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Vzkaz a pozdrav z roku 2021  
pro budoucí generace Raškovjanů u příležitosti 

opravy věže kostela sv. Martina ve Skalici.

Mgr. Pawel Grodek ,duchovní správce farnosti  Skalice, požádal 
naší obec, abychom vyslovili vzkaz a pozdrav a  vložili některé  do-
kumenty  naší doby, které budou uloženy do časové schránky v báni 
věže sv. Martina ve Skalici. Velmi děkuje za finanční dar, který byl 
použit na opravu věže.

Milí Raškovjané, věříme, že náš vzkaz 
a pozdrav naleznete, i když za velmi dlou-
hou dobu a s radostí a pochopením té 
doby si jej přečtete. Dovolujeme si zaslat 
několik střípků informací o naší, Vaší kou-
zelné vesnici.

Z dochovaných historických materiá-
lů je zřejmé, že patří k nejstarším obcím 
v podhůří Beskyd a je vhodnou výchozí 
stanicí do dvou překrásných údolí řek 
Morávka a Mohelnice. 

V obci působí řada společenských or-
ganizací, nejstarší je Sbor dobrovolných 
hasičů. 

Obec má dostatečnou síť obchodů 
a soukromý sektor zajišťuje řadu služeb.

Je zde mateřská a základní škola, 
zdravotní středisko, lékárna, pošta. Ke 
sportovnímu využití slouží víceúčelová 
hala, stejně jako dva areály, a to fotbalový 
a volejbalový, jehož využívají i tenisté. 

V roce 2021 má obec 1973 obyvatel 
a v obci žijí tři cizinci. Má 648 stálých 
popisných čísel, 90 rekreačních chalup 
a 175 chat. V centru obce se nachází Kul-
turní centrum Raškovice jehož součástí je 
knihovna, Malá galerie, Památník Raško-
vice. V obci je 19 drobných sakrálních pa-
mátek, o které obec řádně pečuje. Vždyť 
i ony patří k celkovému dědictví, jež by 

se mělo zachovat i pro generace příští, 
a navíc oživují krajinu. 

Obyvatelé Raškovic chodí na pobož-
nost do kostela sv Martina ve Skalici, tak 
do kostela sv. Jana Nepomuckého na Mo-
rávce i do kostela sv. Antonína Paduán-
ského na Prašivé.

Žijeme v radostné i překotné době 
a našim cílem je prožití života v dobré 
a radostné době a o to všichni usilujeme.

Snad se nám podařilo alespoň trochu 
přiblížit naše žití pro Vás v minulé době.

Děkujeme, Vaše minulá generace.

Starosta obce Raškovice:  
Jiří Blahuta

Místostarosta:  

PhDr. PaedDr. Mgr. Václav Průcha

Zastupitelé: 

Mgr. Jaroslav Mikoláš, DiS.

PhDr. Naděžda Koperová

Ing. Jan Muroň

Roman Václavík

Tomáš Kohut
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

zrovna čtete poslední 
vydání zpravodaje RAŠKA 
v roce 2021. Krásné pod-
zimní dny plné sluníčka 
se nám přehouply do 
pochmurné zimy. Zima 

ukázala, že nadešel její čas. 

Sv.Martin sice nestihl v termínu, ale pře-
ce nám v posledních dnech napadla nevelká 
sněhová pokrývka. 

Rok se sešel s rokem a je tady prosi-
nec, poslední měsíc v roce. Neúprosným 
tempem se blíží konec roku, čas vánočních 
svátků, čas inventur. Období plné shonu, 
uklízení, pečení, shánění dárečků. Obav, že 
jsme na něco zapomněli. Čas vánočního kli-
du a odpočinku, čas návštěv, který bychom 
měli prožít s těmi nejmilejšími v rodinném 
kruhu, v kruhu známých a přátel.

A pak přijde dlouze očekávaný štědrý 
večer, kdy nás obdarují naší nejbližší a kdy 
zjistíme, jak jsme celý rok pracovali, jak jsme 
byli hodní, jak nás mají rádi a jak si nás váží. 
Co více může být odměnou nám všem za 
vynaložené úsilí a práci? Jsou to rozzářené 
oči našich dětí, blízkých a přátel nad dár-
kem, který najdou pod vánočním stromeč-
kem. Nemusí být drahý, je důležité, jestli 
je darovaný z lásky, vděčnosti a úcty. Ten 
největší a nejcennější dar má většina z nás 
po celý rok. Je to štěstí a zdraví. Važme si 
ho, starejme se o něj, šetřeme si ho po celý 
rok, po celý život, že je tomu opravdu tak, 

na to přijdeme většinou ve chvíli, kdy jedno 
či druhé ztratíme.

Dovolte, abych poděkoval za práci 
členům obecního zastupitelstva, zaměst-
nancům obce, členům výjezdové jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Raškovice, klu-
bu seniorů a organizačním složkám, které 
se podílejí na sportovním nebo kulturním 
životě obce. Děkuji všem vedoucím a trené-
rům, kteří se obětavě starají o naši mládež 
a reprezentují tak naši obec nejen u nás, ale 
i v zahraničí. O těchto úspěších jste infor-
mováni ve zpravodajích.

Díky patří také paní ředitelce ZŠ a MŠ 
Mgr. Haně Kachtíkové a všem pedagogic-
kým a nepedagogickým pracovníkům za vy-
soké pracovní nasazení, jak v pedagogické 
práci, tak při modernizaci a propagaci naší 
školy a školky. Poděkování patří i našim ob-
čanům, za tolerantní přístup a porozumění 
při zvelebování naší krásné obce.

Děkuji všem těm, kteří jste v první linii 
přímého možného styku s coronavirem, s 
infikovanými občany, kde riziko onemocně-
ní je pro Vás maximální.

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobča-
né, abych vám všem jménem svým, jménem  
místostarosty, zastupitelů obce a zaměst-
nanců Obce Raškovice popřál krásné pro-
žití vánočních svátků plných pohody, lásky 
a porozumění. V novém roce hodně štěstí, 
zdraví, lásky, úspěchů a rodinné pohody.  

Jiří Blahuta, starosta

Vážení občané a chataři,
vítáni návštěvníci naší krásné vesnice, Dovoluji si Vás požádat a mluvím za naše 

čtyřnohé mazlíčky a lesní zvěř, prosím, jsou i jiné formy oslav svátků než  střelba 
a bouchání petard . Nevystavujme je stresu ,vše je možno oslavit s mírou. Děkuji za ně. 

místostarosta 
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Mohelnice, řeka obcí Krásná  
a Raškovice a jejich historie v datech

Vážení spoluobčané,

jak bylo avizováno již 
dříve ,vyšla ve druhé 
polovině října 2021 
publikace dvou členů 
Vlastivědné společnos-
ti Raškovice PhDr. Pa-
edDr. Václava Průchy 
a prof. RNDr. Richarda 
Pastorka,CSc. pod ná-
zvem Mohelnice, řeka 
obcí Krásná a Raško-
vice a jejich historie 
v datech. 

Jedná se o přepracova-
né, doplněné a uprave-
né první vydání z roku 2017. Úvodní ,příro-
dovědná  část publikace je věnována  řece 
Mohelnici z hlediska živé a neživé přírody, 

včetně mostů, můstků 
a lávek, které ji překle-
nují. Ve druhé, historic-
ké části nalezne čtenář 
nejprve letmé historické 
ohlédnutí a v návaznos-
ti pak stručný historický 
kalendář obcí Krásná 
a Raškovice. Kniha je 
doplněna úvodním slo-
vem bývalé starostky 
obce Krásná paní Ing. 
Pavly Bohačíkové a sou-
časných starostů pana 
Mgr. Antonína Tulacha 
(Krásná) a pana Jiřího 
Blahuty (Raškovice).

PhDr. PaedDr. Václav Průcha
místostarosta

hodnocení RoKu 2021
Také letos přistoupíme k hodnocení le-
tošního roku. 

Získané a realizované dotace:                                                    

„Kulturní a komunitní centrum obce Raš-
kovice-kulturní dům Obecník“

„Víceúčelové hřiště s rovinkou u ZŠ a MŠ 
Raškovice“ 

Požádané dotace:      

„Stavební úpravy kulturního domu 
v Raškovicích“,

„Volnočasová zóna Raškovice, 1. etapa 
dětské hřiště“

Rozpracované projekty:

„Stavba knihovny se síní tradic v Raš-
kovicích“

„Komunikace pro pěší v rozsahu Obecní 
úřad – kaplička, část č. 1“

Z vlastních prostředků byl zrekonstruo-
vaný jeden byt a jedná garsonka, nová 
zpevněná plocha u fotbalového hřiště, 
byly opravené místní komunikace k panu 
Kacířovi a na fotbalové hřiště.

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

Jiří Blahuta, starosta
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Milí SPoluobčané,
Vánoce k nám  přicházejí a v nás narůstá 
pocit klidu a naděje. Setkáme se se všemi 

blízkými a  zavzpomínáme.

Věřím, že ta chmurná a smutná  
covidová doba již brzy skončí.

Přeji Vám všem, milí spoluobčané,  
radostné a kouzelné vánoce a mnoho zdraví 

a radosti v  novém roce

PhDr. PaedDr. Václav Průcha,  
místostarosta

GYnFM PoloVá, 
GYneKoloGicKá 

aMbulance
29.12. 2021 neoRdinuJe 

-doVolená

Akutní případy ošetří ve Frýdku,  
Dr. Vančury 401, ve dnech  

28.  29. a 30.12. 2021  
v dopoledních hodinách.

MudR. lenKa caRboloVá 
doVolená. 21.12., 29.12.

31.12. 2021 ordinace zkrácená,  
jen pro pozvané.

Informace o očkování  
na www.raskovice.cz

 PRaKticKý léKař  
PRo děti a doRoSt
MudR. MaRie MácoVá S.R.o.

tel. č.: 733685195

ordinační doba o Vánocích  
až do konce roku 2021
VŠichni Pacienti  

(i neMocní) MuSí být PředeM 
teleFonicKY obJednaní !!!

čtvrtek 23.12. - Raškovice:
8.00 - 9.00 h   

poradna pro objednané

9.00 - 11.00 h   
pro objednané nemocné

24. - 26.12.: ZaVřeno

pondělí 27.12. až pátek 31.12. 
- jen Raškovice:  

8.00  – 11.00 h pro objednané nemocné

středa 29.12. - Raškovice:  
13.00  – 15.00 h  

pro objednané nemocné

oZnáMení o uZaVření 
obecního a StaVebního 

Úřadu V RaŠKoVicích 
o Vánocích
Poslední úřední den  

– pondělí 20.12. 2021  v době  
od 7:30 – 11:30 12:00 – 16:30h

Poté bude obecní i stavební úřad uzavřen 
z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců.

oZnáMení o ZMěně cenY 
Vodného a Stočného  

od 1.1. 2022

Na základě usnesení představenstva akciové 
společnosti byly v souladu s platnou legisla-
tivou schváleny nové ceny vodného a stoč-
ného s účinností od 1. ledna 2022 takto: 

Voda pitná (vodné) 45,91Kč/m3  
(bez dPh)  50,50Kč (vč.10% dPh)

Voda odvedená (stočné)  40,79Kč/m3  
(bez dPh)  44,87Kč (vč. 10% dPh)

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
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odpadové hospodářství

SPlatnoSt MíStního PoPlatKu Za PRoVoZ SYStéMu ShRoMažďoVání, 
SběRu, PřePRaVY, třídění, VYužíVání a odStRaňoVání KoMunálních 
odPadů (dále Jen „MíStní PoPlateK – odPadY“)

Splatnost místního poplatku – odpady za rok 2021 byla do 31. 10. 2021, kdo nemá 
ještě poplatek zaplacený, ať tak učiní co nejdřív. Včas nezaplacený poplatek Obecní 
úřad Raškovice, jako správce tohoto místního poplatku, vyměří platebním výměrem 
a může ho navýšit až na trojnásobek

VýŠe MíStního PoPlatKu
- odPadY na RoK 2022 
Obecně závazná vyhláška 3/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hos-
podářství je zveřejněna na našich stránkách: 
http://www.raskovice.cz/cz/menu/2/
obecni-urad/vyhlasky/clanek-6193-ozv-
3-2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-sys-
tem-odpadoveho-hospodarstvi/

Sazba poplatku činí 650,- Kč na 
poplatníka.

VýVoZ PoPelnic V Roce 2022

V roce 2022 bude svoz popelnicových 
nádob probíhat každý lichý týden ve 
čtvrtek.

První svoz popelnic v roce 2021 bude 
6. 1. 2022 – 1. týden.

PRoVoZní doba SběRného
dVoRu V RaŠKoVicích

Provozní doba – zimní období 
(1. 11. – 31. 3.)

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

sobota
8:00-12:00 hod.

