Číslo 1/2015, březen 2015
Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 13. ledna 2015

 Opět se řešil způsob třídění bioodpadu, místo jeho uložení, způsob
likvidace. Obecně závazná vyhláška bude poslána ke schválení na
příslušné úřady.
 Schválil se rozpočet obce na rok 2015 s celkovými příjmy Kč
9,107 tis. a s celkovými výdaji Kč 9,253 tis.
 Řešil se problém s pobíhajícími psy a jejich hromádkami.
 Řešila se námitka proti výstavbě autoservisu na pozemku
č.1824/45 v k.ú. Rasošky.
 Ing. Slezáková navrhla spolupráci s Městskou policií v Jaroměři
 Zabezpečení náhonu mezi čp. 1 a čp. 219. - bude tam zábradlí.
 Výsledek výběrového řízení na nájemce Sport klubu bude
oznámen na zastupitelstvu v dubnu.

 Volba finančního výboru – odloženo na příště.
 Stanovení odměn pro členy výboru. Schváleno 150 Kč za osobu a
jednu schůzku.
 Jednací řád zastupitelstva – schválen.
 Diskutovalo se o pronájmu a změně nájemce Sport klubu, o průběhu
jednání o přechodu pro chodce, o přípravě vyhlášky na třídění
bioodpadu.

Jiří Šeda

75 let

Zastupitelstvo obce – 3. února 2015

Jaroslav Řehák

80 let

 Volba finančního výboru – hlasovalo se o rozšíření finančního
výboru na počet sedm-neschváleno. Došlo k výměně předsedy
finančního výboru, místo Bc. Krystové jím je Ing. Pouznar.
Schváleno.
 Pan Exnar informoval o přípravě obecně závazné vyhlášky na
třídění bioodpadu a o možnosti likvidace tříděného odpadu.
 Zastupitelstvo schválilo znění vyhlášky o výběrovém řízení na
nájemce Sport klubu v Rasoškách.
 Paní Lidmila Zouharová rezignovala z členství v kontrolním
výboru, místo ní byl schválen Josef Slezák.
Zastupitelstvo obce – 3. března 2015
 Projednávala se námitka Bc. Krystové k zápisu zasedání
zastupitelstva ze dne 3. 2. 2015.
 Volba finančního výboru – schváleno 4 členy: paní Hana
Kadlecová, Miroslav Slezák, Květuše Trutnovská, Miroslava
Slavíčková

Životní jubileum v období ledna až března 2015 oslavili:
Miroslav Pokorný

80 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!
Vítání občánků v roce 2014
Vítání občánků proběhlo 18. května a 30. listopadu 2014.
Celkem jsme při slavnostním obřadu uvítali do života 4 děti z Rasošek,
dva chlapce a dvě děvčata.
V roce 2014 nás navždy opustili
Zachařová Marie

Netáhlík Jiří

Hloušková Milada

Borůvková Libuše

Kulhánková Emilie

Nejman Josef

Pilař Bohuslav

Obecní úřad Rasošky:
 Děkuje rodinám Berkovcovým, Kolocovým a Krystovým za
provedení tříkrálové sbírky.
 Děkuje občanům Rasošek za příspěvky do tříkrálové sbírky.
Vybrala částka 12.839 Kč, rok před tím to bylo 9.938 Kč. Získané
finanční prostředky byly použity na nákup průmyslové pračky
klientům Domova sv. Josefa v Žirči.
 Děkuje Mysliveckému sdružení Paseky za úklid okolí obce.
 Upozorňuje: vybírají se poplatky ze psů – nejdéle do konce
dubna!
 Žádá občany, aby nedovolili svým pejskům volné pobíhání po
Rasoškách. Pokud s nimi půjdou na procházku, aby po svých
pejscích uklízeli jejich hromádky. Zabrání tím nepříjemným
situacím ostatních občanů.
 Žádá obyvatele Rasošek, aby neodhazovali odpad ze hřbitova
mimo kontejner, např. za zeď hřbitova.
 Oznamuje občanům žijícím v ulici v Chalupách, že v letošním
roce dojde k výstavbě chodníku v této ulici. V měsíci dubnu bude
známo, zda OÚ uspěl v žádosti o dotaci a po té zastupitelstvo
rozhodne o vybudování buď části, nebo celého chodníku.
 Přechod pro chodce: Došlo k doplnění o námitky k dokumentaci
k územnímu řízení k umístění stavby pro vydání územního
rozhodnutí.
Třídění odpadů v Rasoškách
o
V důsledku novely zákona o odpadech, vznikla obcím povinnost
zabezpečit třídění odpadu. Naše obec však již delší dobu ve spolupráci
s firmou Eko kom a firmou Marius Pedersen odpady třídí. Máme sběrné
nádoby na papír, plasty, barevné a bílé sklo. K tomu u prodejny Beta
nově přibude nádoba na kov, do které by se měly vhazovat drobné kovy,
plechovky (např. po rybičkách, rajském protlaku, kompotech, hotovkách
apod.), Tyto předměty by již neměly být vhazovány do komunálního
odpadu (klasických popelnic). Dále ukládá třídit biologický odpad
rostlinného původu. Větve, roští se nadále bude ukládat na kupu

