nepoddávej-
me se jen negativním myšlenkám.

Nejraději bychom viděli ve škole zase 
všechny a prožívali tvůrčí atmosféru napříč 
věkovým spektrem.

V dubnu nás čekají zápisy do 1.tříd. Bu-
doucí školáky s jejich rodiči jsme přivítali 

v únoru ve škole na dni otevřených dveří. 
Mohli se projít pavilony, doptat se na vše, co 
je zajímalo. Jakou formou budou letos zápisy 
probíhat, se zatím řeší. Termín na naší škole 
je stanoven na 20.dubna. Veškeré potřebné 
dokumenty rodiče obdrželi, ostatní, kteří se 
nemohli účastnit únorové schůzky, najdou 
vše na webových stránkách školy. Na konci 
března jsme pro rodiče předškoláků uspo-
řádali online besedu na téma školní zralosti 
a připravenosti. Paní učitelky z mateřské 
školy pracují s dětmi pravidelně, chystají je 
na zvládnutí přechodu do školy základní.

Oceňuji práci kolegyň z mateřské školy, 
zejména v čase covidovém, kdy v počtu pěti 
tříd v mateřské škole jsme s virem bojovali 
pravidelně, ale vše jsme zvládli i díky podpo-
ře rodičů, místních hasičů, vzájemné podpo-
ře a důvěře. Spolupráce a komunikace je na 
prvním místě a funguje.

Přejeme všem s nadcházejícím jarem pev-
né zdraví a těšíme se brzy na viděnou u běž-
ného života. Třeba zase u koncertu školního 
sboru, vystoupení dětí ke dni matek či jen tak 
v prostorách našich obcí.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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být pravdou, že lidé lžou jak v reálném 
životě, tak i ve virtuálním, a ne každý uži-
vatel internetu je ve skutečnosti tím, za 
koho se vydává. 

Děti si často myslí, že anonymní pro-
stor internetu je pro ně ochranou. Ztrácí 
opatrnost a sami se vystavují nebezpečí 
tím, že na internetu sdělují osobní a citli-
vé informace, odpovídají na velmi osobní 
otázky o svých vztazích, škole a osobních 
zkušenostech, sdílí fotografie a videa, která 
nejsou vždy zábavná … Tak jako v reálném 
světě i na netu se pohybují lovci - agresoři, 
kteří mají jediný cíl – najít důvěřivé dítě 
a zneužít ho k vlastnímu potěšení. Agreso-
rem může být kdokoliv - spolužák, soused, 
kamarád, rodinný příslušník, cizí člověk…  
Děti se pak velmi rychle mohou dostat do 
potíží, do situací, které sami nezvládnou 
vyřešit….

Svět dětí a dospívajících je velmi ovliv-
něn tím, co je práce IN, co je TRENDY. Od 
miminek jsou masírovány komerční rekla-
mou o tom, co se nosí, co se jí, co hrát, co 
dělat a nedělat, aby byly úspěšní, krásní, 
bohatí a žádáni…. Změnil se i jejich slov-
ník a my rodiče, jenom hádáme, jakou 
řečí to mluví.  Přemýšlíme, co jsou pos-
ty, memy, hashtagy, hejty, storýčka, nu-
des…, hádáme, kdo je muser, influencer, 
kybergroomer…

Během normální výuky se děti ve škole 
všem těmto rizikovým aktivitám (kybera-
grese, kyberšikana, sexting, kybergroo-
ming, stalking a jiným) učí porozumět, učí 
se chránit svoji identitu a soukromí na in-
ternetu. Sdílí své zkušenosti se spolužáky, 
učí se na příbězích, které spolu s učitelem 
rozebírají …. I v distanční výuce se těmto 
aktivitám věnujeme, ale jiným způsobem.  
Tím, že jsou děti doma a některé per-
manentně na počítači a mobilu je velká 
zodpovědnost na vás rodičích, abyste jim 
nastavili mantinely, byli jejich průvodci ve 
virtuálním světě, budovali si s dětmi důvě-
ru, aby se nebáli svěřit se vám v případě 
potíží…

Na webové stránce školy vás - rodiče 
průběžně informujeme o rizikových ak-
tivitách dětí, o vzdělávání rodičů v této 
oblasti (mimochodem teď je tam nabíd-
ka bezplatného online webináře na téma 
„Dospívání online“ s akcentem na rizika in-
ternetu, současné trendy dětí v online svě-
tě, které bude realizováno 16.3.2021 …). 
Na podzim jsme vám posílali odkazy na 
různé internetové stránky, kde můžete 
čerpat informace o současných trendech 
mladých lidí na internetu, informace o rizi-
cích sociálních sítí …. také odkazy na videa, 
online kurzy se kterými se děti seznamují 
ve výuce. 

jak distanční výuka zasáhla do našich životů … 

Covidová pandemie zasáhla silně neje-
nom naše fyzické zdraví, ale také to psychic-
ké. Už téměř rok jsou naše děti, s malými 
přestávkami, na distanční výuce. V reálu to 
znamená několik hodin denně na počítači.  
Není to úplně jejich volba, vyžaduje si to ne-
jenom přímá online výuka, ale také způsob 
komunikace, kdy je potřeba se preventivně 
od ostatních lidí izolovat. Tento způsob prá-
ce vyžaduje od děti, rodičů i učitelů úplně 

jiný přístup ke vzdělávání, než na jaký jsme 
byli do té doby navyklí. Za velmi krátkou 
dobu jsme se z komunikace tváří v tvář 
přesunuli ke komunikaci prostřednictvím 
obrazovky a emailů. Vyvstala potřeba lépe 
si plánovat čas, abychom zvládli všechny 
úkoly, být více samostatní a zodpovědní 
za svou práci, naučit se různé počítačo-
vé programy a aplikace, pomocí kterých 
vzdělávání probíhá.  Každý se s tím popral 
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svým způsobem - někteří lépe a dokonce 
jim tento způsob i vyhovuje a jiní se dodnes 
trápí, chybí jim bezpečí školy, spolužáci 
a dokonce i učitelé. Velkou pomocí jsou 
žákům při vzdělávání rodiče. Mnoho rodi-
čů si vyzkoušelo i roli učitele, více vnímají 
myšlení, znalosti, dovednosti, schopnosti 
a také vzdělávací potřeby i případné pro-
blémy svých dětí. Protože nejistota a dlou-
hotrvající izolace ovlivňuje naši psychiku, 
býváme více rozladění, unavení, naštvaní, 
demotivovaní, vyčerpaní…

Protože si uvědomujeme rizika virtuál-
ního světa a potažmo dnes, kdy děti jsou 
na počítačích několik hodin dennodenně, 

nezapomínáme na preventivní opatření 
v této oblasti.  Preventivní témata jsou 
součástí online vyučovacích hodin, hlav-
ně češtiny, občanské výchovy, výchovy ke 
zdraví, etické výchovy a také třídnických 
hodin.  Například ve výchově ke zdraví se 
žáci 6. ročníků seznamují s riziky virtuál-
ní komunikace, s kyberagresí a kyberši-
kanou, také se zdravým životním stylem, 
zdravou stravou, pitným režimem… Učí 
se chápat důležitost zdravého stravování, 
jak sestavit zdravý jídelníček, co je zdravé 
a co může zdraví spíše škodit, kterým po-
chutinám se raději vyhnout a proč… (viz. 
práce žáků 6.ročníků).
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V 7. třídách se prostřednictvím online 
kurzu „Buď safe online“ seznamují s různý-
mi příběhy, situacemi, kde řeší možné situ-
ace v online světe – nadávky, hry, ochrana 
soukromí, vyhrůžky, rande, sdílení citlivých 
informací, kyberagresí, kyberšikanou, sex-
tingem, kybegroomingem… Jsou jim připra-

veny hodiny s příběhy ve formě kratičkých 
videí, které zobrazují skutečné příběhy dětí 
i dospívajících. Na nich se učí řešit situace, 
které je mohou potkat na internetu, učí se 
chránit a bránit, vyhledat pomoc v případě 
potřeby.  (ukázka prací žáků 7. A,B  na téma 
sexting.)

O svých starostech a radostech si mo-
hou žáci promluvit se svými třídními učiteli 
v třídnických hodinách. Kteří jim opravdu 
naslouchají a snaží se jim pomoct. V rámci 
prevence jsme v zimě stihli realizovat pre-
ventivní program pro mladší žáky Etický 
kompas s organizací Pavučina s tématem 
Buďme kamarádi. Pro děti jsou kama-
rádské vztahy důležité! Zároveň ovšem 
prochází různými těžkostmi, se kterými 
se teprve učí vyrovnávat. Program má dě-
tem pomoci ukázat důležité principy pro 
dobré kamarádství a formou simulací dát 
určitá vodítka, jak reagovat, když dochází 
k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím 
sociálních her se děti naučí pozitivním reak-
cím. Cílem programu je posílit dobré vztahy 
mezi dětmi v třídním kolektivu, naučit je 
reagovat na problematické chování a inspi-
rovat k empatii a vyjadřování si vzájemné 

podpory.  Další téma programu - Nebez-
pečí a jak na něj! mělo za cíl upozornit děti 
na situace, ve kterých jim hrozí nebezpečí 
- kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, in-
ternetu, přes telefon či dokonce zneužívání 
v rodině. Děti se hravou formou seznámili 
s různými rizikovými situacemi a způsoby 
vlastní obrany a ochrany. 

Myslíme také na rodiče, kterým předá-
váme informace o vzdělávání pro ně přes 
bakaláře-zprávy nebo web školy. Naposle-
dy to byl virtuální kurz pro rodiče, který 
se věnuje klíčovým tématům kybernetické 
bezpečnosti, která jsou spojena s riziko-
vým chováním dětí ve světě internetu, 
zaštítěn E-bezpečí a webinář - Dospívání 
online. Také učitelé se vzdělávají formou 
odborných webinářů, které se věnují růz-
ným tématům prevence a jinými s prevenci 
úzce souvisejícími.
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 V únoru jsme v rámci prevence a auto-
evaluace školy realizovali na druhém stupni 
ZŠ anketu. Cílem ankety bylo zjistit, jak sami 
děti vnímají distanční výuku. Kolik času ji vě-
nují, co na ni hodnotí kladně a naopak, co je 
trápí, obtěžuje, zda se setkali s kyberagresí, 
jestli potřebují pomoct…..Výsledky ankety 
poslouží k zlepšení stávajících programů, 
k odstranění případných nedorozumění 
k „vychytání covidových much“, k nabídce 
pomoci těm, kteří ji potřebují, ke zkvalitnění 
komunikace mezi všemi účastníky výuky.  

Z VýSLEDKŮ ANKETY VYPLýVá:

- že se děti až na pár výjimek (4 případy) 
nesetkaly s agresivním chováním vůči 
nim ani nikomu jinému, 

- že průměrně stráví na počítači denně   
5 – 7 hodin - včetně online výuky. S vě-
kem stoupá i délka času stráveného na 
internetu.  Takže se objevily i odpovědi 
diametrálně vzdálené – někteří na po-
čítači dělají jenom úkoly do školy a pak 
ho už nepotřebují, jiní na něm stráví 
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i 7 - 13 hodin, také se objevily odpovědi 
typu- celý den, 15 a víc hodin…

- 65 % dětí napsalo, že je rodiče nekon-
trolují, co dělají na internetu, zbylých 
35 % píše, že je kontrolují, anebo ales-
poň občas.

- většina žáků se shodla na tom, že vel-
kým plusem distanční výuky je domácí 
komfort, že nemusí ráno brzo vstávat 
a také, že mohou v klidu ráno posnídat, 
připravit se na výuku, mohou se učit 
vlastně v pyžamu a v posteli. Kvitovali 

také to, že si čas mohou sami organi-
zovat.  Jako velké plus vnímají také to, 
že se naučili být zodpovědní za svou 
práci, organizovat si čas, mnohem více 
a kvalitněji pracovat s různými progra-
my na počítači, jsou více samostatní, 
mají více času na rodinu a kamarády, 
také se doma cítí bezpečněji, nedusí je 
roušky, nic si nezapomenou, protože to 
mají po ruce …  

- naopak na distanční výuce jim vadí 
hlavně dlouhý čas strávený u počítače, 

únava, ztráta motivace, ne-
mohou se doma dobře sou-
středit, chybí jim vysvětlení 
od učitele, osobní kontakt, 
chybí jim spolužáci, reálný 
život. Většina píše, že ve 
škole učivu lépe porozumí, 
více se koncentruje a hned 
se může učitele zeptat na 
chybu, postup atd. Také je 
problémem technické záze-
mí u některých rodin (např. 
s více dětmi), s připojením, 
signálem, které je nespoleh-
livé, často padá a tak dítě 
ztrácí smysl učiva, nerozumí 
tomu, co učitel vysvětluje, 
při testech online nestihne 
vše vypracovat …

Všichni se shodneme na 
tom, že pro nikoho není 
současný stav ideální. Pře-
jeme si, aby tenhle stav 
brzy skončil a my jsme se 
mohli vrátit do školy. Do té 
doby, pevné zdraví všem. 

