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Číslo 2/2021, červen 2021

▪

Čestný člen Mezinárodní astronomické unie
Novým čestným členem Mezinárodní astronomické unie (IAU) se stal
konstruktér, astrofotograf, fotoambasador ESO, popularizátor astronomie
a zakladatel soutěže Česká astrofotografie měsíce Zdeněk Bardon. Na
toto prestižní ocenění byl nominován za svůj významný přínos v oblasti
modernizace astronomických přístrojů a popularizace astronomie.
Nominaci schválila prostřednictvím tiskové zprávy generální tajemnice
IAU prof. Teresa Lago v květnu 2021.
Tato cena se uděluje pouze jednou za 3 roky za mimořádný přínos
rozvoji světové astronomie. V Čechách je Zdeněk Bardon pouze druhým
člověkem a asi desátým na planetě, který toto prestižní ocenění získal.
Obecné úřad gratuluje k udělení tohoto ocenění.

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 6. dubna 2021
▪

▪

Smlouva o dílo na úpravu topení ve škole předložená firmou Pavel
Bláha, Smiřice za cenu Kč 307.142 vč. DPH byla schválena. Jako
stavební dozor byli navrženi a schváleni Ing. Pavel Pouznar a Miroslav
Slezák.
Smlouva o dílo – oprava cesty na Jíláku předložená firmou DM-ReVa
s.r.o. Rasošky za cenu 539.000 Kč bez DPH byla schválena. Stavební
dozor provede Ing. Pavel Pouznar a Oldřich Rezek.

▪

▪

▪

Schválení rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky za rok 2020. Starosta obce
přednesl návrh na rozdělení zisku ZŚ a MŠ Rasošky: 23.896,91 Kč na
úhradu ztráty z doplňkové činnosti, 440,-- Kč do fondu odměn,
43.582,27 Kč do rezervního fondu - schváleno.
Schválení účetní závěrky obce a školy. Starosta obce přednesl návrh na
schválení účetní závěrky obce za rok 2020 s výsledkem hospodaření –
ziskem Kč 5,002.386,93Kč. Dále návrh na schválení účetní závěrky ZŠ
a MŠ Rasošky za rok 2020. Po schválení zastupitelé vyplnili a podepsali
protokoly o schválení.
Schválení závěrečného účtu obce Rasošky za rok 2020. Starosta obce
přednesl návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 a
vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad - schváleno.
Schválení čerpání investičního fondu. Starosta obce informoval, že
plánovanou úpravu topení ve škole je možné zaplatit z investičního
fondu školy, finanční prostředky jsou dostačující a navrhl schválení
čerpání investičního fondu školy ve výši 310.000 Kč - schváleno.
Rozpočtové opatření č. 3/21. Starosta obce informoval o navýšení
příjmů v položce nájmů za pozemky a o navýšení výdajů v položce
opravy cesty na Jíláku a stavební úpravy při výměně oken v Kampeličce.
Rozpočtové opatření bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce – 4. května 2021
▪

▪

Investiční fond ZŠ a MŠ Rasošky - zastupitelstvo obce revokuje
usnesení č. 28/21 ze dne 6. 4. 2021 o čerpání 310.000 Kč z investičního
fondu školy - schváleno. Zastupitelstvo obce nařizuje škole odvod z
investičního fondu ve výši 310.000 Kč do rozpočtu obce - schváleno.
Územní plán. Obec obdržela návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o
digitalizaci územního plánu o navýšení ceny díla o 41.886 Kč vč. DPH.
Pořízení nového územního plánu v co nejkratší době je potřebné i u
důvodu projektu nové splaškové kanalizace. Dodatek č. 4 smlouvy o
dílo s firmou SURPMO a.s. byl po navržených úpravách schválen.