Martina Taichmanová

V prosinci bude sběrný dvůr 
otevřen takto:

•	 zavřeno:	24.	12.	2021	-	1.	1.	
2022 včetně = dovolená

•	 otevřeno	od	7.	1.	2022

Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní
Mnozí z nás považují pojmy jako 
ekologie, společenská odpověd-
nost, nebo ochrana životního 
prostředí za něco moderního a lí-
bivého, s čím přicházejí eko-nad-
šenci v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochra-
nou přírody se lidé začali zabývat už 
v průběhu 19. století, sice nepoužívali 

termíny „ekologie“ a „společen-
ská odpovědnost“, ale již tehdy si 
uvědomovali, že se krajina v Česku 
v průběhu staletí hodně změni-
la a v důsledku lidské činnosti na 
mnoha místech i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na 
svých panstvích zřizovat přírodní rezer-
vace, kde bylo zakázáno hospodařit a ob-
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dělávat půdu. Nejstarším chráněným 
územím v Česku a zároveň i nejstarší 
přírodní rezervací v Evropě je Žofínský 
prales, který byl vyhlášen již roku 1838 
na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen 
s vyhlašováním chráněných území, je 
potřeba dělat víc. Firmy při svém provo-
zu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen 
z důvodu ekonomických, ale také pro-
to, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. 
V kancelářích svítí úsporné světelné zdro-
je, budovy dostaly zateplení, řada firem-
ních materiálů zůstává jen v elektronické 
podobě, tiskneme jen to, co je opravdu 
důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města 
a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze 
svých rozpočtů přispívají na zachování 
linkových autobusů a vlaků, nahradily ve-
řejné osvětlení za úspornější světla, pod-
porují místní firmy, motivují spoluobčany 
k důslednému třídění odpadů. Recykla-

ce může pro obce znamenat důležitou 
úsporu. Zatímco netříděný odpad musí 
obec předat specializované firmě, která 
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, 
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí ko-
lektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozaříze-
ní a jejich následná recyklace se vyplácejí 
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně 
využít materiály a šetří přírodní zdroje. 
Druhotné suroviny získané z recyklace 
jsou levnější než nová těžba. Navíc recyk-
lace zamezí úniku škodlivých látek (napří-
klad rtuti ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších 
elektrozařízení pro naši obec  zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který v Čes-
ké republice vytváří hustou síť sběrných 
míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob 
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. 
Díky tomu ušetří Raškovice finanční pro-
středky, které bychom jinak museli utratit 
na likvidaci nebezpečných odpadů. 
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Výměna starých neekologických kotlů  
na tuhá paliva s ručním přikládáním

Nastal podzim a s ním potřeba vytápět 
naše domácností. Zvláště v inverzním 
počasí ale stačí, aby v obydlené zástavbě 
naší obce byl jediný dům s nevyhovují-
cím kotlem, jehož majitel do něho přiklá-
dá kdeco včetně hořlavých odpadů. Ta-
kový kotel zamoří jedovatými exhalacemi 
celé široké okolí, což hlavně sousedé 
silně a negativně pociťují. Cílem kotlíko-
vých dotací je ukončení provozu starých 
neekologických kotlů, které prokazatelně 
otravují ovzduší nás všech.

V Moravskoslezském kraji  nyní probí-
há dotazníkové šetření formou on-line 
formuláře, který lze najít na adrese htt-
ps://1url.cz/@kotlíky4. Vyplnění osmi 
otázek v jednoduchém formuláři zabe-
re jen pár minut a je nezávazné. Bylo 
by dobré a žádoucí, aby se přihlásili i ti 
majitelé starých kotlů, kteří se zatím ješ-
tě nerozhodli. Zájemci o dotaci by měli 
tento dotazník vyplnit do 31. 12. 2021. 
Podrobnosti k jeho vyplnění lze najít 
na webu www.lokalni-topeniste.msk.
cz . Podle počtu vyplněných formulářů 
předběžného zájmu budou jednotlivým 
krajům přiděleny finanční prostředky na 
výměnu kotlů v rámci vyhlášení 4. vlny 
kotlíkových dotací v roce 2022.

První vlna kotlíkové dotace byla realizována 
v letech 2015–2018, druhá vlna probíhala  
v letech 2017–2019. Třetí vlna kotlíkových 
dotací byla v jednotlivých krajích spuštěna 
v průběhu roku 2019 a ve většině krajů je 
již ukončena.

na počátku příštího roku budou tedy 
kraje opět vypisovat nové výzvy a do-
mácnosti budou moci získat podporu na 
výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy. dota-

ce bude poskytována na instalace, které 
byly uskutečněny od 01. 01. 2021. 

Nově se 4. výzva kotlíkové dotace sou-
středí na nízkopříjmové domácnosti. 
Majitelé starých kotlů na tuhá paliva 
mohou do žádosti o dotaci zahrnout 
náklady na stavební práce, dodáv-
ky a služby bezprostředně související 
s předmětem podpory. Mezi způsobilé 
výdaje lze zahrnout nejen náklady na 
pořízení nového zdroje tepla a jeho in-
stalaci, ale také náklady na novou otop-
nou soustavu nebo její rekonstrukci včet-
ně úpravy a regulace spalinových cest.  
O kotlíkové dotace bude možno opět 
začít žádat od začátku roku 2022 a to 
až do 01. 09. 2022. Pokud bude žádost 
o dotaci podána do 1. září 2022, nebude 
domácnost stíhána sankcí za nevyhovu-
jící kotel. Podpora bude poskytována na 
výměnu kotlů pouze 1. a 2. emisní třídy.

O peníze na pořízení kotle mohou žádat 
fyzické osoby – majitelé rodinných a by-
tových domů  případně také rekreačních 
objektů, kdy je objekt žadatelem trvale 
obýván. Při posuzování žádostí bude 
brán zřetel na čistý příjem žadatele, který 
nesmí překročit hranici 170 900 korun 
pro jednu osobu za rok 2020. V přepočtu 
to odpovídá částce 14 242 Kč na osobu 
za měsíc. V případě, že domácnost obývá 
více členů, je příjem průměrován. Auto-
maticky mají na dotaci nárok domácnos-
ti, ve kterých žijí pouze důchodci. Týká se 
to osob pobírajících jak starobní důchod, 
tak i důchod invalidní a to 3. stupně.

co je třeba předložit pro získání kotlíko-
vé dotace ve 4. vlně ?

Od začátku roku 2022 bude možné po-
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dávat své vyplněné žádosti (závazné for-
muláře) na příslušném krajském úřadě, 
kde budou poskytnuty potřebné informa-
ce a poradenství týkající se dotací. Více se 
dozvíte na adrese www.lokalni-topeniste.
msk.cz . Pokud budete mít dotazy týkají-
cí se kotlíkových dotací, využijte prosím 
přednostně písemnou formu kotliky@
msk.cz případně telefonický kontakt (595 
622 355). 

 
Pro schválení žádosti je potřeba doložit:

	Formulář žádosti o podporu poskyt-
nutí dotace vyplněný elektronicky 
a následně  vytištěný a podepsaný ža-
datelem o dotaci

	Doklad o kontrole technického sta-
vu a provozu původního zdroje tep-
la s uvedením materiálu kotle a jeho 
výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti 
a používaném/ých palivu/ech. Revizní 
zprávu k původnímu kotli, který bude 
v rámci kotlíkové dotace vyměněn

	Doklad o vlastnictví dané nemovitosti, 
ve které se zdroj tepla nachází. Písem-
ný souhlas případných spoluvlastníků. 
Písemný souhlas druhého z manželů 
v rámci společného jmění manželů. Pí-
semný souhlas vlastníka/spoluvlastní-
ka pozemku, na němž stojí nemovitost 

	Kopii smlouvy o založení účtu majitele 
(případně potvrzení z banky, že tento 
účet vlastní)

	Fotodokumentaci stávajícího kotle na-
pojeného na otopnou soustavu a ko-
mínové těleso.

Stejné, jako v předchozích výzvách, zůstá-
vají obecné podmínky kotlíkových dotací. 
Tzn., že dotace jsou určeny pro žadatele, 

kteří provozují (používají) kotel na pevná 
paliva 1., 2. nebo neznámé emisní třídy. 
Kotel musí být funkční (dokládá se tzv. 
revizní zprávou). Nezapomeňte, prosím, 
při likvidaci původního kotle s ručním při-
kládáním pořídit fotodokumentaci jeho 
znehodnocení.

Výše podpory eu na nový zdroj tepla:

Kotel na biomasu (ruční vč. akumulační 
nádrže nebo automatický)  až 100 000 Kč

Plynový kondenzační kotel až 130 000 Kč

Tepelné čerpadlo až 130 000 Kč

Podle letáčku zveřejněném Moravsko-
slezským krajem s názvem „To není drb!“ 
bude příspěvek pro všechny nové zdroje 
navýšen krajem o 7 500 Kč v oblastech se 
zvýšeným znečištěním ovzduší. Příspěvek 
nebude dále povýšen z rozpočtu obce. 
Žadatelé budou mít navíc možnost zís-
kání financí na výměnu starého kotle již 
před realizací – to znamená – například 
zálohovým financováním akce ze strany 
krajských úřadů.

Po výměně kotle se dále dokládá:

	Fotodokumentace nového kotle a do-
klady týkající se instalace a uvedení do 
provozu

	Protokol o revizi spalinové cest 

	Zpráva týkající se montáže vytvořena 
oprávněnou osobou

	Potvrzení ekologické likvidace starého 
zdroje tepla

	Veškeré účetní doklady, popřípadě vý-
pisy z účtu.
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Pro získání finančního příspěvku na vý-
měnu kotle 1. a 2. emisní třídy, který 
tvoří hlavní zdroj vytápění domácnos-
ti, lze využít i další nabízenou možnost.  
V případě, že příjem domácnosti pře-
sáhne stanovený limit pro kotlíkovou 
dotaci, bude mít zájemce možnost po-
žádat o dotaci z programu nová zelená 
úsporám (nZÚ) poskytovanou Státním 
fondem životního prostředí ČR v rámci 
Ministerstva životního prostředí. Příjem 
žádostí zaměřených na úspory energií 
v rodinných a bytových domech je nově 
otevřen od 12. října 2021. Podání a celá 
administrace žádosti probíhá pouze přes 
počítač on-line přes Agendový informač-
ní systém SFŽP ČR. K podání žádosti 
musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou 
identifikaci (eidentitu), kterou prokážete 
při vstupu do systému svoji totožnost. 

Žádost může podat každý bez prokazo-
vání výše příjmů po splnění technických 
podmínek programu. V  NZÚ si navíc 
může žadatel nakombinovat různá eko-
logická opatření (např. výměnu zdroje 
tepla a zateplení objektu) a získat tak 
vyšší celkovou dotaci až do výše 50 % 
celkových oprávněných nákladů na re-
alizovaná opatření zaměřená na úspory 
energií v rodinných a bytových domech. 
Dotace NZÚ nabízí kromě výměny sta-
rých kotlů i  výměnu lokálních topidel 
(krby, krbová kamna apod.) dále solá-
rní předehřev teplé vody, fotovoltaické 
systémy, zateplení, řízení větrání a reku-
peraci, využití odpadní a dešťové vody 
včetně projektové přípravy připravova-
ných opatření. Dotace z programu Nová 
zelená úsporám je vyplácena vždy až po 
realizaci opatření. Výběr nového zdro-
je vytápění lze vybrat ovšem stejně jako 
u kotlíkových dotací jen z možností – ko-
tel na biomasu, plynový kondenzační ko-
tel nebo tepelné čerpadlo.

K žádosti je potřeba doložit do-
klad o kontrole technického sta-
vu a provozu stávajícího kotle  
a fotodokumentaci od starého kotle. 
U elektrického vytápění stačí doložit 
pouze fotodokumentaci stávajícího zdro-
je. Žádost se podává na webu www.
novazelenausporam.cz přes tlačítko 
podat žádost a dále se postupuje dle 
návodu na stránce „Jak na to“. Dotazy  
a upřesnění na telefonu číslo 800 260 500. 
Po výměně kotle je třeba doložit zprávu 
o instalaci nového zdroje energie a uve-
dení do provozu podle vzoru, který je 
uveden na webu NZÚ, fokodokumentaci 
nového zdroje, protokol o revizi spalino-
vé cesty v případě spalovacího zdroje, 
fakturu a doklad o zaplacení. Žádost lze 
podat i po realizaci opatření. Zároveň ale 
platí, že nelze podpořit opatření, která 
byla provedena před rozhodným datem 
pro způsobilost výdajů, což je 1. leden 
2021.

Stejně jako tomu bylo v předchozích le-
tech  je nutné u kotlíkových dotací a do-
tací v rámci nová zelená úsporám ne-
vyhovující zdroj ekologicky zlikvidovat 
a mít od toho doklad.

