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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Děti si tentokrát šly pro vysvědčení s rouškou. Ani to jim však nezkazilo radost
z konce školního roku a letních prázdnin. Více na zadní straně.

Koronavirus omezil život obyvatel i spolků
Pandemie koronaviru Covid-19 zasáhla Českou republiku poprvé a vůbec
poprvé od dob 2. světové války vláda
vyhlásila nouzový stav. Většina lidí tak
podobnou situaci nezažila a ocitli se
v nejistotě, co bude dál. Nouzový stav
se dotkl i života v Rackové. Škola i školka
byly zavřené a školáci měli domácí výuku, kterou museli zvládat spolu s rodiči.
Část obyvatel chodila dál do zaměstnání, část měla homeoffice a jiní byli doma
za takzvaný Kurzarbeit. Obecní úřad také
fungoval v omezeném režimu, to znamená, že lidé chodili vyřizovat pouze
neodkladné záležitosti. Nemohly se konat kulturní ani společenské akce, spolky musely zrušit své plány a na ulicích
nebylo téměř nikoho vidět, lidé chodili
pouze do práce, na nákup, případně se
starat o své nemocné příbuzné. V obci
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během nouzového stavu fungoval obchod.
„Děkuji nájemkyni obchodu za to, že
si zejména starší lidé nebo maminky
s dětmi mohli chodit nakupovat a nemuseli do nákupních center, kde byla
vyšší koncentrace lidí,“ poděkoval starosta Jaroslav Kaňa.
Jinak obyvatelé dodržovali veškerá
nařízení, zdržovali se hlavně doma a na
veřejnosti nosili roušky. Obec lidem také
zajistila dezinfekce, které pak dobrovolníci roznášeli do jednotlivých domácností a dodržovali přitom hygienická
opatření.
„Všechno jsme zvládli, teď jen musíme
doufat, že co nejméně obyvatel se octne
bez práce a že na podzim nepřijde druhá vlna,“ uzavřel starosta.

letošní nouzový stav vyhlášený vládou
ČR kvůli koronaviru překazil plány nám
všem. Spolky si už na začátku roku plánovaly akce na letošní rok, my jsme už měli
z části zařízený program na Starý hanácký právo, které se koná jednou za 10 let.
Jde o opravdu velkou tradiční akci, do
které se zapojí celá vesnice. Bohužel se
letos neuskutečnila, jelikož bylo nejisté,
jaká budou pravidla a opatření v červenci. Proto jsme nechtěli riskovat a akci pořádat. Navíc, a to je zásadní, bychom nemohli dodržet veškerá přísná hygienická
opatření, která bychom museli splnit.
I když se letos Starý hanácký právo konat
nebude, rozhodli jsme se, že jej netradičně přesuneme na příští rok, a bude tak
neobvykle po 11 letech, a to 3. července
2021. Věřím, že o to víc se budete těšit.
Místo toho jsme pro Vás nachystali jinou
událost, při které Vám zahraje Zdounečanka, která měla vystoupit právě na
Starým hanáckým právu. Jménem obce
Vás tak srdečně zvu 12. září do kulturního
domu.
Investice v obci se naštěstí nezastavily
tak, jako společenský život, momentálně
pracujeme na podkroví základní školy
a v budově mateřské školky. Dostali jsme
dotaci na vybudování tůňky, která slouží ke stabilizaci ekologického systému
v krajině a může pro Vás být i místem odpočinku. Ryby v ní ovšem nejsou a nebudou, není určená k rybaření.
Věřím, že si během léta a prázdnin najdete čas, který využijete při procházkách
po našem katastru. I když do zahraničí už
cestovat můžeme, buďte prosím opatrní.
Přeji dětem co nejvíce prázdninových zážitků, rodičům odpočinek od domácího
vyučování a Vám všem, ať trávíte volno
podle svých představ.
S úctou, Jaroslav Kaňa

