 Smlouva ČEZ Distribuce č. IZ-12-200419/VB/1-Rasošky-vvnn
p.č.2091/1 o zřízení věcného břemene a služebnosti v souvislosti s
přeložkou sloupů ve školní ulici - smlouva schválena.
Zastupitelstvo obce – 4. února 2020
Číslo 1/2020, březen 2020
Koronavirus - COVID – 19
Vážení spoluobčané,
dle nového nařízení vlády ČR je prodloužen zákaz volného pohybu
občanů do středy 1. dubna a s tím všechna ostatní opatření.
Pravděpodobně to není poslední termín platnosti.
Především Vám chci poděkovat, že vyhlášená nařízení dodržujete,
chodíte se zahaleným obličejem, v rouškách a dodržujete odstupy.
Situace je to pro všechny neznámá a hlavně těžká. V obci v nejbližší
době obdržíme několik desítek látkových roušek především pro seniory,
které budou k vyzvednutí na obecním úřadu. Podle vývoje situace a
zájmu občanů bude obec postupovat dále.
Vy starší, pokud nemáte nikoho z rodiny, kdo by Vám v této chvíli
pomohl, obraťte se na obecní úřad (tel. 725 081 022) a pomoc se najde.
Prosím, i když bydlíme v malé obci, dle nařízení vlády noste
roušky do obchodu, na poštu, prostě ven. Sledujte nejnovější nařízení a
doporučení vlády v televizi, v rozhlase a podobně. Zdraví máme všichni
jen jedno.
Starosta obce
Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 7. ledna 2020
 Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje. Starosta obce informoval,
že obec má možnost požádat o dotaci z programu Obnova venkova na
osvětlení a rozhlas v nové ulici za školou. Rozpočet akce je přibližně
700 tisíc Kč. Podání žádosti o dotaci bylo schváleno.

 Starosta obce byl pověřen předložit nabídky na zhotovení dočasné
komunikace za školou. Byly osloveny 4 firmy: R+R Polák,
Strabag, amConstrukt a STAVOKOP., nejnižší cenu nabídla
firma R+R Polák z Josefova. Zastupitelstvo schválilo firmu R+R
Polák stavební a zemní práce, v.o.s., Josefov za cenu 266.199 Kč
vč. DPH.
 Starosta obce informoval o situaci kolem kanalizace. Kanalizace
je vyčištěná, v současné době probíhá ještě monitorování jejího
stavu. Výsledky budou předloženy oboru životního prostředí v
Jaroměři, které zhodnotí, zda obci povolí vybudování biologické
čistírny odpadních vod. Starosta spolu s místostarostou požádali
projektanta kanalizace o vyhotovení předběžného ocenění
plánované akce. Ing. Pavel Pouznar informoval, že obci bylo
nařízeno provádět rozbor odpadních vod měsíčně, první letošní
rozbor, který byl odebrán 22. 1. 2020, vyšel ve všech čtyřech
hodnotách velice dobře.
Zastupitelstvo obce – 3. března 2020
 Výběr dodavatele opravy komunikace. Starosta obce byl pověřen
předložit nabídky na opravu komunikace u Zezule, pokračující
část opravuje obec Vlkov. Osloveny byly čtyři firmy: Těžká
mechanizace Václav Rejchrt, Strabag, amConstrukt a
STAVOKOP. Na výzvu odpověděly tři firmy, z nichž nejnižší
cenu předložila firma Těžká mechanizace Václav Rejchrt.
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Těžká mechanizace
Václav Rejchrt, Rasošky za cenu 137.093 Kč vč. DPH.
 Schválení kupních smluv pozemků. Jedná se o odkup pozemků
pod chodníkem ve školní ulici o výměře 43 m2 a 44 m2. Obě
smlouvy byly schváleny.

 Schválení smlouvy o dílo. Předložená smlouva o dílo s firmou
R+R Polák stavební a zemní práce, v.o.s. s částkou 266.199 Kč vč
DPH byla schválena.
 Schválení smluv o poskytnutí dotace spolkům. Smlouvy č.1 MS
Paseky, č. 2 TJ Rasošky, č. 3 Jaromír Tázler, č.4 SDH Rasošky a
č. 5 Martin Rund-malá kopaná byly schváleny.
 Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky.
Zastupitelům byly předloženy účetní výkazy školy za rok 2019 a
přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku školy a to
560,00 Kč do fondu odměn a 55.507,35 Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrka i rozdělení zisku byly schváleny.
 Provoz pošty v Rasoškách. Starosta obce informoval o jednání s
Českou poštou o dočasném uzavření pobočky v Rasoškách.
Důchody občanům bude pošta rozvážet, ostatní provoz zastoupí
pošta v Josefově. Starosta obce informoval, že situaci řeší se
stavební firmou, aby práce na rekonstrukci části pošty byly v co
nejkratším termínu a pošta tak byla zavřená na nezbytnou dobu.

