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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Děti z mateřské školy za pololetí nasbíraly spoustu zážitků. Více na straně 8.

Hasiči získali dotaci na vybavení jednotky
ochrannými pomůckami
V obci je zřízena Zásahová jednotka
sboru dobrovolných hasičů, která pomáhá při živelných pohromách, jako jsou
povodně, sesuvy půdy, požáry, odstraňování následků bouřek a podobně. Aby
mohli dobrovolníci práci vykonávat, potřebují k ní speciální pomůcky k ochraně
svého zdraví. Proto Zlínský kraj minulý
rok poskytoval dotaci právě na vybavení
zásahových jednotek a hasiči z Rackové
peníze získali.
„Nároky na práci dobrovolných hasičů
se stále zvyšují, a proto jsme se rozhodli požádat o neinvestiční dotaci za účelem nákupu odpovídajících osobních

www.rackova.cz

ochranných pomůcek na dovybavení
jednotky,“ vysvětlil starosta Jaroslav Kaňa.
Z dotace byly pořízeny vícevrstvé zásahové oděvy, izolační dýchací přístroje, tlakové
lahve, ochranné rukavice, boty, přilby a také
motorová řetězová pila a plovoucí čerpadlo.
Ochranné pomůcky získané z dotace
odpovídají potřebám ochrany a pracovního komfortu u drtivé většiny zásahů a činností jednotky.
Celková pořizovací cena byla 275 237 Kč,
z toho dotace z rozpočtu Zlínského kraje činila 189 000 Kč. Rozdíl v částkách byl
uhrazen z obecního rozpočtu.

mám pro Vás z kraje roku novinku, a to
obecní zpravodaj. Nikdy předtím jsme
jej v Rackové nevydávali, a i když jsme
se zastupiteli o této službě v minulosti
několikrát uvažovali, nenašli jsme model
spolupráce, který by nám vyhovoval, až
nyní. Myslíme si totiž, že je důležité Vás
informovat o dění v obci a na obecním
úřadě, o usnesení ze zasedání a o chystaných akcích. Důležité je, že prostor podílet se na jeho tvorbě jste dostali i Vy.
Nedílnou součástí periodika bude totiž
i kulturní, společenský a sportovní život
v obci. Proto bych byl velmi rád, kdybyste
prostor ve zpravodaji věnovali ukázce aktivit, které pořádáte pro ostatní. Můžete
do něj dávat pozvánky na Vaše akce, fotografie a články uskutečněných aktivit.
Zpravodaj je pro nás všechny a nemáme
se zastupiteli v plánu nějak zasahovat do
jeho obsahu. Pro letošní rok bude vycházet dvakrát ročně a podle Vašich ohlasů
bude případně možné termíny vydávání
upravit.
S těmi, se kterými jsem se letos ještě
osobně nesetkal, bych chtěl do roku 2020
popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
osobních a pracovních úspěchů a věřím,
že se budeme společně potkávat při našich akcích v obci. A i když je to ještě za
dlouhou dobu, velmi rád bych Vás všechny pozval na Starý hanácký právo, které
se bude konat 18. července. Je to velká
a hlavně ojedinělá akce v našem regionu,
tradice, kterou stále udržujeme živou.
S úctou, Jaroslav Kaňa

text: Jana Hlavinková
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Podařilo se najít nového dodavatele, kulturní dům bude v květnu
opravený
Kulturní dům v Rackové využívala nejen obec, ale i místní
spolky při různých kulturních
a společenských akcích. Jeho
technický stav už neodpovídal
dnešním normám. Budova nebyla zateplená, okna špatně
těsnila, podlaha už byla prošlapaná, elektroinstalace byla
z doby stavby a ani střecha už
nebyla v nejlepším stavu. Proto
se zastupitelé rozhodli využít
možnosti budovu rekonstruovat. Projekt začali připravovat už před několika lety a 27.
prosince 2017 vyhlásili první výběrové řízení. V té době
však vedení obce nevědělo, že
se rekonstrukce zkomplikuje
a budou muset hledat nového
dodavatele.

nost. Bude zde i kancelář, technická
místnost a prostory pro vzduchotechniku.
Dispozice sálu, přísálí a místnosti pod pódiem se měnit nebudou.
Vymění se elektroinstalace, vzduchotechnika, rozvody topení, okna
a dveře a zateplí se stropy.
Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošla nosná konstrukce krovu. Po sundání střešní konstrukce a štítových
zdí, byl položen železobetonový
věnec. Vyřeší se i zateplení stropu
minerální vatou a odvodnění střeBudova prochází kompletní
chy. Budova bude splňovat všechrekonstrukcí
Kulturní dům se stavěl v letech ny bezpečnostní podmínky a bez1937 a 1938. V 50.–80. letech pro- bariérovost.
cházel postupnou rekonstrukcí.
Opravy zahrnují rekonstrukci stáRekonstrukce kulturního
vajících prostor a elektroinstalace,
domu v datech:
novou střechu, zateplení, svody
a odvlhčení.
* 27. 12. 2017 – vyhlášení 1. výV 1. nadzemním podlaží bude
běrového řízení
nové sociální zařízení a úklidová
* 28. 3. 2018 – firma Gatlin, s. r. o.,
místnost s výlevkou. Prostory se
vyhrála podle zákona výběrorozšíří na úkor stávající kuchyňky.
vé řízení
Ta bude vybavena novým dřezem,
* 16. 4. 2018 – podpis smlouvy
sporáky, lednicí i pracovními stoly.
s Gatlinem
Do podkroví povedou nové schody.
* 23. 4. 2018 – předání staveniV podkroví bude jednací místnost,
ště stavební firmě
toalety, kuchyňka a úklidová míst* 7. 6. 2019 – jednostranná výpověď ze strany obce pomocí
právničky Pavlíny Řehové
* 1. 8. 2019 – Racková se přihlásila do insolvenčního řízení,
aby uplatnila pohledávku ve
výši 243 561,25 korun. Celkem
obec Gatlinu vyfakturovala
smluvní pokuty a náklady za
energie ve výši 526 614 korun.
283 152,75 korun obec započetla.
*  květen 2019 – srpen 2019
1:100
– aktualizace projektové dokumentace a rozpočtů. Bylo
vyhlášeno výběrové řízení
*  24. 10. 2019 – zastupitelé
schválili cenovou nabídku od
rekonstrukce
firmy POZIMOS, a. s., Zlín
kulturního domu racková
*  12. 11. 2019 – uzavření
smlouvy o dílo s novým dodaRacková č. p. 166
vatelem
A telier RBs.r.o
* 31. 5. 2020 – plánovaný termín dokončení prací na kulRekonstrukce kulturního domu Racková
turním domě
pohledy2
1:100
D1.1.6
text: Jana Hlavinková