text: Jana Hlavinková
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Děti se od září mohou těšit do „nové“ školky
Rekonstrukce v mateřské škole probíhá podle plánu tak, aby děti mohly
od září chodit do nových prostor. Už od
2. března se v prostorách intenzivně pracuje, předání stavby je naplánováno na
23. srpna. Děti s novým „školkovým“ rokem 2020/2021 čeká seznámení se s novými prostory, které nyní budou splňovat veškeré přísné hygienické parametry.
Úpravami interiéru také dojde k navýšení
kapacity školky, která nyní sice nebude
plně využívána, avšak do budoucna je
předpoklad, že počet obyvatel Rackové
stoupne díky developerskému projektu,
ve kterém se počítá se 40 novými rodinnými domy.
„Práce probíhají podle plánu, skluz nemáme, takže děti opravdu nastoupí do
„nové“ školky,“ řekl starosta Jaroslav Kaňa.
Hlavní změnou je nová přístavba,
která navazuje na stávající budovu. Tím
se dětem zvětší stávající herna a ložnice. Přístavba má dvě podlaží a plochou
střechu. Děti budou mít i nový nábytek. Stavební práce se nevyhnuly ani
2. a 3. podlaží stávající budovy, kdy se
odstranila část nosné zdi, příček a luxfery.
Také schodiště do podkroví už nebude
mít dvě ramena. Z podkroví se odstraní
veškeré dřevěné konstrukce, nadezdívky i současná plechová krytina. Střecha
bude nová. Objekt bude splňovat i bezbariérovost.
text: Jana Hlavinková
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Nová tůňka slouží jako útočiště pro vodní živočichy

Obci se podařilo získat dotaci ve
výši 100% uznatelných nákladů na
realizaci mokřadní tůňky Racková.
Tůň je v záchytném poldru na pravé straně potoka. Lokalita byla silně
podmáčená a nevyužívaná, proto se
vedení obce rozhodlo využít místa
k vybudování tůňky, která má přirozený přítok ze spodní vody.
„Využili jsme dotace a vybudovali
tůňku. Díky ní udržíme v krajině vodu,
vytvoříme vhodné klima pro vodní
živočichy a místní budou mít hezké
místo k procházkám a odpočinku.
Podle podmínek dotace nesmí být
v tůňce ryby, takže k rybaření vhodná
není,“ zmínil se starosta Jaroslav Kaňa.
Tůň se realizovala letos 15. a 16.
dubna. Vybagrovala se jáma do
hloubky cca 1,5 metru, o šířce 18 metrů a délce 31 metrů. Plocha hladiny
činí 415,9 m². Vytěžená zemina se použije na úpravy okolního terénu tůňky, které budou probíhat v září mimo
hlavní období rozmnožování obojživelníků. Okolí pak bude zatravněno.
Tůňka neslouží k zadržování ani
shromažďování vody, je pouze přirozeným využitím podmáčeného
terénu. Nebude mít žádný systém
k regulaci množství vody, ta se bude
regulovat přirozeně na základě spodních vod a deště. Bude poskytovat
útočiště zvláště chráněným druhům
obojživelníků.
Dotace z Ministerstva životního
prostředí ČR činila 123 293 Kč.
text: Jana Hlavinková
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Kulturní dům je opravený, lidé jej budou moci od září využívat
soutěžila 27. prosince 2017. Bohužel zákon stanovuje obcím vybírat
dodavatele na základě nejnižší
cenové nabídky, kvalita materiálů
a provedení nehraje roli. I když
mezi ukončením smlouvy s původní firmou a nástupem nové
uplynulo 5 měsíců, i tak se práce
dou moci sál pronajmout a zajis- stihly do termínu 31. 5. 2020.
„Chci poděkovat firmě POZItit si občerstvení vlastními silami
nebo formou cateringu. V obou MOS, a. s. za to, že se pustili do
případech se bude plně vybavená
kuchyňka včetně spotřebičů a lednice hodit. V místnosti je také pult,
pracovní stoly, nový dřez i sporák.
V patře je i nové sociální zařízení
včetně úklidové místnosti s výlevkou.
Kuchyňka je také o patro výš
v podkroví. Tady je i jednací místnost, toalety, úklidová místnost
a technická místnost pro vzduchotechniku.
V sále je nové pódium, přísálí
i místnost pod pódiem. Jsou tady
nové parkety, vymalovalo se, osadili se nové dveře a obec zakoupila i vybavení. Jednalo se o stoly
a židle a zastupitelé se inspirovali
v sousedních Mysločovicích a vybrali stejný typ.
Sál bude moci veřejnost využívat od září, kdy zastupitelé sestavili ceník za zapůjčení.

