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Rozpočtové opatření č.5 výdaje na dětské hřiště ve výši 380 tis na
workoutové hřiště ve výši 595 tis, na sklad nářadí ve výši 900 tis. a dar
ZO Českému svazu včelařů v Jaroměři ve výši 7 tis. Celkem ve výdajích
1.882.000 Kč – schváleno.

Číslo 2/2022, červen 2022

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 5. dubna 2022
▪

▪

Byla schválena účetní závěrka obce a školy za rok 2021 a závěrečný
účet obce za rok 2021. Dále bylo schváleno zadání výběrového řízení na
sklad nářadí a při tom schválena výběrová komise.
Bylo schváleno pověření stavebního výboru na předložení nabídek na
zhotovitele workoutového a dětského hřiště.

Zastupitelstvo 7. června 2022
▪

▪

▪

Zastupitelstvo obce – 3. května 2022
▪

▪

▪

▪

Žádost o příspěvek na svačiny pro děti v ZŠ. Cena svačiny je dle
kalkulace 26,32 Kč, rodiče za svačinu platí 15 Kč, rozdíl žádají hradit z
příspěvku od obce. Jedná se o roční náklad ve výši 86.897 Kč. Starosta
obce dal hlasovat – schváleno.
Výběrové řízení na dodavatele na novostavbu skladu nářadí. Jako
dodavatel skladu nářadí byla vybrána firma Stránský Černý, s.r.o. Dvůr
Králové nad Labem s nabídkovou cenou 3.769. 774,25 Kč s DPH.
Schválení smlouvy o dílo na novostavbu skladu zahradního nářadí se
stavební firmou Stránský Černý s.r.o. Realizace proběhne od 1. 7. 2022
do 30. 11. 2022 a to za školou na pozemku obce naproti garážím za třetí
bytovkou. Zruší se stávající sklad – smlouva schválena.
Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Rasošky – 2 NP“.
Dodavatel firma Čech vzduchotechnika, s.r.o. Semonice. Cena díla
276.478 Kč s DPH. Realizace akce od 1. 7. 2022 do 20. 8. 2022 –
smlouva schválena.

▪

▪

▪

▪

Starosta obce předložil darovací smlouvu s městem Jaroměř, na základě
které bude poskytnut finanční dar na provoz organizační složky města
Jaroměř s názvem Pečovatelská služba, která v obci Rasošky poskytuje
sociální služby. Obec Rasošky uhradí dar ve výši 15.974 Kč –
schváleno.
Pachtovní smlouva se soukromým zemědělcem Ing. Vladimírem
Rejchrtem, kterou předložil starosta obce s variantou na pět let a s výší
pachtovného 5000 Kč za hektar/ rok byla schválena zastupiteli.
Starosta obce informoval zastupitele, že Královéhradecký kraj schválil
v rámci projektu Obnova venkova poskytnutí účelové investiční dotace
na výdaje na realizaci projektu s názvem „osvětlení multifunkčního
hřiště“ č. 22POVU1-0042 ve výši 375.000 Kč. Smlouva o poskytnutí
dotace byla schválena. Projekt musí být zrealizován do listopadu 2023.
Starosta obce předložil Dohodu o vytvoření společného obvodu spádové
mateřské školy s obcí Vlkov na období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 s výši
úplaty 5000 Kč na jednoho žáka – dohoda byla schválena.
Starosta obce předložil Dohodu o vytvoření společného obvodu spádové
mateřské školy s obcí Nový Ples na období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023
s výši úplaty 5000 Kč na jednoho žáka – dohoda byla schválena.
SDH Rasošky požádalo z důvodu poskytnuté dotace o souhlas s
dofinancováním nového hasičského vozu pro potřeby požární ochrany
obce – schváleno.
Ing. Pouznar předložil návrh na směnu pozemků s městem Jaroměř.
Město Jaroměř požádalo o převod cesty k vojenskému hřbitovu do
majetku města. Obec chce tento pozemek směnit za jiné pozemky,

▪
▪

které jsou v katastru obce a navazují na pozemky ve vlastnictví obce
a jsou v přibližně stejné výměře jako cesta. Návrh bude zaslán
Městskému úřadu Jaroměř – schváleno.
Starosta obce předložil rozpočtové opatření č. 6 - přijatá dotace na
375.000 Kč na projekt „osvětlení multifunkčního hřiště“ – schváleno.
Starosta obce předložil návrh na počet zastupitelů pro volební období
2022-2026 v počtu 7 – schváleno.