PaedDr. Jana Halamová,  
metodička primární  

prevence
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Cílem tematické soutěže „Labyrintem 
světa k ráji srdce“ bylo připomenutí i po-
drobnější seznámení s životem a dílem 
Jana Amose Komenského, jehož jubile-
um, 350 let od úmrtí, jsme si v roce 2020 
připomínali. Celkový průběh této soutěže 
byl ovlivněn mimořádnou celostátní situací 
spojenou s pandemii, při které došlo také 
k uzavření škol. Kontakt se tedy nemohl 
odehrávat v plném rozsahu ve školním 
prostředí, a projevilo se to také v účasti 
žáků či jednotlivých tříd v soutěži. 

Rovněž celkové slavnostní vyhodnoce-
ní soutěže s oceněním žáků se vzhledem 
k epidemiologickým opatřením vyhláše-
ným vládou ČR mohlo uskutečnit až kon-
cem kalendářního roku, a to v jednotlivých 
zainteresovaných třídách.

Vědomostní a výtvarné části soutěže 
se zúčastnili žáci spolu s třídními učitel-
kami K. Felcmanovou, N. Koperovou, 
M. Muroňovou, V. Chodurovou a další 
žáci dle vlastní iniciativy nebo na podnět 
svých pedagogů.

Odpovědi žáků na kvízové otázky byly 
vcelku správné a vyrovnané, některé ori-
ginální a velmi osobní, zvláště ty, které se 
týkaly jejich vlastního pohledu. Děti pre-
ferují v rámci důležitých věcí pro život: 
přátelství - kamarádství, hezké vztahy, 
rodinu, zdraví, klid, mír ve světě. Např. 
odpověď na otázku Jak by sis přál, aby 
se na světě žilo: „aby na světě byla čistá 
voda, aby na světě bylo hodně stromů, 
aby se lidi chovali slušně a svět byl bez 
válek“, „V míru a bez viru“, na otázku Co 
považoval J. A. Komenský za nejdůležitější 
v životě každého člověka? „Myslím si, že 
pro něj bylo důležité – být zbožný, mír ve 
světě, správné učení“ a jedna z odpovědí 
na otázku Co si představuješ, když se řek-
ne  ..labyrint světa a ráj srdce? „Představu-
ji si to tak, že ráj srdce = láska a labyrint 
světa = klíčit (zdolávat) si cestu světem“ 

a Co je pro Tebe ve škole nejdůležitější? 
..“ VŠECHNO“.

Celkový počet žáků, kteří se vědomost-
ní části soutěže zúčastnili byl 48 a všichni 
i jejich pedagogické vedení si v této soutěži 
zasloužili čestné uznání.

Výtvarné práce žáků tvořily výstavu 
v areálu ředitelny a informačního cen-
tra ZŠ. Dětské výtvarné práce byly také 
doplněny výstavou z Muzea a Knihovny 
J. A. Komenského v Praze o životě a díle 
J. Á. Komenského. Tato výstava byla také 
instalována v Místní knihovně Raškovice.

Soutěžní dětské výtvarné práce byly 
tvořeny samostatnou kresbou či malbou 
nebo jejich seskupením v jeden celek, 
dále koláží sestávajících z vlastní kresby 
či vystřiženého obrázku doplněné psaným 
textem ze života a díla J. A. Komenského. 
Celkově je třeba ohodnotit rovněž každou 
práci, neboť je dílem, které si vyžádalo 
zpracování tématu a přineslo do povědo-
mí jeho tvůrce znalosti i vlastní vyjádření. 

Cenu výtvarné části soutěže získaly 
kresby Adély Lajgotové, Agáty Diasové, 
Barbory Huječkové, Táni Vrábelové, Kryš-
tofa Ochmana, Tomíka Tomaczka, Adély 
Kačmaříkové, Renáty Frydrychové, Filipa 
Sobka, Štěpána Wczelky., Doroty Skotni-
cové, Dana Gregora, Moniky Korbášové, 
Sama Murase, Stely Bonkové, Rozálie 
Ševčíkové, Barbory Novotné. Evelína Po-
volná svou výtvarnou práci doplnila citá-
tem J. A. Komenského „Všechno na světě 
lze napravit teplem lásky“ a ten také do-
tváří rámec celého poselství života a díla 
J. A. Komenského, který působí stále svou 
nadčasovostí a který jsme celou soutěží 
chtěli nejen připomenout, ale také přispět 
k hlubšímu poznání a vyjádření jeho od-
kazu.

Hodnotící komise při posuzování žá-
kovských práci soutěže pracovala ve slože-
ní Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy, 
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Mgr. Anežka Nitrová, členka Vlastivědné 
společnosti Raškovice a Marie Zemanová, 
knihovnice.

Slavnostní vyhlášení soutěže s oceně-
ním žákům diplomy a drobnými odmě-
nami se uskutečnilo 18. prosince 2020 
v Základní škole Raškovice.

Soutěže s historickou tématikou, kte-
ré vyhlašuje Místní knihovna a Památník 

Raškovic spolu se Základní a mateřskou 
školou v Raškovicích má již dlouholetou 
tradici. V roce 2021 to bude již devátý roč-
ník a téma zaměřeno na pohled nejmladší 
generace na místa, kde žijí, bydlí a chodí 
do školy, v údolí Morávky a Mohelnice.

Marie Zemanová, Knihovna, 
Památník Raškovic

Výtvarná práce Agátky Diasové, žákyně třídy 3.B 



35

                      www.raskovice.cz                 1/2021

Z výstavy dětských výtvarných prací v soutěži Labyrintem světa k ráji srdce, 2020

Rozalie Ševčíková Adéla Lajgtová Samuel Muras
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Krajské ředitelství Policie ČR informuje

„BýT VIDěT SE VYPLATÍ“

Se stávajícím zimním obdobím je stále 
aktuální téma viditelnost v provozu. Co je 
třeba si připomenout a jak se bezpečně 
pohybovat na vozovkách?

Každé město nebo obec má svá tmavá 
místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení. 
Zákon ukládá chodci povinnost užití re-
flexních prvků mimo obec či město. Aby 
mohl řidič včas reagovat, měl by Vás vidět 
z dálky. Reakční doba řidiče se odhaduje 
na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede 
ještě poměrně dlouho vzdálenost. Velkou 
roli v tomto hraje jednak oblečení chodce, 
stejně tak počasí. Obecně se da říci, že 
osobu v bílém oblečení můžete vidět na 
vzdálenost 55 m, ve žlutém oblečení na 
vzdálenost 37 m, v červeném oblečení na 
vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních 
prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost 
200 m, což je adekvátní doba na včasnou 
reakci řidiče vozidla. 

Kam umístit reflexní prvky? Ideální mís-
tem je pohybující se část těla blíže ke stře-
du vozovky. Čím více prvků chodec má, 
tím více je pro řidiče vozidla viditelnější. 

Dnes se již vyrábí oděvy s všitými reflex-
ními prvky, které ovšem ne vždy pokryjí 
dostatečnou plochu a jsou dobře vidět. 

Viditelnost se netýká pouze chodců 
nebo cyklistů, je třeba také apelovat na 
řidiče. Ze stejného důvodu, muže právě 
chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má 
řidič za nepříznivého počasí neočištěné 
mlhovky.

Moravskoslezští preventisté ostatně 
tuto klíčovou skutečnost užití reflexních 
prvků za snížené viditelnosti připomínají 
chodcům pravidelně v rámci kampaně 
„Nebuďte neviditelní“.

Nový spot k problematice najdete zde:
https://m.facebook.com/PolicieCZ/

videos/432708704539753/?refsrc=htt-
ps%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPo-
licieCZ%2F&_rdr

Krajské ředitelství policie  
Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
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Včelky si zase povídaly

Obyčejně se ozýváme až v předjaří, ale 
letos chceme udělat výjimku, abyste Vy, 
lidé, měli více času na přemýšlení a přijetí 
novoročních předsevzetí, co udělat v roce 
příštím lépe, a zároveň jak nám včelkám 
chcete pomoci.

Koncem roku děláme jakousi uzávěrku, 
co se nám podařilo, co jsme chtěli udělat 
a na co jsme třeba i zapomněli. Tak jako se 
každý rok opakují roční období, tak i naše 
činnost je na těchto obdobích závislá, zvláš-
tě na jaře. Nejdříve Vám však musíme pově-
dět, jaký pro nás včelky byl ten rok uplynulý.

Minulý rok nebyl pro nás moc příznivý, 
ale věříme, že ten příští bude lepší. Nejdřív 
vše pěkně rozkvetlo a z toho jsme měly vel-
kou radost, ale do toho přišly v některých 
regionech mrazíky, a co se nám nepodařilo 
rychle nasbírat, bylo pryč. Ze začátku jara 
jsme byly ještě slabé a vylíhlo se málo na-
šich sestřiček, proto nám během zimy hod-
ně rojů uhynulo. Po jarním květenství přišly 
deště a prudké změny teploty a my jsme 
neměly co sbírat. Lípa dala letos opět jen 
trochu a nebyla ani medovice. Medovice je 
šťáva, kterou hlavně jehličnany vypouštějí 
po napadení mšicemi. To je pak ten tmavý 
med, který obsahuje více fruktózy, mine-
rálních látek a stopových prvků. 

Než ty špatné zprávy ukončíme, tak je 
tu ještě jedna. Slyšely jsme, že chcete rušit 
parky a vybudovat na nich třeba parkoviště 
a jiné.  Možná se to dá vyřešit i jinak. Měj-
te na paměti, že na žádné asfaltové ploše 
nebo parkovišti rostlinky nevykvetou. My 
včelky tomu nerozumíme, ale vy lidé zkus-
te vymyslet něco jiného a lepšího, ať nám 
zeleně neubývá, spíše naopak. O to Vás 
moc prosíme. Pomůžete tím i sobě. Važme 
si přírody, která nám prostřednictvím nás 
včeliček kromě opylování dává i dary, které 

jsou důležité pro Vaše zdraví!
Vy lidé si dáváte do nového roku i dobrá 

a moudrá předsevzetí – prosíme, dejte si do 
nich i taková, jak pomůžete přírodě, sobě 
a nám včelkám a vysejte na své zahradě 
alespoň záhon kytiček, který nejen ozdobí, 
oku lahodí, ale i provoní.

Sokoli, skauti i děti, zkuste pro nás včel-
ky udělat něco, co nás všechny potěší. Ti 
hodní včelaři slibují, že za úspěšný pokus 
Vás odmění skleničkou medu a my včelky 
„přísaháme“, že jim ten med nasbíráme 
a zároveň Vás pozveme na jeho točení.

To, že je med zdravý, už věděli staří 
Egypťané i Římané. Zkuste se o tom pře-
svědčit i Vy.  Před ranní hygienou si dej-
te čajovou lžičku medu, nechte rozpustit 
v ústech a spolkněte. Med má antioxidační 
a antibakteriální účinky, kterých se tu bak-
terie leknou. Kéž bychom Vám lidem tím 
pomohli i s koronavirem. A co propolis? 
Ten rovněž obsahuje antibakteriální látky, 
používá se i k výrobě léků, pomáhá proti 
virům a parazitům. Takže o nemocech jako 
angína, chřipka se dozvíte jen z tisku. 

Jestliže se budete řídit našimi radami 
a budete zdraví, pošlete třeba fotku Vaše-
ho záhonku kytiček, abychom Vás mohli 
odměnit tou skleničkou medu.

