Číslo 4/2020, prosinec 2020

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 27. října 2020
▪ Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – předložení návrhu dodatku ke
smlouvě o rekonstrukci budovy obecního úřadu. Dochází k
navýšení díla o 386.126 Kč vč. DPH. Práce nad rámec rozpočtu
jako celoplošné vnitřní omítky, zdravotní technika v přízemí,
plynové přímotopy s automatickým nastavením a přidané
osvětlení. Nejvíce úprav bylo v přízemí. Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo se Stavební firmou Stránský Černý s celkovou částkou
4,831.184 Kč schválen.
▪ Návrh smlouvy ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2019772/VB/1 pro p.č. 1592/50, kú Rasošky
- smlouva byla schválena.
Zastupitelstvo obce – 10. listopadu 2020
▪ Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby č. IV-12- 2020988/SOBS VB/2 na
pozemek parc. č. 1592/34 pro uložení kabelového vedení NN
- schváleno.
▪ Výběr zhotovitele VO plus rozhlas v nové ulici za školou.
Osloveny tři firmy – REMO Elektra, s.r.o., Jaroměř, VK
INVESTING, s.r.o., Jaroměř a ERMO, spol. s r.o., Hradec

Králové. Cenové nabídky poslaly firmy – REMO Elektra, s.r.o.,
Jaroměř s cenou 794.796 Kč a VK INVESTING, s.r.o., Jaroměř s
cenou 834.238 Kč, oboje včetně DPH. Byla schválena firma
REMO Elektra, s.r.o., Jaroměř s cenou 794.796 Kč vč. DPH.
▪ Výběr zhotovitele PD kanalizace a ČOV. Cenové nabídky
překročily hranici 750.000 Kč z obecní směrnice o výběrovém
řízení malého rozsahu, a proto starosta navrhl výběr zhotovitele
zrušit a vypsat nové výběrové řízení - schváleno.
▪ Žádost ZO Zahrádkářů Rasošky o pronájem části pozemku
č.1592/39 za školou. Pozemek jim bude poskytnut na základě
nájemní smlouvy, ve které budou stanoveny podmínky užívání
pozemku.
Zastupitelstvo obce – 8. prosince 2020
▪ Schválení rozpočtu obce na rok 2021 s příjmy ve výši 10,718.860
Kč a s výdaji ve výši 9,960.000 Kč se závaznými ukazateli –
paragrafy, rozpočet je přebytkový. Důvodem rozdílu mezi
schváleným rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu na
rok 2021, schváleným v roce 2019, je očekávání snížení
daňových příjmů z důvodu epidemie koronaviru a snížení výdajů
vzniklé změnou investic.
▪ Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod pro rok
2021.
▪ Schválení smlouvy o dílo. Na minulém zasedání byl vybrán
zhotovitel veřejného osvětlení a rozšíření veřejného rozhlasu v
nové ulici za školou – firma REMO Elektra, společnost s
ručením omezeným, Jaroměř s celkovou cenou 794.796 Kč
včetně DPH - smlouva schválena.
▪ Smlouva ZO Zahrádkáři Rasošky. Po zveřejněném záměru obce
pronajmout pozemek č. 1592/39 se přihlásil další zájemce. Po
krátké diskuzi byl pronájem pozemku zahrádkářům a dalšímu

zájemci schválen s tím, že na příštím zasedání se stanoví cena
nájmu a budou předloženy smlouvy.
▪ Žádost o dotaci na obnovu rybníka Mrštník. Královéhradecký kraj
vypsal dotaci na projekty obnovy rybníků. Přihláška se musí
podat do 8. 1. 2021, dotace může být až 70% z ceny projektu.
Podání žádosti o dotaci bylo schváleno.
▪ Bylo schváleno nové zadání na výběrové řízení na projekt
kanalizace a ČOV v obci.
Životní jubileum v období října až prosince 2020 oslavili:
Kulhánková Milada

