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Žádost České pošty - starosta obce byl vyzván ke schůzce s panem
Drdou, zástupcem České pošty, k projednání možnosti zavést v obci
místo pobočky systém „Pošta partner“. Znamená to, že by povinnosti
České pošty převzala obec Rasošky. Ke schůzce byla přizvána i Denisa
Součková, která byla dlouholetou zaměstnankyní České pošty. Česká
pošta se snaží smluvně vyvázat nákladům, ale pro obec je smlouva
nevýhodná. Zastupitelé se dohodli, že starosta obce České poště odpoví,
že v současné době je nabídka „Pošta partner“ pro obec nevýhodná.
Znak obce Rasošky - zastupitelstvo obce Rasošky na konci roku 2015
vybralo 4 návrhy heraldického znaku obce, které byly zveřejněny na
webových stránkách obce a na úřední desce a zároveň na tato zveřejnění
bylo upozorněno v prosincovém zpravodaji obce. Bylo uspořádáno
seznámení občanů se znaky, kde mohli pro jednotlivé znaky hlasovat.
Rozpočtové opatření č. 1. Na konci roku 2015 nebylo provedeno
závěrečné vyúčtování za výstavbu chodníků v Chalupách z důvodu
přetrvávajících vad a nedodělků a zbývající částka není promítnuta ve
schváleném rozpočtu na rok 2016. Rozpočtové opatření schváleno.
Dodatek č. 2 ke smlouvě 12RRD03-0016 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na digitalizaci územního plánu, který
prodlužuje dobu závěrečného vyúčtování dotace do 31. 12. 2016.
Schváleno.
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu od obce Vlkov - příspěvek
obce na provoz základní a mateřské školy.

Zastupitelstvo obce – 2. února 2016


Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Zastupitelé schválili
předložené smlouvy o poskytnutí dotace pro Myslivecké sdružení
Paseky, TJ Rasošky-Josefov, ZO zahrádkářů v Rasoškách, Sbor

dobrovolných hasičů v Rasoškách, Jaromíra Tázlera a Malou kopanouMartin Rund.
 Nařízení obce - zákaz podomního prodeje. Na žádost obyvatel bylo
zastupitelům předloženo Nařízení č.1/2016 o zákazu podomního
prodeje v obci Rasošky. Po domluvených úpravách znění bylo
schváleno.
 Heraldický znak obce Rasošky. U veřejné prezentace heraldického
znaku pro občané Rasošek asistovali Ing. Pavel Pouznar, Vladimír
Fišar a Miloš Exnar. Přišlo 19 občanů, nejvíce hlasů dostal návrh
číslo 3. Starosta obce zhodnotil, že občané byli dostatečně
informováni, ale hlavní rozhodnutí je na zastupitelích a dal o návrhu
číslo tři hlasovat - schváleno.
 Chodníky v Lumerách. Ing. Eva Slezáková vypracovala návrh
zadání k podání nabídky a podmínky výběrového řízení č. 16001 na
zhotovení projektové dokumentace na chodníky v Lumerách. Byla
navržena hodnotící komise a její náhradníci, viz usnesení schváleno.
 Smlouva OSA. Jedná se o licenční poplatek za užití hudebních děl
prostřednictvím místního rozhlasu - smlouva schválena.
 Starosta obce informoval, že k 31. 12. 2015 bylo v Rasoškách
evidováno 684 obyvatel, z toho 67 na Dolním Plese a 617 v
Rasoškách. Věkový průměr obyvatel je 38,3 let.
Zastupitelstvo obce – 1. března 2016
 Ing. Monika Zmítková ředitelka ZŠ a MŠ Rasošky požádala o
schválení hospodářského výsledku za rok 2015. Dále také
informovala zastupitelstvo, že chce požádat o dotaci na
environmentální výchovu - přístřešek na školní zahradu a k tomu
potřebuje souhlas obce. Zastupitelstvo žádost o dotaci schválilo.
Dále Ing. Monika Zmítková informovala zastupitele o tom, že přijali
17 žáků do první třídy a aby nemusela odmítat zájemce o školu,
školku, bude žádat Královéhradecký kraj o navýšení kapacit tříd
školy a školky.
 Základní organizace zahrádkářů v Rasoškách požádala o souhlas
vlastníka s umístěním sídla pobočného spolku na adrese obecního
úřadu v Rasoškách č.p. 50 - schváleno.
 Výběrové řízení na výběr projektanta na chodníky v Lumerách zastupitelstvo obce pověřilo starostu obstarat tři nabídky projektantů









na cenu a termín zhotovení projektové dokumentace na chodníky v
Lumerách. Vnitřní směrnice obce to dovoluje - schváleno.
Projektová dokumentace „Obrubníky + odvodnění MK v Chalupách.
Rozpočet dle vypracované projektové dokumentace je na přibližně 3
mil. korun. Starosta obce zajistil vypracování výzvy k podání
nabídky a předložil ji zastupitelům. Zastupitelstvo znění výzvy
schválilo, osloveny budou tři firmy. Otvírání obálek bude 24.břena v
17:05 hod. Byla sestavena hodnotící komise a její náhradníci, viz
usnesení - schváleno.
Česká pošta. Obecní úřad obdržel dopis od České pošty se sdělením,
že vyjádření z minulého zastupitelstva obce berou na vědomí a že
vypisují svůj záměr postoupit provozování poštovních služeb
prostřednictvím inzerátu, pokud se jim nikdo nepřihlásí, vyhlásí
výběrové řízení.
Změna č. 4 územního plánu. Místostarosta Miloš Exnar informoval
přítomné, že MÚ Jaroměř vyhlásil veřejné projednání změny
územního plánu na 24. března a po té by už mělo dojít k uzavření
změny číslo 4 územního plánu.
Schválena oprava mostku v uličce naproti obecnímu úřadu.