Na závěr Vám my Vaše včelky přejeme 
do nového roku, abyste byli zdraví, a abyste 
pomohli nám včelkám. My za to slibujeme, 
že nasbíráme hodně medu. Když náhodou 
píchneme, znamená to, že jen upozorňu-
jeme, že jste na svá novoroční předsevzetí 
zapomněli.

Se včelkami rozmlouval a včelky to svým 
bzučením dosvědčují člen ZO ČSV Dobrá 
u FM.

JUDr. Miroslav Dobeš            
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Včelařské zamyšlení

Řada lidí si myslí, že včelaření to je 
jen prodej medu a včelařských produktů 
a s tím spojený finanční zisk. Zasvěcení 
však dobře vědí, že to je spousta nároč-
né práce, počínaje od prvních jarních 
prohlídek, podněcování, tvorba nových 
oddělků, točení medu, krmení, léčení 
a zazimování. V zimním období odpočí-
vají včely, ale my včelaři máme pořád co 
dělat: Vytavování starých plástů, kontrola 
a přebírání souší, výroba nových rámků, 
oprava těch stávajících, kontrola včelař-
ské techniky a v neposlední řadě studium 
odborné literatury. Každý včelař by se měl 
sám vzdělávat v oboru. Nikdy nebude-
me o včelách vědět vše, ale každá další 
informace nás posouvá dále v kvalitním 
ošetřování včelstev. To je jen stručný výčet 
práce, která se stala naším koníčkem.

Měli bychom taky vědět, že včely svému 
pečovateli přinášejí také jiné hodnoty, než 
produkci medu. Práce s nimi člověku ote-
vírá jiný pohled na přírodu se všemi jejími 
vnitřními souvislostmi. Včely jsou – mno-
hem více než kterékoli jiné domácí zvíře 
- spojeny se svým původním přírodním 

prostředím. Jejich hospodářské užívání 
plně závisí na povaze tohoto prostředí. 
Aby včelař porozuměl osobnosti včely 
a měl s ní úspěch, musí ji dokonale znát. 
Brzy získá šestý smyl pro to, co včelám 
prospívá a co jim škodí. Jejich prostřed-
nictvím si vytváří vztah k mnoha zvířatům, 
o které se dříve nezajímal, a díky včelám se 
i na svět rostlin začne dívat jinýma očima. 
Bude vnitřně pociťovat změny ročních ob-
dobí a vnímat jejich krásy a slunce, déšť, 
bouři, nebo sníh bude přijímat se zcela 
novými pocity. 

Včelař se vydá ven, do volné přírody, 
stejně jako jeho včely, které nemůže za-
vřít. Práce ve včelnici je zdravá a uklidňu-
jící. Je zotavením a změnou pro mnohé, 
kteří pracují v továrnách a kancelářích 
v hluku a špatném ovzduší, často tělesně 
jednostranně zatěžováni, nebo bez do-
statečného pohybu. Stres a spěch je ve 
včelnici neznámou věcí, není tam televize, 
lhostejnost, prázdnota a nezájem – nega-
tivní následky našeho příliš pohodlného 
života – se prací se včelami dají překonat. 
Včelař nemá problém s volným časem, 
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protože práce se včelami je naplněnou 
hodnotou v jeho využití. 

Rád bych se ještě zmínil o jedné hodno-
tě včel, která je pro přírodu nezastupitelná. 
Včely mají jistě velký význam pro tvorbu 
medu, který snášejí do svých pláství, ale 
nesmíme zapomenout, že jejich užitečnost 
je ještě mnohonásobně vyšší. 

Již před 150ti lety vědci zjistili, že pro 
tvorbu plodu a semene rostlin je nezbytné 
oplodnění, a že k němu dojde jen po opy-
lení, tzn. přenesením pylu z tyčinky květu 
na bliznu, což je přijímací orgán semeníku 
rostliny. 

Přitom musí jít o pyl stejného druhu, 
aby mohl být účinný. Jako přenášeč pylu 
přichází v úvahu v první řadě hmyz. Mezi 
ty nejvíc opylující patří včely medonosné. 
I malé dítě dnes ví, že včelky jsou symbo-
lem píle a pracovitosti. Tím, že neúnavně 
pátrají po nektaru, stejně neúnavně opylu-
jí. Mnohé hospodářské plodiny jsou zcela 
závislé na opylovací činnosti včel. K nim 
patří jadrné a větší část peckového ovoce 
a všechny pícniny. I samosprašné užitkové 
rostliny plodí daleko více, jestliže jsou opy-
leny hmyzem. Včely se taktéž starají o plo-
dy lesních bobulovin, které jsou zase nutné 
k životu různých zvířat a zejména ptáků. 
Včely tím, co jim příroda dala za úkol, při-
spívají k udržení přírody. Není divu, že se 
jim v ochranně životního prostředí přisu-
zuje zcela výjimečná úloha. Včely jsou va-
rovným systémem před bezmyšlenkovitým 
používáním chemie v přírodě. 

O tom všem píšu v tomto nelehkém 
období proto, abychom se všichni zamy-
sleli nad skutečností, jak krásná je příroda 
kolem nás a jak je důležité toto dědictví 
zachovat pro generace budoucí.

Zásadním úkolem pro včelaře v měsíci 
lednu je sběr včelího měli pro kontrolu 
na spad roztoče Varroa Destruktor a jeho 
odeslání k vyšetření příslušné veterinární 

stanici. To jak se nám podařilo včelstva na 
podzim léčit, pak ukáže výsledná zpráva. 
Na jaře roku 2020 jsme museli přeléčit 
včelstva u čtrnácti členů naší ZO. Tento 
počet je za posledních pět let nejvyšší 
a zároveň nejhorší. Toto je ukázka toho, 
jaký přístup mají někteří včelaři k preven-
tivní léčbě včel a zejména pak k provádění 
monitoringu spadu roztočů. Příčinou jsou 
rovněž špatně vyčištěné podložky po po-
sledním léčení.   Přál bych si, abychom toto 
opatření v letošním roce už nemuseli pou-
žít, a včelařský rok jsme zahájili s relativně 
zdravými včelstvy. Zároveň chci včelařům 
naší ZO připomenout, že termín ode-
vzdání včelí měli úsekovým důvěrníkům, 
je neděle 31. ledna 2021. Díky Korona viru 
a následným vládním opatřením byly pro-
zatím pozastaveny všechny společenské 
aktivity. Taktéž byla pozastavena činnost 
Včelařského kroužku mládeže. Věřme, že 
se situace v dohledné době zlepší, aby-
chom se mohli v závěru měsíce února sejít 
na členské schůzi, kde chceme zhodnotit 
činnost naší ZO a vytýčit si nové úkoly 
pro rok 2021. Závěrem mi dovolte, abych 
všem včelařům popřál v tomto nelehkém 
období především hodně zdraví a radost 
ze včelaření .

Uherek Václav
Předseda ZO ČSV Morávka
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Vůbec to nebylo jednoduché období, 
jak pro naše nejbližší, tak pro naše zaměst-
nance, kteří suplovali rodiny a snažili se 
udržet domov a náladu v nelehké době 
v uzavřeném domově díky Covid – 19.

Léto za námi, zima za dveřmi, a tak jsme 
si řekli, že začněme pracovat na výzdobě 
našeho domova.

Pleteme věnečky, zdobíme stromečky, 
a že jich máme v domově dost… alespoň 
máme o zábavu postaráno… svítíme v ce-
lém domově a užíváme si předvánoční čas.

Nejkrásnějším překvapením bylo dostat 
přáníčka které nám vyráběli děti z mateř-
ské školky.

Letos nás opět jako každý jiný rok na-
vštívil Mikuláš, anděl a čert to bylo smíchu 
a zábavy, všichni spokojeni a slíbili nám, že 
příští rok nás zase navštíví…, tak se máme 
zase na co těšit.

Vánoční čas a Štědrý den byl náročný, 
ale i přesto personál zvládl vše na jedničku, 
za to jim všem chci veřejně poděkovat, 
protože tohle bylo pro nás to nejhorší 
období, 9. měsíců se náš domov vyhýbal 

Podzim a vánoční čas v naší Adámkové vile 
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nákaze covid-19, ale bohužel nás těsně 
před svátky navštívil a nebylo vůbec jedno-
duché vše zvládnout, ale jelikož v Adámko-
ve vile pracuje ten nejlepší personál zvládli 
to na jedničku a za to hrozně moc všem 
DĚKUJI.
Štědrý den v Adámkove vile.
Novoroční přípitek s ohňostrojem.
Přeji Vám všem hodně štěstí hlavně zdraví 
a lásky v roce 2021.

Lenka Janečková 

Bankovní spojení: RB bank 2463989002/5500    
Datová schránka: kxhdxtg
Úřední hodiny
Ředitelka: pondělí – pátek   8.00 – 14.00
(v době mé nepřítomnosti na tel. 730 820 129)

Sekretariát: pondělí – pátek   8.00 – 14.00
(v době mé nepřítomnosti na tel. 608 854 633)

Sociální pracovník: pondělí – pátek   8.00 – 14.00
(v době mé nepřítomnosti na tel. 724 379 168)
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Mobilní hospic Strom ži-
vota je tu pro Vás i v době 
pandemie

Chcete nechat své blízké, 
nevyléčitelně nemocné v kri-
ticky přetížených nemocni-
cích? Zákaz návštěv, bezmoc 
a strach, že už se nikdy neuvidíte a možná 
se ani nestihnete rozloučit, může potkat 
každého z nás.  

V dnešní pandemické době, kdy je 
všechno naruby a mění se ze dne na den, 
organizace Mobilní hospic Strom života 
se svými pobočkami neomezuje provoz 
a poskytuje vysoký standard specializo-
vaných zdravotních a sociálních služeb 
v domácím prostředí pacientů. Bezplatné 
služby jsou určeny pacientům s nevyléči-
telnou nemocí v posledním stádiu, u nichž 
už byly vyčerpány všechny možnosti léčby 
a jejich blízkým. 

Snažíme se tak ulehčit přeplněným ne-
mocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, 
pro které je prioritou péče o pacienty s Co-
vid_19. Ostatní neakutní péče je značně 
omezována. V péči o umírajícího člověka je 
rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu 
s pracovníky hospice naplňuje poslední 

přání pacienta, zůstat do po-
sledního vydechnutí v rodin-
ném kruhu, doma.

Pracovníci hospice jsou 
k dispozici nepřetržitě 24 ho-
din denně, sedm dní v týdnu. 
Služby poskytujeme v rámci 

Moravskoslezského, Zlínského a Olo-
mouckého kraje. Mobilní hospic Strom 
života dbá o maximální ochranu svých 
pracovníků, pacientů a jejich rodinných 
příslušníků. Je připraven postarat se i o ne-
vyléčitelně nemocné pacienty s podezře-
ním nebo nemocné Covid_19.

Cílem Mobilního hospice Strom života 
je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit 
přeplněným nemocnicím a přepracova-
ným zdravotníkům. Proto nemusíte mít 
obavu, nebudete na to sami!

Více informací o službách a možnos-
tech, jak Mobilní hospic Strom života kon-
taktovat,  naleznete na www.zivotastrom.
cz nebo na telefonním čísle 553 038 016.

Smrt patří neodmyslitelně k životu, za-
skočí nás, ale měla by být důstojná a mi-
lostivá, protože je vždy jedinečná. 

Tým pracovníků  
Mobilního hospice Strom života

Mobilní hospic Strom života
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Ráda bych Vás informovala o vzniku nových webových stránek  
na adrese www.bcdz.cz, kde najdete další informace.

Bc. Dominika Bitnerová, DiS.
sociální pracovník  
Beskydského centra duševního zdraví
tel: 603 934 305,  
e-mail: dominika.bitnerova@charitafm.cz 
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Je to již rok, co náhlá epidemie zásad-
ně změnila život na naší planetě. Požární 
sport a sportování celkově zcela paralyzo-
vala. Proto nám nezbývá než doufat, že se 
brzy najde způsob, jak se opět bezpečně 
scházet, trénovat, soutěžit, cestovat a žít 
kolektivním životem. Ona zpočátku od-
dychová přestávka je již přespříliš dlou-
há a sportovně-kolektivní vyžití opravdu 
chybí! Nyní můžeme pouze nostalgicky 
zavzpomínat, co se nám v loňském roce 
podařilo zvládnout...