Starý odstavený kotel na tuhá paliva stej-
ně již nelze provozovat po 1. září 2022 
v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. 
Ten vlastník domácnosti, který bude sta-
rý kotel dále provozovat, se vystaví riziku 
udělení pokuty až 50 000 Kč ze strany 
odborně způsobilých osob, které budou 
vysílány podle zákona ke kontrole tech-
nického stavu a provozu hlavních zdrojů 
vytápění v jednotlivých domácnostech. 
Kontroly budou prováděny na pokyn 
obcí s rozšířenou působností (v okre-
se Frýdek-Místek jsou to úřady ve Frýd-
ku-Místku, ve Frýdlantu nad Ostravicí, 
v Třinci a v Jablunkově). Pokud kontrola 
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na podzim 2022 zjistí porušení zákona 
o ochraně ovzduší, přikáže odstavení 
neekologického kotle a může udělit po-
kutu. Vlastník, který opakovaně poruší 
zákaz provozu starého kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním, se vystavuje 
nebezpečí opakované pokuty opět až do 
výše 50 000 Kč.

Dotované nové zdroje tepla již nelze 
(pokud mají být instalovány v souladu 
s pokyny výrobce) jednoduše napojit na 
samotížný systém objektu bez čerpadla 
a přívod spalovacího vzduchu primitivně 
regulovat klapkou podle teploty otopné 
vody. Nové zdroje jsou zpravidla ovlá-
dány automatickými regulacemi, které 
jsou řízeny podle nastavení  jak samot-

ného spalování, tak distribuce tepla do 
akumulační nádrže či otopné soustavy. 
Většina starších domů má otopný systém 
(radiátory) realizovaný na vyšší teplotní 
spád a při instalací nového dotovaného 
zdroje tepla – tepelného čerpadla nebo 
plynového kondenzačního kotle - je po-
třeba provést rekonstrukci celého otop-
ného systému. A také je nezanedbatelné, 
že v moderních kotlích jde velice obtížně 
spalovat nepředepsané palivo nebo ko-
munální odpad, případně je vážně ohro-
žena jejich funkčnost a životnost, tudíž 
se to provozovatelům v podstatě již ani 
nevyplatí.

Ing. Jan Muroň komise 
životního prostředí a výstavby
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Z péra našich kronikářů

PoMíStní JMéna obce RaŠKoVice

Vzhledem ke značnému počtu nově při-
stěhovaných obyvatel v posledních letech, 
chceme tímto přispět k jejich lepší orien-
taci na území naší obce. Určitě děti i lidé 
mladších generací některé názvy už ne-
znají. Uvedeme jen ta hlavní a dosud často 
užívaná označení. Obsah našeho článku se 
opírá o velmi cenný písemný materiál vy-
pracovaný paní učitelkou Libuší Šmírovou, 
rodačkou obce, na žádost Československé 
akademie věd a Ústavu pro jazyk český 
v Brně v roce 1975. Dokument nesl název 
„Soupis pomístních jmen na katastru obce 
Raškovice“.

•	 u kostela - v horní části obce  u hotelu 
Ondráš s četnými obchody

•	 chatová osada - v minulosti také, k neli-
bosti místních, označovaná jako Cikán-
ská kolonie,   táhne se podél břehu 
řeky Mohelnice od Sokolského hřiště 
k jižní hranici obce

•	 Folvark - navazuje na chatovou osadu 
a zasahuje až nad základní školu. Je to 
nejhustějizastavěná část obce

•	 dvorek, Ve dvorku - označení větši-
nou užívají už jen staří občané. Jedná 
se o nynější areál  základní školy,  v mi-
nulosti zde byl panský dvůr frýdeckého 
panství se správní budovou.

•	 dědina - střed obce od ZŠ zhruba po 
obecní hostinec

•	 biňotky - oblast kolem bývalé národní 
školy a někdejšího sídla zemědělského 
družstva

•	 bahno, na bahně - podmáčené louky 
od Biňotek směrem na západ

•	 Kamenec - dolní část Raškovic směrem 
na Skalici

•	 na Kaluži - místní část u silnice na Visa-
laje, hraničící s obcí Krásná

•	 husinec - na svahu Kyčery od stolař-
ství Josefa Šebesty po bývalý hostinec 
U Božoňů

•	 Paseky - od dnes již neexistujícího hos-
tince U Božoňů kolem silnice na Frý-
dlant n.O.

•	 travniky - navazují na Paseky a pokra-
čují podél silnice na Frýdlant n.O.

•	 červenec - od Trávníků po rozcestí 
na Janovice a k autobusové zastávce 
U Stříže

•	 baščica - jihozápadní část Raškovic 
k hranici s Janovicemi, kolem potoka 
stejného názvu

KRoMě VýŠe uVedených MíSt-
ních čáStí ZMíníMe JeŠtě něKteRé 
Velice čaSto PoužíVané náZVY.

•	 adámkova cesta - od Adámkovy vily 
směrem k Adámkovu lesu

•	 Příčnice - cesta od Trávníků po rozcestí 
na Janovice

•	 u kaple - místo u autobusové zastávky 
poblíž naší největší kaple

•	 Panska meza - spojnice hlavních silnic 
na Dobrou a Frýdlant n.O.
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Podzimní čas v MŠ

Podzim v naší školce se nesl ve znamení 
zkoumání a seznamování se s přírodou 
kolem nás. Děti tvořily podzimní výrobky, 
pozorovaly přírodu a okolí a také se zú-
častnily zahrádkářské výstavy, kde měly 
možnost ochutnat čerstvý mošt z místních 
jablíček.

Vyrábění draků a jejich pouštění na lou-
ce za školkou děti moc bavilo. Při té příleži-
tosti se dozvěděly něco nového o tom, jak 
vzniká vítr a proč je pro podzimní období 
charakteristický. Všichni se zapojili do pod-
zimní výzdoby školky a jejího okolí. Děti 
velmi bavily hry s listím na školní zahradě, 

•	 u Stříže, u Klimánka - autobusové za-
stávky v dolní části obce pojmenované 
podle zde bydlících občanů

•	 Mlynsky potok - od mostu přes řeku 
Morávku kolem továren

•	 žižkův potok - pramení v Kyčeře a pro-
téká Pasekami, pak přes Adámkův les 
k Durčákům

•	 baščica - potok pramenící v Kyčeře, 
protéká na hranici Dolní Krásné a Ja-
novic

•	 adámkův les - pod hostincem U Bo-
žoňů

•	 Mikolášův les - nad bývalým statkem 
Karla Mikoláše

•	 dulek - lesík vedle bývalé národní školy

•	 Foldynův kříž - u bývalého Foldynova 
statku a pily

•	 bajtkův kříž - za benzínovou pumpou

•	 Kříž na Suché - u stolařství Josefa Še-
besty

•	 Kafkův kříž - u silnice na Janovice

•	 Šebestova kaple - kaple Panny Marie, 
největší kaple v obci

•	 adámkova kaple - u obecního úřadu

•	 Kaple Panny Marie - v dolní části Raš-
kovic

Dodáváme ještě, že mnohá pomístní 
jména uvedla paní učitelka Šmírová v míst-
ním nářečí, takže se nejedná o pravopisné 
chyby.

Anežka a Jiří Nitrovi, kronikáři obce    
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které využily pro svou tvorbu. Poznávaly 
druhy stromů a snažily se jednotlivé listy 
a plody přiřadit k těm  správným.

Také nás navštívilo divadélko Ententýky, 
kde se děti seznámily s veverkou Terkou 
a myškou Klárkou. Podzimní čas jsme 
završili uspáváním broučků a naší ma-
lou Broučkiádou, kterou si děti v rámci 
dopoledních aktivit ve školce moc užily. 

Nakonec se za námi přišel podívat i med-
vídek z Prašivé, který se s námi rozloučil 
před zimním spánkem. Slíbil, že na jaře 
zase přijde na návštěvu. 

Děti si podzimní dny užily a už se těší 
na zimu, na sníh a na Vánoce.

Za MŠ vedoucí učitelka  
Bc. Martina Stoláriková
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Školní rok běží i přes mnohé nečekané události…

Školní rok 2021/2022 se rozběhl hlad-
ce a než jsme se nadáli, nastaly podzimní 
virové vlny a někteří žáci i učitelé se ocitli 
v covidové pasti, naštěstí se mnozí rychle 
vrátili zpět do lavic a škola si běží svým 
tempem. 

Děkujeme všem rodičům i prarodičům 
za skvělé zvládání průběžných karantén 
dětí, průběžný návrat k výuce a zvládání 
komunikačních záležitostí nejen se školou, 
ale i dalšími institucemi do celého dění 
zapojených. Ne vždy to bylo na poprvé 
jednoduché, ale v komunikačních techni-
kách jsme nyní všichni skvěle proškoleni.

Ačkoli virové onemocnění postihlo 
řadu žáků, stihli jsme během podzimních 
měsíců uskutečnit plánované akce. Jedi-
né, v čem máme skluz, jsou soutěžní klání 
napříč školami, mnohé byly zrušeny kvůli 
zabránění šíření infekcí, další pro nezájem 
škol. 

Podařilo se nám uskutečnit exkurze pro 
vycházející žáky na středních školách. Vy-
zkoušeli si práci v laboratořích na SOŠ 
Lískovecké ve Frýdku, navštívili odbor-
né učebny na Střední škole řemesel ve 
Frýdku-Místku. Nyní se žáci chystají pod 
vedením školního kariérového poradce 
Mgr. Sylvy Mertové na vstup do dalšího 
světa budoucí profese.

V rámci aktivit sportovních žáci 1.-4.
ročníku zvládli plavecký výcvik, hoši turnaj 
ve futsalu. Další tělovýchovné aktivity se 
odehrávají pouze na půdě školy, ale věří-
me, že nám bude více přát vývoj sportovní 
situace. Zejména se těšíme na jaro, kdy 
konečně budeme moci vyběhnout z tělo-
cvičny a haly na nové atletické hřiště, wor-
koutové prvky a zelený uměly povrch pro 
míčové sporty. Možná nikdo z dospělých 
ani netuší, jakou radost mají žáci z této 
možnosti, která není mnohdy ani umož-
něna dětem ve velkých městech. Už nyní 
básní o tom, jak si zaběhnou na atletickém 
oválu, skočí pár metrů do dálky, zpevní 
bicepsy na hrazdě a zahrají fotbálek či vo-
lejbal venku na sluníčku. Vždyť sportovním 
světem dětí žijí, sledují sportovce ze svého 
okolí a třeba se jednou stanou jejich spor-
tovními partnery. Proto je potřeba podě-
kovat zastupitelům obce a panu starostovi 
za podporu projektu Víceúčelové hřiště 
s rovinkou, ZŠ a MŠ Raškovice, který byl 
realizován za přispění prostředků státního 
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Jsme také velmi rádi za finanční dar po-
skytnutý obci Pražmo na nákup vybavení 
pro naši školní družinu. Tu navštěvuje 120 
žáků, kteří ke své činnosti využívají třídy 
školy a hernu. A právě tato družinová her-
na se nám oblékla do nového barevného 
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kabátku. Díky sponzorskému daru obce 
Pražmo v hodnotě 100.000,-Kč jsme zís-
kali nejen nový moderní a funkční nábytek, 
ale i relaxační prvky, na kterých žáci tráví 
své chvíle při čtení knih a časopisů. Prosto-
ry školní družiny jsou využívány denně od 
6.00 od až do pozdních odpoledních ho-
din 16.30 hod. Pro odpočinek a příjemný 
pobyt dětí v prostorách družiny se jedná 
opravdu o velký dárek obce Pražmo. Ta-
ková spolupráce nás jako školu nesmírně 
těší a děkujeme.

V rámci Místního akčního plánu jsme 
se jako škola zapojili do aktivit se škol-
ními družinami. Pro vychovatele vzniklo 
několik manuálů v rámci předávání pří-
kladů dobré praxe, návodné techniky 
a nápady na činnosti pod vedením na-
šich vychovatelek Lucie Pánkové a An-
drey Mičulkové. Děti se zapojily do aktivit 

s názvem Šikovné ruce. My, jako, orga-
nizátoři akcí, a ostatní z okolních škol 
se zapojily s velkou chutí. Nabídli jsme 
obsahově netradiční techniky, které na 
školách běžně v rámci odpoledních ak-
tivit nejsou možné. Jednak kvůli počtu 
dětí, nebo z důvodu nedostatku kapacit 
prostorových i personálních. První aktivi-
ty, kteří již proběhly, byly věnovány práci 
s keramickým materiálem. I když každá 
jiným způsobem. Na první dílně se děti 
seznamovaly s hlínou jako materiálem, 
učily se hlínu zpracovávat, hníst, vytvářet 
vlastní výrobky modelováním, vykrajo-
váním. Výrobky si po vypálení odnesly 
domů. Tato dílna byla určena klidně i těm 
nejmladším dětem navštěvujícím družinu. 

Druhá dílna pro další skupiny dětí byla 
věnována práci s materiály, které hliněné 
keramické výrobky dotvářejí. Děti se učily 
pracovat s barvami, burelem, šelakem, 
vypálené vzorové keramické střepy do-
končovaly a připravovaly k přepálení, zde 
bylo vhodnější, že dojeli starší žáci, tedy 
3. a vyšší ročníky.