je nejnižší nabídnutá cena,“ uvedl
starosta Jaroslav Kaňa.
Brzy po zahájení prací začalo
tempo rekonstrukce váznout. Obec
firmu urgovala. Došlo k výměně
stavbyvedoucího a práce pokračovaly dál. Jenže na přelomu listopadu a prosince roku 2018 došly firmě Gatlin peníze a stavba nemohla
pokračovat. Neměla finanční prostředky, aby mohla platit subdodavatelům.
„Před podpisem smlouvy nic nenaznačovalo tomu, že by firma nebyla schopna dostát svých závazků.
Po zjištění skutečností jsme se s vedením Gatlinu snažili dohodnout
na ukončení smlouvy. Oni však
nechtěli. Mezitím jsme jim posílali
výzvy a naúčtovali penále, jehož
část nám zaplatili. O zbytek financí
jsme se přihlásili do insolvenčního
řízení. Až za 3 měsíce se nám podařilo s pomocí právničky smlouvu
jednostranně vypovědět,“ pokračuje starosta.
Teprve po uplynutí výpovědní lhůty mohla obec vypsat nové
výběrové řízení. Musely se však
přepracovat veškeré plány, přecenit rozpočty a přesně stanovit, co

Práce se zdržely o rok
„Zakázku v dubnu 2018 vysoutěžila firma Gatlin s. r. o., ze Zlína.
Splnila všechna kritéria, doložila
ekonomicko-technické předpoklady i reference. Výběrové řízení proběhlo přesně tak, jak nám stanovuje zákon. Kritériem, které má při
výběru dodavatele nejvyšší váhu,

firma už odpracovala, a kde je potřeba v pracích navázat.
„Do výběrového řízení se přihlásilo 7 firem. Zájmem jsme byli mile
překvapeni, protože jsme měli obavy, že rozpracovanou zakázku nebude chtít nikdo převzít,“ míní starosta.
Vítězem výběrového řízení se stala firma POZIMOS, a. s. ze Zlína. Od
ledna se na opravách začalo opět
pracovat. Koncem května bude dílo
hotové.

+9,890

6

+7,440

1

5

1

2

+4,110

2

+3,260

2

2

2

4

2
+0,520

4

4

6

4

4

+0,450
±0,000

POHLED JIŽNÍ

+9,890

1

LEGENDA MATERIÁLŮ:
+7,640

6

5
1
1

5

6
4

2
+0,600

2
+0,470

1

STŘEŠNÍ KRYTINA - PLECHOVÁ, PROFILOVANÁ, IMITACE SKLÁDANÉ KRYTINY,
VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ OPLECHOVÁNÍ
U VSTUPNÍ ČÁSTI SNĚHOVÉ ZACHYTAVAČE -TM. ŠEDÁ

2

PLASTOVÉ OKNA A DVEŘE- BÍLÁ

3

HLINÍKOVÉ DVEŘE DVEŘE- BÍLÁ BARVA

4

TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NA KZS /STŘEDNÍ ZRNITOST/-ČERVENOHNĚDÁ

5

TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NA KZS /STŘEDNÍ ZRNITOST/-SVĚTLÝ OKR/

6

OKAPOVÝ SYSTÉM-POPLASTOVANÝ PLECH TM. ŠEDÝ

7

NÁTĚR DŘEV. KONSTRUKCE A OBKLADU-LAZUROVACÍ LAK HNĚDÝ

HLAVNÍ ARCHITEKT

VYPRACOVAL

ing.arch. Radim Bosák

ing.arch. Radim Bosák

ZODP.PROJEKTANT

ing.arch. Radim Bosák

INVESTOR Obec Racková

±0,000

PROFESE

Javorová 4519, Zlín, 76005
tel. 571118832
739889172

stavební

FORMÁT

POHLED ZÁPADNÍ

2

1:100

A3

Racková č.p. 166

DATUM

8.12.2016

STUPEŇ

realiz.projekt

SO 01- rekonstrukce kulturního domu

Č. ZAKÁZKY

140616

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

1 / 2020

Od března do září se bude rekonstruovat mateřská školka
Mateřská škola znamená pro
obec určitou prestiž. Když si mladé rodiny vybírají místo pro život,
často je pro ně jedním z důležitých kritérií právě školka. Rodiče nemusí nejmenší děti vozit
do okolních měst a ony mohou
vyrůstat v prostředí, které znají
nejlépe. Také získají silnější vztah
ke své rodné vesnici a mezi svými vrstevníky si snadněji najdou
kamarády. Mohou se s nimi totiž
přirozeně setkávat i mimo školku,
například když společně s rodiči
přijdou na obecní akce. Místní
školka má kapacitu pro 35 dětí.
Prostor, ve kterých sídlí, však musí
vyhovovat velmi přísným hygienickým normám, vyhláškám a nařízením. Když byla v roce 2016 v Mateřské
škole v Rackové kontrola z hygieny,
úředníci shledali, že současné prostory neodpovídají kapacitě dětí
a musí se rozšířit. Protože se jedná
o velmi nákladnou investici, nechali
zastupitelé vypracovat projekt, a požádali o dotaci. Podařilo se jim získat
13 080 376, 67 Kč z Integrovaného
regionálního operačního programu
Evropské unie přes Ministerstvo pro
místní rozvoj. Rekonstrukce bude zahájena v březnu.
Navýší se kapacita školky
Aby se rekonstrukce mohla uskutečnit, nejdříve se musel udělat stavebně technický průzkum a staticky

