 Rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky. Zastupitelstvo obce schvaluje
rozdělení zisku 632 Kč do fondu odměn a 62.575,35 Kč do
rezervního fondu – schváleno.
Číslo 2/2020, červen 2020
Výběr z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce – 21. dubna 2020
 Smlouva GasNet, s.r.o. - budoucí pronájem plynovodu v nové ulici
za školou, výhledově společnost plynovod odkoupí – smlouva
schválena.
 Smlouva o provedení opravy cesty u vodní nádrže Zezule směrem
k Vlkovu se zhotovitelem Václavem Rejchrtem – Těžká
mechanizace Rasošky za 113.300 Kč bez DPH – smlouva
schválena.
 Smlouva Údržba silnic KHK o právu provést stavbu, týkající se
nové přeložky komunikace z Josefova k Vlkovu na pozemku obce
v souvislosti s plánovanou celkovou rekonstrukcí komunikace –
smlouva schválena.
 Smlouva o smlouvě budoucí darovací – Správa silnic KHK.
Starosta informoval, že v souvislosti s rekonstrukcí komunikace
Josefov – Vlkov dojde k darování pozemků pod zhotovenou
přeložkou komunikace, dar bude poskytnutý, až bude přeložka
hotová podle skutečného výměru –smlouva schválena.
 SDH – povolení vedlejší výdělečné činnosti. SDH Rasošky
požádal o možnost chovu a prodeje ryb ve vodní nádrži Zezule s
tím, že příjem bude mít z prodaných povolenek a ten bude použit
na nákup dalších ryb. Pravděpodobně založí rybářský kroužek –
povolení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce – 9. června 2020
 Smlouva o dotaci od Královéhradeckého kraje s názvem „Podpora
provozu prodejen na venkově“ na Kč 30.000 – smlouva schválena.
 Smlouva o dotaci od Královéhradeckého kraje pod názvem
„Technická vybavenost pro výstavbu rodinných domů v
Rasoškách“ na veřejné osvětlení v nové ulici za školou ve výši Kč
292.000 –smlouva byla schválena.
 Smlouva o spádovosti MŠ Rasošky s obcí Nový Ples a o
spádovosti MŠ Rasošky s obcí Vlkov –smlouvy schváleny.
 Schválení záměru pachtu zemědělských pozemků. Starosta obce
informoval, že stávající smlouva se ZoD Rasošky na konci roku
končí, proto se musí zveřejnit nový záměr pachtu. Znění záměru
pachtu bylo schváleno.
 Schválení účetní závěrky obce za rok 2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku za rok 2019 v rozsahu finančních výkazů:
Rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy, s hospodářským
výsledkem obce 4,985.229,81 Kč.
 Schválení závěrečného účtu obce a školy za rok 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Rasošky za rok
2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
 Schválení pohřebního řádu obce. Starosta obce informoval, že v
souvislosti se změnou legislativy byl vypracován nový pohřební
řád obce – Pohřební řád byl schválen.

 Schválení dodatku č. 1 smlouvy – rekonstrukce OÚ. Stavební
firma Stránský Černý předložila návrh dodatku, ve kterém jsou
promítnuty 4 změny v projektu rekonstrukce. Výsledkem je
snížení ceny na 4, 445.058 Kč vč. DPH – dodatek schválen.
 Výběr dodavatele na opravu střechy Kampeličky. Starosta obce
informoval, že byly osloveny 4 dodavatelé, dva se odhlásili, jeden
nereagoval vůbec. Obec obdržela pouze jednu nabídku od Tomáše
Padevěta ze Dvora Králové s cenou 301.135 Kč vč. DPH –výběr
dodavatele schválen.
 Starosta obce oznámil, že nájemce bufetu ve Sport klubu podal
výpověď s termínem ukončení činnosti k 31. 8. 2020. Starosta
obce přečetl návrhu záměru pronájmu bufetu, byl stanoven termín
předložení nabídek do 30. 6. 2020 – záměr schválen.
 Rozpočtové opatření č. 5/2020. Starosta obce přečetl návrh
rozpočtového opatření, v příjmu jsou zahrnuty přidělené dotace v
celkové výši 322.000 Kč. Ve výdajích je podpora prodejny
potravin, odvoz odpadu od hřiště, kácení a prořez lip u hřbitova,
navýšení rozpočtu na opravu střechy kampeličky a nákup party
stanu. Celkové navýšení výdajů činí 260.000 Kč – rozpočtové
opatření schváleno.