Začátkem roku jsme absolvovali sou-
středění na Višňovce a kulturní vystou-
pení nejmenších na výroční schůzi. Po-
slední lednový víkend naše děvčata svým 
nádherným výkonem nadchla brněnskou 
halu a získala zlaté medaile ve štafetách. 
V sobotu 8.února jsme uspořádali halo-

vou soutěž „Raškovický Rašák“, které se 
zúčastnilo 348 závodníků ze všech koutů 
ČR a Slovenska. Naši nejmladší a mladší 
žáci vybojovali bronzové medaile. Kon-
cem února se v Havířově konalo neofici-
ální halové mistrovství, kde naši mladší 
žáci obsadili 3.místo ve štafetě dvojic 
a 2. místo ve štafetě 4x40m. Konec červ-
na patřil soutěžím v Třebíči a Výčapech. 
3.- 6. července jsme ve slovenské Spišské 
Teplici uspořádali „Rašákův rescue camp“, 
odkud jsme pokořili Kráľovu hoľu, klidné 
vody Batizovského jezera i divokou vodu 
Dunajce na raftech. 18. a 19. 7. se kona-
ly „šedesátky a stovky“ v Brně, kde jsme 
měli šest umístění do pátého místa.  Od 
7. do 16. srpna trvalo společné soustře-
dění se Starými Heřmínovy, které začalo 
v Krásné – Mohelnici a končilo v Bruntále 

Hasičata bilancují loňskou sezónu
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soutěží o „Zubatou žábu“. Následovala 
Praha a čtvrté místo v Českém poháru. 
V posledním prázdninovém víkendu vy-
bojovali mladší žáci 1.místo v netradiční 
soutěži v Dolních Životicích, zlatá medaile 
ve „stovkách“ dorostenek v Moravském 
Berouně a na Mistrovství ČR ve výstupu na 
věž vybojovala stříbrnou medaili a titul vi-
cemistryně Bára Kotásková. Začátkem září 

se v Českém Těšíně konal Pohár krajské-
ho starosty, kde naši starší žáci vybojovali 
krásné 2. místo mezi nejlepšími družstvy 
kraje. Zatím poslední soutěží byl okrskový 
branný závod v Nižních Lhotách, kde naši 
jednotlivci získali 6 medailí. Celkem jsme 
se účastnili 11 nesoutěžních akcí a 20 sou-
těží, na kterých jsme vybojovali 9x 1.místo, 
11x 2.místo a 6x 3.místo.

Veliké poděkování patří především 
zastupitelstvu obce v čele se starostou 
p. Jiřím Blahutou, zastupitelstvu Morav-
skoslezského kraje, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, firmám SAFT, HK 
ŠROT, CONSTRUCTUS a všem dalším 
partnerům, sponzorům, družebním sbo-
rům, kolegům, rodičům, pomocníkům, 
fandům a všem, kdo se jakkoli podílel na 
činnosti kolektivu a v neposlední řadě sa-
motným Hasičatům. Děkujeme! 

Rosťa Švrček
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Raškovický fotbal – jaro 2021
Vážení spoluobčané, dovolte, 

abychom vás seznámili s novin-
kami ve fotbalovém klubu v Raš-
kovicích.

Stejně jako u všech ostatních 
sportovních odvětví, tak bohužel 
i ve výkonnostním fotbale se v loňském 
říjnu rozhodlo o přerušení všech soutěží 
ze známých důvodů.

Stejně jako v jarních měsících se během 
doby od zákazu společného sportování 
naši fotbalisté připravovali samostatně 
v rámci svých možností a doufali, že se 

v dobře rozehrané podzimní sezó-
ně vrátí na hřiště. Domácím pro-
středím nám byl areál sportovního 
stánku v Janovicích. Bohužel situa-
ce se nezlepšila a v současné době 
se nemůžeme scházet na trénin-

cích ani na hřišti, ani v tělocvičně. Trénovat 
naplno a připravovat se na pokračování 
podzimní části soutěžního ročníku je v ne-
dohlednu.

Nejlépe si v rozehrané a přerušené sou-
těži vedlo mužstvu mužů, což dokazuje 
i následující tabulka.

A nebýt trošku nešťastné domácí poráž-
ky s mužstvem Záblatí 4:5, tak jsme mohli 
být na čele tabulky.

U družstva dorostu je situace obdobná 
jako v minulé sezóně, kde naši dorostenci 
hráli ve spojeném družstvu s Nošovicemi. 

Své domácí utkání hrávali jako předzápasy 
mužů Nošovic na jejich hřišti.

Předpokládáme, že tuto sezónu do-
končí (pokud k tomu dojde) ještě ve spo-
lečném mužstvu a s hraním v Nošovicích. 
V následující sezóně však naši dorostenci 

SPORT

Tabulka mužů - I. B. třída

  1. Řepiště 8 7 1 0 46:10 22

  2. Věřňovice 9 7 1 1 31:10 22

  3. Záblatí 8 7 0 1 23:11 21

  4. Raškovice 9 6 1 2 31:16 19

  5. Inter. Petrovice 9 5 0 4 25:23 15

  6. Vendryně 9 4 1 4 25:18 13

  7. Oldřichovice 9 4 1 4 15:16 13

  8. Loko. Petrovice B 9 4 1 4 15:18 13

  9. Horní Suchá 9 3 2 4 12:17 11

10. Sedliště 9 3 1 5 16:24 10

11. Petřvald 9 3 1 5 14:26 10

12. Staříč 9 2 1 6 18:30   7

13. Nýdek 9 0 2 7   8:33   2

14. Mosty 9 0 1 8   3:30   1
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Tabulka dorostu - okresní přebor

 1. Milíkov/Hrádek 9 7 2 0 39:13 23

 2. Písek 7 5 1 1 30:11 16

 3. Jablunkov 7 5 1 1 22:10 16

 4. Kozlovice 6 5 0 1 23:15 15

 5. Mosty 8 3 2 3 26:15 11

 6. Hukvaldy 6 3 0 3 28:19 9

 7. Návsí 7 3 0 4 27:23 9

 8. Oldřichovice 6 2 1 3 15:18 7

  9. Tošanovice 6 2 0 4 30:22 6

10. Raškovice/Nošovice 7 1 1 5 13:26 4

11. Sedliště 7 1 1 5 8:57 4

12. Baška 8 0 1 7 14:46  1

Tabulka mladších žáků – okresní přebor

 1. Frýdlant n.O. 7 5 2 0 43:18 17

 2. Lískovec 7 5 0 2 55:17 15

 3. Mosty 6 5 0 1 42:  9 15

 4. Nebory/Smilovice 6 5 0 1 44:14 15

 5. Janovice 7 4 2 1 44:23 14

 6. MFK FM A 7 4 0 3 69:28 12

 7. Raškovice 7 3 1 3 36:25 10

 8. Dobrá/Nošovice 5 2 1 2 21:11   7

  9. Hukvaldy 5 1 0 4 15:47   3

10. MFK FM B 5 0 0 5 11:41   0

11. Metylovice 5 0 0 5   6:67   0

12. Lučina 7 0 0 7   2:88   0

ať jako samostatné Raškovice nebo opět 
ve společném družstvu s Nošovicemi už 
budou hrát na novém zrekonstruovaném 
hřišti doma v Raškovicích. Víme, že to 
bude hodně těžké naše mladé fotbalisty 

udržet po tak dlouhé době ve fotbalo-
vém prostředí, věříme však, že pro ně 
bude nové hřiště a nové zázemí dobrou 
motivací zůstat aktívními hráči našeho 
kolektivu.

A naši nejmladší statečně bojují v okres-
ním přeboru mladších žáků. Přechod do 
vyšší kategorie ze starší přípravky do mlad-
ších žáků klade na naše nejmenší vyšší 
nároky na technickou a fyzickou připra-

venost. V přerušené soutěži se však drží 
uprostřed tabulky a předpokládáme, že 
v případě opětovného zahájení soutěží si 
polepší a budou ohrožovat mužstva na 
čelních příčkách tabulky.
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Jednou z mála „výhod“ současného 
stavu je pro náš sportovní areál tato 
stávající situace, kdy se tam nesportu-
je, protože se mohou (avšak v omezené 
míře) dokončovat úpravy celého areálu 
i jednotlivých částí (střídačky, oplocení, 
zábradlí kolem hřiště a další drobnosti). 
Kromě samotných hráčů a funkcionářů 

pomáhali a v dalších měsících určitě bu-
dou pomáhat fandové a příznivci fotbalu 
v Raškovicích.

Velmi důležitá je pro fotbal travnatá 
plocha, která díky stávající situaci není za-
těžována a může růst a sílit, aby byla při 
znovuzahájení v dobrém stavu a sloužila 
dlouhou dobu.

Věříme, že se ještě v jarních měsících 
rozběhnou fotbalové amatérské soutěže 
a my tak mohli dokončit poměrně dobře 
rozehraný ročník v kategorii mužů, do-
hrát dorosteneckou soutěž ve společném 
mužstvu Raškovice/Nošovice a ještě po-
skočit v tabulce nahoru v kategorii našich 

nejmladších mladších žáků.
Nesmíme rovněž zapomínat na ty naše 

nejmenší, na naši přípravku, kde se o ně 
vzorně starají vyškolení a obětaví trenéři.

Samotnou přípravu na nový soutěžní 
ročník, opět jako již po několikáté, obohatí 
o společné soustředění před zahájením 

Fandové a bývalí fotbalisté na brigádě…

Asfaltová plocha během úpravy…

…stejně jako trenér s hráči.

… a po úpravě
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soutěží. Pozvání na toto letní soustředění 
máme přímo od našich mládežnických 
trenérů.

Tak se nám nezadržitelně blíží doba 
letních prázdnin, ke které neodmyslitelně 
patři odpočinek a možnost načerpat nové 
síly. U našich malých fotbalistů z Raškovic 
je však tato doba odpočinku zakončena 
aktivním a velmi zábavným fotbalovým 
soustředěním. Toto soustředění se bude 
konat, pokud nám to vláda a jejich naří-
zení dovolí, opět v nádherném prostředí 
Kunčic pod Ondřejníkem.

Termín konání týdenního soustředění 
je zvolen tradičně na předposlední týden 
v srpnu, tedy v době od 14. 8. 2021 do 
21. 8. 2021.

My trenéři se na toto soustředění velmi 
těšíme a pevně doufáme, že našim bor-
cům to prospěje nejen co do fotbalových 
kvalit, ale i na utužení vztahů a posílení 
kolektivního ducha, který v této době, díky 
odtržení od kolektivu, bezpochyby utrpěl.

Kluci budou mít opět díky našim trené-
rům připraven perfektní program, který 
zahrnuje 2-3x denně tréninkové jednotky, 
čas pro odpočinek, relaxaci a vlastní zába-
vu. Pokud se to podaří, určitě se pokusíme 
vložit do programu nějaké přátelské utká-
ní, stejně tak v loňském roce.

Personál pensionu Krkoška se kvalit-
ně postará o přísun energie v podobě 
vynikajícího stravování, které spočívá ve 

snídaních, svačinách, teplých obědech 
i večeřích.

Doufejme, že se nám vyjde jak počasí, 
tak i situace ohledně COVIDU. Podle ohla-
sů z řad našich sportovců soudím, že se 
na tuto akci velmi těší a stejně jako my se 
již nemůžou dočkat.

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Tým mládežnických trenérů Raškovice

Pár slov předsedy
Milí fotbaloví fanoušci Raškovického 

fotbalu, bohužel jarní restart fotbalových 
utkání na domácím hřišti v Raškovicích se 
díky pandemie zatím nekoná nebo bude 
opožděn. Stejně jako Vás tak i nás to veli-
ce mrzí. Předběžným plánem fotbalového 
svazu je dohrát čtyři zbývající neodehraná 
utkání podzimní části sezóny.

My ovšem nespíme a stále se snažíme 
vylepšit podmínky v našem areálu jak pro 
hráče klubu, tak pro fanoušky a občany 
z naší i okolních obcí, kteří se budou zú-
častňovat akcí pořádaných v našem areálu.