posoudit nosné konstrukce. Obec si
nechala od projektantů vypracovat
dokumentaci, shromáždila veškeré
podklady potřebné pro žádost o dotaci, a v okamžiku, kdy uspěla, vypsala zjednodušené podlimitní výběrové řízení na zhotovitele díla.
„Dodavatelem se stala firma KOME
stavby s. r. o., ze Zlína za cenu 11 138
692,04 korun včetně DPH. Přesný
termín zahájení prací je 2. března,
datum předání stavby je stanoven na
23. srpna. Pokud půjde všechno podle plánu, nastoupí děti v září do nově
zrekonstruovaných prostor. Hlavním
přínosem rekonstrukce bude kromě
modernizace a splnění hygienických
standardů rozšíření kapacity školky
na dvě třídy. Tím pádem se navýší její
kapacita, i když ji v současné době
nenaplníme. Ta se bude zvyšovat
postupně podle toho, jak se bude
rozšiřovat obec. Součástí interiéru

bude i nový nábytek, jeho dodavate- kdy se odstraní celá severovýchodle budeme teprve soutěžit,“ upřesnil ní část fasády, komínové těleso,
některé příčky a horní část betonostarosta Jaroslav Kaňa.
vého schodiště. V suterénu budou
zachovány podlahy, pouze v šatně
Interiér budovy projde
se krytina strhne z důvodu rozšíření
proměnou
Práce začnou v březnu a zastu- prostoru.
Větší stavební zásahy budou
pitelé museli vyřešit, kde budou
děti v době rekonstrukce přebývat. v 2. a 3. nadzemním podlaží. VybouV budově být nemohou, a tak se rá se střední část nosné zdi, příčky
rozhodlo, že do června najdou zá- a luxfery, které budou nahrazeny
zemí v hasičské zbrojnici v klubovně oknem. Odstraní se i obě ramena
a obědy se budou dovážet ze školy schodiště vedoucího do podkroví.
V podkroví (3. nadzemní podlaží)
v Mysločovicích.
Předmětem prací bude nová zmizí veškeré dřevěné konstrukce
přístavba, která bude napojena na krovů, plechová krytina i nadezdívhlavní část objektu. Díky tomu se ky, čímž vznikne nová střecha.
Celý objekt bude splňovat dnešzvětší stávající herna a ložnice. Přístavba bude dvoupodlažní s rozmě- ní předpisy pro bezbariérovost, pro
rem 5,65 x 15,20 metrů. Bude mít přístup do 2. nadzemního podlaží
plochou střechu a fasádu světlé bar- se zakoupí schodolez. Venku bude
vy. Tím se také změní dispozice celé umístěna přístupová rampa.
text: Jana Hlavinková
budovy. Dojde i k bouracím pracím,

Obec Racková čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Přístavba a rekonstrukce MŠ v Rackové“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009927), který je spolufinancován z EU, konkrétně
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Díky projektu budou vytvořeny dvě
plnohodnotné třídy s kapacitou 48 dětí. Projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech
v mateřské škole v Rackové, a to i v návaznosti na pravděpodobné omezení stávajících kapacit.
Díky projektu dojde k zachování a zároveň rozšíření kapacit mateřské školy.

POHLED OD SEVERU

mateřská škola racková
rekonstrukce
1234
(vnitřní stavební úpravy)
5678
a přístavba9
±0,000= 233,685
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Spolky získaly pro svou činnost peníze z rozpočtu
Racková každoročně přispívá
spolkům a organizacím na jejich
činnost. Kulturní a společenské
akce jsou totiž součástí života
na vesnici a díky tomu mají lidé
příležitost se spolu setkávat,
zažít legraci a udělat něco pro
ostatní. I v minulém roce měly
organizace možnost požádat
obec o finanční podporu.
Zastupitelstvo všechny žádosti
pečlivě zvážilo a rozhodlo, komu
budou dotace přiděleny a v jaké
výši. Jedná se o spolky, které zajišťují sportovní, společenské a kulturní akce. Ty pak investiční a nein-

vestiční dotace použijí na provoz
a činnost, například na náklady
spojené s pořádáním akcí, nákup
pomůcek a drobného materiálu,

občerstvení, ceny či drobné odměny a sladkosti pro děti. Spolky
s částkou hospodaří po celý rok
a mají i možnost si svou činností

přivydělat. Například při prodeji
občerstvení na své akci, výběrem
vstupného či dobrovolných příspěvků od občanů.

Podpořené spolky v roce 2019:
Oblastní spolek Českého červeného kříže – Místní skupina Racková
Římskokatolická farnost Žeranovice
Sbor dobrovolných hasičů Racková
Myslivecký spolek Racková

3 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
7 488 Kč

TJ Sokol Racková, z. s.

18 630 Kč

Odkupem budovy od soukromého vlastníka se podařilo zachovat
obchod
V dnešní době, kdy je v Holešově
a Zlíně spousta supermarketů
a v téměř každé domácnosti
auto, by se mohlo zdát, že obchod s potravinami už nemá na
vesnici význam. Opak je pravdou, zejména starší lidé, kteří
nemají ze zdravotních nebo
osobních důvodů chuť vydat se
na nákup několik kilometrů, obchod velmi ocení. A proto obec
budovu obchodu odkoupila od
soukromé osoby a našla nového
nájemce, aby měli zejména starší lidé kam chodit nakupovat.