Sál kulturního domu už je
opravený. Poté, co obec vysoutěžila dodavatele, který nepracoval a zakázku nedokončil, podařilo se starostovi za
pomoci právničky vypovědět
všechny smlouvy. Tím pádem
se mohl vysoutěžit nový dodavatel, firma POZIMOS, a. s.,
která dílo převzala a dokončila. Navíc investice byla vázaná
na dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR, kterou se
podařilo získat, a kdyby obec
nedodržela termín dokončení
prací, hrozilo, že o dotaci přijde nebo bude výrazně krácená. To se naštěstí nestalo, i tak
se ale musel celý projekt znovu
přecenit a obec tak z dotace
nedostane původně přislíbenou částku.
„Původní firma Gatlin, s. r. o.,
totiž skončila v insolvenci.
Firma POZIMOS, a. s., musela
některé věci dodělávat či předělat, a o to se navýšila cena
za práce. Například betonový Dokončení se stihlo včas
Od doby, kdy se vyhlásilo první
podklad pod podlahy byl křivý
a firma na něj nemohla položit výběrové řízení, uběhlo už více
parkety, protože by podlaha než 1,5 roku. Poprvé se zakázka
byla nerovná. Proto se musela
dorovnat,“ popsal jeden ze zádrhelů starosta Jaroslav Kaňa.
Interiér je kompletně opravený
Jakmile firma POZIMOS, a. s.,
vyhrála výběrové řízení, pustila
se do rekonstrukce. Stavebníci si
prohlédli objekt i dosud odvedenou práci a konzultovali se starostou další postup prací. Jednalo se
o kompletní rekonstrukci včetně
oprav interiéru, výměnu střechy,
provedení nové elektroinstalace
a zateplení. V 1. nadzemním podlaží je nová kompletně vybavená
kuchyňka, která bude sloužit při
obecních, spolkových i soukromých akcích. Lidé a spolky si bu-
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rozpracované zakázky a dali do
pořádku všechny nedodělky a nepřesnosti po původních pracovnících. Dotaci dostaneme o něco
nižší. I tak akci zvládneme financovat,“ dodal starosta.
Obec pro obyvatele na září přichystala prohlídku prostor i s doprovodným programem. Více v přiložené pozvánce.
text: Jana Hlavinková
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Od září si bude možné pronajmout kulturní dům na soukromé akce
Nově zrekonstruované prostory kulturního domu si budou moci
místní i přespolní pronajmout pro slavnostní příležitosti. Vedení
obce sestavilo ceník, kterým se stanovuje cena za celodenní pronájem sálu včetně vybavení. Lidé zde tak mohou slavit narozeniny,
výročí, svatbu, rozlučku se svobodou, křtiny nebo se sejít při pietních událostech jako je například smuteční hostina. Pronajmout sál
bude možné od září letošního roku. Zastupitelé odsouhlasili ceník,
ve kterém mají lidé s trvalým pobytem v Rackové příznivější cenu
za pronájem. Lidé si mohou prostory kulturního domu pronajmout
u starosty pana Jaroslava Kaňi a účetní paní Jany Hubíkové.
„Chceme lidem umožnit, aby mohli slavit v rodinném kruhu v
místě bydliště. Nově zrekonstruovaný sál včetně nového vybavení
poskytne lidem dostatečné pohodlí i soukromí při oslavách jejich
důležitých životních událostí. Při pronájmu se budou muset držet
stanovených podmínek tak, aby nedošlo k poničení interiéru nebo
poškození vybavení včetně nádobí,“ vysvětlil starosta Jaroslav Kaňa.
text: Jana Hlavinková