Tímto bych chtěl apelovat na výskyt ne-
dovoleného vstupu na novou hrací plochu 
fotbalového hřiště. Vstup do areálu a na 
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hlavní hrací plochu je povolen pouze v do-
provodu trenérů nebo správce areálu. Pro 
tréninkové a rekreační  účely je k dispozici 
zadní hřiště, které bude během roku pra-
videlně udržováno. Jsou tam k dispozici 
i branky. Máme jen problém s některými 

pejskaři, kteří tam nechávají své mazlíčky 
provádět potřebu a samozřejmě i to co po 
nich bohužel zůstává, tak bohužel neuklízí. 
Uvědomte si, prosím, že tam trénuji děti 
a my pak řešíme tyto problémy, za které 
bohužel nemůžeme.

Nábor nových fotbalistů a fotbalistek
Nebojte se nás oslovit se zá-

jmem trénovat vaše dítě v našem 
klubu. K dispozici máme vyškole-
né trenéry, kteří všichni mají tre-
nérské kurzy a vlastní zkušenosti 
s fotbalem. V každé kategorii 
máme zastoupení a zúčastňuje-
me se soutěží a navíc plus po-
řádáme vlastní turnaje. Díky vedení naší 
obce jsme mohli za dotační peníze zvelebit 
areál klubu a hlavně hrací plochu, která je 
pro fotbal prioritou.
Kontakt: hlavní trenér mládeže - Martin Janoušek 
tel:607 648 966
S pozdravem a brzkým shledáním na fot-
balových utkáních se těší všichni členové 
fotbalového oddílu TJ Pražmo-Raškovice.

Dovolte nám, abychom ještě 
jednou poděkovali za zrealizo-
vané akce za poslední dva roky 
(rekonstrukce hřiště a asfaltové 
plochy, včetně vnitřních úprav 
sportovních šaten) panu sta-
rostovi Jiřímu Blahutovi a za-
stupitelstvu Obce Raškovice, 

bez jejichž hlavní pomoci bychom nebyli 
schopni tyto velké a zásadní změny zre-
alizovat. 

Předpokládáme, že v průběhu jarních 
měsíců dokončíme drobné úpravy a dola-
díme trávník tak, abychom mohli již v jarní 
části sezóny hrát na vlastním hřišti.

Výbor TJ Pražmo-Raškovice

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
ČINNOST VK RAŠKOVICE – VÍCEMéNě ONLINE   

V prosincovém vydá-
ní zpravodaje jsem psala 
o tom, že se covidová situa-
ce začíná zlepšovat a že bu-
deme moci opět zase spor-
tovat a soutěžit. Těšili jsme 
se na společné setkávání ve 
sportovní hale a obnovení 
soutěží, které jsme v září a počátkem 
října 2020 zahájili. Bohužel dnes, kdy 
píši tento příspěvek, je situace v ČR ještě 
horší a určitým způsobem je omezeno 
prakticky vše, co se pohybu týká. 

Ale vraťme se opět do 
období před Vánocemi, kdy 
nám opravdu na 14 dnů do-
volili za přísných podmínek 
v hale alespoň trénovat. 
Ihned jsme toho využili 
a oslovili mladé sportovce 
a jejich rodiče, zda souhlasí 

s tréninkem v roušce a trénováním po 
desetičlenných skupinkách. Tréninky 
jsme organizovali tak, abychom využili 
hlavně prostor haly a celé skupiny. Celý 
říjen a listopad děti trénovaly doma 
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individuálně, ale kolektivní sport je pře-
devším o herní spolupráci a spolehnutí 
se jeden na druhého. Před Vánoci jsem 

uspořádali také vánoční volejbalování 
jednotlivých skupin s rozdáváním dá-
rečků.

Zhoršující se Covidová situace v ČR 
nám stále neumožňuje společně trénovat 
a všechny mistrovské soutěže pořádané 

ČVS a MS KVS, které jsme na podzim 
zahájili, jsou v sezóně 2020/2021 zru-
šeny. Od prvního lednového týdne jsme 
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začali trénovat online prostřednictvím 
aplikace “meet“. Trénujeme napříč všemi 
skupinami. Tréninky, které probíhají pra-
videlně ve stejný čas 2x týdně po 30 minu-
tách, jsou zaměřeny na individuální herní 
činnosti, kondiční a stabilizační cvičení, 
posilování středu těla. Hráčky obdržely 
k zapůjčení sportovní pomůcky (balanční 
čočky, volejbalové míče, expandery, švi-
hadla, posilovací gumy), které pro cvičení 

používáme. Dostávají zadané praktické 
úkoly na základě zaslaných videí, na zá-
kladě kterých, si procvičují volejbalové 
údery. Víme, že to mnohé samotné ne-
baví, chybí jim kontakt s ostatními, kvůli 
kterým se často do volejbalu přihlásili. 
Bohužel jinou možnost, jak být v kontaktu 
a alespoň trochu děti motivovat ke cviče-
ní a procvičování volejbalových činností, 
nemáme.
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Halloweenská soutěž
Abychom si zpestřili nepříjemnou lis-

topadovou situaci v ČR vyhlásili jsme pro 
všechny členy VK soutěž o nejkrásnější 
výzdobu týkající se Halloweenu. Chtěli 

jsme ukázat, že i sportovci jsou tvořiví, vy-
nalézaví a hlavně, že umí dokázat, jak jsou 
soutěživí a hraví. Na základě hlasování 
se celkovými vítězi stala rodina Vitáskova 
a Martin Sonnek. 

BěŽKOVáNÍ
V době, kdy v Raškovicích po dlouhých rocích opět napadlo tolik sněhu, že se dalo 

„běžkovat“ kolem řeky, jsme zorganizovali pro děti-jednotlivec+trenér/trenérka také 
běžkování v souladu se všemi platnými vládními opatřeními.  
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Výzva „O KROK VÍCE“
Během měsíce února probí-

hala napříč všemi kategoriemi 
VK soutěž s názvem „O KROK 
VÍCE“. jednalo se o soutěž 
týmů, který nachodí za měsíc 
únor nejvíce kroků. Důkazem 
bylo zaslání “fotografie“ s na-
měřenými hodnotami kroků 
vždy na konci týdne (fitnes ho-
dinky, aplikace v mobilu, kroko-
měr). Průběžně jsme výsledky 
vyhodnocovali každý týden 
a postupně se všechny týmy ve svých vý-
konech zlepšovaly. Celkem se soutěže zú-
častnilo 95 členů VK Raškovice od 6 do 
56 let a vítězem se stalo družstvo žen 
s celkovým počtem kroků 4 082 459 kro-
ků, což je 2 833 km. Průměrně by každý 
účastník soutěže ušel za 28 dní celkem 
191 590 kroků, tj. 6842 kroků denně. Nej-
větší podíl však na tomto průměru měli 
trenér Honza Sonnek, který ušel celkem 
618 089 kroků, tj. 22 075 kroků za den, 
juniorka Nikol Rusňáková – 530 018 kro-
ků, tj. 18 929 kroků za den a kadetka 
Pája Hyrníková – 519 498 kroků, tj. 
18 553 kroků za den.

Nakonec jsme vyhodnotili 
nejen hlavní týmovou soutěž, 
ale také nejlepší „krokaře“ do 
12 let, do 18 let a nad 18 let 
a nejlepších 6 hráčů v každé 
kategorii-týmu. Během sou-
těže jsme také zaznamenávali 
nadherné fotografie, které 
nám účastníci zasílali a které 
jsme také zveřejnili na sociál-
ních sítích.

Veškeré výsledky průběž-
né i celkové můžete shlédnout na našich 
webových stránkách www.vkraskovice.cz 
a instagramu @vk_raskovice včetně zají-
mavých údajů, které náš správce všech 
sociálních sítí Honza Sonnek zpracovával. 

Cílem soutěže bylo motivat mládež, 
ale i dospělé k pohybu, který byl během 
února ještě dovolen. Účastníci chodili 
přírodou po celém okrese Frýdek-Mís-
tek, zavítali na oblíbená místa jako jsou 
Pustevny, Lysá hora, Prašivá, ale také na 
nová neprozkoumaná a málo navštěvova-
ná místa okolí Raškovic.

VýSLEDKY NEjLEPŠÍCH V KATEgORII:

• do 12 let – 1. Karolína Václavková 
(393 279), 2. Ema Bonková (337 119), 
3. Lotka Pánková (311 206)

• do 18 let – 1. Nikol Rusňáko-
vá (530 018), 3. Pája Hyrníková 
(519 498), 3. Adéla Kozlová (385 705)

• nad 18 let – 1. Honza Sonnek (618 089), 
2. Soňa Rusňáková (516 752), 3. Vašek 
Sonnek (419 771)
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Výročí 100 let volejbalu v ČR 
V roce 2021 

si připomeneme 
stoleté výročí za-
ložení prvních vo-
lejbalových oddílů 

v ČR a rozvoj volejbalu během období 
1921-2021. Do plánovaných oslav jsou za-
pojeny významné volejbalové akce v Mo-
ravskoslezské kraji, jako je Mistrovství Ev-
ropy ve volejbale mužů v září v Ostravě 
a Ostrava beach OPEN v červnu s účastí 
nejlepších beachvolebalistů Evropy v ob-
lasti Dolní Vítkovice. Součástí těchto akcí 
by měly proběhnout slavnostní konferen-
ce pro významné volejbalové osobnosti 
ČR a turnaje minivolejbalu pro nejmenší. 
Mezi akce spojené s oslavami byly také 
zařazeny naše mládežnické turnaje Malé 
ceny Beskyd v červnu a turnaj žen a juni-
orek s názvem Pohár Jaromíra Vybírala 
v srpnu. Samozřejmě veškeré plánování 
oslav výročí je v dnešní době velice kom-
plikovaé a vše se bude odvíjet od vývoje 
epidemiologické situace v ČR. 

PáR INFORMACÍ O VOLEjBALU V ČR 
zdroj: RAUL Sport Marketing Research 2018 ve spolupráci 
s Kantar Millward Brown

• Volejbal patří v ČR mezi nejoblíbenější 
kolektivní sporty

• Volejbal je třetí nejsledovanější kolek-
tivní sport

• Volejbal je třetí nejatraktivnější kolek-
tivní sport

• Lidé ho charakterizují spolu s beach 
volejbalem jako hravý, přátelský a zá-
bavný sport

• Volejbal má 32 000 soutěžících hráčů, 
z toho 1/8 v Moravskoslezském kraji

ÚSPěCHY Z HISTORIE VOLEjBALU V ČR

• 1948-1. místo mužů-Mistrovství Evropy

• 1955-1. místo žen-Mistrovství Evropy 
v Rumunsku 

• 1956-1. místo mužů-Mistrovství světa 
ve Francii žáků 

• 1964-2. místo mužů-Letní olympijské 
hry v Japonsku

• 1966-1. místo mužů-Mistrovství světa 
v Praze  

STŘÍPKY Z HISTORIE VOLEjBALU V RAŠ-
KOVICÍCH

• 1953 - založení volejbalového oddílu

• 1954 - vybudování dvou volejbalových 
kurtů

• 1971 - Přeborník ČSR vesnických druž-
stev 

• 1991 - soudní spor o areál s antukový-
mi kurty 

• 2000 - Přeborník krajského přeboru 
2.třídy 

Všem občanům přejeme hlavně zdra-
ví, psychickou pohodu, fyzickou odolnost 
a dostatečně silnou imunitu. Jakokoliv 
se hýbejme, sportujme alespoň tolik co 
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Oddíl jUDO
NENECHEjME DěTI ZAHáLET

Již téměř roční výluka ve sportovní pří-
pravě zřejmě přinese značné problémy 
většině sportovních klubů napříč celou 
republikou. Jsem přesvědčen, že dojde 
k výraznému odlivu aktivně cvičících dětí. 

K tomuto názoru mě vedou dlouho-
dobé zkušenosti v práci s mládeží. Vždy 
v minulosti, pokud chtěl klub udržet zá-
jem dětí o sport, musel k tomu vyvinout 
nemalé úsilí a trvalou aktivitu v propagaci 
a náboru dětí a mládeže. Osobní vklad 
a obětavost funkcionářů a trenérů určoval 
počty zájemců o sportovní přípravu v tom 
či onom sportu. 