„V lednu loňského roku jsme budovu koupili. V březnu se nám podařilo najít nájemkyni a od té doby
obchod funguje. Jsme spokojení
my i obyvatelé, nájemkyně vychází
lidem vstříc, co se týká sortimentu
a také je možné objednat si u ní
i větší množství určitých potravin.
Zákazníci to ocenili zejména před
Vánocemi,“ pochválil novou nájemkyni starosta Jaroslav Kaňa.
Budova, ve které obchod sídlí, je
dost rozlehlá. Nájemkyně obchodu
nechtěla využívat tak velké prostory,
a proto zastupitelé přemýšleli, jakým

způsobem se dá druhá část budovy
využít. Našli se zájemci, kteří chtěli
v prostorách zřídit cukrárnu, výrobnu pizzy či posilovnu. Obec nakonec
souhlasila, aby zde byla posilovna
a prostory za tímto účelem přehradila sádrokartonovou příčkou.
„Jsme rádi, že je celý objekt využívaný, vytápěný a jako obci nám odpadnou náklady na údržbu,“ dodal
starosta.
V budoucnu se bude ještě řešit, jestli se nad obchodem udělá
přístavba, nebo ne. Prostor by se
pak mohl využívat. Nápad je za-

tím pouze v plenkách, v současné
době zastupitelé uvažují, zadali
zpracovat pasport. Pasport znamená posouzení a evidenci reálného
technického stavu budovy. Následně ji prohlédne statik a na základě
informací od odborníků bude obec
vědět, jestli lze přístavbu realizovat
či nikoliv.
Obchod je v Rackové už od
70. let, vybudovala jej obec a předala tehdejší společnosti Jednota.
Po revoluci budova přešla do rukou
soukromého vlastníka. Nyní opět
patří obci.

Navýšily se poplatky za svoz odpadu, stočné i kabelovou televizi
Jednou ze základních služeb,
kterou obec zajišťuje svým
obyvatelům, je svoz komunálního odpadu. Kromě popelnic
na směsný odpad jsou v obci
i zvonové nádoby na sklo
a lidé mají k dispozici i kontejnery na bioodpad ze zahrádek
a kuchyní. Plasty jsou sbírány
pomocí svozového pytlového
sběru. Papír, vysloužilé elektro
zařízení a nebezpečný odpad
je možné nosit ke sběrnému
místu, k domu číslo 55. Zastupitelé na svém posledním zasedání při plánování obecního
rozpočtu na rok 2020 rozhodli,
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že poplatek za komunální odpad navýší.
„Poplatek se zvyšuje z důvodu
navýšení ceny služby v důsledku zvyšování mezd pracovníkům
a vyšším nákladům například za
pohonné hmoty, údržbu či energie. Zkrátka svozové společnosti
se navyšují vstupní náklady, které
musí promítnout do cen svozu.
Odpadové hospodářství je dlouhodobě ve ztrátě,“ vysvětlil starosta Jaroslav Kaňa.
Dalším poplatkem, který obec
vybírá, je stočné. Racková je totiž
majitelem a provozovatelem kanalizace a se svým majetkem musí

nakládat jako řádný hospodář. Proto Ministerstvo zemědělství spolu
se Zlínským krajem vybízí obce,
aby si už teď vytvářely rezervy na
budoucí opravy kanalizace, které
budou časem nezbytné. Racková
dosud vybírala 250 korun ročně na
občana. Od ledna se částka zvýšila
na 300 korun.
Platby od obyvatel nepokrývají
náklady na plnění povinností při
odvádění odpadních vod a rezerva
se musí vytvářet z rozpočtu obce.
Proto zastupitelé v loňském roce
odhlasovali, že se z rozpočtu přidá 30 000 korun do fondu obnovy
kanalizace. Peníze se v budoucnu

použijí na opravy a rekonstrukce
kanalizace.
Poplatky ze psů mají za úkol
regulovat jejich počet na území
obce a zůstávají ve stejné výši jako
v loňském roce, 150 korun za jednoho psa.
V obci také funguje kabelová
televize a i zde se zastupitelé rozhodli pro zvýšení poplatku ze stávajících 1 500 korun za přípojku na
1 800 Kč.
„Zdražujeme, protože je potřeba
investovat do udržitelnosti a technologií a také zdražila programová
skladba,“ řekl starosta.
texty: Jana Hlavinková
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poplatky na rok 2020
Odpad
600 Kč/osoba s trvalým pobytem
Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu, kde není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu. Třetí a další dítě do 15 let žijící ve společné domácnosti neplatí.
Odpad – ročník narození 2015–2019
300 Kč/osoba s trvalým pobytem
Děti narozené v roce 2020 neplatí.
Poplatek za psa
150 Kč/jeden pes
Upozorňujeme na povinnost přihlásit do evidence každého psa staršího tří měsíců! Nutné je nahlásit i úmrtí psa pro vyřazení z evidence.
Poplatek za kabelovou televizi
1 800 Kč/1 přípojka
Stočné
300 Kč/1 osoba – dle uzavřených smluv
Stočné mají povinnost platit osoby žijící v rodinném domě, nemusí mít v příslušném rodinném domě trvalé bydliště.
Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Poplatky je možné hradit od 17. 2. 2020 v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně
(upřednostňuji) na účet obce č. ú. 1400367359/0800, variabilní symbol 2020 + číslo popisné,
do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.
V případě nejasností s výší poplatků volejte tel. 605 753 523, 577 911 582 (Po, Út, Čt do 15 hodin, St do 17 hodin)
nebo zašlete dotaz na mail: ou@rackova.cz. Na základě správně provedené platby bude doručena známka na popelnici do Vaší poštovní schránky,
při bezhotovostní platbě zašlete mailem požadavek na počet známek.

Splatnost poplatků: do 31. 3. 2020

Poplatek se vybírá na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a č. 1/2019 a dle Usnesení č. 8/19/Z (bod 9, 10, 12).

Čeká nás oslava výročí 100 let
se budeme bít o nejlepší umístění.
Scházíme se každou neděli od 10:30
ve sportovním areálu v Sazovicích.
Každý, kdo si chce s námi zahrát je
vítán. Letošní výroční Valná hromada je v plánu na 7. března v Hospůdce U Karla. Pak už se vrhneme do
bojů v jarní části soutěže. Největší
akcí je oslava našeho 100. výročí,
která se bude konat 25. července.
Jste srdečně zváni, určitě se máte na
co těšit.
text: Miroslav Vaňhara

datum

čas

22. března

15:00

utkání
Doubravy (hřiště Zlámanec) – Racková

29. března

15:00

Racková – Všemina

5. dubna

15:30

Hřivínův Újezd – Racková

12. dubna

15:30

Racková – Trnava

26. dubna

16:00

Racková – Komárov

2. května

16:30

Příluky B – Racková

10. května

16:30

Racková – Mysločovice B

16. května

17:00

Fryšták B – Racková

24. května

17:00

Racková – Kudlov

31. května

17:00

Veselá B – Racková

7. června

17:00

Racková – Neubuz

14. června

17:00

Racková – Provodov B

Tabulka pořadí po podzimní části soutěže
pořadí

Pro letošní rok máme v plánu
samé velké akce. Každou neděli
trávíme čas přípravami na vrchol
sezóny – jarní části soutěže, kde

Rozpis soutěže na jaro 2020

klub

Z

výhra

remíza

prohra

skóre

body

P+

P-

1.