Obecní úřad Rasošky

Zastupitelstvo 1. června 2021
▪

▪

▪

▪

Spádovost MŠ Rasošky. Starosta obce předložil návrh dohody o
spádovosti mateřské školky s obcí Vlkov a s obcí Nový Ples. Obě
dohody byly schváleny.
Doplňková činnost ZŠ a MŠ Rasošky – příspěvek obce na svačiny žáků
základní školy. Propočtem je to přibližně 11 - 12 Kč na svačinu a žáka,
měsíčně pak přibližně 8.400 Kč. Základní školu v Rasoškách navštěvují
převážně děti z Rasošek. Starosta obce přednesl návrh usnesení: Obec
Rasošky souhlasí s příspěvkem na svačiny žáků ZŠ a MŠ Rasošky schváleno.
Povolení čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Rasošky. Ve škole budou
o prázdninách probíhat investiční akce a v těchto dnech je těžké
posoudit, kolik finančních prostředků se bude čerpat z investičního
fondu. Proto se zastupitelé s ředitelkou školy dohodli o povolení čerpání
celého investičního fondu k datu 30. 9. 2021 - schváleno.
Rozpočtové opatření č. 5/21. V rozpočtovém opatření je odvod z
investičního fondu ZŠ a MŠ Rasošky a výdej na úpravu topení v ZŠ a
MŠ Rasošky ve stejné výši 310.000 Kč - schváleno.

Životní jubileum v období dubna až června 2021 oslavila:
Jonešová Milena

70 let

Paní Jonešové přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Děkuje:
• ZO Zahrádkářů Rasošky a dalším účastníkům akce „Ukliďme
Česko“, nasbíralo se 22 pytlů odpadu,
• ZO Zahrádkářů Rasošky za organizaci burzy sadby,
• ZO Zahrádkářů Rasošky za uspořádání přednášky o vinné révě,
• SDH Rasošky za nátěr zábradlí požární nádrže Zezule,
• SDH Rasošky za dozor při pálení Čarodějnic,
• SDH Rasošky za uspořádání sběru železa,
• SDH Rasošky a paní Jandíkové Ivetě za rekonstrukci dřevěné
mašinky u Sport klubu,
• MŠ Rasošky za uspořádání „Velikonoční cesty“, která dětem
zpestřila Velikonoce.
• Všem organizacím za uspořádání Dětského dne

Informuje:
• Obec Rasošky poskytne dar ve výši 15.000 Kč Jihomoravskému
kraji a 15.000 Kč regionu Hodonínska na škodu způsobenou
tornádem 24.6.2021.
• v ulici Lumera byl přidán kontejner na třídění papíru a plastu,
• byla opravena cesta „Jílák“, bude nainstalována dopravní značka
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou
„majitelům dotčených pozemků vjezd povolen“,
• oranžová nádoba u technického dvora slouží na jedlé oleje a tuky,
ne na olej motorový!

Obecní úřad žádá všechny řidiče o dodržování rychlosti
v obci a to 40 km/h!
Dovolená na obecním úřadě 16. 8. – 20. 8. 2021

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Rasošky mají vlastní vláček. Sice do naší obce nevedou ani koleje a
nemáme ani nádraží, ale mašinku s vagónkem už ano. Díky dobrému
nápadu, chuti a šikovnosti členů našeho sboru se podařilo zachránit
dětskou dřevěnou mašinku s vagónkem, která už byla předurčená
k rozřezání a následnému spálení. V pátek 19. března 2021 a v sobotu 20.
března 2021 ji na hřiště u Sport klubu v Rasoškách přivezl pan Koprda.
Záchranné práce jsme zahájili 30. března 2021. Postupně se na přípravě
podkladu pro natírání a renovaci mašinky a vagónku do 2. dubna 2021
zúčastnilo 12 členů našeho sboru. Na opravě jsme pokračovali v sobotu
17. dubna 2021 za účasti 6 členů. Při natírání a dokončení obnovy vláčku
jsme ještě osadili a zabudovali i pružinové houpadlo. Dobrá věc se
podařila, opravený vláček už slouží dětským pasažérům. Ve skutečnosti
s ním sice nikam nedojedou, ale v dětské fantazii s ním mohou objet
třeba celý svět. Přijďte se svézt. Adresa domovské stanice a depa je
„hřiště u Sport klubu v Rasoškách“. Úpravu okolí nádraží, spočívající
v sekání trávy, zajišťuje a fyzicky provádí SDH Rasošky.
V sobotu 27. března 2021 jsme se připojili k celorepublikové jarní akci
„Ukliďme Česko“. Společně s ostatními spolky jsme provedli úklid v
naší obci a v jejím bezprostředním okolí. Díky zúčastněným
dobrovolníkům naše obec i okolní příroda opět o něco prokoukla.
Zásahová jednotka si své znalosti prohlubuje a rozšiřuje formou
pravidelných námětových cvičení. V neděli 11. dubna 2021 si svoje
znalosti a zručnost členové zásahové jednotky ověřili při ostrém zásahu
na prasklém vodovodním řadu v naší obci.
V sobotu 24. dubna 2021 se konala brigáda na požární nádrži Zezule.
Provedli jsme čištění betonových stěn nádrže a první nátěr zábradlí.

