Rackovský
zpravodaj

Obec Racková
Vám do letošního roku přeje
pevné zdraví, optimismus a sílu v této
nelehké době, hodně trpělivosti a víry,
že se situace v řádu několika měsíců uklidní.
Všichni si přejeme,
abychom se zase mohli setkávat a pořádat akce.
Těšíme se, až se do naší obce zase vrátí život.
zastupitelé obce a starosta Jaroslav Kaňa

V letošním roce se obec potřebuje finančně
stabilizovat
Jestli obec investuje do obecního majetku
a v jaké výši, záleží hlavně na získaných dotacích.
Pokud se totiž jedná o rekonstrukce v milionech
korun, není je Racková schopna financovat ze
svého rozpočtu. Například v loňském roce stála oprava mateřské školy 13 milionů korun, což
je téměř celá výše ročního rozpočtu Rackové.
I když se dotaci podaří získat, stejně obec musí
část nákladů zaplatit ze svého. A protože se
v loňském roce vyskytly hned 3 dotační tituly,
které byly pro Rackovou velmi důležité a stály
obecní rozpočet nemalé peníze, nemají zastupitelé pro letošní rok v plánu žádné nákladné
investice. Musí totiž splácet úvěr.
„Loni jsme kromě kompletní dokončení rekonstrukce kulturního domu a jeho vnitřního
vybavení dělali i půdní vestavbu základní školy
a velkou rekonstrukcí prošla i mateřská škola.
Loňské kapitálové výdaje činily pro naši obec
rekordních 28 690 987 Kč. Jelikož letos budeme
splácet dvanáctimilionový úvěr, potřebujeme

www.rackova.cz

se finančně stabilizovat. Proto máme v letošním
roce v plánu vybavit půdní vestavbu školy novým nábytkem a interaktivní tabulí. Vyjde nás to
na cca 400 000 Kč. Jinak nemáme v plánu žádné větší investice kromě běžných udržovacích
prací,“ konstatoval starosta Jaroslav Kaňa.
Navíc obce jsou v letošním roce v nejistotě,
protože jejich hlavní příjem tvoří peníze, které
stát vybere na daních. A jelikož zatím není jasné, jaké skutečné dopady bude mít pandemie
koronaviru COVID-19 na ekonomiku, jsou obce
v plánování investic raději opatrnější. Prozatím
stát vyplácí podnikatelům různé kompenzační
bonusy, otázkou je, kolik firem a podnikatelů přežije, jaká bude míra nezaměstnanosti či
čerpání nemocenských a sociálních dávek po
skončení všech kompenzačních balíčků. To
vše bude mít vliv na výdaje státního rozpočtu
a přerozdělování peněz obcím z rozpočtového
určení daní.
text: Jana Hlavinková
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slovo starosty
Milí spoluobčané,
za poslední rok se toho v kulturním životě v obci moc nezměnilo. Naše spolky
opět nemohou pořádat akce, náš společenský život je stále značně omezený
a nemohli jsme vám ani představit nově
opravený kulturní dům. V loňském roce
jsme hodně investovali, dosáhli jsme na
dotace a tím pádem jsme mohli udělat
půdní vestavbu v základní škole i zrekonstruovat mateřskou školu. Děti si
nových prostor ale také moc neužily,
protože stále probíhá distanční výuka.
Doufejme, že se s příchodem jara život
začne vracet do normálních kolejí, i když
musíme s omezením počítat ještě minimálně několik měsíců, než se proočkuje
část populace.
Do nového roku jsme vstupovali s pozitivním očekáváním, že to nejhorší už
máme za sebou. Avšak i ti největší optimisté už začínají pociťovat nedostatek
sociálních kontaktů, rodiče zmáhá distanční výuka, finanční závazky, strach
o zaměstnání či podnikání, děti už se
doma nudí a chybí jim kolektiv a i senioři
se cítí izolovaní. Tyto pocity jsou v současné době naprosto normální a asi každý z nás má obavy z budoucnosti.
Rádi bychom vám řekli, že plánujeme
nějaké kulturní akce, abychom vás nějak
rozptýlili, ale není to tak. Netroufáme si
nic plánovat, dokud nebudeme mít jistotu, že můžeme.
Nikdo z nás se v nouzovém stavu a v přísných opatřeních necítí pohodlně, avšak
musíme to ještě nějakou dobu vydržet.
Přeji Vám co nejvíce síly a trpělivosti.
Doufám, že co nejméně z vás musí řešit
nějaké finanční nebo existenční problémy.
Těším se, až se zase budeme moci setkávat a náš život bude zase co nejblíže
roku 2019.
S úctou, Jaroslav Kaňa
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Nově opravený kulturní dům se zatím nemůže využívat
V loňském roce se dokončila
rekonstrukce budovy kulturního
domu. Obec na akci získala dotaci
z Ministerstva životního prostředí ČR, v létě proběhla kolaudace
a od září jej měli místní obyvatelé,
obecní úřad i spolky využívat ke
kulturním a společenským akcím
a také k rodinným oslavám a sešlostem. Zastupitelé dokonce i schválili
ceník za pronájem sálu, nicméně
další vlna pandemie koronaviru
Covid-19 způsobila, že se kulturní
dům prozatím nevyužívá. V loňském roce v něm proběhly pouze
dvě akce.