Zákaz parkování na chodnících a zeleni
Již v minulosti jsme Vás ve Rasošském zpravodaji žádali o
dodržování zákazu stání na chodnících a travnatých plochách. Protože
se situace nijak nezlepšila spíše naopak, rozhodli jsme se věnovat
tomuto tématu samostatný článek. Obec investovala a dále hodlá
investovat do výstavby chodníků a případných parkových stání
poměrně velké finanční prostředky. Mnohými občany je kritizována
situace, kdy na chodnících parkují automobily a chodci mnohdy i
s malými dětmi je musí obcházet po vozovce. Domníváme se přitom,
že ve většině případů je k parkování možno využít svých pozemků a
dvorků.
Těm, kteří velice často porušují tyto základní předpisy, obec zašle
upozorňující dopis. Zároveň Vás všechny chceme informovat, že
pokud nedojde ke zlepšení situace, budeme nuceni tyto přestupky řešit
přes Policii České republiky.
Obecní úřad

Obecní úřad Rasošky
Děkuje:

Životní jubileum v období dubna až června 2020 oslavili:
Krč Svatopluk
70 let
Dušátková Katarina 75 let
Vejrochová Olga 85 let

Panenka Milan
Jór Radoslav
Jirásková Zdeňka

70 let
85 let
90 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

 Ing. Krystové, paním Kloubcové, Holínské M. a Dernerové za
ušití látkových roušek pro občany Rasošek
 SDH Rasošky za rozvoz dezinfekce pro seniory Rasošek Městu
Jaroměř za dodávku chirurgických roušek a dezinfekce
 ZO Zahrádkářů za uskutečnění přednášky o pěstování a použití
léčivých bylin
 SDH Rasošky za sběr železa

Informuje:
 Občany Rasošek, aby dodržovali zákaz vjezdu na dočasnou
komunikaci za školou
 Na skládku roští u fotbalového hřiště nepatří pařezy, prkna a
starý nábytek
 Kancelář obecního úřadu je již zpět v opravených prostorách
v 1, NP
 Pobočka České pošty obnoví provoz 1. 7. 2020
 Občany o vydání nového pohřebního řádu, viz webové stránky
obce
Dovolená na obecním úřadě 17.8. – 21.8.2020

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V sobotu 14. března 2020 jsme provedli čištění požární nádrže Zezule.
Tato akce byla bohužel na hodně dlouhou dobu poslední naší činností.
Z důvodu pandemie koronaviru a vyhlášeného nouzového stavu byly
další naplánované akce zrušeny, případně přeloženy. Jednalo se o
následující akce, které máme v plánu činnosti našeho sboru:
- přeložení termínu sběru starého železa,
- zrušení pořádání velikonoční návsi,
- zrušení pálení čarodějnic, při kterém vykonáváme požární
dohled,
- zrušení dětského dne, na jehož spoluorganizování se podílíme,
- zrušení pravidelných tréninků na požární soutěže.
Přeloženo bylo i konání okresního shromáždění delegátů SDH
v České Metuji, pořádané OSH Náchod, s programem zaměřeným na
celostátní volby. Dále byly na jaře letošního roku zrušeny všechny