V pátek 30. dubna 2021 jsme vykonávali požární dohled při pálení
uchystané kupy u fotbalového hřiště. Bohužel již druhý rok za sebou bez
tradičních čarodějnic.
V sobotu 8. května 2021 jsme provedli v sběr starého železa. Děkujeme
občanům obce za jeho uchystání před domy. Zároveň jsme natřeli
zábradlí u Zezule druhým nátěrem.
V úterý 8. června 2021 se konala schůze výkonného výboru našeho
sboru. Bohužel věštit z křišťálové koule neumíme, a tak plánování
činnosti na další období není v dnešní nelehké době vůbec jednoduché.
Ve středu 16. června 2021 jsme odpoledne zahájili úklid kampeličky a
hasičské zbrojnice. V této činnosti jsme pokračovali i v sobotu 19. června
2021.
V neděli 20. června 2021 jsme se společně s obcí, ostatními spolky a
organizacemi spolupodíleli na organizování dětského dne na fotbalovém
hřišti.
V pátek 25. června 2021 se zástupci našeho sboru zúčastnili okrskové
výborové schůze v Jasenné.
Všechny výše uvedené akce a činnosti vykonávali zúčastnění členové
našeho sboru za dodržování v dané době platných nařízení vlády.
A co pro Vás připravujeme v nejbližší době? V neděli 4. července 2021
uspořádáme cyklovýlet. Cíl výletu je prozatím tajný. Trasa bude
nenáročná okolo 30-ti kilometrů. Podrobnější informace k této akci
budou zveřejněny obvyklým způsobem.
Před začínajícími letními prázdninami Vám přejeme klidné a pohodové
léto plné teplých slunečních dnů a nezapomenutelných zážitků, pokud
možno s co nejmenšími protikovidovými opatřeními.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Akce MŠ Rasošky
Během uzavření MŠ z nařízení vlády jsme v termínu 30. 3. 2021 – 5. 4.
2021 uspořádali pro děti z MŠ i z celé obce „Velikonoční stezku“, kterou
si mohly samostatně projít s rodiči a plnit zábavné úkoly. Před školkou
byl postaven strom „Vajíčkovník“, kam děti nosily a věšely vlastnoručně
ozdobená vajíčka.
4.-5. 5. 2021 proběhl zápis do mateřské školy, dostavilo se 20 rodičů
s přihláškami dětí k předškolnímu vzdělávání.
Vystoupení k svátku maminek nemohlo letos opět proběhnout naživo,
proto jsme jim básničky a písničky natočili a poslali elektronicky (e-mail
a naše facebookové stránky).
1. 6. 2021 jsme na školní zahradě oslavili Den dětí.
1. 6. 2021 odpoledne jsme se sešli s rodiči nově přijatých dětí, abychom
jim předali rozhodnutí o přijetí a seznámili je s provozem naší mateřské
školy.
10. 6. 2021 přijela do naší školky fotografka a vyfotila děti z obou našich
tříd.
11. 6. – 12. 6. 2021 spali naši předškoláci ve školce. Opekli jsme si
buřty, soutěžili jsme, po setmění došlo i na stezku odvahy. Ráno, ještě
před odchodem domů, dostal každý předškolák šerpu, knížku a spoustu
drobných dárečků. Moc děkujeme maminkám, které nám na spaní dodaly
něco na přilepšenou – muffiny, doma vyrobená čokoládová lízátka,
dětské šampaňské, bonbóny i slané sušenky.
17. 6. 2021 jsme vymysleli akci pro tatínky k jejich svátku – „Sportovní
stezku“, kterou si každý tatínek prošel s dítětem sám a plnil úkoly. V cíli
– Sport Klubu Rasošky čekala na každého tatínka odměna.
20. 6. 2021 jsme pomohli Obci Rasošky s pořádáním dětského dne,
připravili jsme pro děti jednu disciplínu.