„V září jsme měli naplánované slavnostní otevření pro veřejnost s doprovodným programem. To jsme ovšem museli zrušit. Zájemci o rodinné
oslavy také vzhledem k okolnostem
pronájem odřekli a spolky ani nic neplánovaly, protože jim to vládní opatření znemožnila. Mrzí nás, že prozatím
si nemůžeme užít hezkého prostředí,
protože se žádné akce nemohou konat,“ vysvětlil starosta Jaroslav Kaňa.
Obec ani prozatím žádné akce
neplánuje. PES (Protiepidemický sys- Opravený interiér kulturního domu se zatím nemůže využívat.
tém ČR) je v pátém nejvyšším stupni
a nikdo, ani Vláda ČR, si netroufá od- vrátí trochu do normálu a budou venkovní akce a za jakých podmínek
hadovat, kdy se život v Česku zase se moci konat hromadné vnitřní a bude možné je pořádat.

Obec aktualizovala vyhlášky a musela navýšit poplatky
Zdražování se v letošním roce
nevyhnulo ani obyvatelům Rackové. Obce po celé republice zdražují poplatky za popelnice, protože
musí reagovat na ceny za svoz komunálního odpadu. I přes navýšení
obec i nadále část nákladů doplácí
ze svého rozpočtu, to znamená, že
vybrané poplatky od obyvatel nepokryjí celkové náklady. Ty se za poslední roky zvedly také tím, že obec
ze svého rozpočtu přispívá na svoz
bioodpadu a tím pádem je odpadové hospodářství ztrátové. Ztráta za
minulý rok činila více jak 170 000 Kč.
Poplatky za odpad nejsou jediné,
které se navyšovaly.
„Poplatky za popelnice jsme navýšili o 50 Kč, stejně jako za psy
a stočné,“ vyjmenoval starosta Jaroslav Kaňa.
Zároveň bylo potřeba upravit
vyhlášky tak, aby odpovídaly současným legislativním změnám. Předělávala se například i vyhláška za
záběr veřejného prostranství. V ní
je jasně definováno, která prostranství mohou být využívaná při akcích
a výše poplatku za jejich zabrání.
Ten činí 10 Kč za m² .
Stočné znamená odvádění odpadních vod, a i za to musejí obyvatelé platit. Jelikož Ministerstvo
zemědělství ČR i Zlínský kraj doporučují obcím tvořit si rezervu na
opravy, navýšil se poplatek ze současných 300 Kč na 350 Kč.
„Také máme speciální účet, kam
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odkládáme peníze na případné v loňském roce z rozpočtu přispěli stejné výši jako loni, je za kabelovou televizi, který činí 1 800 Kč za
budoucí opravy kanalizace. Jedná částkou 30 000 Kč,“ řekl starosta.
texty: Jana Hlavinková
Jediný poplatek, který zůstal ve přípojku.
se o rezervní fond, do kterého jsme
Vyúčtování odpadů za rok 2020:
Příjmy