Ceník za celodenní pronájem sálu
Soukromá akce (oslava, svatba) pro obyvatele s trvalým pobytem v Rackové

3 000 Kč

Soukromá akce (oslava, svatba) pro obyvatele bez trvalého pobytu v Rackové

5 000 Kč

Smuteční hostina pro občana s trvalým pobytem v Rackové

1 000 Kč

Smuteční hostina pro občana bez trvalého pobytu v Rackové

2 000 Kč

Pronájem pro spolek se sídlem v obci Racková

1 000 Kč

Pronájem pro spolek se sídlem mimo obec

5 000 Kč

Pronájem ostatní

5 000 Kč

(Ceny za celodenní pronájem sálu jsou včetně pronájmu výčepního zařízení, inventáře a ubrusů.)
Ceník za hodinový pronájem sálu
Hodinový nekomerční pronájem

100 Kč

Hodinový komerční pronájem

500 Kč

Jednotka hasičů v době
nouzového stavu pomáhala
nejen při požárech
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Racková, spadá do kategorie JPO III/1. Doba výjezdu po vyhlášení poplachu je deset minut. Jednotka zasahuje i mimo svoji obec. K výjezdu jí slouží cisternové vozidlo CAS 32 na podvozku Tatra 815 a dopravní vozidlo
Ford Transit.
Leden
Začátek roku 2020 se nesel v pravidelné údržbě techniky a výstroje členů. V lednu proběhl výcvik nositelů dýchací techniky a ve stanici Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se kontrolovaly nosiče, dezinfikovaly
se masky a naplnily všechny tlakové láhve vzduchem.
Únor
V únoru se jednotka teoreticky školila a připravovala se na každoroční zaměstnání ve stanici Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Teorie
spočívala v zopakování radioprovozu, poskytování první pomoci a obsluhy
čerpadel a jiných agregátů.
Březen
V březnu naplno vypukla pandemie a vláda ČR vyhlásila nouzový stav.
To znamenalo omezení výcviků v hasičské záchranné stanici a méně častý osobní kontakt členů. Důležitá komunikace proběhla vždy telefonicky
nebo elektronickou poštou. Ale i tak byla jednotka připravena pomoci občanům obce s řešením vzniklé situace.
Květen
25. května ve 23:26 byla naše jednotka vyslána k požáru rodinného domu
v naší obci. Průzkumem bylo zjištěno silné zakouření hospodářské budovy
a začínající požár jsme rychle uhasili jedním vodním proudem C. Následné
odvětrání přetlakovou ventilací provedla jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Zásah se neobešel bez použití dýchací techniky.
Červen
15. června v 17:31 byla jednotka vyslána k požáru stromu v lesním porostu v obci Hostišová. Zde jednotka zasahovala společně s jednotkou HZS ZK
PS Otrokovice. K místu požáru se nebylo možné dostat s těžkou technikou,
ale i tenhle problém se vyřešil a strom, který hořel patrně po úderu blesku
při bouřce z předešlého dne, jsme rozřezali a uhasili.
text: Milan Liška

Parkujte prosím ve svých
vjezdech a garážích, vyzývá
obyvatele starosta
Vlastnit v dnešní době automobil a mít v jedné rodině několik
vozů je standard. Zástavba,
včetně parkovacích míst, se
však dělala v době, kdy vozidlo měli jen ti nejmajetnější
a většina lidí cestovala veřejnou dopravou. Dnes je situace
opačná, pohodlí automobilu
si dnes může dopřát každý,
i lidé s nejnižšími příjmy.
A kvůli vysokému počtu automobilů běžně nastávají situace,
že lidé nemají kde zaparkovat.
A tak často, aby měli vůbec kde
stát, nechají auto na nevhodném místě.