Součková Jiřina

70 let

Vondráčková Alžběta 70 let
Stehnová Jiřinka

70 let

Velcová Miloslava 75 let
80 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Vánoční slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je čas ohlédnout se za uplynulým rokem. Letošní
rok s určitostí nesmazatelně vejde do dějin celého světa jako rok COVID
– 19. Lze si jen přát, abychom se z letošního roku co nejdříve oklepali,

uzdravili a vrátili se do běžného života. I přes celoroční omezení, zákazy
a stavební úpravy obecního úřadu se nám dařilo chod obce udržovat v
plném provozu.
Uplynulý rok i vzhledem k finančním nárokům na COVID – 19 byl pro
obec, co se dotací týče, štědrý. Obdrželi jsme dotaci na podporu prodejny
potravin, osvětlení a rozhlas v nové ulici za školou (realizace rok 2021) a
na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Právě budova obecního úřadu
byla prioritou letošního roku, prošla kompletní rekonstrukcí a na konci
listopadu byla úspěšně zkolaudovaná a plně zprovozněná. Věříme, že
rekonstrukce budovy se líbí a zapadla do centra naší obce. Touto cestou
bych chtěl poděkovat stavební firmě i všem spoluobčanům, kteří se
podíleli při rekonstrukci a zejména při celoročním stěhování vybavení
budovy.
Za zmínku stojí ještě další práce letošního roku, např. oprava cesty u
rybníku Zezule, dočasná komunikace v ulici za školou, nová střecha nad
Kampeličkou a odkup pozemku za školou pro potřeby obce.
Pro příští rok mimo jiné plánujeme zahájení projektových prací:
kanalizace s vlastní ČOV, celková rekonstrukce parčíku včetně dětského
hřiště, garáže se zázemím pro obecní úklidovou techniku a chodník od
místního hřbitova k Josefovu. A dále vybudovat osvětlení a rozhlas v
ulice za školou, oprava polní cesty k Josefovu – Jílák, výměna
vchodových dveří a oken – Kampelička a další běžné práce spojené s
údržbou obce. Investice a plány se mohou během roku měnit vzhledem k
avizovaným menším příjmům ze státního rozpočtu.
Vážení spoluobčané, závěrem Vám všem přeji návrat do lepších časů,
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody v roce 2021.
Rezek Oldřich
starosta obce Rasošky

Obecní úřad Rasošky
Děkuje:
• SDH Rasošky za ozdobení a rozsvícení vánočního stromečku ve
Vsi.
• TJ Rasošky a Kulturnímu výboru za uspořádání mikulášské
nadílky v obci.
• ZoD Rasošky za celoroční spolupráci
• Firmě BEAS Choustníkovo Hradiště za sponzorský dar
Informuje:
• Od ledna 2021 bude každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin
otevřena obecní knihovna.
• Tříkrálová sbírka proběhne 9. 1. 2021.
• Skládka klestí bude nově od prosince do konce února 2021
otevřena pouze v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. Mimo tyto
uvedené hodiny je přísný zákaz užívání skládky.

Dovolená na OÚ o vánočních svátcích
23. 12. - 31. 12. 2020

Jednu akci jsme ale přece jen uskutečnit mohli - soutěž O nejhezčí
podzimní výzdobu společně se Svazem zahrádkářů. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích:
1. kategorie - Podzimní věnec, podzimní dekorace
2. kategorie - Podzimní výzdoba (zahrádka, okolí domu)
Do soutěže se přihlásilo celkem 11 soutěžících z toho 2 děti. Výzdoba
všech byla nádherná a u některých velmi originální. Bohužel vyhlášení a
ocenění soutěžících nemůže proběhnout, jak bylo plánováno, ale hned
jak bude možné ocenění předat, soutěžící odměníme. Do té doby si
fotografie podzimní výzdoby můžete prohlédnout na facebooku
kulturního výboru Rasošky, ale také na vývěsce Svazu zahrádkářů u
Sport Klubu.
Velice nás mrzí, že Vám podzim nemůžeme zpříjemnit kulturním
programem, ale doufáme, že se v novém roce společně opět sejdeme.
Za kulturní výbor Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví do nového roku.
Markéta Alinová
Kristýna Pilařová

Kulturní výbor

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách

vzhledem k přetrvávající situaci (COVID – 19), která nepřeje pořádání
jakýchkoliv kulturních akcí, jsme byli nuceni zrušit podzimní program,
který jsme pro Vás měli připravený – cestopisná přednáška, strašidelná
náves, bruslení.

V sobotu 19. září 2020 jsme se připojili k celorepublikové akci
„Ukliďme Česko 2020“. Tato akce byla organizována v rámci
celosvětového úklidového dne, který se koná ve více než 150-ti zemích.
Společně s ostatními spolky jsme provedli úklid v naší obci a v jejím
bezprostředním okolí. Je dobře, že jsme se společně sešli a udělali něco
pro naši obec.