Kč

Výdaje

Poplatky od občanů

486 464

Nebezpečné odpady

EKO-KOM za třídění

102 615

Komunální odpady

Poplatky od živnostníků
Prodej druhotných surovin

18 913
5 894
613 886

62 141
443 313

Velkoobjemový odpad

33 171

Tříděný odpad

66 209

Bioodpad
celkem

Kč

179 764
celkem

784 598

Obec Racková
00284386

44,138 tun
1 032 511 MJ
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podařilo se udržet nedělní autobusový spoj do žeranovic
Každoročně se od 1. ledna mění
či upravují jízdní řády. Starostové Zlínského kraje dostali
v 2. polovině roku 2020 od
Zlínského kraje návrh jízdních
řádů a jejich úkolem bylo je
připomínkovat. I v autobusových spojích, které jezdí přes
Rackovou do Holešova, došlo
k jednání o spojích a starostovi
se opět podařilo vyjednat, aby
se zachoval nedělní spoj, který
vozí převážně seniory do Žeranovic na mši svatou.
„Tento spoj je velmi málo vytížený a už několik let máme
namále. Nicméně se nám opět
podařilo přesvědčit kraj, aby jej
zachoval, protože zejména pro
seniory je velmi důležitý. Jinak
by se velká část z nich neměla
jak dostat na mši do žeranovického kostela,“ uvedl starosta.
V minulých letech dávali rodiče v drtivé většině své děti na
2. stupeň základní školy do Zlína. V poslední době čím dál více
rodičů upřednostňuje školy
v Holešově. Starosta proto navrhl, aby přibyl spoj v 7 ráno do
Holešova, který by plnil funkci
školního autobusu. Zlínský kraj
navržený spoj akceptoval a zařadil ho do jízdního řádu.
Kraj zavedl novou dopravní
kartu „Zetka“
Také se už několik let mluví o zavedení nového systému ve veřejné
dopravě a od 1. ledna letošního
roku nastaly změny v Integrované
dopravě Zlínského kraje. Ty se týkají
hlavně vyššího komfortu cestujících.
Kraj si od změn slibuje více cestují-

cích ve veřejné dopravě, lepší návaznost spojů a také jednodušší systém
jízdenek. Od poloviny ledna si také
lidé mohou zakoupit novou dopravní kartu s názvem „Zetka“, která platí
u všech autobusových dopravců.
Od léta budou moci cestující kartu
využít i v železniční dopravě.
Všechny slevy jsou nahrány na
kartu „Zetka“ a cestující je využijí
podle toho, která sleva jim přísluší.
Senioři a studenti tak i nadále mají
slevu ve výši 75 % z běžné ceny
cestovného. Díky kartě „Zetka“ se už
nemusí prokazovat žádným jiným
slevovým průkazem, jako tomu bylo
dosud. Karta slouží jako elektronická peněženka a je na bezkontaktní
platby. Dobíjet si ji cestující mohou
u řidiče, v informačních kancelářích Integrované dopravy Zlínského
kraje a v online e-shopu. V případě
ztráty je možné kartu zablokovat
v e-shopu nebo přímo u dopravce
a tím zabránit jejímu zneužití.

– výměna dopravních značek na auZměny od 1. 1. 2021:
tobusových zastávkách
– platí jen kilometrický tarif
– platba jízdenky bude možná ho- – při přestupu mezi autobusovými
spoji se nebude hradit dosavadní
tově, bezkontaktně nebo pomocí
nástupní sazba 9 Kč
mobilního telefonu
– přestup mezi autobusem a vlakem
– častější spoje
nebude cenově zvýhodněný
– lepší návaznost spojů
text: Jana Hlavinková
– časové jízdenky na 7 a 30 dní

Autobusové zastávky budou mít nové značení.