u fotbalového hřiště, ostatní biologický odpad rostlinného původu na
pozemek za sportovním areálem s umělým povrchem.
Územní plán obce
V průběhu několika měsíců bude ukončena změna č. 4 územního
plánu naší obce. Následně bude zahájeno zpracování nového územního
plánu obce, proto žádáme vlastníky pozemků, kteří uvažují o potřebě
změnit využití pozemku, aby si podali žádost na obecní úřad do
31. května 2015.

Z historie
Podle těchto informací slaví obec Rasošky 235 let od začátku výstavby.
Zdroj: Wikipedia
Vesnice byla založena pro obyvatele střední části vesnice Ples,
zaniklé v důsledku stavby pevnosti Ples (od 1793 Josefov). Ke stavbě
prvních domů zřejmě došlo v letech 1780-1781. Ve východním
sousedství vznikl stejným způsoben Nový Ples. Ves byla založena kolem
obdélné návsi. Pravděpodobně dodatečně vznikly ve střední a severní
části dnešní obce dvě další jednostranně zastavěné ulice (Chalupy a
Lumera). Při silnici k Vlkovu vznikla v 1. pol. 19. století hospoda.
Obyvatelé byli přifařeni k Jasenné, hřbitov byl vymezen u kaple sv.
Huberta na Starém Plese, nynější hřbitov severně od obce byl založen až
na konci 19. století. Ves nese název lesa, vykáceného při stavbě pevnosti.

Bowlingové setkání a bruslení v Jaroměři

Obecní knihovna

V sobotu 31. 1. 2015 se uskutečnil v bowlingovém centru v Jaroměři
turnaj pro občany naší obce. Turnaje se zúčastnilo celkem 29 hráčů,
z toho bylo 17 mužů a 12 žen. Soutěžilo se o věcné ceny a v kategorii
mužů zvítězil Jiří Král, na 2. místě skončil Stanislav Čermák a na 3.
místě se umístil Karel Jandík. Mezi ženami zvítězila Denisa Součková, 2.
místo obsadila Zdeňka Fišarová a 3. místě skončila Tereza Hušáková.
Něco málo pro svoje zdraví se rozhodli udělat občané Rasošek a Vlkova
na společném bruslení konaném v sobotu dne 14. února na zimním
stadionu v Jaroměři. Celkem se přišlo sklouznout 80 občanů včetně dětí.
Početná byla i skupinka přihlížejících, kteří se těšili na krokové variace
těch, co se odvážili postavit na brusle i po více jak 15 letech a podle toho
to také vypadalo. Dopadlo to ale dobře, všichni jsme se vrátili ve zdraví
domů.
Obě tyto akce se nám jak účastí, tak atmosférou vydařili a budeme se
těšit na naše další společná setkání ještě v hojnějším počtu zúčastněných.
Za kulturní výbor Vladimír Fišar

Obec Rasošky poskytuje každoročně finanční příspěvek Městské
knihovně v Jaroměři. Ta nám za to zajišťuje nákup nových zajímavých
knih nebo i zapůjčí své knihy. Aby naši obyvatelé měli stále „co číst“ se
už více než dva roky stará paní Jana Pavelková z Rasošek.

Plánované akce kulturního výboru
Ve středu 15. 4. 2015 od 18 hodin se ve Sport klubu Rasošky
uskuteční cestovatelská přednáška na téma Cestou osudu a náhody
s panem Romanem Vehovským. http://cestouosuduanahody.cz/besedy
Pálení čarodějnic se již jako tradičně bude konat poslední dubnový den a
to na fotbalovém hřišti.
V měsíci červnu uspořádáme u obecního úřadu pouťovou zábavu, kde
nám k tanci a poslechu zahraje živá hudba, termín vám s předstihem
oznámíme.
Dětský den se bude konat dne 7. 6. 2015 od 13 hodin na fotbalovém
hřišti.
Za kulturní výbor Vladimír Fišar

Obecní knihovna je pro vás otevřena každé úterý od 16 do 18 hodin.