Vítání občánků v roce 2019
V roce 2019 naše obec přivítala 6 dětí - 2 děvčata a 4 chlapce.
Věková struktura obce Rasošky roku 2019
Dolní Ples
Dospělí
Muži
Počet
26

Věk
45,46

Ženy
Počet
25

Věk
45,96

Nejman Vladimír

70 let
70 let

Věk
9,50

Dívky
Počet
6

Věk
12,83

Celkem
Počet
69

Věk
36,55

Dívky
Počet
71

Věk
8,82

Celkem
Počet
631

Věk
39,17

Dívky
Počet
77

Věk
9,13

Celkem
Počet
700

Věk
38,91

Rasošky
Dospělí
Muži
Počet
244

Věk
46,80

Ženy
Počet
249

Věk
48,77

Děti
Chlapci
Počet
67

Věk
7,90

Celkem

Životní jubileum v období ledna až března 2020 oslavili:
Kolocová Marie

Děti
Chlapci
Počet
12

Dospělí
Muži
Počet
270

Věk
46,67

Ženy
Počet
274

Věk
48,51

Děti
Chlapci
Počet
79

Věk
8,14

Oběma jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!
Obecní úřad Rasošky:
V roce 2019 nás navždy opustili
Děkuje:
Beránek František

Dvořáková Eva

Kotland Stanislav

Kuntová Marta

Pechanz Rudolf

Řehák Jaroslav

 Děkuje rodinám Tázlerovým, Hübnerovým a Kulhavým za
zajištění Tříkrálové sbírky. V naší obci se vybralo 19.330 Kč,
vloni to bylo 14.876 Kč.
 SDH Rasošky a dalším dobrovolníkům za čištění požární nádrže
Zezule.

Žádá:
Informuje:
 Od 1. 4. 2020 dochází ke změně sběru bioodpadu – budou zrušeny
malé kontejnery, které budou nahrazeny velkoobjemovým
kontejnerem. Kontejner bude přistaven u vjezdu na fotbalové
hřiště
 Z důvodu rekonstrukce budovy obecního úřadu bude od 1. 5. do
30. 6. 2020 uzavřena pobočka české pošty. Důchody bude pošta
rozvážet, ostatní provoz zastoupí pošta v Josefově.
Otevírací doba pošty Josefov
Den v týdnu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota a neděle

Otevírací doba
9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30 hodin
9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30 hodin
9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30 hodin
9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30 hodin
9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30 hodin
Zavřeno

Upozorňuje:
 Zákaz vodění psů na hřbitov! Žádáme návštěvníky, aby za sebou
zavírali vrata!!!
 Z důvodu nouzového stav u mžete hradit poplatky za psy
bankovním převodem na účet 6624551/0100, variabilní symbol je
vaše číslo popisné. Poplatek za 1 psa 60 Kč, za každého dalšího
120 Kč, nově to platí i pro Dolní Ples.

 OÚ žádá všechny občany o ořezání větví na soukromých
pozemcích, které zasahují do chodníku na pozemcích obce.
Zákaz parkování na chodníku a na travnatých plochách!