Platí časové jízdenky na
7 a 30 dní
Autobusoví dopravci také zmodernizovali svůj vozový park a po
Novém roce vyjelo 200 nových
autobusů. I nadále platí kilometrický tarif, který Zlínský kraj zavedl
už v roce 2019. Také vešly v platnost časové jízdenky na 7 a 30 dní
a v průběhu roku dojde k výměně
dopravních značek na autobusových zastávkách. Kraj si od nich
slibuje větší přehlednost. Podle
nových změn bude autobusová
i vlaková doprava jezdit častěji a má
se zlepšit i návaznost spojů.
Více informací najdete na www.
Platí nová dopravní karta „Zetka“.
id-zk.cz.

Množí se stížnosti na neukázněné majitele psů
Venčení psů a neuklízení jejich exkrementů. To je téma stížností, které
se v poslední době množí na obecním úřadě. Lidem se totiž nelíbí, že
mají psí exkrementy na chodnících,
zahrádkách před svými domy či na
místech, kde se často pohybují děti,
senioři nebo maminky s kočárky. Přitom obec pejskaře podporuje v úklidu po jejich čtyřnohých mazlíčcích

v tom, že jim při placení poplatků
dává zdarma sáčky právě na exkrementy.
„Pokud někomu sáčky došly,
může se v úředních hodinách stavit
na úřadě a dáme mu další. Tímto
také prosím majitelé psů o co největší ohleduplnost k ostatním. Prosím pečlivě po svém psovi uklízejte,
většina z obyvatel chce žít v čistém

a hezkém prostředí,“ vyzval starosta
Jaroslav Kaňa.
Pes se může volně vyvenčit na
poli nebo v lese – zde není potřeba
exkrementy odklízet, pokud se však
pohybujete v intravilánu (zastavěné
části), je povinností toho, kdo psa
venčí, exkrementy uklidit.
„Lidé mají pocit, že ve sněhu se
výkaly skryjí. Opak je však pravdou,

jakmile sníh roztaje, jsou všude vidět a je velmi nepříjemné dívat se
neustále pod nohy, protože nikdo
si nechce hnědou hmotu na botách
donést domů,“ upozornil starosta.
Dohlédněte prosím na to, abyste po svém psovi opravdu pečlivě
uklízeli. Je to známka ohleduplnosti
k ostatním lidem i čistému prostředí
v obci.
text: Jana Hlavinková
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Racková patří k „nejmladším“ obcím ve Zlínském kraji, věkový průměr
má pod 40 let
Více než polovinu obcí ve Zlínském kraji trápí snižující se počet obyvatel a stárnutí populace. Nejrychleji ubývá obyvatel
ve vesnicích, které jsou v okrajových částech Zlínského kraje,
jako je například Morkovsko na
Kroměřížsku. V těchto obcích je
nejhorší infrastruktura, nejméně služeb a nejdelší dojezdová
vzdálenost do míst, kde jsou
atraktivní pracovní příležitosti
a školy. Naopak ve výhodě jsou
vesnice, které jsou v blízkosti
krajského města, nájezdu na
dálnici D1 či je v jejich okolí významný zaměstnavatel.
Věkový průměr obyvatel Zlínského kraje je 42,2 let. Mezi 89 obcemi vyčnívá pouze 8, které mají
věkový průměr obyvatel pod 40 let.
Mezi tuto hrstku vesnic se řadí
i Racková. Počet místních obyvatel od roku 2007 pravidelně stoupá, protože se jedná o atraktivní
lokalitu v blízkosti krajského města. Na Rackovou se zaměřili i developeři, kteří si ji vytipovali pro zasíťování dvou lokalit k individuální
zástavbě. Rozrůstání Rackové je
tak dáno i tím, že obec v územním
plánu disponuje pozemky, které
jsou vhodné pro stavbu rodinných
domů. Spousta vesnic se potýká
s nedostatkem stavebních parcel.
Například Kvasice na Kroměřížsku
mají v územním plánu vytipovaných 5 lokalit, avšak pozemky jsou
v rukou soukromých vlastníků
a je otázkou, jestli se je městečku
podaří vykoupit. Nebo Bezměrov
u Kojetína má sice pozemky, ty však
buď leží v záplavové zóně, nebo
v ochranném pásmu vysokého
napětí. Tím pádem jsou tyto obce
„v pasti“ a nemohou se rozrůstat,
i když je o stavbu rodinných domů
v těchto lokalitách veliký zájem.
Do budoucna je tak předpoklad, že se Racková ještě více rozroste, což ji přinese určité výhody.
Díky stoupajícímu počtu obyvatel
je pravděpodobnější, že se podaří
naplnit a udržet místní základní
a mateřskou školu a rozšíří se
i spolková základna. Z čistě fi-
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nančního hlediska znamená více Věková struktura obyvatel
obyvatel více peněz do obecního
datum
počet obyvatel
rozpočtu, protože významným
příjmem je částka, kterou Racková
31. 12. 2020
863
dostává za každého jednoho ob31. 12. 2019
845
čana, který zde má trvalý pobyt.
31. 12. 2018
829
Díky vyššímu rozpočtu bude obec
moci zrealizovat více investičních
31. 12. 2017
826
akcí, které přinesou vyšší komfort,
31. 12. 2016
809
bezpečí a modernizaci.
31. 12. 2015
812
Nejčetnější příjmení v obci je
Juráň/Juráňová
Každá obec má svá typická
příjmení. Do jisté míry se na tom
podílí běžnost určitých příjmení
a také historie obyvatel. Předkové
jednoho rodu mohou v jedné vesnici žít desítky či stovky let.
I Racková má svá typická a četná příjmení.
Nejčetnější příjmení v obci
k 31. 12. 2020
počet lidí
s tímto
příjmením