Životní jubileum v období dubna až června 2022 oslavili:
Cejnar Jan
Smitka Vilém

70 let
70 let

Fišarová Iva
70 let
Kotlandová Bohumila 90 let

• Veliké poděkování patří Markétě Alinové, Karlu Hübnerovi a Radku
Žochovi, kteří se podíleli na záchraně života paní Aleny D.

Informuje:
• Obec Rasošky získala dotaci na osvětlení hřiště, která musí být
proinvestovaná do listopadu 2023.
• Starosta obce zve všechny občany Rasošek na volby do
zastupitelstev obcí, které se konají 23. a 24. září 2022.

Dovolená na obecním úřadě a v knihovně 15. 8. – 19. 8. 2022

Informace o kanalizaci
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Obecní úřad Rasošky
Děkuje:
•
•
•
•
•
•

ZO Zahrádkářů Rasošky za uspořádání přednášky a burzy sadby,
ZO Zahrádkářů Rasošky za úklid hřbitova,
SDH Rasošky za uspořádání celodenního výletu na Potštejn,
TJ a SDH Rasošky za uspořádání a dozor při pálení Čarodějnic,
SDH Rasošky za uspořádání sběru železa,
všem organizacím v obci a kulturnímu výboru za uspořádání
dětského dne a večerní diskotéky,
• stavebnímu výboru za výstavbu dětského a workoutového hřiště u
Sport klubu,
• Sport klubu za vybudování markýzy nad letním sezením.

Zhruba před měsícem jsme v rámci schvalovacího řízení projektu kanalizace
dostali zamítavé stanovisko z Povodí Labe k vypouštění odpadní vody z
budoucí ČOV do Rasošského potoka.
Nyní máme tedy dvě možnosti, a to vypouštět odpadní vodu z ČOV do
Labe, což představuje další přečerpávací stanici a přibližně 1,5 km potrubí
po cizích pozemcích. Druhá možnost je nerealizovat vlastní ČOV a odpadní
vody přečerpávat do ČOV Jaroměře, respektive do místa přečerpávací
stanice na Dolním Plese, a to po pozemcích ve vlastnictví obce.
Investičně vychází první varianta při uvažované dotaci 60% o cca 8mil.Kč
dražší. Podstatnější pro občany Rasošek je však budoucí cena stočného za
m3. Momentálně se jeví, že varianta přečerpávání do Jaroměřské ČOV
vychází výhodněji.
Na posledním zastupitelstvu nebylo o dalším postupu rozhodnuto s tím, že
budou znovu prověřeny ekonomické parametry.

Řešení odpadních vod je pro obec důležitou záležitostí, protože občas
dochází k překračování stanovených limitů. Dalším důvodem je situace v
nové ulici za školou, kde kanalizační řád nemůže být napojen na stávající
kanalizaci a majitelé nemovitostí tak musí situaci řešit přes jímky. Zároveň
tato situace brání v uvedené lokalitě dodělat asfaltovou komunikaci a
chodník.
Ing. Pavel Pouznar

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V sobotu 19. března 2022 se konala ve Sport klubu v Rasoškách přeložená
výroční valná hromada našeho sboru SDH Rasošky.
V sobotu 2. dubna 2022 jsme se opět připojili k celorepublikové jarní akci
„Ukliďme Česko“, kdy jsme společně s ostatními dobrovolníky udělali něco
pro naši obec a její okolí.
V sobotu 9. dubna 2022 jsme provedli sběr starého železa. Děkujeme
občanům obce za jeho uchystání před domy. Zároveň jsme uklidili
prostranství u požární nádrže Zezule.
V sobotu 16. dubna 2022 jsme odpoledne uspořádali „Velikonoční náves“,
tentokrát u obecního úřadu a Sport klubu. Této vydařené akce se aktivně
zúčastnilo 37 dětí. Večer se v Jasenné zástupci našeho sboru zúčastnili
výroční valné hromady SDH Jasenná.
Svoji odbornost si členové naší jednotky prohloubili a prověřili na školení
zaměřeném na první pomoc, které se konalo 26. dubna 2022 v Jasenné.
V sobotu 30. dubna 2022 jsme vykonávali požární dohled při pálení
čarodějnic.