ZŠ s MŠ Rasošky
V měsíci lednu proběhl na základní škole zápis předškoláků
do 1. třídy. K zápisu se se svými rodiči dostavilo 13 dětí z Rasošek nebo
blízkého okolí. Některé z nich budou ještě vyšetřeny v PPP Náchod
s ohledem na školní zralost a poté nastoupí do školy.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne 23. 4. 2015 od 16:00 v budově
školky. Na budoucí děti ze školky se těší paní učitelky s připraveným
zápisovým programem.
V průběhu předjaří se naše škola a školka zúčastnila, mimo jiné, i dvou
divadelních představení v divadle v Jaroměři. Školáci navštívili
představení „ Indonésie, země lidojedů“ a společně se školkou jsme
shlédli vystoupení „ Příští stanice jaro“
Do konce školního roku plánujeme ještě společné čarodějnice, návštěvu
bažantnice u myslivců s opékáním buřtů, školní výlety nebo spaní ve
školce a loučení se s předškoláky a páťáky.
Všem obyvatelům Rasošek přejeme krásné jaro a pohodový nástup léta.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

Myslivecké sdružení Paseky
Něco o myslivcích a myslivosti
Práce myslivců je stále stejná, pouze výsledek jejich činnosti
(počty ulovené zvěře) se každoročně liší a s postupem rozvoje civilizace
se snažení myslivců minimalizuje. Ve svých předchozích příspěvcích
jsem již několikrát uváděl různá čísla a porovnání s myslivostí
v předchozích letech, třeba padesát let zpět. Proč zrovna padesát let?
Protože dne 22. března 1963, tedy před 52-ma lety, se myslivci z obcí
Vlkova, Rasošek a Nového Plesu sloučili v jedno myslivecké sdružení
s názvem Myslivecké sdružení Paseky Rasošky.
V této době bylo drobné zvěře, zajíců a bažantů hojně. Výřady
čítaly vždy kolem sta kusů (např. v roce 1964 – bylo uloveno 195 zajíců
a 306 bažantů). Dokonce se v této době ještě lovily i koroptve. Od té
doby se hodně změnilo. V loňském roce jsme nakoupili a do volné
přírody vypustili 40 ks uměle odchovaných koroptví polních, které jsme
zakoupili za částku 8.000.-Kč. Koroptev polní je ohrožený druh, od roku
1965 se neloví. My se snažíme od roku 1993 vypouštěním tohoto
ohroženého druhu o jeho zachování v naší přírodě. O tom jsem již
několikrát také psal.
Bažanta, který se zde dříve hojně vyskytoval, musíme také
odchovat. Umělý odchov provozujeme několik desítek let, dříve jenom
pro zvýšení jeho počtu, a to pouze z vajíček, která byla sebrána při
senoseči z ohrožených hnízd. Dnes z vajíček, která byla snesena
slepicemi v odchovnách, uměle vylíhnuta v líhních a uměla odchována
pod elektrickými kvočnami. Proč? Pro zachování bažanta v přírodě!
Každý rok vypustíme cca 250 ks bažantích slepic, které se zde nikdy
nelovily a neloví a dále vypouštíme stejný počet i bažantích kohoutů.
Část kohoutů (cca 100 ks) se vypouští až ráno před honem, ale přesto je
výsledek lovů bažanta kohouta 86 ks! Hon na zajíce již řadu let
neorganizujeme pro jeho nízký stav a po dva roky jsme již neulovili
žádného zajíce, raději je necháváme v přírodě. I když zakládáme a
obhospodařujeme myslivecká políčka (3 ha), kde necháváme zemědělské
plodiny přes zimu stát, zvěř v zimních měsících přikrmujeme senem,
pšenicí, kukuřicí, srnčí zvěři předkládáme oves, krmnou sůl, podáváme
různá léčiva proti parazitům atd., dosahujeme pouze toho, že se nám daří