příjmení
Juráň/Juráňová

29

Cholasta/Cholastová

19

Vajda/Vajdová

18

Adamík/Adamíková

17

Hubík/Hubíková

16

Matuška/Matušková

16

Zívalík/Zívalíková

15

Janál/Janálová

14

Kaňa/Kaňová

14

Zaoral/Zaoralová

14

Doležel/Doleželová

13

Paštěka/Paštěková

13

Gába/Gábová

12

zdroj: Obec Racková
Statistika pohybu obyvatelstva
v obci za rok 2020
Úmrtí
7
Narození
13
Přihlášení k trvalému pobytu
18
Odhlášení z trvalého pobytu
6
text: Jana Hlavinková

zdroj: Obec Racková
ženy

muži

průměrný věk

438

425

39,2

429

416

39,3

422

407

39,4

414

412

39,3

403

406

39,4

407

405

39,3

31. 12. 2014

809

404

405

38,5

31. 12. 2013

808

405

403

38,5

31. 12. 2012

808

407

401

38,0

31. 12. 2011

813

412

401

37,5

31. 12. 2010

805

409

396

37,4

31. 12. 2009

804

413

391

36,4

31. 12. 2008

783

402

381

36,9

31. 12. 2007

764

393

371

36,8

Příjmy do obecního rozpočtu

zdroj: ministerstvo financí

rok

příjmy v milionech Kč

2019

14,45

2018

13,72

2017

11,51

2016

10,23

průměr příjmů za poslední 4 roky

12,47

Letošní Tříkrálová sbírka
se konala netradičně od 6. do 22. ledna.
Kvůli vládním opatřením nechodili koledníci
dům od domu,ale pokladničky byly na obecním
úřadě a v místním obchodě.
Letos se vybralo 12 031 Kč,
což je oproti minulým létům třetina.
I tak Charita Holešov velmi děkuje všem,
kteří v této nelehké době přispěli.
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rozpočet schválený na rok 2021
PŘÍJMY – Název