ZŠ s MŠ Rasošky
Do ZŠ Rasošky chodí ve školním roce 2019/2020 50 žáků. Do MŠ chodí
51 žáků. Obě zařízení, kromě své standartní náplně, pořádají řadu
vzdělávacích, kulturních, společenských i sportovních akcí.
Stejně i letos nás navštívila divadla a my vyjeli do divadla
v Jaroměři, pořádali jsme čarodějnice, vítání jara, MDD, vítali občánky a
účastnili se akcí, pořádaných Rasoškami nebo Vlkovem. Slavili
karnevaly, soutěžili v MŠ i ŠD, pořádali vánoční tvůrčí dílny i navštívili
vánoční výstavu v Novém Městě n Metují. Poslední akcí byla Zvířátka
na dotek, kdy k nám přijely pracovnice ze ZOO Stěžery, aby nám
ukázaly a nechaly pohladit želvu, agamu, ježka, krajtu i králíčky.
Chci se pozastavit nad projektem „Finančně gramotná škola“, do
kterého jsme se zapojili a získali bronzový stupeň. Školní děti měly
připraven projektový den. Rozdělily se do skupin – rodin a získaly
imaginární výplatu (obnos peněz). Samy si vybíraly svou úroveň bydlení,
koníčky, dopravní prostředek, který využívají, sestavovaly jídelníček na
celý měsíc. Každá jednotlivost měla svou finanční hodnotu a žáci pak
počítali, jestli by jim na vybrané věci peníze stačily. Mohli také
směňovat. Takže když po výpočtu někteří zjistili, že bydlet v novostavbě
je nad jejich finanční možnosti, vyměnili dům na byt. Mohli vrátit drahé
auto a dojíždět MHD. Tím se vešli do finančního limitu. Celý projekt byl
velmi zábavný a hlavně poučný. Po projektu se vyučující ZŠ, MŠ a ŠD
účastnili školení ve finanční gramotnosti a na závěr byl celému zařízení
předán certifikát od firmy Yourchance, která má bankovní podporu a
projekt zaštiťuje.
Dalším projektem bylo „Bojuj proti šikaně a kyberšikaně“. Děti
shlédly film, hovořily o šikaně, která se v něm vyskytovala a vyplňovaly

krátký dotazník, který s nimi byl vyhodnocen. Byly upozorněny na
rizika, i ta skrytá, se kterými se v dnešní době mohou setkat ve svém
okolí, na internetu, od cizích lidí. Celý projekt byl školní a vyhodnocen
byl ve škole.

Podrobnější informace k jednotlivým akcím, včetně termínů, budou
zveřejňovány obvyklým způsobem.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

Všem občanům přejeme pevné zdraví a děkujeme za podporu.
Myslivecké sdružení Paseky Rasošky z. s.
Za ZŠ a MŠ Rasošky
Mgr. Dana Štěpánová
Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Činnost v novém roce jsme zahájili v sobotu 4. ledna 2020 v Jasenné
účastí na výroční valné hromadě SDH Jasenná.
O týden později v sobotu 11. ledna 2020 jsme odstrojili vánoční
strom.
V sobotu 18. ledna 2020 jsme uspořádali výroční valnou hromadu
SDH Rasošky ve Sport klubu v Rasoškách, na které jsme zvolili složení
výkonného výboru našeho sboru na další volební období. Děkujeme za
účast členům našeho sboru, ale i zástupcům okresního sdružení hasičů a
hostům z ostatních dobrovolných sborů v okrsku.
Ve středu 29. ledna 2020 jsme absolvovali školení jednotky na
portál JSDH ve Velkém Poříčí.
V sobotu 8. února 2020 jsme se zúčastnili Okrskové výroční valné
hromady v Jasenné.
V úterý 18. února 2020 byli naši zástupci proškoleni na
bezpečnost práce při zásahu. Toto školení se konalo v Jasenné a součástí
bylo i proškolení požárních hlídek.
Po novém roce jsme v řádném termínu odevzdali na OSH Náchod
potřebné dokumenty o činnosti a členské základně včetně příspěvků.
I v letošním roce nás čeká pestrá a široká škála různých akcí a
činností. Kromě sportovních aktivit, v rámci pravidelných tréninků a
účastí na soutěžích v požárním sportu, odborné profesní vzdělávání, dále
i pracovní a kulturně-společenská činnost. Nesmíme zapomenout ani na
údržbu hasičské techniky a zbrojnice, které každoročně věnujeme nemalé
množství odpracovaných hodin.