V sobotu 14. května 2022 jsme se zúčastnili „Velichovského putování“. V
sedlech kol 13 cyklistů najelo v okolí Velichovek 35 km.
O týden později v sobotu 21. května 2022 jsme zorganizovali a uspořádali
autobusový výlet do Potštejna. Cílem výletu byla prohlídka zříceniny hradu
a exkurze do místního pivovaru Clock. Samozřejmě nemohla chybět ani
ochutnávka pivních speciálů. Zájezdu se zúčastnilo 26 účastníků, kteří stihli
i návštěvu místní pouti.
V pátek 27. května 2022 se naši zástupci zúčastnili okrskové schůze v
Jasenné.
Na začátek letních prázdnin, na sobotu 16. července 2022, plánujeme
cyklovýlet po hradeckých lesích. Po dvouleté odmlce dále plánujeme
uspořádat první zářijovou sobotu 3. září 2022 soutěž v požárním sportu
„O pohár starosty obce“. Součástí bude i okrsková soutěž. O plánovaných
akcích Vás budeme informovat obvyklým způsobem.
Před začínajícími letními prázdninami Vám přejeme klidné a pohodové léto
plné teplých slunečních dnů a nezapomenutelných zážitků.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Učitelky z MŠ byly proškoleny Malou technickou univerzitou a absolvovaly
tandemové lekce spolu s dětmi - Stavitel města, mostů, věží, Malý architekt,
Malý vodohospodář, Malý inženýr, Malý projektant, Malý zpracovatel
odpadů, Malý energetik a Malý archeolog. Získali jsme zdarma všechny
kostičky, pomůcky a metodiku, takže můžeme výše uvedené lekce zařazovat
do běžného vzdělávacího programu. Jsme tak mateřskou školou podporující
polytechnickou gramotnost dětí. V budoucnu uvažujeme i se základní
školou o Malé digitální univerzitě.

Společně se školou jsme oslavili Staročeské Velikonoce. Zábavnou formou
se děti seznámily s tradicemi. Také jsme uspořádali pro širokou veřejnost
Velikonoční tvoření. Společně jsme opékali párky a soutěžili u příležitosti
Čarodějnic. Děti navštívily divadlo v Jaroměři a do školky přijela také
divadelní představení. Školka navštívila divadlo Drak v Hradci Králové.
Vyráběli jsme dárečky pro maminky ke Dni matek, školka předvedla své
vystoupení ve Sport Klubu Rasošky, tatínkům, k jejich Dni otců, jsme
vyráběli dárek také. Školkové děti pozvaly tatínky na skládání kostiček
z Malé technické univerzity, aby jim ukázali, jak se staví město, které se
připojí k čističce, vodárně, elektrické síti.
Ve škole se změnila učitelka, která vede kroužek anglického jazyka. Paní
Dupalovou zastoupila paní Rezková.
Školní i školkové děti viděli také práci Policie ČR. Přijeli psovodi, technici
a dopravní policie, také pracovníci BESIP. Protože jsme byli všichni velmi
šikovní, dostali jsme ochranné reflexní vesty na naše vycházky. Děti
navštívily truhlárnu, kde se seznámily s řemeslem a praktickou výrobou.
Proběhl školní výlet MŠ do bylinkové zahrady v Kuksu – počasí se moc
nevyvedlo, zastihl nás déšť, ale přesto jsme si výlet užili, děti byly nadšené,
že mohou mít pláštěnky a holínky. Víte, jak je bezva, když si můžeme
skočit v holínkách do kaluže a nikdo se nezlobí?
Školní výlet ZŠ teprve tou dobou čekal. Protože jsme nemohli dva roky na
výlety jezdit, rozhodli jsme se udělat výlet dvoudenní s přespáním v Safari
ZOO Dvůr Králové nad Labem. Čekaly nás dva dny vzdělávání, hraní,
soutěží, noční stezka odvahy. To vše ve společnosti zvířat. Také, pro někoho
první, nocování pod stanem. Vše, co jsme si vytyčili a na co jsme se těšili,
se povedlo stonásobně. Za to patří náš velký dík Mgr. Josefu Hotovému,
zaměstnanci ZOO, a jeho manželce, která nám byla, spolu s manželem,
odbornou průvodkyní. Jen krátce: krmili jsme žirafy, hladili jazyk slonovi –
víte, že ho má pěkně drsný? Tohoto slona také nakrmili. Stezka odvahy nás
pěkně prověřila a nikdo z nás se neztratil. Nejúžasnější bylo ráno, kdy se
probouzíte a kolem Vás se ozývají zvířata – žirafy, buvoli, kachny a další
zvířata, která se v té chvíli nacházejí méně než 10 metrů od Vás. Hezčí výlet
jsme si nemohli přát.
Ve školce proběhl projektový den Bylinky. Děti se poutavou formou
seznámily s bylinkami, jejich využitím a péčí o ně. Není přece bylina, aby
na něco nebyla.
Školní děti byly přednášet verše a hrát na hudební nástroje ve Vlkově při
příležitosti 8.května.