soutěže v požárním sportu, a bohužel ne jenom na jaře. Soutěže se ruší
i v létě a na podzim.
V pátek 3. dubna 2020 jsme rozlili do připravených nádob
dezinfekci, kterou jsme následně rozvezli a předali občanům v naší
obci.
V sobotu 30. května 2020 jsme provedli v náhradním termínu
sběr starého železa. Děkujeme občanům obce za jeho uchystání před
domy.
V pátek 5. června 2020 jsme vykonávali požární dohled při pálení
uchystané kupy u fotbalového hřiště, která byla původně připravena
na čarodějnice.
V pátek 19. června 2020 se zástupci našeho sboru účastnili okrskové
schůze v Jasenné.
V sobotu 27. června 2020 uspořádáme cyklovýlet. Sraz, resp.
odjezd bude v 10:00 hodin od zbrojnice.
Od července letošního roku bude možné chytání ryb v požární nádrži
Zezule. V případě Vašeho zájmu můžete kontaktovat Stanislava
Vacka osobně nebo na telefonu 732 535 282, který Vás seznámí
s podmínkami pro chytání. Vybraní členové našeho sboru budou
vykovávat dozor, jestli jsou tyto podmínky dodržovány. Respektujte
prosím jejich pokyny. Od října letošního roku bude, v případě zájmu,
zahájena činnost rybářského kroužku pro děti. Tento kroužek povede
Stanislav Vacek, u kterého se zájemci mohou přihlásit.
Jak už jsme uvedli výše, v letošním roce se hromadně ruší
soutěže v požárním sportu. S ohledem na nejistou situaci z důvodu
vývoje koronaviru, která se nedá dopředu předvídat, je poměrně
rizikové připravovat organizování těchto soutěží. Z tohoto důvodu
v letošním roce rušíme pořádání soutěže v požárním sportu „O pohár
starosty obce“ na domácí půdě v Rasoškách. Zrušení soutěže nás
opravdu mrzí, o to víc se budeme těšit na soutěž v příštím roce.
Děkujeme za pochopení.

Za současné situace Vám všem přejeme hlavně pevné zdraví,
klidné a pohodové léto plné teplých slunečních dnů a
nezapomenutelných zážitků.
za SDH Rasošky Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Od 16. 3. 2020 až dosud probíhá na ZŠ i MŠ distanční výuka. Žáci i
děti jsou vzděláváni na dálku. Jejich učitelé pro ně připravují výuková
a naučná videa, připravují práci v běžných učebnicích v On-line
výuce, která je přístupná na webových stránkách zařízení. Od 25. 5.
2020 mohly děti do školy a školky přijít. Musely dodržet jistá
pravidla, stanovená MŠMT. V obou zařízeních máme dnes přibližně
polovinu našich dětí, ostatní zůstaly se svými rodiči doma. Proto je
nutné, aby distanční výuka probíhala i nadále, alespoň v základní
škole.
Bez kontaktu s dětmi také proběhly zápisy do MŠ i do ZŠ.
Všechny děti, jejichž rodiče projevili zájem docházet do našeho
zařízení, byly přijaty.
Pevně věříme, že obtížnou zkoušku, kterou nám připravila pandemie
koronaviru, máme za sebou a v září se sejdeme všichni zdraví a
bohatší o tuto zkušenost.
Za ZŠ a MŠ Rasošky
Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor Rasošky
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Rasošského zpravodaje jsme Vás informovali o
akcích, které jsme na letošní rok připravili.

Bohužel vše dopadlo jinak, než jsme plánovali. Jarní program
musel být z důvodu nouzového stavu zrušen.
Náhradou za tyto akce jsme pro Vás připravili autobusový
zájezd do
ZOO v Jihlavě, který se uskuteční v sobotu 15. 8. 2020, přihlašovat se
můžete u paní Markéty Alinové.
V pátek 26. 6. 2020 Vás zveme na Letní kino u Sport klubu.
Program, který měl následovat v sobotu 27. 6. 2020 – Sousedský
pětiboj – je bohužel zrušen.
Tradiční Posvícenská zábava se uskuteční v pátek 5. 9. 2020. K
tanci a poslechu nám zahraje kapela Pokrok z Kostelce nad Orlicí.
Celorepubliková akce „Ukliďme Česko“ proběhne i v naší obci
19. 9. 20. Budeme velice rádi za účast nejen zástupců činných spolků
v obci, ale i samotných občanů.
Jarní měsíce nebyly pro nikoho z nás jednoduché, proto se Vám
budeme snažit zpříjemnit začátek léta a věříme, že i další program,
který pro Vás připravujeme, oceníte.
Za kulturní výbor Vám všem přeji pěkné léto a pohodově
strávenou dovolenou.
Markéta Alinová