sejí v nepřehledných úsecích nebo
úzkých uličkách vyhýbat. Když pak
jede auto do protisměru, může nastat kolizní situace.
Vozy zaparkované na obecní
zeleni ji nejen ničí, ale také komplikují práci obecním zaměstnancům,
kteří plochy pravidelně sečou.
„Když stojí auto na obecním
trávníku, pracovníci mohou sekat
jen okolo vozu, ne pod ním. Jakmile auto odjede, musejí se vrátit
na místo a dokončit práci. Proto
prosím parkujte ve svých garážích a vjezdech nebo na veřejných
prostranstvích k tomu určených.
Někdy je to opravdu jen o tom
otevřít bránu a zajet do svého
vjezdu či garáže,“ vyzval obyvatele
k větší ohleduplnosti starosta.
Parkování není jediným nešvarem řidičů. Rovný a poměrně široký hlavní tah obcí svádí řidiče
k tomu, že nesundají nohu z plynu.

„Místní parkují na obecních pozemcích, které nejsou určeny ke
stání vozidel, v nepřehledných
úsecích a v zatáčkách, na horizontech, na veřejné zeleni, v křižovatkách nebo v úzkých uličkách, kde
je potom problém vůbec projet.
Vysoká hmotnost aut ničí chodníky, v případě parkování na trávě
i obecní zeleň,“ míní starosta Jaro„V obci máme školu, školslav Kaňa.
ku, přes silnici se pohybují děti,
a proto přemýšlíme, jak zvýšit bezNevhodně zaparkovaná auta pečnost silničního provozu,“ uzasnižují bezpečnost silničního pro- vřel starosta.
text: Jana Hlavinková
vozu, kdy se jim ostatní řidiči mu-
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Studie na chodník v dolní části obce je hotová
Zastupitelé už mají v rukách
zpracovanou studii na chodník,
rekonstrukci komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace
na dolním konci obce. Jedná se
o úsek, který začíná u mateřské
školy a končí dopravní značkou
značící konec Rackové směrem
na Lechotice. Současný úsek je
už nevyhovující, opravy však
budou záležet na tom, jestli
se obci podaří dohodnout se
s majiteli pozemků, kteří jsou
soukromé osoby, se státem
a Statutárním městem Zlín.
Obec musí získat potřebné
souhlasy
V současné době je úsek už
v nevyhovujícím stavu, povrch tvoří
asfaltobeton, beton, štěrk a zatravněné plochy. V površích už jsou
praskliny, nerovnosti, prorůstá jimi
tráva, na několika místech se vozovka rozpadá a tvoří se propady.
„Studii máme hotovou a máme
i souhlasné stanovisko Dopravního
inspektorátu Policie České republiky a Ředitelství silnic Zlínského
kraje. Co nám chybí je souhlas je-

denácti majitelů soukromých pozemků, Statutárního Města Zlína
a také státu. Bez jejich souhlasů nejsme schopni chodník na Dolním
konci zrealizovat,“ nastínil další postup starosta Jaroslav Kaňa.
V další fázi se bude obec snažit získat souhlasy všech majitelů
a teprve pak bude moci vyhotovit
dokumentaci k územnímu řízení.
Proces bude trvat minimálně několik měsíců.
Vznikne 15 parkovacích míst
V projektu se počítá s kompletní
rekonstrukcí místní komunikace,
výstavbou chodníků, veřejného
osvětlení a opravou kanalizace.
Důležité je vybudovat rovný pevný povrch komunikace včetně obrubníků a sjezdů k domům, rozšířit
parkovací stání, udělat bezbariérové chodníky a kanalizační vpusti
a také doplnit veřejné osvětlení.
Komunikace bude mít dva pruhy, v jednom úseku bude mít šířku
5,5 metrů, v dalším 4,5 metrů. Bude
se tak muset postupovat z důvodu
zúžení ulice a bezpečnosti chodců. Zúžení bude v délce 60 metrů