Děti pracovaly s drátem, dřevem, pří-
rodními materiály, vyráběly hmyzí domeč-
ky, pítka, vermikompostery, potkávaly se 
na pracovní úrovni, vyměňovaly si zkuše-
nosti. Děti pracovaly napříč školami, které 
byly zapojeny, u pracovních stolů se vzá-
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jemně promíchaly a pomáhali si nápady 
i zručností. 

Vzdělávání dospělých a předávání zku-
šeností je hlavním bodem všech aktivit naší 
i spolupracujících škol. Potkáváme se na 
půdě osobnostního rozvoje, polytechniky, 
počítačových dovedností. Předáváme zku-
šenosti ověřené na naší škole i do okolních 
okresů, ačkoli mají mnohdy naší rodiče po-
cit, že neděláme vše podle jejich představ, 
je nutno podotknout, že chod naší školy je 
oceňován pedagogickou veřejností a máme 
vždy možnost nabídnout nové trendy 
v pedagogice i odborných předmětech. 
Mnohdy rodiče srovnávají svá léta školní 
docházky s tou dnešní, ale doba se mění, 
mění se pohled na svět, mění se metody, 
techniky, obsah a pojetí výuky. Každé dítě 
hledá svůj potenciál, nachází obor, jež jej 
baví a zajímá. Roste osobnostně a vytváří 
si své vnímání světa a věcí kolem.

Nedávno jsme vás zvali na besedu 
o Janu Amosi Komenském. S KOMEN-
SKÝM ŠKOLA JINAK: NOVĚ A LIDSKY. 
Doc. Jan Hábl z univerzity v Hradci Králové 
se věnuje Komenskému již řadu let, jeho 
zanícený pohled na práci učitelé národů 
byl nejen inspirativní, ale především lidský. 
Komenský zanechal světové dílo budou-
cím generacím, je stále aktuální a moder-
ní, dnešní, nacházíme v něm stále více 

současného světa, bohužel mnohdy i ve 
spektru rozmanitosti lidské společnosti 
ve všech podobách. Akce to byla vskutku 
vydařená za účasti nejen pedagogů, ale 
také knihovníků a dalších. Za uskutečnění 
děkujeme Etické výchově ops. Další setká-
ní jsme si pro velký úspěch naplánovali na 
jarní měsíce.

Netradiční výuka z hodiny literární vý-
chovy vedena Mgr. Danou Bednářovou. 
Děti vytvářely texty tzv. Blackout poetry, 
zdálo se,  že je to baví,  vzaly si nějaké strán-
ky i na doma,  aby mohly pokračovat.  Taky 
si vyzkoušely peripatetické básnění a po-
slechly Petra Vášu a jeho fyzické básnířství.
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Co nás ještě čeká? Nyní povídání o nej-
krásnějších svátcích v roce. Besedy, setká-
vání, možná i nějaký „koncert“, testování 
znalostí a dovedností, besedy o našich 
rodinách, praktické zkušenosti z finanč-
ní dovednosti, informace o technických 
dovednostech a počítačové gramotnosti, 
techniky zvládání emocí, práce s našim 
duševním zdravím, sportovní aktivity, sou-
těže jazykové, přírodovědné i historické… 
prostě jako vždy, chystáme se pokračovat 
v nastavených aktivitách. 

Všem přejeme klidné vánoční svátky 
prožité ve zdraví a mezi blízkými. Vstup do 
lepšího roku, než byl ten současný.

Budeme se těšit na společných akcích

Mgr. Hana Kachtíková, 
 ředitelka školy

Klub seniorů v Raškovicích informuje

V letošním roce od ledna do konce 
května náš Klub seniorů z důvodu opat-
ření proti šíření coronaviru nevyvíjel 
žádnou činnost. Začátkem června jsme 
využili určitého rozvolnění opatření 
a v areálu Volejbalového klubu Raškovi-
ce uspořádali smažení vaječiny. V závěru 
měsíce jsme absolvovali za krásného po-
časí také velmi zajímavý zájezd do ZOO 
ve Zlíně s prohlídkou zámku Lešná. Zá-
roveň jsme obnovili oblíbené pravidelné 
turnaje v bowlingu v herně U Kříže ve 
Frýdku-Místku. V prázdninových měsí-
cích jsme se při grilování klobás schá-
zeli v areálu fotbalového hřiště. V srpnu 
jsme formou turistické vycházky navští-
vili Miniarboretum U Holubů ve Staříči. 
Poslední srpnový den jsme absolvovali 
další zdařilý zájezd na zámek Rosice, 
plavbu po Brněnské přehradě do Vever-

ské Bitýšky, kde jsme navštívili historic-
ký Jarošův válcový mlýn. Naši senioři se 
spolupodíleli na přípravě výstavy ovoce, 
zeleniny a květin, kterou pořádali raško-
vičtí zahrádkáři  Mnozí senioři se zúčast-
nili krásného zájezdu na Slezskou Hartu 
a do obce Staré Heřminovy, který pro 
občany uspořádal OÚ Raškovice. Někteří 
z nich tak měli příležitost setkat se s bý-
valými rodáky a jejich příbuznými, kteří 
se v minulosti do této obce přestěhovali. 
Velkému zájmu seniorů se těšila říjnová 
akce výlet na Prašivou. Z Vyšních Lhot 
směrem nahoru i dolů se senioři dopravili 
zajištěným malým autobusem, ale byli 
i takoví, kteří obě cesty i přes nepříliš hez-
ké počasí absolvovali tzv.“po svých“. Pro-
hlídka dřevěného kostelíka zasvěceného 
sv. Antonínu Paduánskému s průvodkyní, 
prohlídka chaty a vyhlídka z rozhledny 
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Podzimní radovánky v adámkové vile

Ač situace začíná být opět vážná, sna-
žíme se, aby nás humor neopustil.

Aktivity u nás v domově jsou velmi zá-
bavné, díky naší ergoterapeutce Barun-
ce se vůbec nenudíme, vymýšlí pro nás 
spoustu zábavy, ať nemáme dlouhé chvíle.

Narozeniny paní Jarmilky byly úžasné, 
zpívalo se a hodovalo, rodina zajistila po-
hoštění pro všechny v domově, a tak jsme 
měli zase jedno krásné odpoledne.

Velkým překvapením a velkou zábavou 
byl Halloween, zaměstnanci Adámkovy 
vily si připravily masky, dobroty a společné 

se zajímavým výkladem správce chaty se 
všem velmi líbila a závěrečné občerstve-
ní bylo jen tzv, třešničkou na dortu. Do 
konce roku máme naplánovány, pokud 
nám to situace dovolí, další akce. V lis-
topadu návštěvu filmového představení 
„Karel“, máme zajištěn zájezd Vsetín-Hor-
ní Lideč (Betlém)-Rožnov p.R., dále pak 
Mikulášský večírek s programem a před-
silvestrovskou vycházku Zlatník-Visalaje. 
Před vánočními svátky plánujeme opět 
navštívit naše seniory nad 80let Ale co 

se z toho uskuteční, bude záležet na mo-
mentální situaci.

Děkuji starostovi obce a obecnímu 
zastupitelstvu za poskytnutí finančního 
příspěvku na činnost našeho Klubu, bez 
kterého bychom tyto akce nemohli orga-
nizovat. Poděkování se zaslouží i ti senio-
ři, kteří se na programu v letošním roce 
obětavě podíleli

Dybová Marie,předsedkyně klubu
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posezení, kde byla spousta zábavy. Ti, kteří 
nepřišli na společné posezení, je děvčata 
navštívila na pokojích.

Velkou událostí byla naše první oslava 
100 let paní Marie. Přijeli k nám p. náměs-
tek hejtmana MSK pro sociální oblast p. 

Bc. Jiří Navrátil a zastupitel města Frýdku 
– Místku p. Marcel Sikora. Společně po-
gratulovali naší p. Marii, rodina zajistila 
občerstvení a společně jsme tak významné 
jubileum oslavili.

Vánoční svátky jsou za dveřmi a po-
malu se připravujeme na zdobení vánoč-
ních stromečků, kterých v našem domově 
máme mnoho, a o to se s vámi podělíme 
v příštím vydání.

Přejeme Vám všem krásné vánoční svát-
ky, mnoho úspěchů a pohody do Nového 
roku 2022 a snad už bude lepší než letošní, 
co jiného si přát.

S pozdravem Lenka Janečková,  
ředitelka
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ZKuSte to S JÓGou 4  

ZáKladní JÓGoVé SedY.

„Jóga je dědictví minu-
losti a kultura budouc-
nosti.“ (Satjananda)

Jóga a Orient vůbec, 
židlím moc nefandí. Vět-
šinou se zde sedí na zemi 
nebo na podložce a Evro-
panovi se to nezdá dost 
důstojné. Proto si defor-
muje páteř na různých, 
více či méně vhodných 
židlích. Možností, jak 
si může sednout adept 
jógy, je mnoho. My se 
seznámíme se dvěma, 
pro Evropana nejpřijatel-
nějšími způsoby. Jsou to 
vadžrásána a sukhásána.

VADŽRÁSÁNA – je 
nazývána pozicí diaman-
tového sedu, ale doslov-
ný význam sanskrtského 
názvu je pozice hromů 
a blesků. Je to poloha pro 
sezení, která je velmi roz-
šířena v Orientu, zejmé-
na v Japonsku. Proto se jí 
také někdy říká japonský způsob sezení. 
Česky, bez fantazie východu, lze pozici 
označit jako „sed na patách“.

Provedení je velmi jednoduché. Začí-
ná se v kleku. Paty rozevřeme s tím, že 
palce nohou se stále dotýkají. Tím se 
vytvoří jakási proláklina, připravená při-
jmout hýždě. Nyní už pouze poklesneme 
měkce k zemi tak, že nedosedneme na 
paty, ale do prolákliny mezi nimi. Zbývá 

ještě položit ruce dlaně-
mi na stehna a ásána je 
zaujata. Ásána má sa-
mozřejmě i náročnější 
varianty, ale ty v tuto 
chvíli pomineme. Bohu-
žel, i naše jednoduchá 
varianta se bude někte-
rým z Vás zdát nepoho-
dlná. Nezbývá, než její 
výdrž trpělivě, doslova 
vteřinu po vteřině pro-
dlužovat, až si nakonec 
zvykneme. Zpočátku 
snad pomůže podložit 
nárty polštářkem. Po 
nějaké době se vazy 
protáhnou a obejdeme 
se již bez něj.

Ve vadžrásáně je 
vhodné sedět několik 
minut (čtvrt hodiny) 
po jídle, neboť zlepšuje 
trávicí proces. Dopo-
ručuje se to zejména 
astmatikům, kteří mají 
po jídle sklon k záchva-
tům. Mohou se jim tím-

to způsobem zcela vyhnout. Pozice dále 
pomáhá udržet správně klenbu chodidel, 
a zabraňuje tím tvoření plochých nohou. 
Doporučuje se lidem, kteří v zaměstnání 
dlouhodobě jen sedí nebo stojí.

V neposlední řadě ásanu ocení ženy, 
neboť přispívá k odstranění některých 
potíží menstruačního cyklu a obnovuje 
vyváženost páteřní statiky.
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SUKHÁSÁNA – se překládá do češtiny 
jako „příjemná“ poloha., protože sanskrt-
ské sukha je česky jednoduchý, příjemný, 
snadný. Jedná se o polohu mnohým zná-
mou jako „krejčovský sed“ nebo ještě lépe 
„turecký sed“.

Pozici zaujímáme tak, že si sedneme na 
podlahu, pokrčíme nohy a kolena přitlačí-
me k hrudi. Následně odtáhneme kolena 
do stran, až vznikne známý sed se zkříže-
nýma nohama s tím, že dlaně položíme 
na kolena, která se obyčejně nedotýkají 
podlahy. Pozice je jednoduchá, příjemná 
a měli bychom v ní vydržet bez problémů 

půl hodiny i déle. Při správném provedení 
ásány je páteř vzpřímená, zkřížené nohy 
zaručují stabilní základnu trojúhelníkové-
ho tvaru. Ásána působí pozitivně zejména 
na dolní oblast páteře, která bývá často 
ztuhlá. Celkově kromě svalů umožňujících 
vzpřímené postavení páteře jsou všechny 
ostatní svaly relaxované.

Ale dosti teorie. Teď už se jen rozhod-
něte, zda dovolíte své fantazii, aby Vás 
přenesla do Japonska nebo do Turecka, 
zaujměte příslušnou ásanu, zavřete oči 
a začněte snít, jak je to krásné, až do chví-
le, kdy Vás začnou příšerně bolet nohy…

PoZVánKa na Vánoční SouZnění
V pátek 17.12.2021 

od 17:00 hodin ,,Vánoční 
souznění“... malé zastave-
ní se v předvánočním čase 
v naší Oáze v Raškovicích. 
Jak se stalo už dobrou tra-
dicí, budeme venku zdobit 
kouzelný stromeček přání 
a za doprovodu hudební-
ků si zazpíváme i koledy. 
Samozřejmě nebude chy-
bět ani výborné cukroví 
a skvělý punč. Pro ty kte-

ří kupují dárky skoro na 
poslední chvíli, si můžou 
vybrat i něco z tvorby vý-
tvarnice Lenky Kovalové. 