Myslivecké sdružení Paseky Rasošky z. s.
Myslivci v roce 2019
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 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 se jich zde kolem roku 1950
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 30 – 40ks. 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 2.000Kč, pár koroptví 700Kč. 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 50.000Kč. 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 organizace,
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 činností zvěři neškodí, všem,
kteří se snaží zvěři přilepšit a přejeme všem občanům Rasošek hodně
zdraví a spokojenosti do roku 2020.
Jaromír Baše

ZO zahrádkářů Rasošky
Zahrádkáři v časech korony
Jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dobré…“ A tak doufám, že jste
v nelehkých časech pandemie dokázali najít i pozitiva. Třeba jste
zaseli svá první semínka a těšíte se, čím domácím naplníte svůj talíř,
abyste podpořili své zdraví a imunitu.
Řady rasošských zahrádkářů se za poslední měsíce hodně
rozšířily, v době, kdy sepisuji tento článek, je nás 57 – i to dokládá
potřebu lidí zdravěji a pospolitěji žít. Začali jsme se setkávat hned
s rozvolňováním vládních opatření, například na přednášce o bylinách
a jejich použití se nás i přes déšť a nejasnou situaci sešlo hned na 40.
Další aktivity jsme bohužel zrušili, ale rozhodně o ně společně
nepřijdeme… Jako první vám můžeme nabídnout setkání u Zezule již
12. 9. 2020. Od 14 hodin pro Vás budeme mít připravené občerstvení
v podobě grilovaných makrel, piva, vína, nealkoholických nápojů.

Budete si s dětmi moci vyzkoušet rybolov metodou "chyť a pust"
přímo na Zezuli.
Na podzim potom chystáme přednášku o přírodních zahradách
a zadržování vody v krajině i zahrádkách a soutěžní výstavu o
nejkrásnější podzimní výzdobu. Máme spoustu plánů a nápadů, třeba
na sousedské pikniky, vzdělávací akce pro děti i dospělé, soutěže nebo
trh přebytků. Podrobnosti o plánovaných akcích naleznete na
webových stránkách www.zorasosky.webnode.cz, na vývěsních
tabulích v obci nebo na facebookové stránce Zahrádkáři Rasošky.
A kdybyste se chtěli na něco zeptat, přijít s nápadem, který bychom
spolu mohli realizovat anebo si s námi dát prostě jen pivo, přijďte
třeba na některou ze schůzí, které se konají vždy první pátek v měsíci
od 18 hodin ve Sportklubu. Budeme se na vás těšit!

OÚ Rasošky přeje
krásné léto plné
strávení dovolené a
prázdniny plné
zážitků!

všem občanům
sluníčka, příjemné
dětem pěkné
nezapomenutelných

Za ZO Rasošky
Kateřina Rejchrtová

Plánované akce v našem okolí









26. 6. 2020 Letní kino u Sport klubu
27. června 2020 cyklovýlet v 10:00 hodin od zbrojnice
4. 7. 2020 Magic party muzeum Magie
4. 7. 2020 Pohádky z Bauerovic zahrádky II – O Budulínkovi
od 16:00 hodin Bauerovi, Josefov
18. 7. 2020 O pejskovi a kočičce na židli od 16:00 hodin
Bauerovi, Josefov
15. 8. 2020 autobusový zájezd do ZOO v Jihlavě
5. 9. 2020 Posvícenská zábava u Sport klubu
12. 9. 2020 setkání zahrádkářů - Zezule
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