zachovat tuto drobnou zvěř ve volné přírodě. Otázka, kterou si
pokládám, zní: „Je výsledek našeho snažení dobrý, nebo špatný?“. Jistě
bychom chtěli, aby se situace zlepšila, domnívám se, že se snažíme proto
dělat hodně, tak proč tomu výsledek nenasvědčuje? Vždyť dříve
nemuseli naši předchůdci líhnout, odchovávat a zvěře bylo všude hodně.
Takže v tom to asi nebude. Jsem přesvědčen, že podmínky pro život
drobné zvěře ve volné přírodě se natolik změnily, že opravdu naší snahou
je již jenom zachování koroptve, bažanta a zajíce ve volné přírodě.
Na druhé straně je zvěř, které se zde poměrně dobře daří, zejména
proto, že se zde změnily životní podmínky, je zvěř černá (prase divoké),
která se zde dříve běžně nevyskytovala. První kus černé zvěře byl uloven
v roce 1989 a od té doby se zde vyskytuje pravidelně, zejména v letních
měsících, kde se usídlí v lánech s řepkou a kukuřicí, kde se zdržuje až do
její sklizně. Jistě i její výskyt se neblaze projevuje na počtu drobné zvěře,
společně s narůstajícím počtem lišek, kterých bylo letos uloveno 24 ks a
také byl uloven mývalovec kuní. Po zkušenostech z roku 2013 a stavu
lišek v roce 2014 je zřejmé, že lišky opět zvýší svoji snahu sehnat si
potravu u lidí, v jejich kurnících. I liška musí každý den žrát a musí krmit
mladé, proto bude dobré, abychom si své slepice řádně pohlídali.
Takže naše práce, jak jsem zpočátku uvedl, je stále stejná.
Péče o divokou zvěř a i její umělý odchov. Staří myslivci odcházejí a
mladí přicházejí, ale smysl myslivosti zůstává stejný.
Hodně zdraví a spokojenosti do roku 2015 Vám přejí myslivci.
Jaromír Baše

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Hasiči nezahálí ani v zimním období. Po sportovní stránce sice trochu
odpočíváme a nabíráme síly na léto, ale zase jsme aktivnější
v administrativní činnosti, která je nezáživná, ale začátkem každého
nového kalendářního roku nutná. Výkonný výbor se schází na
pravidelných pracovních schůzích, kde sestavujeme a projednáváme
rozpočet na tento kalendářní rok. Dále připravujeme i plán činnosti
obsahující nejen soutěže v požárním sportu, profesní školení,
ale

i kulturní akce a pracovní aktivity v hasičské zbrojnici i v naší obci.
Součástí „papírování“ jsou každý rok i dotazníky a formuláře o činnosti a
členské základně, které jsme v řádném termínu odevzdali na OSH
Náchod.
Nyní trochu k vlastní činnosti našeho sboru. V lednu jsme odstrojili
vánoční strom. V sobotu 17. ledna 2015 se konala výroční valná hromada
SDH Rasošky za velké účasti členů sboru a pozvaných hostů. Na této
valné hromadě jsme mimo jiné oficiálně předali členské průkazy novým
a staronovým členům našeho sboru. Naše členská základna se opravdu
hodně rozrostla, za což jsme upřímně rádi a doufáme, že tento trend bude
i nadále pokračovat. V pátek 20. února 2015 se naši zástupci zúčastnili
Okrskové valné hromady v Jasenné. V sobotu 28. února 2015 jsme
v Jaroměři uspořádali hasičský bowlingový turnaj členů našeho sboru.
Předváděli jsme kvalitní výkony, i když výsledky nejsou samozřejmě
vůbec důležité. Po sportovní části jsme i příjemně poseděli a pobavili se.
V letošním roce bychom rádi navázali na sportovní aktivity z loňského
roku. Chtěli bychom se zúčastnit více soutěží, a samozřejmě bychom se
chtěli posunout ve výsledkových listinách na vyšší příčky. Zejména
družstvo mužů má na čem pracovat, plavání v rybníku a přehlídka
spodního prádla s povislými břichy by už letos, po neúspěšných útocích,
nemusela nikoho zaujmout . A jak se nám vlastně v loňském roce
dařilo:
 24. května 2014 soutěž v Josefově (muži na 10. místě; ženy na 7.
místě)
 14. června 2014 soutěž v Holohlavech (pouze ženy na 8. místě)
 5. července 2014 soutěž ve Vlkově (muži útok nedokončili; ženy na
2. místě)
 6. září 2014 soutěž na domácí půdě (muži A na 6. místě; muži B na
7. místě; smíšené družstvo na 4. místě; ženy na 1. místě)
 20. září 2014 soutěž V Černožicích (muži na 12. místě; stará garda
na 13. místě; ženy na 4. místě)
 27. září 2014 soutěž v Libřicích (pouze ženy na 4. místě)
 4. října 2014 soutěž v Jezbinách (muži na 7. místě; stará garda na 15.
místě; ženy na 5. místě).