V uplynulých letech se judistům v Raš-
kovicích podařilo vybudovat početně sil-
ný a také výkonnostně kvalitní kolektiv. 
Vzpomeňme na některá jména českých 
mistrů a medailistů z raškovické základ-
ny. Vít Jerglík, Patrik Kučák, sourozenci 
Natálie a Šimon Filipcovi, Vendula Me-
cová, Simona Gregušová, Lucie Bílková, 
sourozenci Matěj a Tania Silvestrovi. 
Jsou to Vaši sousedé, stejně jako krajští 
přeborníci Mecová T. Rusňák, Jančíko-
vá, Hampl, Ochmanovi, Ramíkovi, Lek-
ki, Ruprecht, Danková a další.  Ta jména 
nás zavazují k obnově úspěšného a ještě 
většího zapojení dětí a mládeže do or-
ganizovaných sportovních aktivit v obci. 

Současná situace výrazně zvýhodňuje 
naše silné a nebezpečné soupeře, který-
mi jsou sociální sítě, mobily a počítače. 
To jsou doslova drogy nové doby. Ne-
tečnost mnohých rodičů a pohodlnost 
dětí jednoznačně podporují nezdravý 
způsobu života, který v konečném vý-
sledku může vést k obezitě a civilizačním 
chorobám. V dnešní době dvakrát platí 
Tyršovo heslo: „Ve zdravém těle zdravý 
duch.“ Zamysleme se proto především 
my dospělci, kam chceme vést své děti. 
I v současné nelehké době nabádejme 
mládež k intenzivnímu pohybu a pojďme 
jim příkladem. Nečekejme, až se otevřou 
sportoviště, protože až se otevřou, bude-
me připraveni. V Raškovicích a okolí jsou 
pro sport dobré podmínky, ať v přírodě, 
nebo dostupných sportovištích. Hasiči, 
fotbalisté, volejbalisté i judisté jen čekají 
na okamžik, kdy budou moci opět naplno 
trénovat a soutěžit. V Raškovicích může 
zájemce najít mnoho dalších sportovních 
kroužků a kolektivů. Není jich málo, jen 
je potřeba se rozhlédnout. Najít parťáka 
na cyklo, nebo běh v terénu určitě není 
problém. 

Judisté nezahálejí a připravují se v in-
dividuálním tréninku. Všichni zájemci, už 
od nejmladších benjamínků, trénují podle 
individuálního tréninkového plánu, který 

nám opatření dovolí. Hledejme v této si-
tuaci pozitiva, která můžeme pozorovat 
v naší přírodě kolem sebe. Radujme se 
z maličkostí. Uvědomme si, jak moc dob-
ře se v tomto století všichni máme, když 
se nebudeme ohlížet jen na materiální 
hodnoty. Nezapomeňme na všechny své 
blízké a buďme ohleduplní. Je to na kaž-
dém z nás, jak rychle se vrátíme ke svým 
zálibám a setkávání se se svými blízkými. 

Vedení obcí Raškovice, Pražmo, Vyšní 
Lhoty, Krásné a všem sponzorům děku-
jeme za finanční podporu. Rodičům moc 
děkujeme za stálou přízeň, trpělivost 
a důvěru. Hráčům a hráčkám za skvělou 
reprezentaci klubu i obce.

Držím palce nám všem a za VK Raš-
kovice přeji hezké prožití velikonočních 
svátků.

Za VK Raškovice Šárka Sonnková
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má každý upraven podle svých schopnos-
tí. Ten se pravidelně předkládá k vyhod-
nocení a další úpravě hlavní trenérce Pavle 
Prőllové.

Závodní tým dorostenců, juniorů 
a starších žáků intenzivně posiluje a pra-
cuje na vytrvalosti. Pokud se chceme udr-
žet na předních místech v rámci republi-
ky, tak nezbývá než makat. Konkurence 
nespí. Ihned po ukončení všech opatření 
znovu otevřeme všechny tréninkové zá-
kladny ve Frýdku-Místku, Dobré, Frýdlan-
tě N.Vsi a Raškovicích. Pokročilí judisté, 
ale i další zájemci tak budou moci trénovat 
až 5x týdně. 

Centrem klubu se stane nová tréninko-
vá základna „Beskydský kodokan“ (škola 
juda) v Raškovicích. V budově bývalého 
Slezanu vznikají nádherné tréninkové 
prostory se vším potřebným zázemím. 
Je zde položeno tatami na ploše 300m2. 
V provozu molitanová jáma pro nácvik ak-
robacie, posilovna, herna na stolní tenis, 
stolní fotbal, šatny pro chlapce a děvčata, 
kuchyně, jídelna, klubovna, budují se uby-
tovací prostory s potřebným hygienickým 
vybavením. V suterénu se připravuje vy-
budování relaxačního centra se saunou, 
odpočívárnou a odpruženou plochou pro 
relaxaci a jógu. Ve venkovních prostorách 

se chystáme vybudovat workoutové hřiště 
a překážkovou dráhu. Všechny tyto úpra-
vy si vyžádají značné finanční náklady. 
Náročné bude vybudování nového top-
ného systému v budově. Proto jsme také 
vyhlásili veřejnou sbírku, na které je již 
100 tisíc korun.  Přispět může každý, kdo 
chce podpořit vybudování a vybavení to-
hoto sportovního centra, které bude slou-
žit nejen judistům, ale také dalším spor-
tovcům a složkám v obci. Mohou zde být 
pořádány plesy a jiné společenské akce. 

V letošním roce plánujeme tři pobyto-
vá, tréninková soustředění a letní rekre-
aci. V září se v raškovické hale uskuteční 
Krajský přebor žactva.   Doufáme, že se 
nám podaří uspořádat alespoň část série 
Poháru starosty, který je zároveň Mistrov-
stvím klubu. 

Pomozte nám, abychom patřili mezi 
nejlepší. Podpořte svoje děti.

Za judisty Luděk Kubíček, předseda 
oddílu v Raškovicích

VEŘEjNá SBÍRKA NA VYBUDOVáNÍ 
TRéNINKOVéHO CENTRA V RAŠKOVICÍCH

Transparentní účet č. 295542770/0300

Více na www.judobeskydy.cz
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Zkuste to s jógou 2

K DOKONALOSTI VEDE „POUZE“ OSM SCHODŮ

„Člověk by si měl najít vždy, bez ohledu na to, kolik má práce,  
najít čas na cvičení, tak, jak si jej najde na jídlo.“ (M. Gándhí)

V současné době zajímá jóga 
stále více lidí.

 Mluvit o józe je dosti obtíž-
né, protože její rozsah je ne-
představitelně velký.

Jóga zastřešuje zejména tři 
velké oblasti našich možných 
zájmů a to oblast tělesnou, 
mentální (psychickou) a du-
chovní. A tyto se samozřejmě 
opět štěpí na další seskupení.

Činorodému člověku nabízí 
jóga cestu KARMAJÓGY, kde 
prostředkem vlastního vývoje je obecně 
prospěšná činnost, pro citově založené-
ho člověka je tu BHAKTIJÓGA se snahou 
pěstovat a rozvíjet lásku k lidem, k příro-
dě, k Bohu. Lidem, kteří jsou intelektuálně 
zvídaví, se nabízí DŽŇANAJÓGA. Různé 
cesty, ale všechny se dříve nebo později 
spojují – a všechny vedou k jednomu cíli.

Snad nejpropracovanějším systémem 
usilujícím o realizaci sebezdokonalení je 
RADŽAJÓGA (královská jóga). Říká se 
jí také AŠTANGAJÓGA – osmistupňová 
jóga. A už jsme u těch osmi stupňů, osmi 
schodů. Jsou následující:

1. JAMA – stupeň, který nabízí rady a do-
poručení, jak žít v souladu a míru s ce-
lým světem – s lidmi, zvířaty a rostlina-
mi.

2. NIJAMA – představuje další souhrn rad 
a doporučení, jejichž dodržování nám 
umožňuje žít v míru a pohodě sám se 
sebou.

Tyto dva první stupně byly 
v józe vždy považovány za 
klíčové a nesmírně důležité 
a GURU (Mistr, učitel) v dří-
vějších dobách neseznámil 
žáka s dalším učením jógy, do-
kud nebyl přesvědčen o jeho 
morální bezúhonnosti.

3. ÁSÁNA – jsou nám z jógy 
známy snad nejdůvěrněji. 
Jsou to tělesná cvičení, kte-
rá vitalizují a regenerují naše 
tělo jako celek.  Specifický 
účinek zlepšuje činnost vždy 
určitých orgánů v těle.

4. PRÁNÁJÁMA - osvojení si umění ovlá-
dání dechu, (nikoliv řízené dýchání). 
Pránájáma má podstatně hlubší účinky 
a je účinnou ochranou proti porušení 
rovnováhy v těle a vzniku choroby.

5. PRATJAHÁRA – představuje ovládání 
mysli a tím rozhoduje o naší duševní 
rovnováze, případně labilitě.

6. DHÁRANA – jsou cvičení koncentrace.  
Jejich cílem je naučit žáka soustředit 
svou pozornost a zajistit si úspěch my-
šlení a konání.

7. DHJÁNA – je meditace. Jde o dlouho-
dobé setrvání v soustředění na určitý 
předmět – bod myšlení. Výsledkem 
může být sebeanalýza, komunikace 
s vlastním podvědomím, nebo i kon-
takt s vnitřním Já.

8. SAMÁDHI – je stav čirého vědomí, 
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Písmácké práce j.L. Mikoláše

MAŘEC A MAŘINA V POBEZKYDÍ NA TěŠÍNSKU

Z jarních či velikonočních zvyků docho-
valy se až na dnešní dobu některé, jako 
umývání nohou na Velký Pátek, palmo-
vé průvody na květnou neděli a mnohé 
jiné tu a tam po různu ještě udržované. 
Mnohé z nich již na Těšínsku vymizely 
nadobro, a ty, které se ještě tu a tam udr-
žují, vzaly na se ráz zcela jiný. Mezi tyto 
zapomenuté patří též nošení Marca, Ma-
řiny a mojíčka. Tento zvyk se ještě před 
20 lety v mnohých obcích v Pobezkydí 
udržoval a velmi hojnou účastí mládeže 
byl provázen. Ano, byly to zvyky a roz-
marné obyčeje, jejichž původ sahá do dob 
pohanských a upomíná nás na vzkříšení, 
na probouzení přírody ze zimního spán-
ku. Zvyky ty nahražovaly předkům dnešní 
divadla a byly tím upřímnější, ježto na nich 
byli všichni účastníky i herci. Byly to pro 
ně jakési obřady, zvláštní úcty požívající. 

Týden před Černou nedělí scházely se 
děvušky v obci na ustanoveném místě, 

obyčejně fojtství, kde jim mládenci připra-
vili čerstvý vršek z jedličky, zvaný ,,moji-
ček“. Ten vyzdobily papírovými pentlemi 
a třemi brky husího peří, tak, že tyto od 
sebe odstávaly a na každou větvičku na 
konci je připevňovaly.

Při zdobení mojičku prozpěvovaly na 
různé písně a bylo vždy milo a veselo. 
Ustrojený mojiček dal se do chladného 
místa, aby nepozbyl své zeleně. 

V sobotu před Černou nedělí opětně 
se děvušky sešly ke strojení Mařiny, ale 
ji nestrojily, nýbrž radily se pouze, která 
ji své šaty zapůjčí. Jelikož pro jednu bylo 
by to mnoho, usnesly se, že každá něčím 
přispěje, každá dá něco, neboť šla pověst, 
že ta, která Mařině něco dá, bude u mlá-
denců v oblibě a tak každá hleděla něčím 
přispět. Na Černou neděli hned po poklu-
dě odpoledne sešly se ke konečnému stro-
jení; každá donesla nějaký ten ,,šrut“, aby 
,,strůj“ Mařiny byla pěkná. Hlavu udělaly 

osvícení, nejhlubší sonda do našeho 
nitra, kde se setkáváme s prazákladem 
našeho života, pramenem štěstí, Bo-
hem.

V nadpisu je uvedeno, že k dokonalosti 
člověka může vést „jen“ osm stupňů. Snad 
jen to slůvko „Jen je trochu odvážné a op-
timistické. Ale kdo ví …

Na webových stránkách www.jogaka-
rakal.cz najdete otevřené lekce jógy - cvi-
čení jak pro pohyblivé lidi kteří si chtěji 
zlepšit svou kondici, tak pro ty méně po-
hyblivé jako jsou senioři. Těm nabízíme 
cvičení na židli. 