Touto akcí bychom 
chtěli i poděkovat všem za 
celoroční přízeň naši Ško-
le jógy Karakal a samo-
zřejmě popřát vše dobré 
i do budoucích dnů.

Za Školu jógy Karakal 
Lenka Ježová
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Tak to je asi otázka, na kterou nikdo ne-
známe přesnou odpověď. „Všechno připra-
vujeme tak, aby mohla sbírka proběhnout 
jako tomu bylo dříve v minulosti, tedy i s ko-
ledníky,“ líčí koordinátorka Tříkrálové sbírky 
v Charitě Frýdek-Místek Silvie Vojkovská, 
„Chystáme pokladničky, tašky s cukříky a ka-
lendáříky pro dárce, drobné dárky a něco na 
zub pro koledníky. Koledování bude probí-
hat, tedy pokud to situace umožní, od 1. do 
16. ledna 2022.“

Po stejnou dobu bude možné přispět 
v rámci Tříkrálové sbírky také do statických 
pokladniček, které budou rozmístěny stejně 
jako loni v kostelích, úřadech, informačních 
centrech, některých obchodech, lékárnách, 
apod. „Seznam míst bude v lednu na našich 
webových stránkách a bude průběžně ak-
tualizován. Tato možnost se loni osvědčila 

a bude určena pro ty, kdo budou chtít při-
spět přímo do pokladničky ve své obci nebo 
městě a koledníky nepotkají nebo koledníci 
nebudou moci vůbec vyjít.“ doplňuje Vojkov-
ská. Další z novinek, kterou přinesl loňský 
covidový ročník a která bude pokračovat 
i v příštím roce, je možnost využít možnost 
bezhotovostního příspěvku do sbírky, a to 
buďto přes platební bránu na webu Tříkrálo-
vé sbírky www.trikralovasbirka.cz nebo plat-
bou přímo na účet s využitím VS pro frýdec-
komísteckou Charitu viz přiložená grafika. 
Tato možnost bude až do konce ledna 2022.

A jak Charita Frýdek-Místek získané pro-
středky využije. „Záměry na využití Tříkrá-
lové sbírky jsou podobné jako v minulosti. 
Podpoříme jimi rozvoj a provoz mobilní 
hospicové péče naší Salvie a doučování 
v sociálně potřebných rodinách. Část pro-

Jaká bude tříkrálová sbírka?
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Milostivé léto jasněji a snadněji  
s Poradenským centrem

Slyšeli jste už o akci Milostivé léto? 
Víte, k čemu tato akce slouží? Naše 
Poradenské centrum Vám o ní může 
poskytnou informace a zároveň být 
i nápomocné při jejím uplatnění. 

Milostivé léto je akcí vyhlášenou 
státem, která proběhne ve dnech od 
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Díky 
Milostivému létu se můžete zbavit 
vysokých exekučních poplatků a úro-
ků z prodlení. Pokud Vás tíží dluhy, 
avšak jste schopni uhradit jistinu 
svého dluhu (základní částka, kvůli 
které dluh vznikl) a spolu s ní uhradit 
i poplatek exekutorovi včetně DPH 
(celkem 907,50 Kč), zbytek dluhu, 
navýšený o úroky z prodlení a další 
poplatky s ním spojené, Vám bude 
odpuštěn (smazán). 

K tomu, abyste mohli Milostivé-
ho léta využít, je však nutné splnit 3 
podmínky: 

•	 Máte dluh vůči veřejnoprávnímu 
subjektu - dlužíte např. státu, obci 
či jejich organizacím – dopravní 
podniky, nemocnice, zdravotní 

pojišťovny, Česká televize, Český 
rozhlas, ČEZ, atd.

•	 Váš dluh je v exekuci – pokud Váš 
dluh není ještě v exekuci nebo jste 
v oddlužení, Milostivé léto nelze 
uplatnit

•	 exekuce je vedena soudním exe-
kutorem – Milostivé léto se ne-
vztahuje na správní nebo daňové 
exekuce (tj. exekuce vymáhány 
celní správou, finanční správou či 
okresní správou sociálního zabez-
pečení)

Pokud máte zájem využít této je-
dinečné šance a vymanit se ze svých 
dluhů, pak se na nás můžete obrá-
tit. Jestliže si nejste jisti, zda se Vás 
Milostivé léto týká, poradíme Vám.

Pro více informací nás kontaktujte:
Poradenské centrum:
Náměstí 3, 739 11  
Frýdlant nad Ostravicí
e-mail:  
poradna.frydlant@charitafm.cz
tel.: 737 627 872
web: www.charitafm.cz

středků půjde na spolufinancování nákupu 
potřebných automobilů pro terénní služby, 
tak abys se naše pracovnice bezpečně dosta-
ly ke svým klientům. Zbytek pak použijeme 
na plánovanou rekonstrukci v Domově po-
kojného stáří a zřízení tréninkového bytu pro 
lidi s duševním onemocněním.“ nastiňuje ře-
ditel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do ko-
ledování nebo organizace Tříkrálové sbírky 
a osobně se tak účastnit této tradiční a nej-
větší sbírkové akce, bude více než vítán a ne-
odejde s prázdnou. Kontakt na koordinátor-
ku za Charitu Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou 
je silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733 741 
564. Děkujeme.
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SPoRt:

VK RaŠKoVice z.s. (volejbal, aSPV)
www.vkraskovice.cz, @vk_raskovice, @VkRaskovice

SeZÓna 2021/2022 (1. Září - 31.SRPna)
Sezónu 2021/2022 jsme naplno rozjeli hned 1. září oragnizací tréninků pro všechny 
kategorie. Nábory dětí od 1.- 6.třídy proběhly v pondělí 1.9. a 8.9. 2021 za velké 
účasti dětí a jejich rodičů i v této nelehké době. Jsme velice rádi, že jste si našli cestu 
ke sportu, k volejbalu a k pohybu vůbec. 
Přihlásit se může kdokoliv kdykoliv během celé sezóny. 
Na všechny zájemce naučit se hrát volejbal a reprezentovat VK Raškovice po celé 
ČR se těší trenéři VK Raškovice.

tRéninKY jednotlivých kategorií probíhají pravidelně v níže uvedených termínech:

PříPRaVné tuRnaJe 
4.9.-5.9. 2021 bíloVec cuP 2021 – 
StaRŠí žáKYně

Výsledky:

VK Raškovice-Happy sport Opava 2:1
VK Raškovice – Přerov  2:0
VK Raškovice – Olomouc 0:2
VK Raškovie – Bílovec 0:2
VK Raškovice – Svitavy  0:2

Celkové 6. místo ve skupině.

Mladší přípravka 1.-2. třída Pondělí 15.00-16.30 (Muroňová, Novotná)

Starší přípravka 3.-4.třída Pondělí a čtvrtek 15.00-16.30 (Sonnek, Kurečková)

Mladší žákyně 5.-7. třída Pondělí a čtvrtek 
15.00-16.30, pátek 18.00-19.30 
(dobrovolný) (Sonnková, Ivánková)

Starší žákyně 7.-9.třída Pondělí a čtvrtek 
16.30-18.00, pátek 18.00-19.30 
(dobrovolný), (Sonnková, Ivánková)

Žáci 5.-8.třída Pondělí a čtvrtek 16.30-18.00 (Novotný, Šprla)

Kadetky  
a juniorky od 15 let Pondělí a čtvrtek 

17.00-18.30 (18.15) – (Sonnek, Hlis-
nikovský)

Ženy Pondělí 18.00-19.30 

Muži A, B Pondělí, Pátek 18.00-19.30
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5. 9. 2021 celoStátní Kolo V ba-
ReVnéM MiniVoleJbale V oStRa-
Vě – 1.- 7.třída

Výsledky:

žlutá barva   
2. místo: Karolína Vitásková a Marie No-
votná 

červená barva   
1. místo: Patrik Janoušek a Mirek Noga

5. místo: Tamara a Kamila Naji Hmoodo-
vé, Beata Dudková 

modrá barva  
9. místo: Zuzana Bednářová, Karolína 
Škarabelová, Simona Lešanovská 

10. místo: Elen Malyšková, Karolína Po-
volná a Kamila Frydrychová 

Celostátní kolo v barevném minivolejbale 
se konalo při příležitosti konání Mistrov-
ství Evropy mužů v Ostravě. Účastníci 
turnaje měli na utkání Česká republika
-Bulharsko vstup zdarma, čehož většina 
našich hráčů a hráček využila. 

17.9.-19.9.2021 MeMoRiál J. laKo-
Mého V PřeRoVě

Výsledky:

VK Raškovice – Štoky  0:2
VK Raškovice – Česká Třebová  0:2

VK Raškovice – Vyškov   2:0
VK Raškovice – Znojmo   0:2
VK Raškovice – Nové Veselí 0:2
VK Raškovice – olomouc 2:0
VK Raškovice – nový Jičín 2:1
VK Raškovice – Přerov a 2:1

Konečná tabulka

1. Štoky
2. Nové Veselí
3. Znojmo
4. Česká třebová
5. VK Raškovice 
6. Vyškov
7. SVK Nový Jičín
8. Prostějov
 9. Olomouc
10. Přerov A
11. TJ Sokol Frýdek-Místek
12. Přerov B
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25.-26.9.2021 tuRnaJ KadeteK 
a JunioReK V bíloVci

Hráčky VK Raškovice, které na turnaj 
odjely v sestavě bez jediné juniorky 
(nemoc) a doplněné staršími žačkami, 
zde sehrály utkání s extraligovými týmy 
z Čech, Moravy i Slovenska a získávaly 
cenné zkušenosti do soutěže krajského 
přeboru juniorek

Výsledky:

VK Raškovice – SVK Nový Jičín 0:2
VK Raškovice – TJ Sokol Frýdek-Místek 
    0:2
VK Raškovice – Hradec Králové  0:2
VK Raškovice – Lanškroun 1:2
VK Raškovice – VK Polanka 0:2

turnaje v barevném minivolejbale

Z důvodů Covidových opatření a karan-
tén se bohužel turnaje v BMV v rámci 
Moravskoslezského kraje plánované 
v Ostravě a ve Frýdlantu nad Ostravi-
cí nekonaly, proto jsme uspořádali pro 
naše děti  2 turnaje v barevném minivo-
lejbale v naší sportovní hale a třetí Miku-
lášský plánujeme na 5. prosince.

Výsledky:

11. 10. 2021 Sportovní hala Raškovice

Prvního turnaje se zúčastnilo celkem 
50 hráčů a hráček VK Raškovice z obcí 
Raškovice, Pražmo, Vyšní Lhoty, Mo-
rávka, Nošovice, Dobrá, Horní Doma-
slavice. Rozhodčími byli trenéři, starší 
žákyně a starší žáci, kadetky. Hráli jsme 
ve čtyřech barvách – žluté, oranžové, 
červené a modrozelené. Nešlo zde tolik 
o výsledky, ale o radost ze hry, z pohybu 
a navazování nových přátelství a spolu-
práce. Některé děti se začaly s volejba-
lem seznamovat teprve v září, některé 
byly zkušenější, přesto je radost z účasti 
vidět na všech. Za snahu byly všechny 
děti odměněny potleskem, drobnými 
sladkostmi a upomínkovými předměty.
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22.11.2021 SPoRtoVní hala RaŠ-
KoVice

Druhého turnaje, který již byl bohužel 
účastí více poznamenaný šířící se epi-
demií, se zúčastnilo celkem 42 dětí VK 
Raškovice, který má zastoupení dětí 
z okolních obcí. Opět jsme si zahráli v ba-
revných kategoriích – žluté, oranžové, 
oranžovo-červené a zelenomodré, kdy 
každá kategorie hrála a pohybovala se 
pouze na svých kurtech, aby nedochá-
zelo ke kontaktům jednotlivých skupin. 
Děti na 1.-3.místě si tentokrát již odnesly 
medaile, ale opět si všechny za své volej-
balové umění odnesly tentokrát zdravé 
tyčinky a drobnosti, které dělají dětem 
radost.

oKReSní Soutěž V tRoJKoVéM 
VoleJbale

Do okresní soutěže máme přihlášena 
celkem 4 družstva.