z celkového úseku 659,06 metrů.
Komunikace bude obousměrná
s rychlostí 50 km/h.
Současně se upraví i křižovatky,
kdy vedlejší komunikace na začátku úseku bude jednosměrná.
V projektu je také zakresleno
15 parkovacích stání. Kolmé stání
bude u školky pro personál, rodiče
a návštěvy, další podélná stání budou pro potřeby obyvatel okolních
domů.
Podélná stání budou mít šířku
2 metry a základní délku 5,75 metrů. Krajní stání budou o délce 6,75
metrů a šířce 2,75 metrů. Kolmá
stání budou mít délku 5 metrů a šířku 2,5 metrů. V místě, kde jsou nyní
kontejnery, bude také jedno parkovací stání. Pokud na něm nebudou
umístěny kontejnery, budou jej
moci využívat řidiči.
Realizace záleží na financích
Spolu s novou komunikací
a chodníky se bude dělat i nové
veřejné osvětlení. Stávající svítidla se demontují a nainstaluje se
27 silničních svítidel a 3 přechodová, aby se zvýšila bezpečnost

pohybu chodců přes komunikace.
Přechodová svítidla totiž mají vyšší
intenzitu svitu.
Také se bude řešit odvodnění
chodníků, kdy se udělá příčný a podélný spád do vpustí, které budou
zaústěny do kanalizačního systému.
Celé dílo bude v souladu s vyhláškami, normami a technickými
požadavky na dnešní moderní
stavby. To znamená, že chodci budou mít zaručenou bezbariérovost
chodníků, které budou mít i vodící
a varovné pásy pro osoby se sníženou schopností orientace.
Kdy se s pracemi začne, bude
záležet na tom, kdy se podaří získat
souhlasy majitelů přilehlých pozemků a také souhlasná stanoviska
všech dotčených orgánů. Pak se
zahájí územní řízení pro získání stavebního povolení. Velmi důležitá je
i finanční stránka. Pokud bude na
opravu komunikací vypsaný vhodný dotační titul, obec se pokusí na
dotaci dosáhnout.
„Bez dotací nebudeme moci
stavbu realizovat,“ uzavřel starosta.
text: Jana Hlavinková

Dva členové Českého červeného kříže dostali čestné uznání
Pandemie Covid-19 a s ním vládou
ČR vyhlášený nouzový stav zasáhl do
života všech lidí, stejně jako spolků.
Nemohly se pořádat tradiční akce, zábavy, oslavy, schůzky, zasedání zastupitelstva ani společná posezení. Nejinak tomu bylo i u členů rackovského
Českého červeného kříže.
„Kvůli pandemii jsme od poloviny března nepořádali žádné akce.
Posledním velkým setkáním byla
naše výroční schůze, která se konala
20. února,“ uvedla za spolek Miroslava
Drahotuská.
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Členové spolu poseděli, zhodnotili svoji činnost v roce 2019 a naplánovali si rok 2020. Při této
příležitosti se připomnělo, že dva místní členové, Bohumila Zívalíková a František Juráň získali
v listopadu loňského roku při příležitosti 100 let
výročí založení Českého červeného kříže čestné
uznání za dlouholetou prospěšnou činnost při
budování ČČK.
Členové spolku si ocenění velmi cení a společně práci paní Zívalíkové a pana Juráně taktéž
ocenili poděkováním a kytičkou. Po schůzi byla
volná diskuze, členové si spolu povídali, plánovali
společné aktivity a byli rádi, že se v hojném počtu
sešli.
text: Jana Hlavinková
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Odpadové hospodářství je ve ztrátě, pomůže třídění
Náklady na svoz odpadů rostou. Problémem jsou i plasty či
papír. Zatímco dříve se svezené
plasty a papír využívaly k dalšímu zpracování a svozová firma
za ně ještě dostala zaplaceno,
dnes o ně není zájem a firma
musí dokonce zaplatit, aby je
mohla předat k likvidaci. Ve finále ale vyšší poplatky zaplatí
obec ze svého rozpočtu, což už
nyní vytváří tlak na zvyšování
cen za svoz a lze předpokládat, že v budoucnu ceny ještě
porostou. Už letos obec zvýšila
poplatky za komunální odpad.
I když poplatky rostou, stále
má význam třídit odpad. Když
totiž lidé plasty v den svozu
dají před dům, papír zanesou
ke sběrnému místu k domu číslo 55 a sklo vhodí do sběrných
nádob, zaplatí Racková za jejich svoz méně peněz, než kdyby je lidé hodili do popelnice.
Vybírané poplatky nepokryjí
veškeré náklady
„Náklady na svoz komunálního
odpadu za jednoho obyvatele jsou
746 Kč. Tím pádem obec ze svého rozpočtu doplácí za každého
občana 146 Kč. Odpadové hospodářství je momentálně ve ztrátě
121 376 Kč,“ vypočítal starosta Jaroslav Kaňa.
Jedním ze způsobů, jak snížit
obci náklady na svoz komunálního odpadu je řádně třídit odpad,
využívat kontejnery na bioodpad
a neházet do popelnic to, co patří
ke sběrnému místu. Dalších velkých úspor jde dosáhnout domácím kompostováním.
Co patří do bioodpadu?
Zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky
z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné
skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů,
popel ze dřeva. Posekaná tráva, listí,
větvičky, drny, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra,
plevel, dřevní štěpka, ovoce, seno,
sláma, košťály i celé rostliny.