Dále na našich webových stránkách 
najdete Zdeňkovo povídání - úvahy a po-
stoje k životu, ktomu co prožil a o co by se 
s námi rád podělil. Od nového roku také 
odpovědi na otázky které dostává od lidí.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, ne-
váhejte mě kontaktovat :-).

Také na webu představujeme tvorbu 
paní Lenky Kovalové která jak víte je ma-
lířka a poslední dobou maluje nejen nád-
herné obrazy, ale i na oděvy.

Za Karakal
Lenka Ježová
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z bílého plátna, nacpaly senem a nakresli-
ly obličej, do zadu z koudele upletený ocá-
sek připevnily a do něho vpletly červenou 
pentli, rovněž nacpaly senem kabátek. Na 
to oblékly ,,štrafku“, připásaly ,,přednicu“, 
oblékly ,,bruclok“, na hlavu vsadily věnec 
ze živých květin a přioděly bílou ,,loktuší“, 
takže Mařina vypadala jako nějaká nevěs-
ta. Když byla Mařina hotova, napíchly ji na 
2 metry dlouhou žerť, postavily se k plotu 
a očekávaly až příjde ženich ,,Mařec“.

Marca zase v sousedství, aneb někde 
na volenství u většího sedláka zhotovovali 
mládenci. Ten byl dělán v podobě schát-
ralého muže (opilce), nuzně oblečeného. 
Vzali nějaké staré roztrhané ,,galaty“, bílé, 
houněné nohavice, nacpali slamou, k těm 
připevnili ,,bruclok“ či vestu. Na ,,bruc-
lok“ připevnili kabát, senem neb slámou 
vyplněný, konečně jako u Mařiny udě-
lána podoba hlavy, na ni vzazen široký, 
plstěný klobouk, do levé kapsy dali láhev 
naplněnou vodou, jež měla představovat 
kořalku, do pravé kapsy kabátu ,,míšek“ 
s tabákem a šporákem. Do horní levé kap-
sy zastrčili starou fajfku, pak napíchli na 
vysokou žerť a čekali až se lidé z vesnice 
sejdou. Tito okolo třetí hodiny odpolední 
již byli u ,,Marca“, jako ženicha ,,Mařiny“, 
shromážděni, sebrali jej a průvodem šli 
k Mařině. Tam jakmile se spozoroval prů-
vod s Marcem, vyzdvižena Mařina a vyšlo 
se vstříc. Když tito dva ,,manželé“ se se-
tkali, dali si po hubě (puse), Mařec kořal-
kou počastoval Mařinu a pak byli neseni 
v předu v průvodu; Mařec pacholky, Ma-
řena děvuškami. Vzadu v průvodu nesen 
zastrčený mojiček. Průvod se pohyboval 
od východu vesnice na západ. Tam na 
hranici obce byli upáleni, každý zvlášť po 
jedné straně silnice, každý pro záchranu 
svého pohlaví od smrti. Mařina obyčej-
ně s krásných ,,šrutův“ svlečena a jen 
seno spáleno, kdežto Mařec spálen tak 

jak byl. Tak dokončili život představitelé 
,,Morany“. Mezi tím, co tito dokonávali na 
ohništi, odkrývala děvuška mojiček. Když 
oheň dohasl a písně dozněly, pomodlili se 
všichni nad tím, aby od hrůz moru a ne-
mocí byli ušetřeni, obrátili se k mojičku, 
který nesen v předu zpátečního průvodu 
a před každým stavením zazpívali : 

Vyněsli jsme smrt z dědiny
a mojiček do dědiny,

kaj mojiček postavíme,
sto tolarkův dostaneme,
u Muruňa*) na parkaně,
tam ho žodyn nedostane

*) Může se užít různého jména

Děvuška, již bylo určeno nésti moji-
ček, byla šťastná na provdání se do roka. 
Mládenci na zpáteční cestě obskakovali 
mojiček, aby si s něho utrhávali barvené 
peří a pentle, které po celý rok nosili za 
kloboukem, v domnění přízně u děvčat. 
Za zpěvů, žertů a šprýmů, došli zpět na 
fojtství, odkud byli vyšli. Tam do štítu mo-
jiček zastrčili tak, aby jej bylo z celé dědiny 
vidět a pak se rozcházeli. Mojiček ze štítu 
odstraněn až po Velikonocích, obyčejně 
po ..šmigrustě“. někde konaná pomlázka, 
byla-li na fojtství hospoda, tak mojiček 
donesen do světnice a okolo něj se tančilo.

Obřady byly z počátku s úctou a zbož-
ností pořádány, později již vlivem okolnos-
tí upadaly, až nadobro zanikly a přišly až 
v nevážnost, ač jsou to krásné jarní slo-
vanské zvyky a obyčeje, spojené s milou 
zábavou. Tehda chodilo se ještě v krojích, 
do něhož i Mařena byla oblékána. V naší 
vesnici Raškovicích pálili naposledy Maři-
nu a Marca roku 1896. Kdy se s Marcem 
začalo chodit, není známo, ale po každé 
nějaké morové ráně vždy ten zvyk byl 
s určitou zbožnosti sesilován nebo ob-
novován. Tak po moru roku 1831 na Frý-
decku se vyskytnuvším, začali v některých 
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vesnicích i v naší opětně chodit s Marcem 
a Mařinú.

VELIKONOCE

Zima přešla, jaro je tu
zázrak věčné přírody,

rozeseje vždy plno květů,
teplé slunné pohody.

Svátky jara buďtéž krásné,
Božího je vzkříšení.

Víra v duši neuhasne,
smutek v radost promění. 

Všechno raší, všechno pučí,
odívá se v nový háv,

vonných květů do náručí
dobrým lidem na pozdrav.

K tomu kus plecovníku 
a vajíček do košíku.

K svátku svatého Josefa
Na svatého Josefa

s jarem kvítí rozkvétá
jak maléře paleta.

Slunce mraky proplétá
včelka z úle vylétá.

Kůzle v chlívku mekotá
house v hnízdě štěbetá,
kurče s kvočnou pipotá.

Sedlák sýpku vymetá
(někdy) vítr sněhem zametá.

19. březen slavný den
Josefům je povždy zasvěcen.
Ať vás patron zlého chrání

celoroční moje přání

jAK SE KDY LID NA TěŠÍNSKU A VA-
LAŠSKU BAVIL A SVŮj ROZUM BYS-
TŘIL?

Mezi vhodné a ostrovtipné zábavy na-
šeho lidu v celé oblasti Těšínska a Valaš-
ska patřily hádanky, hádky. Jimi se bavili 
a svůj rozum bystřili o posvícení, o rodin-
ných slavnostech, v hospodě při chmelo-
vině a při různých příležitostech, kde se 
sešlo více lidí, kde se našli vtipní jedinci 
navzájem se předstihující ve výmyslech 
a nových různých šprýmech.

- Chodí hajný okolo lesa a nikdy do něho 
nevstoupí? (Bednář okolo sudu chodí)

- Na každého čeká. hříšník se ho leká; 
kdo ho má ten spí lehce, kdo ho platí, 
ten ho nechce. Kdo ho dělá nemusí ho 
míti, jinému ho musí urobiti? (Hrob)

- Panna chodí po mostě, peřiny nese na 
zádech? (Husa)

- Sedí panna na vrátkoch v devíti kabát-
koch, je ji zima až je síná. (Cibule)

- Čeho je nejvíce dolů hlavú v kostele? 
(Bývalo kdysi – cvoky v botech)

- Čím více je tomu let, tím je to mladší, 
čím je tomu méně let, tím je to starší. 
(Čas a letopočet)

- Nejí, nepije to, ve dne v noci pracuje 
to? (Hodiny)

- Dvanáct apoštolů v kole a žáden na 
kraji? (Totéž)

- Dvanáct panen vedle sebe, žádná dru-
hů nevidí? (Totéž) 

- Který lékař léčí zadarmo? (Datel stro-
my od červů)

- Visí taký domeček, je v něm plno kole-
ček a na střeše zvoneček. (Hodiny)

- Jde to a přece to stojí. (Hodiny)
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- Nemá nohy, chodí to, nemá ruky, uka-
zuje to, nemá kyje, bije to. (Hodiny)

- Je to jak plachta, zuby to má, po poli 
běhá. (Brány)

- Zámeček z kosteček a za ním psíček. 
(Jazyk)

- Kdo tká bez stavu? (Pavouk)

- Čtyři nožky, dva trnožky v létě leží 
v zimě běží? (Saně)

- Ve mně tma, venku světlo, ve mně zima, 
venku teplo, ve mně teplo, ve mně zima, 
hřejí když je mráz, jmenujte mně někdo 
z vás? (Sklep)

- V lese to bylo, listí to mělo, teď to nosí 
duši i tělo. (Kolébka)

- Jedna bečulka s dvojí kořálku. (Vejce)

- Čtyři rohy, žádné nohy, na prostředku 
buchuř. (Peřina)

- Čtyři nohy, dvě podešve, duši nemá, 
duši nosí? (Kolébka)

- Čtyřiadvacet bratrů v lůžku leží a žád-
ný na kraji? (Mlýnské kolo)

- Čtyři mládenci se honí a nikdy se ne-
mohou chytit. (Kola vozová)

- Města má, ale bez domů, vesnice má 
ale bez stromů, řeky má, ale bez vody. 
(Mapa)

Z DějIN DOBYTKáŘSTVÍ NA FRýDECKU

jMéNA KRAV Z POBESKYDÍ

Dobytkářství od dávných dob bylo 
hlavním a možno říci i jediným zdrojem 
výživy lidu v Pobeskydí. Vždyť ještě dnes 
kravička chudých horalů z Beskyd a cha-
lupníků z Pobeskydí bývá jedinou živitel-
kou celé početné rodiny. 

Kravička – babulka, jak má každá krav-
ka horalů obyčejně jméno  - je cenným 
členem rodiny. Věnuje se jí někdy více 
péče a opatrnosti vlastním dítkám. Dává 
denně mléko na výživné pokrmy, dává 
omastek máslo, s obsahem cenných vita-
mínů, vytvořených z tisícerých různých 
travin a rostlin všeho druhu, dává chutný 
tvaroh, dává kyšku a podmáslí, tedy látky 
výživné pro děti i dospělé.

Naši venkované – ovšem ne ti, kteří 
nesrostli s půdou a duchem zeměděl-
ství, kteří jen vymrskávají půdu k dosa-
žení největších výnosů, ne tak pro výži-
vu lidu, nýbrž za účelem ziskuchtivosti 

a zbohatnutí – váží si „nabělu“, kterýmžto 
slovem označují mléko, kyšku, podmáslí 
i kapálku – sivjočku, mají to vše v uctivosti. 
Mléko se nesmí rozlít, to kravám ihned 
ubude. Nesmí se na rozlitý naběl šlapat. 
S mlékem se musí uctivě zacházet, neboť 
jest to dar boží – pokrm lidský. 

Z velké, skoro až posvátné úcty dávala 
se kravám různá jména, jimiž se vyjad-
řovaly jejich vlastnosti. I podle postavy 
a barvy bývaly označeny nebo podle růz-
ných tělesných a barevných znaků. Každá 
kráva slyší na nějaké jméno, dostává je po 
telení. Dobdá, přítulná dojnice obyčejně 
měla jméno babulka, bábuška a byla-li 
hřmotivé postavy i babuša, též byla-li již 
stará, říkalo se jí stará babuša, stařina.

V starém kalendáři z r. 1842 našel jsem 
jména krav, jaká měli na statku Josefa Pe-
terka ze Záhoře u Frýdku. Jmenovaly se: 
Kalina, Fisula, Laňka, Březula, Malocha, 
Značina, Láska, Lysina, Hvězda, Veselá, 
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Danihela, Bystrocha, Plavina, Barvina. je 
to nejstarší zápis o jménech krav dosud 
nalezený na Frýdecku. V Beskydách bý-
valy i kravské salaše, kde dobytek přes 
celý rok stál, jak o tom máme zápis v ur-
báři panství frýdeckého z r. 1664. Byly to 
pastviny po dnešním způsobu. 