Se začátkem nového roku nemůže chybět ani plán akcí a činností. Kromě
soutěží v požárním sportu, kterých se budeme během roku průběžně
účastnit, nás v prvním pololetí tohoto roku dále čeká:
 5. dubna 2015 „Velikonoční náves“
 11. dubna 2015 členská schůze SDH Rasošky
 18. dubna 2015 sběr starého železa
 25. dubna 2015 čištění Zezule
 30. dubna 2015 Čarodějnice
 8. května 2015 cyklovýlet
 7. června 2015 dětský den
 27. června 2015 soutěž v požárním sportu v Rasoškách
 Podrobnější informace, včetně hodiny zahájení, k jednotlivým akcím
budou zveřejňovány obvyklým způsobem.
za SDH Rasošky Petr Voslař

Motoristé reprezentující i Rasošky
Z Náchodských novin:
Kolštejnský okruh – Branná – září 2014
Ve třídě L Jaromír Tázler z Motosportu Rasošky předvedl velmi
soustředěný výkon a získal Cenu Václava Paruse. Ve stejné třídě závodil
i Jiří Vejroch z Jasenné, ten však nakonec nebyl klasifikován.
Ve třídě F dojel jako třetí jaroměřský jezdec Oldřich Petr se svým
strojem ČZ 175.
Těsně pod stupni vítězů skončil ve třídě R Pavel Škoda z Jaroměře, který
byl nakonec v cíli klasifikován na šesté příčce.
Ve třídě U: Třetí příčku si zde v jízdě pravidelnosti vyjel další jezdec
Motosportu Rasošky, Petr Šupík. Hned za ním skončil Petr Bek junior
z Rasošek, pátý pak byl Petr Bek senior. Konečnou třináctou příčku si
pak v Branné připsal ve třídě U Michal Bek z Rasošek.
V obrovské konkurenci třídy W se neztratil Stanislav Doutlík z Hustířan,
který uzavíral první desítku startovního pole.

Sportovní areál Rasošky
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2014.
V průběhu roku se zde odehrálo několik mistrovských utkání v malém
fotbale a nohejbale se střídavými úspěchy. Na hřišti pro volejbal se
scházela celkem pravidelně parta nadšenců této hry a i zde se uskutečnilo
několik zajímavých „mačů“! Povedlo se zajistit kvalifikovaného trenéra
pro zájemce o tenis, jak pro dospělé tak pro děti. Hřiště využili jak děti
z mateřské a základní školy tak i občané naší obce. V tomto roce chceme
uskutečnit pro zájemce o tenis. soutěž, která se bude konat v průběhu
roku (jaro-léto). Přihlášky do konce dubna u p . Exnara .
Sportovní čas na hřišti s umělým povrchem v Rasoškách si můžete
objednat buď telefonicky na čísle 602 583 069 – p. Exnar nebo na
e-mailu: rasosky.hriste@seznam.cz
Správce hřiště M. Exnar

ZO zahrádkářů Rasošky
Obec Rasošky každoročně finančně přispívá i rasošské organizaci
zahrádkářů. Přestože je to spolek spíše starší generace, je stále aktivní.
V loňském roce se jeho členové podívali na výrobu praporů a mešních
rouch v Ústí nad Orlicí, na zpáteční cestě se zastavili v pivovaru
v Dobrušce. Na podzim uspořádali výstavu ovoce a zeleniny. V prosinci
se jeli podívat na „Vánoce s květinou“ v Novém Městě nad Metují.
V jejich čele je již 3 roky pan Miroslav Sychrovský, před ním to byla
dlouhá léta paní Jaroslava Švancarová, hospodářkou paní Jiřina Pokorná.
Ke společenskému popovídání se scházejí každý poslední čtvrtek
v měsíci od 15 hodin.

Plánované akce v naší obci a okolí














Pálení čarodějnice
Tradiční rybářské závody
Dětský den na fotbalovém hřišti.
Pouťová zábava na dvoře OÚ Rasošky.
Bližší informace o akcích v obci budou vždy v dostatečném
předstihu zveřejněny na plakátech v obci.
28. 3. 2015 od 9:00 hodin – Velikonoce v pevnosti Josefov
28. - 29. 3. 2015 Čokoládový festival v Hradci Králové
1. 4. 2015 Prodejní výstava Svátky jara v Novém Městě n. Met.
4. 4. 2015 Turistický pochod Rohoznický Darmošlap
11. 4. 2015 Screamers a Techtle Metle-Dvorana Smiřice
18. 4. 2015 - sběr železa v Rasoškách
25. 4. 2015 - pochod okolo Jaroměře
30. 4. 2015 - Pálení čarodějnic v Josefově od 18:00 hodin

Obecní úřad Vám přeje
Veselé Velikonoce
Rasošský zpravodaj
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