VK Raškovice a – B. Novotná, S. Bon-
ková, E. Malyšková, K. Škarabelová, Š. 
Pánková, M. Pavlů

VK Raškovice b – K. Naji Hmoodová, T. 
Naji Hmoodová, D. Skotnicová, B. Dud-
ková, E. Kovářová, S. Lešanovská

VK Raškovice c- F. Felcman, V. Gurník, 
P. Janoušek, M. Noga, M. Rojíček, M. Ju-
řica, K. Ochman, J. Popelka, A. Rusňák

VK Raškovice d – K. Frydrychová, K. 
Povolná, P. Machová, A. Zápotocká, A. 
Čagalová, T. Blažejová, Z. Bednářová, 
J. Smetková 
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V rámci okresní soutěže trojkového vo-
lejbalu proběhla v Raškovické hale dne 
14.10.2021 kvalifikace pro 16 družstev 
ve čtyřech skupinách. Poté proběhlo 1. 
kolo v říjnu a 2. kolo v listopadu, kdy po-
řadateli každé skupiny byly různé kluby. 

celková tabulka trojek bMV a mladší-
ho žactva 2021/2022

Pořadí Název družstva
XI. 
2021

1. TJ Sokol Frýdek-Místek A 20

2. Red Volley Frýdlant n/O A 19

3. VSO - ZŠ Brušperk 18

4. SK Metylovice 17

5. Green Volley Frýdek-Místek A 16

6. Green Volley Frýdek-Místek B 15

7. VK Raškovice B 14

8. VK Raškovice A 13

 9. TJ Sokol Palkovice A 12

10. KV Kopřivnice 11

11. TJ Sokol Frýdek-Místek B 10

12. Green Volley Frýdek-Místek C 9

13. VK Raškovice C 8

14. VK Beskydy Frýdlant n/O A 7

15. Red Volley Frýdlant n/O B 6

16. TJ Sokol Palkovice B 4

17. ZŠ Janovice starší 3

18. ZŠ Janovice mladší 2

19. VK Raškovice D 1

20. VK Beskydy Frýdlant n/O B 0

VK Raškovice B 

VK Raškovice C

VK Raškovice D VK Raškovice B
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oKReSní Soutěž V ŠeStKoVéM VoleJbale 

V okresní soutěži šestkového volejbalu 
máme přihlášeno 1 družstvo tvořené 
žáky a žačkami. V říjnu proběhla kvalifi-
kace, ve které jsme ve skupině A skončili 

na 2. místě. V 1. kole, které jsme pořá-
dali v Raškovicích, jsme se ve skupině 
A udrželi, když jsme vybojovali 3. pozici 
a celkově jsme v soutěži na 2. místě.

Soupiska: Kohut M., Novotný S., Andrle 
R., Popelka J., Jančík J., Felcman F., Gur-
nik V., Janoušek P., Noga M., Rojíček M., 
Babulíková A., Babulíková E., Ožanová V., 
Bonková E., Pánková Š., Hlisnikovská L.

oKReSní Soutěž Mužů

V soutěži máme 2 družstva mužů. VK 
Raškovice A muselo odložit svá utkání 
do příštího roku, VK Raškovice B, které 
sbírá zkušenosti s mladými hráči odehrá-
lo v 1. polovině soutěže všechna utkání.

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B

1 Green Volley -M A 2 0 0 0 0 0:0 0:0 20

2 VK Raškovice 2 0 0 0 0 0:0 0:0 17

3 TJ Sokol F-M A 2 0 0 0 0 0:0 0:0 16

4 Red Volley Frýdlant n/O 2 0 0 0 0 0:0 0:0 15

5 TJ Sokol Palkovice 2 0 0 0 0 0:0 0:0 11

6 SK Metylovice 2 0 0 0 0 0:0 0:0 10

7 ZŠ Janovice 2 0 0 0 0 0:0 0:0 9

8 Green Volley F-M B 2 0 0 0 0 0:0 0:0 6

9 TJ Sokol Frýdek - Místek B 2 0 0 0 0 0:0 0:0 4

10 TJ Třineckých železáren 2 0 0 0 0 0:0 0:0 2

Tabulka po 1. polovině soutěže Z V3 V2 P1 P0 S M B

1 SK Třanovice z.s. 5 0 0 0 15:2 426:348 15

2 SK METYLOVICE 3 0 0 1 10:3 318:252 9

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

4 TJ Sokol Palkovice 2 1 0 2 10:10 417:422 8

5 TJ Sokol Mosty u Jabl 5 1 1 1 2 9:12 441:455 6

6 TJ Sokol Nýdek 1 0 0 4 6:13 382:434 3

7 VK Raškovice B 0 0 1 5 4:18 422:514 1
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Soupiska a: Bohačík Vojtěch, Novotný Stanislav, Prokop David, Rajnoch Dalibor, 
Stříž Marek, Šprla Jakub, Šprla Matěj

Soupiska b: Carbol Martin, Dorociak Dominik, Garba Tomáš (H), Hlisnikovský 
Vojtěch, Kohut Matěj, Mana Jiří(H), Sonnek Jan, Sonnek Martin, Sonnek Václav, 
Sonnek Zbyněk, Šrajer Matěj

oKReSní Soutěž žen
Také ženy se přihlásily do okresní soutěže, ač se jim zatím příliš nedaří. Také ony 
mají utkání přeložena na rok 2022.

Soupiska: Blahutová Eva, Bražinová Pav-
lína, Bruncková Tereza, Cieslarová Jana, 
Dömény Olga, Galuszková Magdaléna, 
Ivánková Barbora, Jerglíková Soňa, Jer-
glíková Veronika, Kobylková Dana, Kureč-
ková Věra, Pavlů Marie, Sonnková Šárka

KRaJSKý PřeboR MladŠích žáKYň

V letošní sezóně začínáme s úplně novým 
týmem mladších žákyň. Ač obhajujeme 1. 
místo ze sezóny 2019/2020, v té letošní 
tak vysoké ambice nemáme. Udržet se 
však v první polovině tabulky je našim 
cílem. Za sebou máme kvalifikaci a 2 ode-
hraná kola, kdy jsme se po kvalifikaci do-
stali do skupiny B, ze které jsme spadli do 
skupiny C. Ve druhém kole v Kopřivnici, 

kde jsme porazili Nový Jičín B a Kopřiv-
nici a skupinu vyhráli a vybojovali si tak 
postup opět do skupiny B.

Soupiska: Bednářová Z., Bonková S., 
Dudková B., Frydrychová K., Kovářová 
E., Lešanovská S., Malyšková E., Pánková 
Š., Naji Hmoodová Kamila, Naji Hmoo-
dová T., Novotná B., Pavlů M., Povolná 
K., Skotnicová D., Škarabellová K. 

trenérky: Š. Sonnková, B. Ivánková

Z V3 V2 P1 P0 S M B

1 Volejbal Kozlovice 3 2 1 0 0 9:4 313:265 8

2 SK Metylovice 4 2 0 0 2 8:7 338:337 6

3 TJ Sokol Palkovice 3 1 0 1 1 6:7 281:288 4

4 VK Raškovice 4 0 1 1 2 6:11 347:389 3

tabulka po 2. kole

1 ŠSK Bílovec 2 24

2 VKB Frýdlant n. O. 2 24

3 TJ Sokol Frýdek - Místek B 2 22

4 TJ Sokol Frýdek - Místek A 2 19

5 SVK Nový Jičín, z. s. A 2 17

6 VO Slezská Orlice, z.s. 2 13

7 Vam Havířov 1 12

8 Happy Sport Opava, z.s. 2 10

9 VK Raškovice 2 9

10 Klub volejbalu Kopřivnice 2 6

11 TJ Frenštát pod Radhoštěm 1 2

12 SVK Nový Jičín, z. s. B 1 3
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KRaJSKý PřeboR StaRŠích žáKYň

Po odchodu některých zkušených hráček 
do vyšší kategorie nebo ukončení činnosti 
jsme soupisku doplnili o tři hráčky, které 
hrají volejbal teprve rok s minimálním po-
čtem tréninků díky Covidu a o další hráčky 
z kategorie mladších žákyň. V týmu máme 
však 3 hráčky (ema a Stela bonkovy, 
Vendula ožanová), které jsou ve výběru 
Moravskoslezského kraje v rámci kraj-
ské volejbalové akademie a tak věříme, 
že úspěchy našeho týmu na sebe nedají 
dlouho čekat.

Za sebou máme kvalifikaci a po 1. kole 
jsme na 9. místě z 24 družstev.

Soupiska: Babulíková A., Babulíková E., 
Bonková E., Bonková S., Dvořáková N., 
Frydrychová K., Hlisnikovská L., Hos-
nédlová A., Malyšková E.,Novotná B., 
Ožanová V., Sýkorová A., Václavková K., 
Š. Pánková

trenérky: Š. Sonnková, B. Ivánková

KRaJSKý PřeboR JunioReK

Družstvo juniorek tvoří převážně hráčky 
věkem kadetky. Z důvodů skvělého kolek-
tivu hráček, ve kterém jsou již 2 hráčky 
juniorky, jsme dívky přihlásili do krajského 
přeboru juniorek. 

Soupiska: Andrlová Vendula, Blahutová 

Adéla, Blahutová Simona, Hostačná Ve-
ronika, Hyrníková Pavlína, Kozlová Adéla, 
Krbečková Markéta, Popelková Karolína, 
Rusňáková Nikol, Smítalová Tereza, Stra-
šilová Vanessa, Václavková Anna

trenéři: J. Sonnek, V. Hlisnikovský

1 TJ Sokol Frýdek - Místek B 12 12 0 0 0 36:1 927:565 36

2 VK Karviná, z.s. 8 8 0 0 0 24:0 601:343 24

3 TJ Ostrava 12 8 0 0 4 25:14 882:774 24

4 VK Polanka nad Odrou, z.s. 10 7 0 1 2 23:10 756:600 22

5 VK Raškovice 12 6 1 0 5 22:17 829:792 20

6 TJ Třineckých železáren 10 4 0 0 6 12:20 644:729 12

7 VK Beskydy Frýdlant n.O. 10 2 0 0 8 8:25 600:785 6

8 TJ Sokol Poruba 12 0 0 0 12 2:36 622:946 0

9 VO Slezská Orlice, z.s. 10 0 0 0 10 1:30 447:774 0
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čeSKý PoháR KadeteK
Aby nepřišly naše hráčky-kadetky o mož-
nost vyniknout také ve své kategorii, při-
hlásili jsme je do Českého poháru kadetek, 
ve kterém se po kvalifikaci a 1 kole mezi 
českými týmy, jako jediný zástupce Mo-
ravskoslezského kraje neztratily. Kvalifika-
ce Českého poháru se zúčastnilo celkem 
34 družstev z celé ČR.

Kvalifikaci i první kolo jsme hráli až v Tá-
boře, městě vzdáleném 350 km z Raš-
kovic, kde jsme zviditelnili naši krásnou 
obec. Český pohár se hraje turnajově o ví-
kendech, kdy hráčky odehrají 7 utkání na 
2 vítězné sety. Skvělé výsledky, kterých 
naše dívky dosáhly, vidíte ve výsledcích. 
Bohužel ani jednou se nám nepodařilo 

odjet v plné sestavě, a tak tým kadetek 
doplňovaly straší žákyně. Další kolo se 
hraje 22.-23. ledna 2021. 

Veškeré informace o dění VK Raškovice 
z.s.  můžete najít na www.vkraskovice.cz 
, na sociálních sítích Instagram @vk_ras-
kovice a na facebookové stránce @VkRas-
kovice. 

děkujeme všem, které naši činnost pod-
porují – obcím Raškovice, Pražmo, Vyšní 
Lhoty a Krásná, firmám-především Saft 
Ferak a.s., OS KOVO Saft Ferak, Veidec, 
Raskovice.net a školám ZŠ a MŠ Raš-
kovice, ZŠ Dobrá, ZŠ Morávka a ZŠ 
Nošovice. Děkujeme rodičům za přízeň 
a podporu, hráčům a hráčkám za repre-
zentaci klubu na všech akcích, které se 
účastníme. Děkujeme trenérům za jejich 
obětavou práci a za jejich volný čas, který 
volejbalu věnují.

naši činnost si již nelze představit bez 
finančních příspěvků Moravskoslezského 
kraje prostřednictvím ČUS, Moravsko-
slezského krajského volejbalového svazu 
a Národní sportovní agentury. 

Všem občanům Raškovic přejeme 
hlavně pevné zdraví, hodně optimismu 
a „moře“ dobré nálady.

hezké vánoce a šťastný nový rok 2022.                        