Vážení spoluobčané,

V neděli 8. listopadu 2020 jsme vyklidili půdu v kampeličce. O týden
později, v neděli 15. listopadu 2020 jsme pomohli obci se stěhováním
nábytku do zasedací místnosti obecního úřadu.
V sobotu 28. listopadu 2020 jsme dopoledne ozdobili vánoční strom,
provedli úklid před hasičskou zbrojnicí a v okolí stromu, a zazimovali
hasičskou techniku. V předvečer prvního adventního svátku byl vánoční
strom rozsvícen.
Bohužel stejně jako na jaře letošního roku byl i na podzim vyhlášen
nouzový stav z důvodu druhé vlny pandemie koronaviru, který opět
omezil veškerou činnost našeho sboru. Ať už se jedná o soutěže v
požárním sportu, pravidelné tréninky, odborná školení a cvičení, nebo
společenské a kulturní akce pořádané pro děti i dospělé. Jsme rádi, že
jsme za této nejednoduché situace alespoň trochu mohli pomoc při výše
uvedených pracovních akcích. Všem zúčastněným děkujeme.
Závěrem dovolte, abychom Vám všem popřáli klidné a pohodové
vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů v
osobním i pracovním životě. Ať se v příštím roce můžeme opět společně
setkávat bez omezení jako v letech minulých.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

ZŠ s MŠ Rasošky
Na základní škole probíhá distanční výuka. Děti jsou vyučovány denně
podle nařízení MŠMT a jejich výuka je povinná. Do mateřské školy
docházejí děti stále, provoz zůstal nepřerušen.

Žáci ZŠ jsou nově vyučováni přes Office 365 Teams, kde vidí nejen
svého učitele, ale také své spolužáky. S nimi mohou také telefonovat i
mimo výuku, nechybí jim tedy tak výrazně sociální kontakty. Co se týká
obsahu výuky, zůstala nepřerušena, takže u našich žáků nedochází ke
zpoždění probírané látky nebo jejímu vynechávání.
Škola i školka znovu zažádala o dotaci MŠMT Šablony III. Díky nim
získá opět finanční prostředky pro asistenta a chůvu a také možnost
financovat projekty, které pedagogičtí pracovníci vytvoří.
Vážení občané obce Rasošky, letos se neuvidíme v rámci předvánočního
tvoření, takže mi dovolte, abych Vám touto cestou za všechny své
kolegyně a kolegu popřála pevné zdraví, klid, spokojenost a naději do
budoucna při příležitosti blížících se vánočních svátků.
Za ZŠ a MŠ Rasošky
Mgr. Dana Štěpánová

Sport Klub Rasošky
Děkujeme všem občanům, kteří nám pomohli Sport Klub Rasošky před
rozvolněním opatření připravit, vymalovat, vybavit a vyzdobit. Dále také
děkujeme spoluobčanům a lidem z okolí za Vaši podporu a návštěvu po
znovuotevření. Nově máme otevřený dětský koutek, aby rodiče mohli
mít alespoň chvilku pro sebe.
Přejeme všem v této těžké době hodně zdraví, krásné vánoční svátky a
šťastný nový rok.
Manželé Jandíkovi

Lov pstruhů Zezule
Lov Pstruhů Zezule – 2020/2021
Rybářský řád:
▪ loví se pouze na jeden prut s háčkem bez protihrotu (může být
zamáčknutý),
▪ za nástrahu smí být použity: umělé nástrahy nebo nástrahy
živočišného původu,
▪ při lovu s živočišnou nástrahou si je lovící povinen ponechat
každého uloveného pstruha,
▪ lovící je povinen s ulovenými rybami zacházet maximálně
šetrně!!!!!!!!!,
▪ při lovu je nutné mít u sebe: podběrák, vyprošťovač háčků, metr a
podložku,
▪ ostatní druhy ryb jsou hájené!!!!,
▪ lov je povolen od 5. 12. 2020 do 18. 4. 2021, každý svátek, sobotu
a neděli od 8:00 do 16:00 hodin,
▪ povolenka „chyť a pusť“ cena 150Kč/den-pouze umělé nástrahy
bez možnosti ponechání úlovku,
▪ povolenka denní 250Kč/den-možnost ponechat 3ks pstruha
duhového,
▪ při ponechání 3ks pstruha duhového povolenka končí, možnost
přikoupit další povolenku,
▪ lovící je povinen při ponechání pstruha nesmazatelně zapsat do
povolenky jeho délku,
▪ lovící je povinen po konci lovu odevzdat povolenku!!!,
▪ bližší informace poskytne p. Vacek,
▪ povolenky vydává po předešlé domluvě:
− p. Vacek 732 535 282
− p. Majer ml. 737 984 946