Proběhl také zápis do MŠ a ZŠ. Do mateřské školy je přijato 20 dětí, do
základní školy nastoupí 15 žáčků do 1.třídy. Proběhne také možný zápis pro
ukrajinské děti do obou zařízení. Ze základní školy nastoupí letos dvě
dívenky na osmiletá gymnázia. Přejeme jim mnoho úspěchů.
Dětský den jsme si, samozřejmě, také užili. Školáky čekala Sportovní
olympiáda ke dni dětí, odpolední hry a soutěže a opékání uzenin, školkáčci
měli den plný her a soutěží.
Slavnostní pasování předškoláků na školáky na školní zahradě proběhlo
odpoledne i s rodiči, před samotným pasováním jsme viděli pohádku“
Pojďme si hrát na dobu rytířů a princezen“ a došlo i na skutečný šermířský
souboj. Spaní předškoláků ve školce proběhlo také na téma Rytíři a
princezny. Děti čekalo opékání buřtů, soutěže, stezka odvahy a velké
překvapení ve formě heliových balónků. To jsme si povídali „šmoulím
hláskem“. Užili jsme si spoustu legrace. Nejvíc jsme se nasmáli paním
učitelkám.
Ve škole čekalo v posledním měsíci Hledání pokladu školní družiny a Den
první pomoci. Navštívili jsme s družinou chov včel rodiny Zadrobílkových,
jejichž úly zdobí nádherné malby. Z výuky víme, jak jsou včely užitečné a
nyní jsme vše viděli v praxi. Moc děkujeme za tuto možnost.
O tom všem informujeme pravidelně naše rodiče a přátele na
facebookových profilech, které jsou přístupné pouze jim. To pro naši
bezpečnost. Tyto stránky rodiče rádi navštěvují a vidí tak aktuálně, jak je
nám ve školce a škole dobře.
A už se všichni těšíme. Na co? No hlavně na prázdniny! Tak ať jsou krásné,
prohřáté sluníčkem, veselé a utíkají pomalu.
Za MŠ a ZŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

ZO zahrádkářů Rasošky
Připravujeme
Slunce, déšť, slimáci, málo deště a nesmrtelný plevel. To je jen malý výčet
strastí a radostí každého zahrádkáře. Pokud jste zahrádkářem z Rasošek, tak
mezi zavařování prvních marmelád a okopávání česneku musíte zařadit ještě

červnový dětský den, výlet do Čáslavi a Kutné Hory a brigádu na hřbitově.
O prázdninách si všichni užijeme zasloužený čas se svými nejbližšími a
hned v září zase spustíme náš program. Už potřetí se na vás budeme těšit na
grilování u Zezule. Tentokrát si v kalendářích můžete zakroužkovat
datum 10. září. Celé odpoledne se budeme rádi starat o Vaši spokojenost a
dobrou náladu. Jako vždy bude připraveno bohaté občerstvení a zábava pro
děti.

Od 20 hodin se čas vrátil zpátky a my si mohli trsnout na hity 80/90 let,
které pro nás pouštěl DJ Ferbas a DJ Pedro. Stylové retro oblečení bylo
VÍTÁNO.