Fryšták B

12

11

0

1

67:15

33

0

0

2.

Doubravy

12

10

0

2

56:19

30

0

0

3.

Trnava

12

10

0

2

53:25

29

1

0

4.

Veselá B

12

9

0

3

41:22

26

1

0

5.

Všemina

12

7

0

5

33:22

21

1

1

6.

Hřivnův Újezd

12

6

0

6

24:25

17

1

0

7.

Neubuz

12

6

0

6

33:35

17

1

0

8.

Provodov B

12

5

0

7

30:36

16

0

1

9.

Kudlov

12

5

0

7

23:36

16

1

2

10.

Příluky B

12

4

0

8

31:35

13

0

1

11.

Racková

12

2

0

10

19:46

6

0

0

12.

Mysločovice B

12

2

0

10

13:63

6

0

0

13.

Komárov

12

1

0

11

20:64

4

0

1
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Sbor dobrovolných hasičů Racková
Sbor dobrovolných hasičů v Rackové má v současné době 132 členů a je druhým největším sborem
v okrese Zlín. Je součástí stejnojmenného okrsku (Racková), kde
mimo něj do něj patří také sbory
z Hostišové, Mysločovic, Machové
a Sazovic. Pojďme si společně připomenout vznik spolku.
Dobrovolní hasiči jsou v Rackové
už 107 let
Založení sboru je datováno do roku
1913. Výzbroj a výstroj pro dvacet pět
mužů a ruční stříkačka byla zakoupena v roce 1914. Největším pomocníkem byla nová ruční zápřahová
stříkačka kočárového typu, od firmy
R. A. Smékal. Stříkačku obsluhovalo
8 až 10 hasičů. Pumpování bylo hodně náročné a bylo tedy třeba hodně
hasičů, ke střídání při pumpování
vody. Přepravu na místo zásahu zajišťovali tažní koně.
Stříkačka v době svého vzniku
představovala jeden z nejspolehlivějších hasících strojů, které se v českých
zemích používaly. Ta, která byla zakoupena pro Rackovou, je doposud
ve vlastnictví sboru a je plně funkční.
V roce 1929 byla postavena hasičská
zbrojnice se zvonicí a kůlnou. Se souhlasem a pomocí tehdejšího obecního zastupitelstva se postavila i spolková místnost. V roce 1941 občané
Rackové a Franckovic uspořádali sbírku na motorovou stříkačku od firmy
Stratílek, a tím nahradili 27 let starou
ruční stříkačku. V roce 1956 byl zakoupen nákladní automobil MORIC, který
byl přebudován na hasičské vozidlo
a v roce 1961 k němu bylo zakoupeno a namontováno čerpadlo pro zásahy. Takto upravené válečné vozidlo
sloužilo sboru pouze do roku 1962,
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kdy bylo po závažné poruše motoru
vyřazeno. V témže roce, bylo hasičům
ze státních prostředků přiděleno vozidlo TATRA 805 a dvoukolová stříkačka
DS 16. Tatra 805 sloužila sboru do roku
1996 a pak byla vyřazena, stříkačku
DS 16 vlastní sbor dodnes, má i své
jméno: „Dáša“.
V roce 1979 byl sboru z okresu
přidělen dvoukolový přívěs se vším
vybavením včetně přenosné stříkačky PPS 12. Přesně za deset let v roce
1989, byla sboru z okresní zprávy Zlín
přidělena cisternová stříkačka CAS 25
Škoda 706 RTHP.
Po vyřazení TATRY 805, vznikla potřeba dopravy družstva na soutěže.
Z tohoto důvodu byla z vlastních prostředků zakoupena Škoda 1203 Mikrobus. V roce 1998 se technika rozšířila
ještě o dopravní automobil AVIA 30
a z vlastních prostředků byla zakoupena další PPS 12. Avia byla v březnu
roku 2009 nahrazena devítimístným
Fordem Tranzit, který sboru dobře
slouží dodnes. Pro soutěže mužů nad
35 let, byla z vlastních zdrojů zakoupena motorová stříkačka PPS 8.

obecním zastupitelstvem rozhodnuto, že se postaví nová hasičská zbrojnice. Vše začalo v roce 1987 demolicí
bývalé Chytilovy hospody a začala
stavba nové zbrojnice. Slavnostní otevření a předání do užívání sboru proběhlo v roce 1991. Na výstavbě nové
zbrojnice se nejvíce podíleli členové
místního sboru dobrovolných hasičů.
V současné době je k zásahům
využívána cisterna CAS 32 TATRA 815
a dopravní automobil Ford Tranzit.
Zásahová jednotka má 17 členů a je
zařazena do kategorie JPO III, což znamená, že mimo zásahy v obci jsme
povoláváni i ke vzdálenějším zásahům.

Hasiči si vychovávají své
nástupce
Mimo hasičskou činnost se členové
sboru podílejí na bohaté kulturní či
sportovní činnosti v obci. Mezi nejvýznamnější kulturní akce patří mimo
jiné pořádání Hanáckýho práva, Hanáckýho odpoledne, Vodění medvěda, Oslav svatého Floriána nebo
Kateřinské zábavy. Důležitou součástí
činnosti sboru je práce s mládeží.
Družstva mladých hasičů z Rackové
Nová zbrojnice byla slavnostně
jsou pravidelnými účastníky soutěží
otevřena v roce 1991
Pro nedostatečné a již nevyhovující v rámci Zlínské ligy a Středomoravprostory staré hasičské zbrojnice bylo ského poháru, kde patří mezi nejlepší.