Co sem nepatří?
Kosti, maso a kůže, mrtvá těla
zvířat a jejich exkrementy, plasty,
sklo, sutě a kameny, chemické látky a jejich obal, pytlíky z vysavače,
cigarety, textil, jednorázové pleny,
omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, jedlé oleje, výzdoba hrobů,
svíčky.

vovary, elektronické zubní kartáčky, tříděné obaly dále využívá obalová
společnost EKO-KOM, a. s., která je
holicí strojky a vysoušeče vlasů.
zpracovává a obci platí za zpětný
Za zpětný odběr separovaného odběr finanční odměnu. Peníze
Racková opět využije v odpadovém
odpadu dostává obec
hospodářství.
zaplaceno
„Děkuji všem, kteří třídí. Přispíváte
Obec je sice v mínusu s komunálním odpadem, s tříděným je tak ke snížení nákladů na odpadové
naopak v plusu. Je to proto, že vy- hospodářství,“ řekl starosta.

Co patří na sběrný dvůr a ne do Počty vytříděného separovaného odpadu za rok 2019 a finanční
odměna do obecního rozpočtu:
popelnic?
Textil – textilní obaly (například
vytříděný odpad
čtvrtletí roku 2019
částka v Kč
chrániče matrací a pytle) a oblečení
v tunách
Kovy – plechovky, hrnce, hliníkové
1.
7,189
19 916
předměty, barevné kovy, prázdné
2.
13,192
32 113
plynové bomby
Podlahové krytiny, koberce
3.
8,066
22 451
Nebezpečné odpady – léky, žá4.
17,073
37 760,5
rovky, zářivky, barvy, ředidla, lepicelkem
45,52
106 240,5
dla, technické oleje, baterie, akumulátory
Statistika obecního odpadového hospodářství za rok 2019:
Bioodpad – rozřezané či rozstříPříjmy: 						
hané větve na malé kousky, dřevo,
Poplatek od lidí
442 218 Kč
seno, tráva, piliny
Poplatek od živnostníků z provozoven
17 836 Kč
Prodej druhotných surovin
10 268 Kč
Elektrospotřebiče
EKO-KOM odměna za sběr tříděných odpadů
97 945 Kč
U elektrospotřebičů je důležité,
aby je lidé odevzdali kompletní. Náklady:
To znamená, že lednice musí mít
Nebezpečný odpad
51 567 Kč
chladící zařízení, drobná kuchyňská
Svoz popelnic
382 149 Kč
elektronika musí mít motorek, mobil
Velkoobjemový odpad
42 185 Kč
musí být včetně baterie.
Sběr tříděných odpadů
64 145 Kč
Do elektrospotřebičů patří:
Bioodpad
149 597 Kč
Počítače, monitory, televize, tablety, notebooky, klávesnice, tiskárny, Množství odvezených odpadů za rok 2019:
kopírky, faxy, telefony, autorádia,
– Jiné motorové, převodové a mazací oleje
0,132 t
rádia, radiobudíky, videokamery,
– obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
hudební nástroje, elektrické vláčky,
nebo obaly těmito látkami znečištěné
0,099 t
závodní autíčka, videohry, spor– pneumatiky
6,077 t
tovní vybavení s elektrickými nebo
– nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
0,013 t
elektronickými součástmi, digitální
– asfaltové směsi obsahující dehet
0,023 t
teploměry, tlakoměry, chladničky,
– železo
8,104 t
mrazničky a jejich kombinace, kli– chemikálie a nebezpečné látky
0,012 t
matizace, pračky, sušičky, myčky
– papír a lepenka
10,040 t
nádobí, pečicí zařízení, sporáky,
– sklo
14,550 t