ZO Zahrádkářů Rasošky
Celou jednu sezonu se snažíme rozproudit zahrádkářský život v
Rasoškách. I přes spoustu zrušených plánů se některé aktivity a akce
povedly a pevně věřím, že se například setkání u Zezule nebo brigády na
hřbitově uchytí jako příjemné tradice. Rádi ale vzpomínáme i na
přednášku o bylinách nebo rodinné odpoledne u Sportklubu.
Časy epidemie přejí spíš virtuálním a on-line setkání, my se přesto
těšíme na ta tváří v tvář na dalších přednáškách. Na zimní měsíce pro vás
máme domluvené povídání o dřevokazných houbách jako je hlíva nebo
shiitake a jejich pěstování a také o pěstování révy vinné. Hned jak
budeme mít jasněji ohledně opatření, která po Novém roce budou,
zveřejníme termíny na webu, Facebooku a také na nástěnce u obecního
úřadu. Na tuto nástěnku umisťujeme nejen informace o chystaných
akcích, ale také fotky z těch proběhlých – naleznete zde například fotky
soutěžních výzdob dveří a zahrad z podzimní soutěže, na které jsme se
spolupodíleli s kulturním výborem. Až tedy půjdete okolo, zastavte se
pro dávku aktuálních zpráv.
Nakonec mi dovolte popřát nejen zahrádkářům pokojné a radostné
Vánoce v kruhu vašich nejmilejších. A v roce 2021 hodně štěstí a zdraví
nám všem!
Za ZO Rasošky
Kateřina Rejchrtová

Myslivecké sdružení Paseky Rasošky z. s.
Vážení občané, náš myslivecký spolek vždy dává příspěvek do
zpravodaje začátkem nového roku, jako takové zhodnocení práce za
uplynulý rok. Vzhledem tomu, že zpravodaj v Rasoškách je vydáván

čtvrtletně a náš spolek byl osloven o zaslání příspěvku, rozhodl jsem se,
že malý, pro náš spolek však významný příspěvek, napíši.
Nebude to o výsledku práce, ani o hospodaření spolku, ale o lidech...
Chtěl bych Vám zde trochu přiblížit osobu, dnes bohužel již bývalého
našeho člena, přítele Vráťu Kábrta, se kterým jsme se museli nedávno
náhle rozloučit.
Přítel Kábrt byl posledním žijícím zakládajícím členem Mysliveckého
sdružení Paseky Rasošky, které vzniklo sloučením mysliveckých spolkůsdružení v roce 1963. V té době se sloučily myslivecké společnosti
Rasošky, Vlkov a Nový Ples. Přítel Vráťa Kábrt byl v té době nejmladší
ze všech členů. Po celou dobu byl členem Myslivecké jednoty. Od roku
1976 do roku 1990 zastával funkci předsedy našeho mysliveckého
sdružení a za svoji dlouhodobou práci jsme jej ocenili několika
mysliveckými vyznamenáními. V péči o zvěř neustával ani v době, kdy
dosáhl vysokého věku a kdy bojoval s nemocemi i vysokým věkem.
Nikdy se nestalo, aby zapomněl založit zvěři do zásypu a krmelce.
Ještě v letošním roce, kdy oslavil své 87 narozeniny, si sám postavil v
Novopleském lese krásný posed. Kousek od lesní cesty, aby nemusel
daleko chodit. Doufal, že se mu zde podaří ulovit srnce. Skutečně se tak
stalo a v červnu zde svého vytouženého srnce ulovil! Nikdo jsme v té
chvíli nemohli vědět, že to byl jeho srnec poslední … V září náhle odešel
do mysliveckého nebe.
Vážení spoluobčané, kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. Děkuji.
Jaromír Baše

Všem občanům Rasošek přejeme klidné a pohodové prožití vánočních
svátků, plných lásky, rodinné pohody a krásných překvapení. Do
nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v osobním i profesním
životě.
OÚ Rasošky
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