Za VK Raškovice Šárka Sonnková

Výsledky kvalifikace  
– skupina B – 16.- 17.10. 2021:

1 SK Slávia Praha-volejbal 16

2 SKŠ ZŠ Mikulova Praha A 13

3 VK Raškovice 8

4 VK Rokycany 7

5 Volejbal Tábor 7

6 SK Volejbal Ústí nad Labem 7

7 TJ Sokol Geodézie  
Česká Třebová B

5

Výsledky 1. kola  
– skupina C – 20.11.-21.11.2021

1 TJ Sokol Brandýs nad Labem 19

2 TJ Žichlínek 16

3 TJ Jičín 15

4 Volejbal Tábor 9

5 VK Raškovice 8

6 SK Volejbal Ústí nad Labem 8

7 SKŠ ZŠ Mikulova Praha B 7

8. VK Rokycany 2
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Sportovní klub Policie a Judo beskydy
Tréninkové základny - DOBRÁ, FRÝDEK
-MÍSTEK, RAŠKOVICE, NOVÁ VES, SKA-
LICE, STARÉ MĚSTO

Skalice 292, 739 08 Frýdek-Místek, tel. 
605513429, Email: judoskpova@seznam.
cz,  www.judobeskydy.cz

Rádi bychom Vás informovali o velkém 
úspěchu v podzimní závodní sezóně judis-
tů. Na Mistrovství republiky juniorů, jsme 
získali 4 bronzové medaile. Heroický vý-
kon předvedli sourozenci Eliška, Luděk, 
Karolína Kubíčkovi a Barbora  Kalenská.  
Karolína Kubíčková se také stala dvojná-
sobnou Mistryní na Policejním MČR, kde 

brala titul v judu a jiu jitsu. Úžasný výkon 
předvedli borci z Raškovic na Přeboru 
České republiky, kdy Monika Jančíková 
a Adam Rusňák vybojovali zlato, stejně 
jako Antonín Kubíček, všichni tři se stali 
Přeborníky České republiky. Další borec 
z Raškovic Matyáš Ruprecht a Oliver Tra-
gan  vybojovali bronzovou medaili. Díky 
těmto borcům se judo Beskydy dostalo na 
první místo v republice klubů.  Jmenova-
ní žáci budou zařazeni do Regionálního 
výběru talentované mládeže, kde budou 
reprezentovat Českou republiku.  

Předseda oddílu Luděk Kubíček. 
www.judobeskydy.cz
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Raškovický fotbal – podzim 2021.
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom 
vás seznámili s úspěšným podzimem ve 
fotbalových kruzích v Raškovicích.

Stejně jako u všech ostatních sportovních 
odvětví, tak i ve výkonnostním fotbale 
se rozběhly v srpnu mistrovské soutěže 
a probíhaly do začátku listopadu.

Soutěže jsme zahájili na novém hřišti 
i s rekonstruovaným zázemím. Všichni 
naši sportovci se na to těšili a podle toho 
také vypadají výsledky podzimní sezóny. 

Dovolujeme si konstatovat, že máme za 
sebou nejlepší podzim našich fotbalistů 
téměř ve všech kategoriích za posledních 
asi 10 let. Ukazují to tabulky jednotlivých 
soutěží, které společně s hodnocením 
podzimu shrnuli ve svých vyjádřeních 
naši trenéři.

Hodnocení podzimní části sportovních 
soutěží zahájíme těmi nejmenšími. Za 
naše přípravky a žáky zhodnotil výkony 
trenér Martin Janoušek.

MladŠí PříPRaVKa  
– RočníK 2013-2015

Začátek podzimu pro nás začal hladce. 
Měli jsme za námi výborné ukončení léta 
a to bylo soustředění, kde kluci nasbírali 
mnoho dalších vědomostí ohledně fotba-
lu, ale hlavně poznání se mezi s sebou. 
Mnozí z nich nastoupili do první třídy 
a tím se dostavily i nové povinnosti. Od 
září se náš tým rozrostl o dalších 6 hráčů, 
a tím navýšil na celkový počet 18 hráčů. 
Práce s hráči je velmi náročná, protože 
mnohé z nich musíme učit disciplíny, ale 
vnímáme u nich velké nadšení bojovat 
a hrát za kolektiv. Tato bojovnost se pro-

jevuje v novém uspořádání hry 4+1, což 
pro některé je fyzicky velmi náročné, ale 
za podpory starších překonávají toto 
úskalí a podaří se dávat soupeři góly. Po 
ukončení podzimní sezóny jsme hned na-
skočili do zimní sezóny, kterou si všichni 
přejeme, abychom ji celou mohli dohrát 
a pořádně si ji užít. Velká pochvala musí 
přijít rodičům našich hráčů.

tuto kategorii reprezentovali:

2013 – Gardoš Samuel, Šebesta Jan

2014 – Illichmann Tomáš, Kozel Matyáš, 
Vochala Václav, Suszka Šimon, Šebesta 
Filip, Dias Jan

2015 – Klein Filip, Švrček Vojtěch, Ada-
mus Jakub, Svitek Thomas Samuel, Krella 
Tobiáš,  Jann Jan, Minarčík Filip, Foldyna 
Daniel, Kučera Antonín

trenéři: illichmann Jindřich, Šebesta 
Jindřich

Starší přípravka – ročník 2011 a 2012 

Na podzim jsme rozehráli Okresní přebor 
starších přípravek 5+1, kde se přihlásilo 
celkem devatenáct týmů. Na tuto soutěž 
jsme opět ladili formu už přes prázdniny 
a hlavně na soustředění, které je určené 

Mladší přípravka s trenéry
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na hřišti a ve sportovní hale

celé naší mládeži. Kluci na sobě pracovali 
s velkým úsilím, což bylo vidět na hřišti při 
zápasech. S patnácti odehranými zápasy 
v soutěži jsme nenašli přemožitele s cel-
kovým skóre 226:39. Co nás trenéry těší 
nejvíce, je předváděná hra. Ta je na vy-
soké úrovni, kluci skvěle kombinují a do-

držují pokyny trenérů. Neustále na sobě 
pracují a fotbal je baví. Klukům bych chtěl 
poděkovat za přístup a chuť, se kterou 
nastupovali na hřiště, ať už k tréninkům, 
tak i k zápasům a rodičům za trpělivost 
a podporu. 

tuto kategorii reprezentovali:

•	 2010 – Adamusová Anna

•	 2011 – Bulko Ondřej, Alex Dömeny, 
Fabián Gardoš, Patrik Janoušek, David 
Šindler, Adam  Štefek, Jan Kosiba

•	 2012 – Michal Pěgřim, Vilém Vykoukal, 
Radek Vlček, Bořek Vochala

trenéři: Martin Janoušek, David Šindler

MladŠí žáci 2009 a 2010

Mladší žáci svou podzimní část okresního 
přeboru museli ukončit předčasně, vinou 
karantény a nemoci nedohráli poslední 

dvě kola. I přesto v 8 utkáních získali nej-
více bodů, vstřelili nejvíce gólů a tak za-
slouženě ovládli podzimní část sezóny. 
Tým je tvořen hráči ročníků 2009-2010 
doplňovaný podle potřeby kluky ze starší 
přípravky, kteří se ve vyšší kategorii vů-
bec neztrácejí, ba naopak. Tím se klukům 
ulehčí přechod do žáků. Kostra týmu, kte-
rou tvoří 09, se během podzimu velice 
herně zvedala a společně tvořený tým 
dosahoval výborných výsledku a hlavně 
předváděl koukatelný fotbal. Jediné zavá-
hání přišlo v utkání s Frýdlantem, a to 2:1. 
Jinak kluci drželi pomyslnou laťku výkonu 
hodně vysoko a byla radost na ně koukat. 

Čelo tabulky starší přípravky po podzimní části soutěže

1 Raškovice 15 15 0 0 226:  39 45

2 FM A 15 13 0 2 161:  43 39

3 Nošovice/Dobrá 17 12 1 4 161:  70 37

4 Janovice 16   9 1 6 147:108 28

5 FM C 11   9 0 2 112:  61 27
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Čelo tabulky mladších žáků po podzimní části soutěže

1 Raškovice 8 7 0 1 73:  10 21

2 Frýdek-Místek A 9 7 0 2 57:  19 21

3 Dobrá/Nošovice 0 6 2 2 70:  27 20

4 Mosty 9 6 1 2 49:  19 19

5 Frýdlant n.O. 9 6 1 2 53:  26 19

Čelo tabulky starších žáků po podzimní části soutěže

1 Nebory/Smilovice 9 8 0 1 82:11 24

2 Čeladná 9 8 0 1 54:18 24

3 Raškovice 8 7 0 1 70:22 21

4 Lučina 8 5 0 3 31:25 15

Na trénincích kluci na sobě dobře makají a jsme rádi, že pochopili styl fotbalu, který 
chceme hrát a kterým se chceme prezentovat. 

Děkuji za skvělou reprezentaci našeho klubu borci, jen tak dál.

neodehrané utkání: hukvaldy, Frýdek 
Místek a

tuto kategorii reprezentovali:

•	 2009 – Viktor Mach, Robin Miketa, Jan 
Popelka, Marek Šrubař, Albert Vykoukal

•	 2010 – Matyáš Babulík, Miroslav Noga, 
Tomáš Sýkora, Martin Matějka, Tomáš 
Kurečka,  Dominik Pokrywiňski, David 
Švrček

trenéři: Karel Mach, Richard Feike

StaRŠí žáci 2007 a 2008 

I naši nejstarší mládežníci, a to starší žáci, 
hrají okresní přebor. Vinou nízkého počtu 
hráčů nastupují i letos systémem 6+1. Své 

podzimní mistráky taktéž neodehráli všech-
ny, kdy jim je v závěru sezóny karantény 
a nemoci předčasně ukončily. I tato naše ka-
tegorie z podzimních trávníků neodcházela 
se sklopenými hlavami, ba naopak, z osmi 
duelů sedm vyhráli. Pouze tým z Nebor je 
zdolal 2:3. Za přístup, fotbalovost a bojov-
nost zaslouží velkou pochvalu. Po celou 
dobu je doplňovali ročníkově mladší kluci 
a společně tvoří velice silný celek. Bylo to 
velice náročné na organizaci především pro 
kluky, kteří nastupovali v obou žákovských 
kategoriích. Nicméně se s tím poprali velmi 
dobře a ukázali, že mládež v Raškovicích 
funguje na vysoké úrovni. Většina z nich je 
velkým příslibem pro budoucnost kopané 
v Raškovicích.

Stejně jako i mladší kategorie, tak i pro 
starší žáky zůstalo do jarních kol jedno 
neodehrané utkání na domácím hřišti 
proti bukovci

tuto kategorii reprezentovali:

2007 – Daniel Strnadel, Petr Jeník,

2008 – Jakub Gardoš, Patrik Namyslo, 
Matěj Ručka, Gianis Tsitzas, Samuel Vlček

Trenéři: Richard Feike, Karel Mach a spo-
lečně s trenéry a obětavými rodiči se zú-
častnili týdenního soustředění v Kunči-
cích pod Ondřejníkem
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to bylo hodnocení naší mládeže.
a nakonec to nejlepší !!!
nyní Vás seznámíme s hodnocením letoš-
ní podzimní části sezóny trenérem mužů 
Zdeňkem Skotnicou.

Podzimní část letošní sezóny nelze hod-
notit jinak než pozitivně, protože se po ně-
kolika chudých letech na dobré výsledky 
nacházíme na prvním místě tabulky I.B. tří-
dy, skupiny C (7-má nejvyšší soutěž v ČR)! 
Kvalitní letní příprava, široký kádr a dlouhá 
covidová pauza určitě dodala všem chuť 
do fotbalu, a to se projevilo samozřejmě 
na konečném postavení v tabulce.

Do sezóny jsme vstoupili dvěma výhra-
mi. Povinná výhra u nejslabšího mužstva 
soutěže v Mostech 0:3 (0:0), (branky To-
biáš, Vojkovský, Lukosz) a doma se Sedli-
štěmi 5:1 (2:1), (Bednárek, Tobiáš, Kacíř, 
Lukosz, Vojkovský). Poté jsme bohužel 
vinou pracovních povinností a zranění 
prohráli zbytečně zápas v Hnojníku 3:1 
(2:1), (Tobiáš) a o týden později zaslou-
ženě doma s nejfotbalovějším mužstvem 
soutěže Horní Suchou 1:2 (1:1), (Papaj). 
Na tyto rozpačité výsledky jsme zareago-
vali a angažovali staronového hráče Ilira 
Prečiho z Brušperku, a to se ukázalo jako 
jeden z klíčových momentů podzimu. 
Tento útočník našim soupeřům ve zbýva-
jících 9 zápasech nastřílel 12 gólů a přispěl 
tak k neuvěřitelné sérii 9 vítězství v řadě. 
V 5 kole jsme zajížděli na horkou půdu 

Interu Petrovice a zaslouženě jsme si od-
vezli 3 body za vysoké vítězství 2:7 (0:4), 
(3x Preči, 2x Papaj, 2x Žáček). V dalším 
domácím zápase jsme rozstříleli 5:1 Pet-
řvald (3x Preči, Kožar, Birčák). Do Oldři-
chovic jsme jeli pouze s 12 hráči a odvezli 
si i přesto 3 body za nejtěsnější vítězství 
v poměru 1:2 (1:2), (Preči, Vojkovský), 
když celé mužstvo srdnatě bránilo do 
posledních minut. V 8 kole jsme přivítali 
doma Nýdek a i přes 15 vyložených šancí 
zaslouženě vyhráli pouze 2:0 (1:0), (To-
biáš, Birčák). Ve Stařiči jsme potvrdili roli 
favorita a odvezli si další povinnou výhru 
1:4 (1:3) (2x Kožar, Preči, Papaj). V dalším 
kole k nám do Raškovic dojela rezerva Lo-
komotivy Petrovic a nekladla velký odpor 
a zasloženě jsme zvítězili 4:1(3:0) (Birčák, 
Koloničný, Papaj, Žáček). K prvními celku 
tabulky jsme zajížděli do Věřňovic (Raško-
vice v té době na místě 4-tém) a skvělým 
výkonem jsme si odvezli všechny body za 
výhru 1:4 (1:3), (2x Preči, Papaj, Tobiáš) 
a posunuli se v tabulce na místo druhé. 
V posledním domácím zápase, jsme i přes 
hrozivý první poločas porazili nováčka 
soutěže z Bašky 4:2 (0:2), (2x Preči, Papaj, 
Tobiáš). Vyvrcholení podzimní sezóny byl 
poslední zápas u prvního celku tabulky ve 
Vendryni, kde jsme jeli i s početným po-
čtem fanoušků. Díky bojovnému výkonu 
jsme slavili 9 vítězství v řadě 0:1 (0:0), (Ka-
cíř) a ukončili tak první polovinu sezóny 
na nejvyšší příčce soutěže. 