21. 6. 2021 jsme navštívili rodinu Čudovu, kde jsme si mohli
prohlédnout živé papoušky a seznámit se se zajímavostmi jejich chovu.
Tímto jim moc děkujeme za ochotu a realizaci.
23. 6. 2021 vyrazily děti z 2. třídy Sluníček s batůžky na zádech na pěší
výlet nazvaný Stezka plná úkolů.
Za MŠ Rasošky
Šárka Jechová

Zpráva ZŠ Rasošky
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim žákům, jejich
rodičům, prarodičům, že se výborným způsobem popasovali s distanční
výukou. Hlavně starší žáci v ní strávili mnoho týdnů. Přes všechna
příkoří, počáteční zmatky, problémy s technikou jsme všechno zvládli na
výbornou a zvládli kompletní tematické výukové plány v běžných
termínech. Za to Vám všem patří velký dík.
Pedagogové naší školy měli možnost se v průběhu distanční formy
výuky na on-line workshopech proškolit a lépe seznámit s programem
Teams, který je během výuky provázel denně.
Od 12. dubna jsme mohli přejít na prezenční formu výuky, na kterou
jsme se všichni velmi těšili. První týdny jsme opakovali, povídali si, byli
rádi, že se zase společně naživo vidíme. Pak už jsme pokračovali
v rozpracované výuce.
Čarodějnice jsme nemohli oslavit tak, jak jsme zvyklí, ale zase to byla
velká legrace. Učili jsme se převlečení za čarodějnice a čaroděje i
s našimi učitelkami.
Naše spolužačka Eliška Krapáčová vyhrála výtvarnou soutěž na téma
„Požární ochrana očima dětí“ a získala pěkné ceny.
Opět jsme nákupem drobností pomohli dětskému fondu Sidus a Život
dětem. Hřeje nás dobrý pocit pomoci.

MDD jsme soutěžili na školní zahradě v rouškách, ale zvládli jsme to
také. Po soutěžích nás čekala sladká odměna.
Ke Dni matek a poté i ke Dni otců jsme připravili ve škole a školní
družině dárky pro naše rodiče.
Protože jsme nemohli pozvat předškoláky na tradiční Předškoličku,
uskutečnili jsme místo celého tematického plánu „Netradiční
předškoličku“, při které proběhl zápis žáků do 1.tříd. Budoucím
prvňáčkům se u nás moc líbilo.
Stihli jsme se také vyfotit na závěrečnou společnou fotografii a také
páťáci budou mít svůj závěrečný společný snímek.
S hrdostí hlásíme, že na osmiletá gymnázia se nám dostali 2 žáci – Jiří a
Vít Kulhaví. Každý z nich bude studovat jinde. Vít na Biskupském
gymnáziu v Hradci Králové, Jiří na Gymnáziu J. Žáka v Jaroměři.
Přejeme jim úspěch a vyjadřujeme obdiv nad důkladnou přípravou
k přijímacím zkouškám.
Jelikož nejde uskutečnit školní výlet tak, abychom se vyhnuli rouškám a
respirátorům, uskutečňujeme letos „Soutěž rodičů a dětí“ dne 24. 6.
2021. Po této sportovně znalostní soutěži si společně opečeme buřty na
školní zahradě a rozloučíme se s tímto zvláštním školním rokem, který
nám přinesl spoustu nového, odloučení od spolužáků, dovednosti na
počítači, které jsme neměli, ale v závěru štěstí a spokojenost ze
znovushledání s našimi kamarády a učiteli.
Všem obyvatelům Rasošek přeji tímto krásné léto, pohodu, zdraví a také
víru, že všechno zvládneme. To zlé i to dobré. A věřme, že toho dobrého
bude víc.
Za ZŠ Rasošky
Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor Rasošky
Bohužel ani začátek roku se nenesl v duchu velkých akcí a radovánek.
Naštěstí se situace lepší a mohli jsme spolu se Zahrádkářským spolkem
udělat vyhlášení Podzimní soutěže.
V sobotu 12. 6. 2021 od 16. hodin jsme se sešli ve Sport klubu Rasošky a
spolu s dalšími 30 hlasujícími mohli odměnit šikovné floristy. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. Tedy podzimní věnec na dveře a truhlík a druhá
kategorie byla zahrádky a okolí domu.
Mezi soutěžícími jsme těžko vybírali, jelikož vše bylo krásně
propracované. Děkujeme účastníkům soutěže: Urbanovým, Pilařovým,
Kellerovým, Holínským, Bardonovým, paní Pokorné, paní Petráňové,
Fišarovým, Bartošovým a Plíhalovým.
Na prvním místě v kategorii podzimní truhlík a věnec se umístila Ivana
Bardonová. Na druhém místě se umístili Fišarovi a na třetím místě Jana
Holínská.
Na prvním místě v kategorii Zahrádky a okolí domu se umístili Fišarovi,
na druhém místě Bartošovi a na třetím místě Plíhalovi.
Všem oceněným moc gratulujeme. Děkujeme také obci Rasošky za
krásné ceny. Kdo si je nestihl vyzvednout, má vše uschované u Markéty
Alinové.
Mám velkou radost, že se nakonec může konat den dětí na hřišti
v Rasoškách a to již 20. 6. 2021 od 14. hodin. Celý den bude v režii
Červeného kříže. Spolky obce se přidají se svými disciplínami pro větší
různorodost a širší úsměv dětí.
Pokud máte čas přijďte koncem léta na tradiční posvícení, které se koná
ve Sport Klubu dne 4. 9. 2021.
Na podzim pro Vás chystáme ještě výlet autobusem. Kam a kdy Vám
rádi upřesníme a se vším Vás včas seznámíme.
Za Kulturní výbor
Kristýna Pilařová