To se jednoznačně potvrdilo v loňské
sezoně, protože v kategorii mladší
žáci (od 7 do 11 let) děti obě ligy vyhrály. Družstvo starších žáků (od 11 do
15 let) podávalo po celou minulou sezonu také velmi pěkné výsledky, které
ve velké konkurenci nakonec stačily
na 3., respektive 4. místo v celkovém
hodnocení. S dětmi ve sboru se začíná pracovat zpravidla již někdy kolem
pátého roku v rámci družstva přípravky, velmi často řada z nich projde všemi věkovými kategoriemi, a hasiči si
tak vychovávají své nástupce.
Kromě družstev mladých hasičů působí také družstva mužů, žen
a v neposlední řadě je potřeba zmínit
i družstvo „starých pánů“, které je sestaveno z mužů nad 35 let a pravidelně se účastní soutěží nejen v okolí.
A není to jen účast na soutěžích, ale
i jejich pořádání. Sbor dobrovolných
hasičů Racková je jedním ze zakladatelů Středomoravského poháru
mládeže, kdy každoročně pořádá jeden ze závodů, společně se závody
Zlínské ligy mladých hasičů a stejně
tak i Zlínské ligy požárního sportu (kategorie dorost, muži, ženy). Na soutěž
do Rackové pravidelně zavítá více než
100 soutěžních družstev z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Nejbližší akce pořádané v roce
2020:
22. února – Vodění medvěda,
3. května – Oslavy sv. Floriána,
31. května – Pohárová soutěž,
18. července – Starý hanácký
právo.
Aktuální informace je možno sledovat na webu: www.sdhrackova.cz
nebo Facebooku či Instagramu.
text: Michal Staněk
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Každý pes je šelma a do lesa bez vodítka nepatří
Zanedlouho se příroda začne
probouzet ze zimního spánku.
Jaro je v přírodě obdobím kladení mláďat. Černá zvěř mnohdy již v únoru klade mláďata
a v období od května do června
zase srnčí a dančí zvěř. Obzvláště v této době je proto důležité
dodržovat zásady, aby měla
mláďata klid a nebyla ničím a nikým zbytečně ohrožována nebo
plašena.
Zvěř klade mláďata na co nejbezpečnější místo, to znamená do
houštin, remízků a do vysoké trávy.
Matky se u nakladených mláďat
zdržují jen nezbytně nutnou dobu,
aby je nakrmily a nezanechaly na
místě svou pachovou stopu. Mlá-

ďata totiž nemají žádný pach, aby
co nejméně přitahovala pozornost
případných predátorů. Takže pokud
v lese narazíte například na samotné srnče, je osamocené jen zdánlivě. Matka jej totiž někde zpovzdálí
hlídá. Proto na něj nesahejte. Matka
by jej odmítla, a to by pro něj znamenalo jistou smrt.
Dalším velkým problémem, se
kterým se myslivci neustále potýkají, jsou volně pobíhající psi. Ať už
v lese, na poli nebo na louce, má jej
mít majitel uvázaného na vodítku.
Každý pes, byť je to domácí mazlíček, v sobě skrývá šelmu. I například
v malém psovi se probudí šelma,
když narazí na stopu mláďat a jedná
s cílem stopovat či ulovit. Za chová-

ní psa má však výhradně zodpovědnost jeho majitel.
„Každý člověk by se ještě předtím, než si pořídí psa, měl zamyslet
nad tím, jaké podmínky mu může
poskytnout. Pokud například bydlím v paneláku, pořídím si bišonka
nebo pudla. Nekupuji si ohaře či
dogu. Protože potom majitelé často argumentují tím, že se jejich pes
potřebuje proběhnout, když je celý
den zavřený v bytě a nechají jej volně běhat po lese. Velkého psa si tak
pořizuji jen v případě, že mám dům
se zahradou, kde má pes dostatečný výběh,“ míní jednatel Okresního
mysliveckého spolku v Kroměříži
Jan Buksa.
Psa na vodítku je tak důležité mít

nejen kvůli zvěři, ale i kvůli ostatním
návštěvníkům lesa. Každý, kdo jde
do lesa na procházku, chce mít klid,
ne se bát, kdy se na něj vyřítí cizí pes.
Také přikrmování zvěře je třeba
nechat na myslivcích. Ti přesně ví,
co zvěři předkládat. Proto je zbytečné nosit do lesa pečivo, zeleninu
či obiloviny. Další velký problém,
se kterým se myslivci potýkají, jsou
odpadky. Lidé si často pletou les se
skládkou. V době, kdy existuje nespočet možností, jak zdarma třídit
odpad, myslivci neustále nacházejí
odpadky v mezích a na okrajích lesa.
Proto prosím, buďte ohleduplní
k přírodě, sobě i ostatním návštěvníkům lesů.
text: Jana Hlavinková

Lampionový průvod přinesl všem R. A. D. O. S. T.
Rackovské sdružení R. A. D. O. S. T.
pořádalo 16. listopadu tradiční lampionový průvod. Prošli jsme Rackovou v upířích kostýmech, a že nás
bylo! Na počátku průvodu nás vyděsil Drákula, který vstával z rakve i jeho
osobní strážce s obří sekyrou. Na
cestě dlouhé bezmála dva kilometry
na nás vykouklo pár bubáků a zavěšených bludiček. Šlo se nám vesele,

i když foukal čerstvý vítr a než jsme
se nadáli, celý průvod, který měřil až
půl kilometru, došel bezpečně až do
cíle – na fotbalové hřiště. Pro děti pak
byla připravena stezka odvahy, kde
měli „dospěláci“ přísný zákaz vstupu.
Na jejím konci odměnila Čachtická
paní odvážlivce sladkostí a drobným dárkem, ovšem jen ty, kteří byli
opravdu nejstatečnější. Čachtická

paní totiž vyděsila některé děti natolik, že se k ní zkrátka bály přiblížit.
Tomu říkám panečku stezka odvahy!
Po teplém čaji a dobrém občerstvení
jsme se konečně dočkali vytouženého ohňostroje, který je každoročně
vyvrcholením celé akce. Ačkoliv jsme
se tentokrát potýkali s technickými
problémy a nečekanými událostmi,
přesto si myslím, že si celou procház-

ku s lampiony a lucerničkami užili
všichni, kteří se přišli setkat a popovídat si během krásné procházky se
svou rodinou, sousedy, kamarády.
Chtěla bych velmi poděkovat všem,
kteří se přišli zúčastnit a především
těm málo aktivním členům našeho
radostného sdružení, kteří jakkoli pomohli a na celé akci se podíleli.
text: Marcela Klimková