Poděkování
Nesmím zapomenout na poděkování všem, kteří se účastnili proběhlých
akcí. Přednáška s workshopem, brigády nebo burza sazenic – to vše může
probíhat pouze, pokud se účastní místní nebo přespolní. Vážíme si každého
jednotlivce, který nás přijde podpořit a těšíme se na další, kteří se mezi nás
teprve chystají.

Velice rádi bychom také na podzim uspořádali autobusový výlet. Pokud
tedy víte o místě, které stojí za shlédnutí nebo je místo, které byste chtěli
navštívit, velice rádi uvítáme Vaše tipy.

Přeji Vám všem spokojeně prožité letní dny. A nezapomínejte se kochat
krásou Vašich zahrad, nebo objevovat neobjevené při Vašich prázdninových
cestách!

První zářijový víkend chystáme již tradiční Posvícenskou zábavu, kde k
odpolednímu poslechu zahraje skupina KLAPETO sérii oblíbených
staropražských písní. Večer nám k tanci zahraje oblíbená kapela Hektor.

O všech připravovaných akcích budete informováni prostřednictvím
facebooku, letáků a obecního rozhlasu.

Za kulturní výbor Vám přeji krásné a pohodové léto
Markéta Alinová

Za ZO ČZS Rasošky
Katka Rejchrtová

Kulturní výbor Rasošky

Pár tipů, kam vyrazit během léta:
2. 7. 2022 Vlkovská ulička – tradiční hasičská soutěž, Posezení pod Lipami

Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě přichází čas dovolených. Ještě než dětem skončil školní rok
a začaly prázdniny jsme společně oslavili v sobotu 11. června Den dětí. Od
14 hodin se fotbalové hřiště proměnilo na výcvikový tábor špionů.
Pokračovalo se od 17 hodin u Sport klubu dětskou diskotékou.

5. 7. 2022 Pivní pohoda – Velké nádvoří zámku ve Smiřicích
9. 7. 2022 Oživlý Josefov
27. 8. 2022 Letní kino ve Vlkově

Sport klub Rasošky
Vážení a milý spoluobčané, přátelé a kamarádi,
s velkou pokorou, čistou myšlenkou a srdcem se pro Vás snažíme
připravovat různé kulinářské dobroty, podávat piva a víno z nejlepších dílen
českých sládků a vinařů. I nalévat likéry těch nejvyhledávanějších likérek
celého světa zaměřených především na dobré „rumíky“.
Vše toto Vám nabízíme ve skvělé hospůdce Sport klub v Rasoškách. Toto
zařízení se snažíme udržovat v dokonalé čistotě a v neposlední řadě
vylepšovat jak technicky, tak vším, co si přejete. Každá Vaše myšlenka je
pro nás nápovědou a inspirací.
Našim neutuchajícím zájmem je pořádat různé akce, taneční zábavy,
šipkové turnaje, různá setkání, rodinné i firemní oslavy a mnohé další. To
vše nám napovídá, že se u nás cítíte dobře.
Toto vše by ale nemohlo fungovat bez pomoci lidiček, kteří nám pomáhají a
podporují při mnoha činnostech. Všichni tito kamarádi a přátelé mají svá
zaměstnání i koníčky, a přesto v této hektické i neklidné době najdou čas a
sílu, přiloží ruce k dílu a bez jakéhokoliv nároku na odměnu či obdiv, činí
to, co je od nich požadováno. Přijdou, když je potřeba a jejich odměnou jsou
Vaše úsměvy, rozzářené oči a dobrá nálada, jak při návštěvě, tak i dlouho
poté, co opustí tuto hospůdku.
A tak bychom chtěli touto cestou moc a moc poděkovat a s úctou se
poklonit všem těmto lidem, kteří nás podporují, za jejich náklonnost,
toleranci a kteří nám s čistou myšlenkou a srdcem pomáhají.
Je mnoho činností i akcí, které z tohoto zařízení dělají místo, kam se rádi
vracíte. Za zmínku také stojí velký úklid celého zařízení včetně mytí oken a
velké nasazení výše zmiňovaných lidí, kterým se podařilo vykopat a

vybetonovat v rekordním čase patky, které budou sloužit nové markýze od
Plzeňského Prazdroje.
Vážíme si Vaší podpory a veškeré pomoci!
Za Sport klub s velkým poděkováním
Iveta a Karel Jandíkovi

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