Zrušením salaší v horách a obecních 
pastvin nastala starost o vlastní pastvu 
a pasení dobytka. Kde bylo více krav, tam 
také označovaly jmény. Vznikala četná 
nová jména. Musely se od sebe rozlišovat 
již pro pamatování a záznam o době otele-
ní. Chovalo se hodně černých krav v Bes-
kydách skotu nížinného, jaký ještě nyní se 

chová na Hlučínsku. To byly černůchy neb 
stračeny. Pak se dostal do kraje dobytek 
červený, hornoslezský, to byly červenky, 
nejzpůsobilejší pro klima Podbeskydí 
a drobné horské chovatele. Dostaly jméno 
Jahoda, Malina, když byla černější, Plavi-
na, splývala-li do barvy světlejší, Lysina, 
byla-li až bílošedé barvy, Kropina, byla-li 
poseta jinobarevnými tečkami, než byla 
neb je barva základní. Do kraje dostal 
se též dobytek kravařský – bílo červený 
a simenský, barvy více žluté. Těm žlutým 
říkalo se Tisula. Vznikaly křížením různé 
odstíny barev pigmentu a dle toho také 
vznikala další jména krav. 

Růžana byla kráva červená s bílou hlavou s rohy jdoucími pěkně do věnce. 

Křižana měla přes hřbet – kříže bílý pruh. 

Rybina, více bílá, na žebrech drobné červené tečky.

Veselá, s bílou hlavou neb dvojbarevná s bílým pruhem na čele hlavy.

Střela, divočejší a červená.

Princezna, Koběta, Nevěsta, Frela, Komtesa, jména znázorňující krávy výstavní, 
pěkné barvou i vzrůstem. 

Květula, Květina s velkými, po těle různě rozloženými bílými skvrnami. 

Březula, více bílá než červená neb černá, tak jak je bříza bílá. 

Tyrola, bílo červená bledší červené barvy.

Mandela, barvy hnědé jak mandle. 

Chovana, přítulná, krotká. 

Sivula, barvy sivé, šedé. 

Hvězda červená s bílou hvězdou (kruhem) na čele.

Laňka, ta, jež málo mléka dává a též barvy jako laň, menší kravka.

To jsou nejobecnější jména krav v Pobeskydí stejně na Frýdecku jako na Místecku 
a celém Valašsku. 

Martin Mikoláš
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PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
POHLUDKOVÁ 

 
- Štípané dříví 
ukládané/sypané 
- Buk /Smrk  

- Krácené štípané 

- Metrové polena  

- V celých délkách 
(dřeviny dle dohody) 
 

- Balíčky suchého 
dřeva-vhodné na 
uzení, táboráky  
   
 
Místo prodeje: Krásná pod Lysou horou               
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE: 723 562 359 
Možnost dopravy  

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

Letošní Tříkrálová sbírka se od před-
chozích ročníků zásadně lišila. Skupinky 
koledníků nemohly vyrazit do ulic našich 
obcí, a tak se k vám tříkrálové poselství 
mohlo donést pouze online. O to víc 
bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří 

přispěli ať už do virtuální kasičky nebo 
do pokladniček, které byly umístěny na 
veřejných místech jako jsou obecní úřa-
dy, kostely nebo obchody.  Právě díky 
pomoci vás všech se podařilo do tříkrá-
lových pokladniček ve vaší obci vybrat 
krásných 15 277 korun. Příspěvky vyu-
žijeme v Domě pokojného stáří a Oáze 
pokoje na opravy a rekonstrukce budov, 
zdokonalíme fungování Beskydského cen-
tra duševního zdraví, rozšíříme nabídku 
terapií pro naše klienty nebo podpoříme 
projekt doučování.

Nestihli jste přispět do statických ka-
siček a rádi byste podpořili dobrou věc? 
Do online kašičky můžete přispět až do 
30. dubna na www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálová sbírka
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Nově otevřeNa prodejNa pečiva
Pečivo Rohlajz, Raškovice 420

Nabízíme sortiment:   
• čerstvé pečivo  • mléčné výrobky

• uzeniny  • zákusky  • zdravá výživa  • nápoje

 
 

OTEVÍRACÍ DOBA 
LOCKDOWN 

                   
  OTEVŘENO POUZE VÍKENDY 

  
Sobota  - otevřeno od 10:00 do 16:00 hodin 
Neděle  - otevřeno od 10:00 do 16:00 hodin 
 
Samoobslužný automat NONSTOP 24 hodin - je instalován pro Vás u 
hlavního vchodu. Občerstvit se nápoji, slanými či sladkými pochutinami 
můžete tedy kdykoli i mimo otevírací dobu chaty. Děkujeme, že ho využíváte. 
 

Pro informace o otevírací době sledujte prosím naše webové stránky či facebook. Situaci 
vyhodnocujeme denně dle aktuálních rozhodnutí vlády a dalších faktorů. 

 

Děkujeme za Vaši návštěvu. 
Vaše chata Prašivá 

www.ChataPrasiva.cz 
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PRODEJ UHLÍ – Uhelné sklady RAŠKOVICE  
U Stříže, Raškovice 

 

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

 

 

 
             IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace také na  
                          

               www.uhli-raskovice.cz 
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oZNaMUjeMe novou službu,

 ZÁLeŽitoSti NeMovitoStÍ a reaLit 
můžete řešit – každé pondělí v době od 14:00 

– 16:30 hod. a dle domluvy každou středu 
v místnosti obecního úřadu raškovice 
a také  kdykoliv e-mailem:martina.blablova@seznam.cz

či telefonicky  na čísle 777 913 343

Potřebujete řešit situaci s Vaším domem,
bytem, pozemkem či chatou? 

Či hledáte nové bydlení?

JSME PRO VÁS K DISPOZICI V PROBLEMATICE:

1. Zastupování klienta v  prodeji nemovitosti = komplet realitní zpro-
středkování zahrnující realitní poradenství, odhad, právní poradenství 
+ prověření a  případné řešení právních vad, zajištění energetického 
štítku pokud již nebyl zpracován ( aktuální), časová osa prodeje, nasta-
vení správné obchodní strategie prodeje, předprodejní příprava, výběr 
správného zájemce a  jeho prověření, advokátní servis = konzultace, 
smlouvy i úschovu, předání nemovitosti, přepisy energií

2. Dále můžete využít našich dílčích realitních služeb:
• Určování tržní ceny k prodeji/ odhady v dané lokalitě
• Realitní servis pro „samoprodejce“ své nemovitosti zahrnující realitní 

poradenství a konzultace  = předprodejní příprava
• Poradenství právní a Advokátní servis ( smlouvy, úschovy)
• Energetické štítky budov a Přepisy energií

3. Zastupování klienta v koupi nemovitosti (realitní poradna, právní i tech-
nické/stavební prověření nemovitosti před koupí)

4. Prověřování dosažitelnosti a  možnosti financovat nemovitost úvěrem 
…a samozřejmě vše, co s realitami souvisí  (např. vytyčení/sloučení jed-
notek či pozemku, povolení staveb i dodatečné, atd.).
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Projekt: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000 
Podporujeme hrdinství, 

které není vidět III. – klíčová aktivita č. 4 
PODPORA DOMÁCÍ PÉČE 

NA PÉČI O SVÉ RODINNÉ 
PŘÍSLUŠNÍKY NEJSTE SAMI,  

RÁDI VÁM POMŮŽEME 

Ocitli jste se v situaci, kdy: 

- Je Váš příbuzný v nemocnici 
a bude závislý na Vaší pomoci, 
podpoře a péči? 

- Zdravotní stav Vaší blízké 
osoby se zhoršil a potřebujete 
radu, jak o něj začít pečovat? 

- Nebo už pečujete, ale 
potřebujete podporu v tom, jak 
péči nadále zvládat? 

tak VYUŽIJTE SLUŽBU PROVÁZENÍ 

Služba provázení: 

❖ podporuje neformální rodinné 
pečující v Moravskoslezském kraji, 

❖ a to prostřednictvím provázejících 
pracovníků, 

❖ je pro Vás zdarma. 
 

Provázející pracovník  
(dále jen „provázející“): 
 
❖ pomáhá zvyšovat kompetence     

Vás - rodinných pečujících, 
❖ bude Vám předávat všechny 

potřebné informace, 
❖ pomůže Vám získat znalosti a 

dovednosti potřebné k péči                
o osobu blízkou, 

❖ úzce spolupracuje s nemocnicí / 
jiným zdravotnickým zařízením, kde 
se nachází Váš příbuzný, 

❖ je externí zaměstnanec Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje a je 
specializovaný na problematiku 
provázení osob pečujících. 

 

S ČÍM VÁM PROVÁZEJÍCÍ MŮŽE POMOCI: 

➢ Pokud je Váš příbuzný ještě 
v nemocnici: 

❖ poskytne psychickou podporu při 
- vyrovnávání se se situací, 
- porozumění, jak péče ovlivní běžný 

život, 
❖ podá pomocnou ruku ve všem, co Vám 

usnadní zvládnout pečovat doma. 
 
➢ V procesu přípravy na přechod ze 

zdravotnického zařízení do 
domácího prostředí poskytne: 

❖ podporu při zajištění dávek, např. 
příspěvku na péči, 

❖ pomoc při zajištění pomůcek pro 
péči (např. lůžko, zvedák, chodítko, 
nafukovací vana, atd.), 

❖ nabídku informací a dovedností pro 
domácí péči (např. jak správně 
manipulovat, poskytovat osobní 
hygienu, podávat stravu). 

MÍSTA, KDE od listopadu 2020 do března 2022 
pilotně PŮSOBÍ PROVÁZEJÍCÍ PRACOVNÍCI: 

OPAVA a přilehlé obce 
Pavlína Králová, DiS.                  
e-mail: kralova.p@post.cz  
tel.:  735 150 579 
 
OPAVA a přilehlé obce 
Bc. Tereza Šenková                    
e-mail: terinka.senkova@gmail.com   
tel.: 735 150 567  
 
ČESKÝ TĚŠÍN / TŘINEC a přilehlé obce 
Bc. Beáta Dulawová 
e-mail: beata.dulawova@centrum.cz  
tel.: 735 150 569 
 
JABLUNKOV / TŘINEC a přilehlé obce 
Mgr. Monika Rojčíková 
e-mail: m.rojcikova@seznam.cz  
tel.: 735 150 572                                                                                     
 
HAVÍŘOV / FRÝDEK-MÍSTEK a přilehlé obce 
Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová    
e-mail: jana.wojtonova@seznam.cz 
tel.: 735 150 564 
 
OSTRAVA  - jen pro rodiny s dětmi do 18 let 
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. 
e-mail: iva.kuznikova@fno.cz  
tel.: 703 171 602  

Projekt je časově omezen,  
realizace probíhá od listopadu 2020  

do března 2022 

 
KONTAKTY 

Pokud chcete získat více informací  
o aktivitě provázení, kontaktujte: 

Mgr. Markétu Vaculovou,  
odborného specialistu Projektu 

tel.: 731 406 570 
vaculova.marketa@seznam.cz 

 

 

Potřebujete při péči doma sladit 
rodinný či osobní život nebo jste jen 
unavení?  

❖ Provázející Vám pomůže zajistit 
další návazné služby: 
- odlehčovací sociální služby jsou pro 

Vás, pokud si potřebujete 
odpočinout nebo zařídit něco 
důležitého,  

- terénní nebo ambulantní služby 
Vám pomůžou v péči o příbuzného. 
 

Máte potřebu se o své starosti 
podělit s někým, kdo Vám bude 
rozumět?  

❖ Provázející zprostředkuje 
kontakt na: 

- svépomocnou skupinu pro pečující 
(lidé, kteří také pečují a jsou 
v podobné situaci),  

- pacientskou organizaci 
(opečovávané osoby se stejnou 
diagnózou). 
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Předávání šeků v rámci spolupráce „Dobrý soused 2021“
Dne 12.2.2021 proběhlo slavnostní předání symbolických šeků  

v rámci programu Dobrý soused, kdy byl obci Raškovice předán šek ve výši 50 000,-Kč 
panem prezidentem společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. . 

Obec Raškovice si nesmírně váží finanční podpory  
od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. . 

Finanční částka bude použita na společné setkání  
občanů obce Raškovice s občany obce Staré Heřminovy.