ZO zahrádkářů Rasošky
I u nás zahrádkářů se svět vrací do veselejších barev. A to nemám na
mysli jen tu zeleň na našich zahradách, i když ta nás samozřejmě těší
každodenně. Myslím ale život spolku, který se může zase trochu
rozdmýchávat. Prvním poslem návratu k setkávání pro nás byla burza
sazenic, na kterou dorazilo na dvě desítky lidí. Doufám, že se všechny
sazenice ujaly a při procházce na zahradě si můžete vzpomenout na tu
příjemnou akci. Kromě pravidelných odplevelovacích brigád na hřbitově
následovala i první letošní přednáška o vinné révě na malých zahrádkách,
na podzim budeme v cyklu přednášek určitě pokračovat.
Spolu s kulturním výborem jsme vyhlásili výsledky podzimní soutěže a
předali ceny těm nejlepším – tedy všem, kteří měli odvahu se
zúčastnit. Ve spolupráci s ostatními spolky jsme také vytvořili hravý
dětský den. Jak se vám ježdění s kolečky líbilo? Měli jste natrénováno?
V červnu proběhla ve Sportklubu i odložená členská schůze, tím se
život ZO Rasošky vlastně vrátil do starých kolejí. A my jsme za to moc
rádi. Abyste si to mohli ověřit na vlastní kůži, zveme vás na Grilování
makrel a sýrů u Zezule 11.9.2021. Věříme, že se tato akce povede stejně
jako
loni
a všichni už
ji
budeme
moci
považovat
za vítanou rasošskou tradici.
Nakonec také děkuji Ivetě Jandíkové, která si vzala do péče truhlík
s květinami u Sportklubu.
Jako vždy ještě zmíním, kde se dozvíte nejčerstvější novinky: on-line
na facebookové stránce Zahrádkáři Rasošky, off-line na nástěnce u
Obecního úřadu a osobně u piva a zahrádkářského povídání vždy první
pátek v měsíci u Sportklubu Rasošky. Krásné léto a zahrádkám zdar!
Za ZO Rasošky
Kateřina Rejchrtová

OÚ Rasošky přeje všem občanům krásné léto plné
sluníčka, příjemné strávení dovolené
a dětem pěkné prázdniny plné
nezapomenutelných zážitků!
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