Kč

Bez paragrafu

15 708 979,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

227 000,00

Rozhlas a televize

282 000,00

Zájmová činnost v kultuře

41 000,00

Nebytové hospodářství

6 000,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

5 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

27 000,00

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a

10 000,00

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

110 000,00

Činnost místní správy

57 000,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 000,00

Příjmy celkem

16 475 979,00

výdaje – Název

Kč

Podpora ostatních produkčních činností

20 000,00

Silnice

90 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 110 000,00

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

85 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

385 000,00

Ostatní záležitosti základního vzdělávání

4 893 772,00

Činnosti knihovnické

10 000,00

Ostatní záležitosti kultury

10 000,00

Pořízení,zachování a obnova hodnot kultury

202 000,00

Rozhlas a televize

327 000,00

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

66 000,00

Zájmová činnost v kultuře

500 000,00

Záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků

265 000,00

Nebytové hospodářství

395 000,00

Veřejné osvětlení

140 000,00

Pohřebnictví

20 000,00

Územní plánování

40 000,00

Územní rozvoj

3 000,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

144 000,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

85 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

520 000,00

Sběr a svoz ostatních odpadů

80 000,00

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

200 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 367 000,00

Ochrana obyvatelstva

20 000,00

Krizová opatření

107 000,00

Požární ochrana - dobrovolná část

156 000,00

Zastupitelstva obcí

1 150 000,00

Činnost místní správy

1 270 000,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

135 000,00

Pojištění funkčně nespecifikované

35 000,00

Ostatní finanční operace

200 000,00

Finanční vypořádání minulých let

8 000,00

Výdaje celkem

Příjmy
16 475 979,00
Výdaje
14 038 772,00
				

14 038 772,00

Financování

-2 437 207,00
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Myslivci se loni zaměřili na péči o zvěř a stavbu krmelců
Společenskou činnost spolku
a konání řady akcí na minimum
omezil koronavirus. Proto jsme se
v této době zaměřili hlavně na naši
prioritu, což je péče o zvěř. Vedle
zajištění dostatečného množství
krmiva pro zimní přikrmování, sena,
letniny, jádra a řepy, jsme vybudovali další centrální krmelec pro spárkatou zvěř (na obrázku). V současné
době máme v honitbě čtyři taková
zařízení. Každý krmelec obsahuje
samosypný zásobník na jadrné krmivo. Ze zásobníku se samospádem
doplňuje krmivo do korýtka podle
toho, jak ji zvěř odebírá. Tento způsob přikrmování zajišťuje průběžné
doplňování krmiva při zachování
jeho kvality beze ztrát. Dále umožňuje prodloužit interval zakládání
krmiva, a tak dopřát zvěři více klidu.

Naše honitba nemá dostatek přirozených zdrojů vody, proto jsme se
zaměřili i na možnost vybudování
napajedel. Přístup k vodě je pro zvěř
velmi důležitá, a to zejména v letních
měsících, kdy naši republiku trápí sucha a vyschnou i místa, kde se voda
běžně drží. Vodu zvěř nevyužívá jen
k zahnání žízně, ale také jako kaliště.
Zejména černá zvěř se v ní rochní,
aby získala přirozenou ochranu proti
parazitům. Díky směsi bahna dojde
k zalepení srsti a parazité uhynou.
Už máme i vytipována místa k vybudování napajedel a výsadbě zeleně.
Záměr jsme předjednali s vlastníkem
pozemku a chceme ho letos zrealizovat a přispět tak ke zlepšení životního
prostředí pro zvěř a zároveň podpořit
přirozené zadržování vody v krajině.
text: Petr Kročil

Český červený kříž pomáhal sbírat víčka pro těžce nemocnou Kristýnku

V loňském roce omezila koronavirová pandemie i činnost Českého červeného kříže v Rackové.
I když se členové nemohli schá-

zet, přes to se v rámci omezených
možností snažili pomáhat. Celý rok
sbírali víčka z PET lahví. Výtěžek
z nich jde na pomoc těžce nemocné Kristýnce Petříkové ze Štípy.
Holčička od narození trpí těžkou
formou dětské mozkové obrny
a mentální retardací. Její maminka
na ní bohužel zůstala sama. Díky
penězům ze sbírky může Kristýnce
hradit rehabilitace, speciální cvičení a masáže, které brzdí postupující onemocnění.