Tříkrálová sbírka,

kterou pořádala
oblastní Charita Holešov 11. ledna,
vynesla
30 980 Kč.
Koledníci obcházeli domácnosti
a kdo chtěl,
mohl přispět na pomoc potřebným.
Charita děkuje všem koledníkům
a hlavně těm, kteří přispěli
a podpořili tak dobrou věc.
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Děti ve školce prožily Strašidelný den, zašly do muzea i za kovboji
Mateřská škola není jen vzdělávací institucí pro děti předškolního věku. Je i místem, kde
nejmenší zažijí spoustu zajímavých věcí, protože paní učitelky
pro ně připraví různorodé mimoškolkové aktivity. Tím se děti
zároveň i hravou formou naučí
něco nového. Například novými
básničkami, říkankami a písničkami se pak pochlubí rodičům
a prarodičům při besídkách.
V předcházejícím pololetí děti
navštívily muzeum, seznámily se s kovboji a zapojily se do
dalších tradičních i netradičních
akcí. Paní učitelky děti seznámily i s tradicemi, které se vážou
k podzimnímu a zimnímu období.
Nejstarší děti z mateřské školy
navštívily během prvního pololetí
několikrát Muzeum ve Zlíně, které pro ně připravilo velmi poutavé
a zajímavé edukační programy.
V programu „Pověz nám čížečku,
jak dobrý je mák“ se děti seznámily
s rostlinou máku. Dozvěděly se, jak
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se mák seje, roste, zpracovává a jak
ho můžeme využívat.
V programu Do sedla se potkaly
s kovboji. Dozvěděly se, jak kovbojové vypadali dříve a jak nyní, a co
vše musí ovládat. Na kovboje si děti
i zahrály a na závěr si vyrobily svého
koníka.
Během programu Bělounké jehňátko pro malé děťátko se děti dozvěděly, jak probíhal předvánoční
čas ve Zlíně v době, ve které žil
František Bartoš. Nakonec si vyrobily z ovčí vlny krásnou hvězdu, která
bude určitě zdobit jejich vánoční
stromeček. Samozřejmostí bylo
i zpívání koled.
V prvním pololetí v mateřské škole proběhlo i několik akcí: drakiáda,
strašidelný den, návštěva Mikuláše
a jeho družiny či vánoční besídka,
která již tradičně probíhá na školní
zahradě, a při niž se zdobí venkovní
stromeček.
Drakiáda proběhla v krásný slunečný den, avšak chyběl nám vítr.
Na náladě to však nikomu neubra-

lo, každý se snažil aspoň chvilku
udržet svého dráčka ve vzduchu.
Děti tak prožily krásné odpoledne
se svými rodiči, které bylo plné zábavy, smíchu a dobře opečených
špekáčků.
Každoroční Strašidelný den dětem opět přinesl dopoledne plné
her, kouzlení, strašení a dovádění.
Školka byla plná různorodých strašidel, čarodějek, duchů či bubáků v čele s dvěma čarodějnicemi
Lucimůrou a Zuzikůrou. Na závěr
strašidelného rejdění čarodějnice
Lucimůra uvařila dětem kouzelný
lektvar, který se všechna strašidla
naučila, aby ho později mohla uvařit svým „strašidelným“ rodičům.
Každoroční návštěva svatého
Mikuláše s jeho družinou proběhla velmi poklidně a zvesela. Čertík
byl velmi hodný, jen občas na někoho trochu zahudroval. Andílek
byl překrásný, a vždy se za každého
přimlouval. Mikuláš byl velmi spravedlivý, každému nadělil stejně,
a ty moc hodné krásně pohladil
a velmi pochválil.
Na vánoční besídce děti rodičům
zazpívaly několik koled, popřály krásné vánoční svátky formou
básničky a předaly jim dárečky.
Slavnostní vánoční atmosféru dovršil tanec dětí a maminek. Každá
maminka přinesla nějakou dobrotu, která zpříjemnila vánoční besedování. I přes nepříjemný vítr bylo
předvánoční odpoledne velmi milé
a kouzelné.
text: Lucie Mlčáková
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Během školního roku děti nasbírají spoustu mimoškolních zážitků
Po dvouměsíčním prázdninovém lenošení a odpočinku se
vrata naší základní školy otevřela opět v pondělí 2. září. Všichni
žáci se sešli na slavnostním zahájení na školní zahradě, kde je
přivítala paní ředitelka Zdislava
Dvořáková, ostatní vyučující
a také pan starosta Jaroslav
Kaňa. Opravdu netrpělivě na
tento den čekalo deset prvňáčků, kteří přišli za doprovodu
svých kamarádů ze školky spolu
s maminkami a tatínky. Podpora
pro ně byla potřebná, neboť je
čekal již první velký úkol – složit
slib prvňáčka. A protože se to
všem povedlo, mohli být pasováni na školáky.
Volnočasové aktivity z dotací
Také ostatní děti vstoupily do
nového školního roku pravou nohou a brzy si zase zvykly na školní
povinnosti. Díky projektu „Společně
za poznáváním,“ který škola podala

v rámci výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, se žáci
mohli zapojit i do volnočasových aktivit (čtenářský klub, klub deskových
her a logiky, badatelský klub) a do
doučování.
Beseda s cestovatelem
Koncem září měli žáci možnost
setkat se s cestovatelem a ekologem panem Jeglíkem. Povídal dětem o ikonických zvířatech africké
savany, která jsou kriticky ohrožována pytláctvím a trofejovým lovem.
Virtuální nebezpečí
Protože u některých našich starších žáků pozorujeme, že se nadměrně věnují počítačovým hrám,
objednali jsme pro ně certifikovaný
program Rizika on-line her. Pod vedením zkušeného lektora si povídali
o možných rizicích hraní agresivních
PC her a závislosti na nich a společně diskutovali také o nebezpečí vir-

tuálního prostředí internetu.

stromu v obci, kterou také obohatili
o své vánoční vystoupení.