Čelo tabulky soutěže po podzimní části soutěže

1 Raškovice 13 11  0   2 43:15 33

2 Horní Suchá 13 10  3   0 35:  8 33

3 Vendryně 13 10  1   2 41:15 31

4 Věřňovice 13 10  1   2 37:18 31

5 Inter. Petrovice 13 10  0   3 53:30 30

6 Hnojník 13   6  1   6 33:33 19
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Nyní trochu statistiky. Na konci této 
podzimní poloviny jsme tak získali úcty-
hodných 33 bodů za celkem 11 vítězství, 
žádnou remízu a 2 prohry. Ve všech 
13 zápasech jsme použili celkem 19 hráčů 
(2 brankáře a 17 hráčů do pole). Celkové 
skóre máme také solidní, když jsme vstře-
lili celkem 43 gólů (druhý nejlepší útok 
soutěže po Interu Petrovice, který vsítil 
53 gólů) a obdrželi jsme 15 gólů (druhá 
nejlepší obrana soutěže po Horní Suché, 
která obdržela pouze 8 gólů). Nejlepším 
střelcem našeho Raškovického týmu se 
stal již zmiňovaný Ilir Preči, který vstřelil 
12 gólů. Další střelci byli 6x Tobiáš,  6x Pa-
paj, 4x Kožar, 3x Žáček, 3x Vojkovský, 
3x Birčák, 2x Kacíř, 2x Lukosz, 1x Kolo-
ničný, 1x Bednárek. 

do podzimní části sezóny nastoupili tito 
hráči:

brankáři: Pešák Vladimír, Parma Dalibor 

obránci: Kacíř Ondřej, Koloničný Roman, 
Janošec Ondřej, Slavík Pavel, Juřica Radek, 
Papaj Daniel

Záložníci: Kožar Ervin, Birčák Jakub, Voj-
kovský Adam, Lukosz Tomáš, Feike Ri-
chard, Liška Ondřej

Útočníci: Bednárek Jan, Preči Ilir, Tobiáš 
Pavel, Žáček Tomáš, Adámek Artur 

Podzimní část sezóny je tedy za námi 
a všichni se určitě těšíme na jarní pokračo-
vaní a 13 odvetných utkání, které rozhod-
nou o postupujícím do 1.A. třídy a o sestu-
pujícím do Okresního přeboru. Co se týká 
ambicí našeho klubu, tak zde se bude vše 
odvíjet podle stavu kádru před jarním za-
čátkem. Není tajemstvím, že o naše hráče 
je zájem i ve vyšších soutěžích díky dobrým 
výsledkům a samozřejmě nahradit některé 
hráče by bylo v našich podmínkách složité. 
Nechceme však na druhou stranu někomu 
bránit si vyšší soutěž vyzkoušet.

Doufejme, že tato sezóna bude koneč-
ně plnohodnotně dohraná a nenastanou 
Covidové starosti jako v předešlých dvou 
sezónách. Určitě patří velký dík celému 
vedení Raškovického fotbalu od předse-
dy, správce, manažera, holkám z bufetu, 
pořadatelům, fanouškům, rodinám hráčů 
a samozřejmě včetně obce, která nás pod-
poruje. Nyní si všichni užijeme zasloužené 
volno a sejdeme se na konci ledna, kdy 
nám začne náročná zimní příprava na jarní 
pokračování soutěže. 

Hezký zbytek roku, trenér Zdeněk Skotnica

PoděKoVání

Dovolte, abychom poděkovali vedení 
obce Raškovice za celoroční pomoc 
a zrealizování parkoviště u fotbalové-
ho areálu, kterým se výrazně zlepšily 
podmínky pro parkování návštěvníků 
našeho areálu, který bude sloužit i pro 
pravidelné konání Dne Raškovic, který se 
věříme, v příštím roce opět bude konat 
v příjemném prostředí našeho fotbalo-
vého stánku.

Současně chceme poděkovat kolektivu 
starších bývalých hráčů a příznivců, bez 
kterých bychom nezrealizovali některé 
dokončovací práce v areálu. Současně 
pomáhali zajišťovat zdárný průběh jed-
notlivých utkání v celé podzimní sezóně.

Všem jmenovaným i nejmenovaným vře-
lý dík za pomoc s přáním hodně štěstí 
a zdraví v novém roce 2022 přeje 

Martin Michna – předseda
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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 

PŘIPOMÍNÁME 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 zprostředkování zahr-
nující realitní poradenství, odhad, právní 
poradenství + prověření a  případné řešení 
právních vad, zajištění energetického štít-
ku pokud již nebyl zpracován ( aktuální), 
časová osa prodeje, nastavení správné ob-
chodní 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 realit-
ních služeb:
•	 Určování tržní ceny k  prodeji/ odhady 

v dané lokalitě

•	 Realitní	 servis	 pro	 „samoprodejce“	 své	 ne-
movitosti zahrnující realitní poradenství 
a konzultace  = předprodejní příprava

•	 Poradenství	právní	a Advokátní	servis	(smlou-
vy, úschovy)

•	 Energetické	štítky	budov	a Přepisy	energií

3. Zastupování klienta v  koupi nemovitosti 
(realitní poradna, právní i  technické/sta-
vební prověření nemovitosti před koupí)

4. Prověřování dosažitelnosti a  možnosti 
financovat nemovitost úvěrem …a  samo-
zřejmě vše, co s  realitami souvisí  (např. 
vytyčení/sloučení jednotek či pozemku, 
povolení staveb i dodatečné, atd.).
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý? 

Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat, 

nebo Vám stromeček uřízneme my. 

Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje  
od 1. 12. 2021 

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK 

cena od 400,- 

 

 

 

 

 

 
 

Najdete nás u domu č. p. 43 

Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend) 

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

Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA 
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VelKé PoděKoVání občanůM:  
„doPRaVní nehoda „u KaPle“V RaŠKoVicích“

V měsíci říjnu došlo k dopravní nehodě v místě U kaple v Raškovicích.

Po propuštění z nemocnice se na nás obrátila paní z havarovaného vozidla, 
abychom touto formou poděkovali občanům bydlícím v bytovém domě u kap-
le, kteří neváhali, hned reagovali a zařizovali vše potřebné.

Zmínila se o milé a ochotné paní, která ji poskytla ihned po nehodě útočiště 
v bytě a psychickou podporu než se jí dostalo odborné lékařské pomoci.

Věří, že až bude moci, paní vyhledá a osobně ji ještě poděkuje.

Těší nás, že můžeme poděkování našim občanům takto zveřejnit, děkujeme 
Vám, jsme na Vás hrdi.

Nikdo z nás neví, kdy takovou pomoc může jednou také potřebovat.

Eva Raková
referentka OÚ

ZahRádKářSKá VýStaVa 

Milí spoluobčané,

po nechtěné roční přestávce, zahrád-
káři Raškovic uspořádali již 9. ročník vý-
stavy ovoce, zeleniny a květin. Vystavovali 
výpěstky nejen své, ale i výpěstky dalších 
občanů.

Výstava proběhla ve dnech 18.-
20.9.2021 ve víceúčelové sportovní hale 
v naší obci. K vystavení bylo mnoho krás-
ných výpěstků a rukodělných výrobků. At-
mosféru výstavy dotvořily práce a výrobky 
žáků ZŠ Raškovice a dětí z MŠ Raškovice, 
Pražmo a Vyšní Lhoty, za což všem dě-
kujeme.

Výstava nabízela krásné podívání, in-
spiraci a možnost si nakoupit ručně vyrá-

běné výrobky, spousty domácích dobrot, 
květiny a hnojiva.

I v letošním roce jsme vyhlásili soutěž, 
tentokrát o nejhezčí kytici z podzimních 
květin. Vítězem se stala paní Mecová, která 
byla odměněna krásným pohárem. Děku-
jeme všem účastníkům výstavy, kteří svým 
hlasem pomohli vybrat nejkrásnější kytici, 
i všem ostatním kreativcům za účast.

Na závěr bych chtěla ze srdce poděko-
vat všem, co se podíleli na přípravě celé 
akce, za jejich čas, práci a nadšení. Věřím, 
že největší odměnou pro ně byli spokojení 
návštěvníci.

Dominika Kusynová
tajemnice ZO ČZS Raškovice
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Zahrádkářská výstava 18. – 20.9. 2021
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den regionu 2021

18. září proběhl již po sedmé v areálu 
zámeckého parku v Paskově Den regionu. 

V letošním ročníku se zúčastněné obce 
prezentovaly upečenými koláči a chleby.

Děkujeme paní Anně Korbášové za vel-
mi chutné tvarohové, makové i jablkové 
koláčky a Andrei Hlisnikovské za výborně 
upečený křupavý chléb.

Na paskovském jarmarku představila 
své medové perníčky Antonie Šebestová, 
krásné pletené košíky Simona Mecová 
a dřevěné hračky Michal Křak. Publikace 
a propagační materiál o naší obci prezen-
tovala Marie Zemanová. 

Děkujeme všem 

http://www.crtv.cz/2021-09-22-pasko-
v-den-regionu-2021.html
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
       

 23.12. - otevřeno od 10:00 do 16:30 hodin 

   24.12. - ZAVŘENO 
   25.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   26.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   27.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   28.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   29.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   30.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
   31.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 

                                 1.1. - otevřeno od 10:00 do 16:30 hodin 
         2.1. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin 
 

(Pro případné změny provozní doby sledujte prosím web a facebook chaty Prašivá. Děkujeme.) 
 

V případě zájmu větších skupin o pobyt na chatě do pozdějších večerních 
hodin nás s předstihem kontaktujte, vše je o domluvě. 

 
Přejeme Vám krásné svátky vánoční a těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

Vaše chata Prašivá 
www.ChataPrasiva.cz 

MŠe SVaté Ve FaRnoSti 
SKalice o Vánocích

Štědrý den  
24.12. půlnoční mše ve 21:00h

i. svátek vánoční 
25.12. mše sv. 8:30h
ii. svátek vánoční 
26.12. mše sv. 8:30h

nový rok 
1.1. 2022  mše sv.  8:30h 

P. Mgr. Pavel Grodek, správce far-
nosti, přeje všem občanům Raško-
vic klidné prožití vánočních svátků 
s tichým pokojem a mírem v srdci.

Požehnané dny a niterná radost 
v každém okamžiku ať vás všechny 
provází po celý rok 2022.

bohoSlužbY o Vánocích 
Ve FaRnoSti MoRáVKa 

KoStel SV. Jana 
nePoMucKého V PRažMě

Štědrý den 
24.12. půlnoční mše   22:00h

i. sv. vánoční 
25.12. mše sv.  7:00h a 8:40h

ii.sv. vánoční
26.12. mše sv.. 7:00 a   8:40h

Přeji Vám hodně božího požehnání 
a zdraví

P.Mgr. Miroslaw CSsR, farář
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Zájezd do družební obce Staré heřminovy

Díky podpoře firmy Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o. z projektu 
„dobrý soused“ byl dne 2.10. 2021 
připraven pro naše občany zájezd do 
družební obce Staré Heřminovy.

V roce 1946 se odstěhovalo 40 na-
šich občanů do moravského pohraničí, 
kde našli nový domov a začali svůj nový 
život.

O skvělou organizaci zájezdu se 
postarala PhDr. Naděžda Koperová 
spolu s vedoucí klubu seniorů p. Marií 
Dybovou.

Děkujeme starostce Daniele Skotni-
cové a občanům obce Staré Heřminovy 
za milé přijetí, mimořádný kulturní zá-
žitek, bohaté občerstvení a tombolu .
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Mikulášská nadílka
V mateřské škole navštívil děti v pondělí 6.12. s dárečky Mikuláš s Andělem  
a nechyběl ani Čert . Všechny děti obdržely balíčky, za které moc děkují.

Mikuláš v základní škole pojal letos nadílku netradičním způsobem – nákupem sedacích vaků. 