Na konci loňského roku tak naše
předsedkyně paní Libuše Křižanová předala mamince Kristýnky 600
kilogramů víček. Maminka Kristýnky byla dojatá, znamená to pro ně
velikou pomoc. Za Český červený
kříž bychom chtěli poděkovat
všem, kteří sbírali víčka.
Bohužel ne veškerou zdravotní
péči proplácí pojišťovna, a pokud
rodiče chtějí svému dítěti pomoci zpomalit jeho onemocnění či
zlepšit kvalitu jeho života, musí si

Omladina Martinice, kulturní sdružení,

přijme do svých řad
nové členy souboru.
Přijímáme všechny malé dívky a chlapce ve věku od 2,5 let
ale i dospělé, kteří se chtějí obohatit o kulturní vyžití.
Nacvičujeme nové pásmo lidových tanců a písní pro následující sezónu.
Bližší informace na tel.: 605 247 913
Těšíme se na Vás.
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najít jiný způsob financování. Často totiž jeden z rodičů musí zůstat
s dítětem doma, protože potřebuje celodenní péči. Tím pádem žijí
z jednoho příjmu a z příspěvků
na péči. Horší variantou je, když
s dítětem zůstane rodič sám. Proto
i Český červený kříž pořádá různé
sbírky pro velmi nemocné děti,
které by bez jeho pomoci měly
mnohem horší průběh nemoci.
Děkujeme, že nám pomáháte.
text: Mirka Drahotuská
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Hasiči z Rackové loni pomáhali při živelných pohromách a udržovali
techniku
Ani v druhé polovině letošního
roku jsme se nemohli zapojit do
kulturního života v obci. Proto
jsme čas využili ke vzdělávání,
údržbě hasičské techniky a hlavně jsme pomáhali při živelných
pohromách. V druhé polovině
loňského roku, zejména v létě,
bylo několik prudkých bouřek,
které nejen ve Zlíně napáchaly
škody. Ty jsme pomáhali odstraňovat stejně, jako jsme vyjížděli
do okolních vesnic, abychom hasili požáry. V naší vesnici loni hořelo dvakrát, naštěstí vše dobře
dopadlo a podařilo se nám požár
podchytit včas. Všichni věříme,
že když už ne letošní jaro, tak
snad letošní léto bude lepší, než
to loňské a budeme se moci častěji setkávat.
V létě jsme se zaměřili na
techniku
Nastávající prázdninové období
jsme využili k údržbě techniky, zařazení nově pořízené výstroje a výzbroje, výcviku s dýchací technikou a následného doplnění tlakových lahví.
Z dotací Zlínského kraje jsme získali
částku cca 90 000 Kč, obec nám přispěla cca 38 000 Kč a díky tomu jsme
mohli zakoupit nastavovací žebřík
a zásahové přilby a obleky. Dále jsme
dokoupili zásahové rukavice a masky
k dýchacím přístrojům. Na zásahovém vozidle Tatra jsme nechali vyměnit sjeté pneumatiky za nové.

vozovku. To už na místo přijeli profesionální hasiči ze Zlína, aby vozovku
dočistili od drobných větví, kusů kůry
a listí.
Hasili jsme požár v Žeranovicích
11. 8. se v odpoledních hodinách
v obci rozezněla siréna. Naštěstí se
v Rackové nic nestalo, jednalo se
o požár v sousedních Žeranovicích,
kde hořela nízká budova. Po příjezdu
jednotky na místo zásahu jsme natáhli vodní vedení hadicí B a dodali
vodu do CAS Jednotky sboru dobrovolných hasičů Žeranovice. Jednotka
za použití dýchací techniky provedla
natažení útočného proudu C od rozdělovače před zasaženým objektem
a hasila požár v půdním prostoru
budovy. Po vystřídání jsme prováděli
strhávání střešní krytiny na vedlejším
domě, který byl taktéž zasažen požárem. Po likvidaci požáru naši jednotku vyslal velitel zásahu zpět na svou
základnu.

Odstraňovali jsme větev ze
silnice
Plnění lahví vzduchem probíhá
na stanici Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje ve Zlíně, proto
jsme 29. 6. nechali lahve naplnit. Členové jednotky, kteří převáželi dýchací techniku po plnění lahví ze stanice
ve Zlíně, potkala na cestě překážka.
Přes vozovku ze Zlína do Rackové
spadla větší větev ze stromu. Členové označili místo překážky zapnutým
majákem a odstranili větev mimo