Dopravní výchova
V říjnu si žáci 3. až 5. ročníku pro- Štědrý den nanečisto
Prosinec přinesl do školy opravcvičili svoje znalosti a dovednosti
z dopravní výchovy na dopravním dové těšení se na Vánoce. Nejprve
jsme přivítali mikulášskou družinu
hřišti Zlín- Malenovice.
s nadílkou. Poté se žáci 1. a 2. ročníku prostřednictvím vánočního proPodzemní jeskyně a etnograf
Abychom se neučili jen v lavicích, gramu v muzeu vydali do starého
v listopadu se třeťáci ve zlínském Zlína z doby před více než sto lety
muzeu ponořili do tajuplného pod- a zjistili, jaké zvyky se tehdy dodrzemního světa jeskyní a v krajské žovaly v době vánoční. Starší žáci
knihovně se seznámili s významným se vydali do hudebního oddělení
etnografem našeho regionu Františ- Knihovny Františka Bartoše Zlín.
kem Bartošem a s jeho dílem, které Poslechem koled a vánočních písní
si přiblížili, jak se slaví Vánoce u nás
věnoval dětem.
i ve světě. A konečně nastal poslední
školní den před vánočními prázdniTvořivá předvánoční dílna
Před nadcházejícím adventem nami. Takový Štědrý den nanečisto
jsme se sešli s některými mamin- - pouštění lodiček, zpěv koled, dákami na tvořivé dílně. Vyrobené ad- rečky pod nazdobeným stromkem
ventní věnce, spolu s dalšími dětský- a přání, ať nový rok přinese radost,
mi výrobky, žáci prodávali na svém pohodu a zdraví všem lidem dobré
text: Zdislava Dvořáková
stánku na akci rozsvícení vánočního vůle!
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Letos se rozsvítil nový vánoční stromeček
První prosincová neděle byla
zároveň první adventní. Slovo „advent“ znamená „příchod“ a spousta
lidí očekávala příchod vánočních
svátků. Všichni ti, kteří se na Vánoce
těšili, přišli spolu se svou rodinou
před obecní úřad, aby se podívali na
rozsvěcování stromečku. Akce proběhla už v sobotu 30. listopadu, aby
bylo na 1. prosince vše připraveno.
V předcházejících letech se vždy
zdobil strom u hasičské zbrojnice,
avšak za ta léta už narostl do výšky
22 metrů a jeho zdobení bylo náročné. Proto zastupitelé lidem při-

chystali překvapení. Zasadil se nový
smrk, který nyní bude sloužit jako
vánoční. A tak se letos poprvé zdobil jiný strom, než na který byli lidé
dosud zvyklí.
Předtím, než se místní slavnostního rozsvícení dočkali, zhlédli krátká
kulturní vystoupení. Děti z mateřské
i základní školy si s paní učitelkami
secvičily říkanky i písničky.
Po půl páté už všichni odpočítávali vteřiny, které zbývaly do rozsvícení stromečku. Děti byly nadšené
ze spousty světýlek a spolu s rodiči
se naladily na vánoční atmosféru.

Slavnostní odpoledne ještě mocnilo vých specialit. Nechyběla ani tradičnachystané občerstvení. Děti si daly ní tombola. K poslechu pak zahrála
horký čaj a dospělí svařené víno. kapela Plašiči kun.
text: Jana Hlavinková
Všechny také lákala vůně zabíjačko-

Máte tip na jarní výšlap?
Jako každý rok bychom rádi na
jaře vyrazili na nějaký zajímavý výšlap. Protože jsme toho už po okolí
blízkém i vzdálenějším prošli docela
dost, uvítáme nové nápady na další místa. Kdo o něčem ví a chce se
opět zúčastnit, nechť pošle tip na
email stari.blazni.rackova@centrum.
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cz. Pozor! Nestačí jen „označit“ místo
na mapě. Musí se vymyslet i nějaká
vhodná trasa, kudy se půjde, a co
zajímavého se případně po cestě
nachází. Termín výšlapu bude ještě
upřesněn podle počasí a jiných akcí
v jarním období.
text: Jiří Vaněk
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Na vědomí se všem občanům dává,
že se chasa bude domáhat Starýho
hanáckýho práva.
Proto 18. července
neopouštějte stavení,
a už teď se pusťte do šetření.
Až uslyšíte, jakého jste se
dopustili hříchu,
určitě Vám nebude do smíchu.
Nejdříve musíte stárky obměkčit
a peníze jim vyplatit,
až pak se můžete
bezstarostně veselit.
Hospodyňky koláčky napečte,
a muzikanty hostěte.
Jednou za desetiletí,
se budou konat velké slavnosti.

SDH Racková a Obec Racková
Vás všechny srdečně zve na

Starý hanácký právo,
které se bude vykonávat
18. července 2020.

Ten den si chasa hned ráno přijde před obecní úřad
pro starostu Jaroslava Kaňu, který jim na jeden den
propůjčí právo řídit obec a starat se o pořádek.
Chasa bude spolu s rychtářem a zvoleným výborem
obcházet stavení od stavení
a sčítat místním obyvatelům hříchy.
Ti se mohou vyplatit buď penězi,
nebo tím, co dům dal.
Chasu bude provázet krojovaný
průvod více než sta lidí a kapela Zdounečanka.
trasa:
dopoledne: Hřiště, Dědina,
Vrchní konec, Špitál
odpoledne: Dolní konec, Družstvo,
Drahy, pod hájenkou
Rackovský zpravodaj, periodický tisk samosprávního celku, vychází dvakrát ročně. Vyšlo v nákladu 350 ks.
Vydavatel a místo vydání: Obec Racková, Racková 45, 760 01, Zlín. IČO: 00284386, www.rackova.cz
Copywriter a editor: Jana Hlavinková, jhlavinkova@seznam.cz. Grafika a DTP: Marcela Klimešová. Foto: archiv občanů a obce.
Ev. č. zpravodaje: MK ČR E 23808.
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