plotny, mikrovlnné trouby, ostatní
– kyseliny
0,002 t
velká zařízení používaná pro vaření
– pesticidy
0,001 t
a jiné zpracování potravin, elektrická
– jedlý tuk a olej
0,035 t
topidla, elektrické radiátory, elek– barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
trické ventilátory, ostatní ventilační
obsahující nebezpečné látky
1,193 t
a odsávací zařízení, vrtačky, zařízení
– nepoužitá cytostatika
0,020 t
pro soustružení, frézování, broušení,
– plasty
12,560 t
drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání,
– biologicky rozložitelný odpad
128,14 t
dělání otvorů, skládání, ohýbání, ná– směsný komunální odpad
144,746 t
stroje pro nýtování, přibíjení nebo
– objemný odpad
23,060 t
šroubování, vysavače, čistící stroje
na koberce, šicí stroje, žehličky, kátext: Jana Hlavinková
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Výuku na dálku zvládli učitelé, děti i rodiče
Na druhé pololetí školního roku
se děti základní školy velmi těšily. Čekala je totiž spousta akcí,
výstav, divadelních představení,
dlouhodobý projekt Abeceda
peněz i celotýdenní pobyt na
škole v přírodě.
Bohužel nic z toho se neuskutečnilo. Kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru se vláda rozhodla od
11. března školy uzavřít. Nastala velmi složitá doba. Škola byla uzavřena,

ale úkolem učitelů bylo i nadále děti
vzdělávat, a to „na dálku“. Také pro
děti to bylo obtížné. Musely si totiž
nejprve uvědomit, že nemají žádné
prázdniny, ale školu, i když jinak. Brzy
jim také začala chybět paní učitelka
nebo pan učitel. Jejich roli alespoň
částečně museli převzít rodiče. Po
počátečních nesnázích se však podařilo najít vhodné komunikační kanály,
děti si zvykly na jiné vzdělávání a díky
podpoře rodičů se výuka celkem

zdárně realizovala online.
Přesto byli všichni rádi, když od
25. května se po nucené pauze mohly děti vrátit zpět do lavic. Děti se nejvíce těšily na své kamarády, na učitele a na obvyklé aktivity. Návrat do
živého vyučování byl však podřízen
mnoha přísným hygienickým opatřením. Organizačně to nebylo vůbec
jednoduché ani pro žáky, ani pro samotné pedagogy. Před učitele byla
navíc postavena další výzva: navá-

zat na přetrženou nit ve vzdělávání.
Nakonec se vše podařilo zvládnout
a závěr školního roku proběhl v příjemné atmosféře, včetně rozloučení
s páťáky. Pro vysvědčení si sice ještě
děti musely přijít s rouškami, ale i tak
byla radost veliká!
Popřejme tedy nejen jim, ale nám
všem krásné léto a hlavně naději, že
se tato neobvyklá a náročná doba už
nikdy nevrátí.
text: Zdislava Dvořáková

Obec Racková srdečně zve všechny své obyvatele
na slavnostní

Den otevřených dveří
v nově zrekonstruovaném Kulturním domě,
v sobotu 12. září od 16 do 20 hodin.

Podvečer bude probíhat
za hudebního doprovodu
dechové kapely Zdounečanky.

Připraveno bude
i drobné občerstvení.
Těší se na Vás zastupitelé.
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