Vážení občané, vzhledem k tomu, že jsem Vám v loňském roce psal něco
z dávné historie, je na místě letos zase něco ze současnosti, z činnosti
myslivců v Rasoškách.
To, že myslivci z Rasošek přes padesát let odchovávají bažantí
zvěř, jsem již několikrát psal. Že se dříve se líhlo z vajíček, která byla
sebrána před senosečemi na lukách, že později jsme bažanty nakupovali
z umělého odchovu, aby se zvýšil počet této zvěře v honitbě, také. Ale že
dnes je odchováváme, aby se tato zvěř z přírody nevytratila! To je
současná realita. V letošním roce jsme odchovávali cca 200 ks bažantí
zvěře, polovina byla kohoutů a polovina slepic, s tím úmyslem, že
slepice budou v jarních měsících vypuštěné do volné přírody, aby mohly
zahnízdit.
Takto to bylo i s koroptvemi, kdy kolem roku 1950 se jich zde
lovily stovky kusů, od roku 1963 se již nesměly lovit vůbec a dnes je to
ohrožený druh. Koroptve nakupujeme a vypouštíme do přírody od roku
1993, a to jako jediné myslivecké sdružení v okolí. Vždy vypouštíme 3040 ks. To jsem zde jistě v minulosti psal také.
Ale ona se situace ještě postupně zhoršila. Jestliže jsme do roku
2008 chytali do sítí zajíce polního, tak od roku 2008 jsme pouze ulovili v
omezeném počtu několik kusů jen do tomboly mysliveckého plesu. A od
roku 2014 zajíce pouze nakupujeme a vypouštíme do přírody, nelovíme.
Snažíme se tento druh zvěře, podobně jako koroptev polní a bažanta,
kteří do naší krajiny neodmyslitelně patří, zachránit. Pro zajímavost
mohu říci, že jeden nakoupený, odchovaný zajíc stojí 2.000.-Kč, pár
koroptví 700.-Kč. Po dobu pěti let vypouštíme vždy nejméně deset kusů
zaječí zvěře. Nákup a vypuštění výše uvedených druhů (zajíc, koroptev a
bažant) přijde náš spolek na částku kolem 50.000.-Kč. K tomu je nutno
přičíst speciální krmení pro odchov bažantů.
Takže lovíme pouze zvěř srnčí, neboť počty jsou pro nás

stanoveny úřady. Vzhledem k tomu, že stále stoupají počty poražené
srnčí zvěře auty, snižujeme my počty zvěře k lovu. Lovíme tak 30 – 40%
stanovených počtů (15-20 ks)
Uvedené chovatelské činnosti náš spolek může provozovat pouze
za finančního přispění OÚ Rasošky a Vlkova a také na základě příspěvků
od KÚ Hradec Králové. My jsme nevýdělečná organisace, takže bychom
tuto záslužnou činnost, snahu zachránit tyto živočišné druhy, dříve zde
zcela běžné, nemohli jinak vykonávat.
A pak se třeba stane, že do voliér, kde jsou zakomorovány bažantí
slepice, které jsou ve voliérách připravené k vypuštění v jarních
měsících, vnikne kuna a během dvou dnů „zabije“ všechnu zvěř ve
voliérách. To se nám stalo v prosinci a přišli jsme tak o 80 ks bažantí
zvěře, která byla vybrána k zazvěření v přírodě. Celoroční snaha je náhle
pryč.
S povděkem jsme přijali opatření, kdy se snad budou zmenšovat
výměry obhospodařovaných celků a doufáme, že se změní i skladba
plodin, což by pro zvěř mělo být výhodné a prospěšné. Děkujeme všem
občanům, kteří svoji činnosti zvěři neškodí, všem, kteří se snaží zvěři
přilepšit a přejeme všem občanům Rasošek hodně zdraví a spokojenosti
do roku 2020.
Jaromír Baše

19. dubna nás čeká Burza zahrádkářských výpěstků. Zadařila se
Vám rajčata, ale s paprikami už to vypadá hůř? Bylinky už v zahrádce
zabírají moc místa a můžete se o ně rozdělit? Hledáte tu správnou
odrůdu dýně na podzimní delikatesy? Přijďte ve 14 hodin ke Sport klubu,
vyměňte sazenice nebo řízky rostlin, poraďte se s ostatními. Anebo se
prostě jen přijďte potkat se sousedy… Přinést své sazenice není
podmínkou, čím víc nás ale bude, tím pestřejší budeme mít letos úrodu.
23. května potom potěšíme každou kořenářskou duši, ve Sport
klubu proběhne od 15 hodin přednáška Mgr. Miroslavy Dostálové na
téma „Léčivé rostliny – pěstování a použití“.
Podrobnosti o plánovaných akcích naleznete na webových
stránkách www.zorasosky.webnode.cz a na vývěsních tabulích v obci.
Srdečně Vás také zveme mezi nás do spolku, kde se můžete setkat
s nově zvoleným výborem. Předsedou se stal Petr Pilař, tajemnicí
Kateřina Rejchrtová a pokladní organizace je nyní Kristýna
Pilařová. Každý první pátek v měsíci od 17 hodin probíhá setkání
ve Sport klubu. Není třeba být zkušeným pěstitelem, nezáleží ani na tom,
zda hospodaříte na poli nebo jen na balkoně. Mezi dlouholetými členy
určitě naleznete odpovědi na své otázky anebo nám Vy předáte Vaše
cenné rady.
Doufáme, že se situace ohledně karantény brzy vrátí do starých
kolejí a my se na Vás budeme moc těšit!
Za ZO Rasošky
Kateřina Rejchrtová