Další požár byl hned druhý den
Další výjezd k požáru byl hned
následující den 12. 8. Po dvacáté
hodině jsme slyšeli houkající sirénu a dostali zprávu, že máme vyjet
do sousedních Lechotic, kde došlo
k požáru suché slámy u hnojiště za
obcí. Velitel zásahu ponechal naši
jednotku v záloze. Po příjezdu nakladače, který si zajistil majitel hnojiště
a lokalizaci místa požáru, jsme v 21:05
vyrazili zpět na svou základnu. Kousek od místa zásahu byl hydrant

a bylo zjištěno, že hnojiště se nachází
již na katastru Mysločovic. Proto byla
operačním důstojníkem na dohlídku místa požáru povolána místní
jednotka. Jinak by dohlídka byla na
naší jednotce, kousek od hnojiště
se nacházelo ještě nesklizené pole
pšenice.
Pomáhali jsme odstranit
následky bouřky ve Zlíně
Další ze srpnových výjezdů se konal v pátek 14. 8. Zlínským krajem
se přehnala bouřka a Město Zlín se
proměnilo v místo plné vodních
lagun, popadaných stromů a kolabující dopravy. V naší obci naštěstí
nedošlo k žádným škodám, a tak
nás operační důstojník požádal
o pomoc ve Zlíně a vyslal nás k odstranění velké větve, která spadla na
chatu v chatové oblasti Zbožensko.
Po příjezdu na místo jsme průzkumem zjistili, že ze vzrostlého dubu
upadla větší větev na vstupní bránu
a oplocení pozemku. Dále větev zasáhla a částečně poškodila zahradní
chatku, ne chatu určenou k rekreaci,
jak bylo původně oznámeno. Členové jednotky opatrně rozřezali větev
ležící na bráně a plotu. Po sundání
největší části jsme ji rozřezali na
menší díly a provedli jsme úklid
mimo přístupovou komunikaci
k pozemku. Po úklidu vozovky se
jednotka vrátila zpět na základnu.
Další pomoc již po nás operační důstojník nevyžadoval.

V domě hořelo a praskla voda
18. 8. nám krátce po desáté hodině
dopoledne siréna oznámila výjezd
k požáru domu v naší obci. Po příjezdu na místo zásahu jsme natáhli
vodní vedení hadicí B k rozdělovači
a poté jedenkrát útočné vedení C.
Vypnuli jsme přívod elektřiny a plynu
do domu. Objekt jsme prozkoumali
a zjistili jsme, že došlo k požáru u plynového kotle v technické místnosti.
Vlivem požáru došlo k prasknutí plastového vedení vody a ta zaplavovala
místnost. V dýchací technice jsme
zahájili zásah. Jednotce se nedařilo
najít hlavní uzávěr vody v domě, jelikož ani sama majitelka nevěděla, kde
je. K zastavení vody do domu došlo až
ve spolupráci s havarijním technikem
plynáren, který pomocí detektoru nalezl hlavní uzávěr vodovodního řadu
u domu. Po příjezdu profesionálních
hasičů si převzal velení velitel zásahu
a naše jednotka spolupracovala dle
jeho pokynů. Po úplné likvidaci požáru a odvětrání domu přetlakovou ventilací jsme se vrátili zpět na základnu.
Poslední požár byl nejtragičtější
Poslední výjezd roku 2020 se uskutečnil 27. 12. ve 23 hodin. Houkající
siréna a přijatá zpráva pro nás znamenala výjezd do sousedních Žeranovic,
kde letos již potřetí hořelo. Tentokrát se
jednalo o dům na samotě, kde došlo
k požáru suterénu, obytných místností
a části střechy. Požár domu podporoval i silně foukající vítr. Na místě události bohužel zemřel majitel objektu.
Nikdo z našich hasičů se nezranil
Při zásazích, které prováděla
naše jednotka v roce 2020 se žádný
z našich hasičů nezranil. Z výzbroje jednotky došlo ke zničení jedné
hadice C, a to při posledním zásahu
u požáru. Každý, ze dvou požárů, ke
kterým v naší obci v roce 2020 došlo,
si vyžádal „pouze“ materiální škody.
Nevyžádal si daň nejvyšší, a to lidské
zdraví či život.
text: Milan Liška, Jana Hlavinková
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