ZO Zahrádkářů Rasošky
Zahrádkáři na jaře 2020

Rybaření v Rasoškách
Zahrádkářům začíná sezóna. Semínka zaseta, záhony naplánovány,
čekáme, až se prohřeje půda… A v mezičase bychom Vás rádi pozvali na
několik akcí, které jsme letos ve spolku připravili. Pevně věříme, že
budou k užitku i těm, kteří (zatím) nejsou našimi členy, že se potkáme ve
velkém počtu a třeba zapustíme kořeny nových tradic v Rasoškách.
Už 4. dubna se měl vypravit autobus zahrádkářů směrem
k Častolovicím na výstavu Velikonoce – svátky jara. Bohužel je tato
akce vzhledem k událostem v Česku zrušena.

Zpráva pro příznivce rybaření
Vážení spoluobčané,
pod záštitou SDH Rasošky se na rybníku Zezule chystá v nejbližší době
vysazení ryb. Za určitých pravidel se plánuje od 1. července chytání ryb
a od září rybářský kroužek pro děti.
Podmínky rybolovu a přihlášky do kroužku vyjdou v příštím
Zpravodaji.

Touto cestou děkujeme hlavnímu iniciátorovi a sponzorovi p.
Vackovi z Rasošek.
Starosta obce
Kulturní výbor
Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit Vás s kulturními akcemi, které se chystáme
v letošním roce uspořádat.
Pro milovníky cestování jsme 29. 2. 2020 pořádali ve Sport klubu
filmový festival s názvem Expediční kamera. Tento festival přináší ty
nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí
produkce. Zúčastnilo se 33 nadšenců a my děkujeme Mgr. Jakubu
Drbohlavovi za přípravu akce.
Neděle 19. 4. 202 bude tvořivá. Společně si vyrobíme lampión,
který později využijeme na tradičním pálení čarodějnic. Materiál na
výrobu lampiónů bude k dispozici na místě. Při této příležitosti se bude
konat i první burza výpěstků zapálených zahrádkářů.
Vyrobeným lampiónem se pochlubíme 30. 4. 2020 v průvodu,
který začne u obchodu a bude pokračovat na fotbalové hřiště, kde
odměníme všechny děti, které si dají práci s lampiónem, případně
s maskou. A pak vypukne ten pravý čarodějnický rej.
Začátek června patří dětem Letošní dětský den s názvem
„Putování po hvězdách“ se bude konat v neděli 7. 6. 2020. Na ukončení
školního roku 26. 6. 2020 a zároveň na oslavu začátku prázdnin
chystáme letní kino u Sport klubu. Po promítání zde můžete přespat ve
stanu a v sobotu 27. 6. 2020 se bude pokračovat sousedským pětibojem.
V sobotu 5. 9. 2020 proběhne již tradiční posvícenská zábava
s kapelou Pokrok. 19. 9. 2020 se zapojíme do celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“ – vrhneme se společně na úklid obce. Budeme velice
rádi, pokud se do této akce zapojí nejen činné spolky, ale i samotní
občané, kterým není lhostejný pořádek v obci a jejím okolí.
Na termín 10.10. 2020 chystáme akci s názvem „Turnaj v pexesu,
aneb jak si hráli naši rodiče. Takže oprašte staré hry, zopakujte pravidla a

přijďte si hrát! Konec října bude strašidelný a 31.10. 2020 se zjeví
v Rasoškách na návsi opět strašidla.
Pro cestovatele chystáme 14. 11. 2020 cestopisnou přednášku na
téma Uzbekistán. Mikuláš se svou družinou k nám dorazí 5. 12. 2020, a
protože od mikulášské nadílky je to ještě pár dní do Ježíška, čekání si
zkrátíme i letos 24. 12. 2020 odpolední procházkou.
Akcí, které jsme si pro Vás na tento rok připravili, není málo a
budeme velice rádi za Vaši zpětnou vazbu. Nebojte se dát kulturnímu
výboru vědět, co můžeme vylepšit a co Vám z hlediska kulturního vyžití
v obci chybí.
O veškerých připravovaných akcích budete informováni
prostřednictvím obecního rozhlasu, letáků, internetových stránek a
sociálních sítí.
Za kulturní výbor Vám všem přeji Veselé Velikonoce a bohatou
pomlázku.
Markéta Alinová
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