Vítání občánků v roce 2015
Naše obec v roce 2015 přivítala mezi své občany čtyři holčičky a tři
chlapečky.

V roce 2015 nás navždy opustili
Kuncová Zdeňka

Peisker Richard

Lukášek Václav

Rejchrt Václav

Mayerová Věra

Slezák Jiří

Nejmanová Marie

Škaldová Jana

Pechanzová Marie

Obecní úřad Rasošky:
Životní jubileum v období ledna až března 2016 oslavili:
Pavelka Miloslav

60 let Majerová Zdeňka

70 let

Smitka Josef

60 let Špryňarová Ivanka

70 let

Fišarová Júlia

65 let Ševčíková Evička

75 let

Haková Zuzana

70 let Špryňar Miroslav

75 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

 Děkuje rodině Berkovcových, Krystových a Slavíčkových za
tříkrálovou sbírku. V naší obci se vybrala částka 14.831Kč.
 Děkuje firmě BEAS a.s. za sponzorský dar.
 Děkuje nájemci Sport klubu v Rasoškách za uspořádání dětského
karnevalu.
 Upozorňuje na sběr nebezpečného odpadu, který se bude konat 9. 4.
2016 od 9:10 do 10:00 hodin u obecního úřadu
 Upozorňuje: vybírají se poplatky ze psů – nejdéle do konce dubna!
 Informuje o zákazu pochůzkového a podomního prodeje v obci
Rasošky, na který upozorňují cedule na dopravních značkách v obci.
 Připravuje spolupráci s mysliveckým sdružením Rasošky za účelem
obnovy zeleně na „Jíláku“.
 Upozorňuje na zákaz volně pobíhajících psů po obci – zejména
tak na dětském hřišti. Dále důrazně žádá všechny občany o uklízení

exkrementů po jejich psech!

formulářů jsme bez problému zvládli a vše v řádném termínu odevzdali
na OSH Náchod.

ZŠ a MŠ Rasošky
Všichni strávníci základní školy, mateřské školy a jistě i ostatní strávníci,
by rádi poděkovali Obecnímu úřadu v Rasoškách za nákup přístroje
konvektomat do naší školní jídelny. Tento přístroj přispívá ke zdravému
vaření. Spotřebovává minimum oleje, příprava jídla se děje při nižších
teplotách, při zachování výživových hodnot potravin. Spoří čas
personálu, ale hlavně spotřebovanou energii na vaření. Dokáže
připravovat více podobných druhů potravin současně a také dochází k
menší ztrátovosti hmotnosti těchto potravin, například hovězího masa.
Personál školní jídelny byl také v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců
naší organizace proškolen profesionálním kuchařem, který vařil s našimi
kuchařkami a předal jim řadu svých praktických zkušeností s tímto
přístrojem.
Na obou zařízeních proběhl maškarní bál a karnevalový barevný týden.
Na jaře nás čeká: soutěž o nejlepšího degustátora, návštěva kouzelníka,
jarní výstava, návštěva knihovny k příležitosti Měsíce knihy, vítání jara,
divadelní představení, pokračování projektu Příroda kolem nás a Den
Země. Konec dubna opět věnujeme společným Čarodějnicím.
Zápis dětí do Mateřské školy v Rasoškách se uskuteční
ve čtvrtek 28. 4. 2016 mezi 16. – 18. hodinou.
Mgr. Dana Štěpánová, učitelka

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V úvodu nám dovolte vrátit se krátce do loňského roku.
prosince 2015 jsme uspořádali povánoční setkání členů
Abychom se po svátcích trochu protáhli a zasportovali si,
setkání v Jaroměři na bowlingu, který si přišlo zahrát 25
dětí.

V pondělí 28.
našeho sboru.
konalo se toto
dospělých a 7

V lednu nás tradičně čekalo trochu toho papírování o činnosti a členské
základně. Tuto nepopulární činnost v podobě vyplňování dotazníků a

V sobotu dopoledne 16. ledna 2016 jsme odstrojili vánoční strom. Večer
téhož dne se konala výroční valná hromada SDH Rasošky. Po roční
pauze jsme se vrátili na domácí půdu do Sport klubu v Rasoškách za
obecním úřadem. O proti Hospodě U Legionáře ve Vlkově, kde jsme se
na poslední chvíli nedočkali dostatečné ochoty valnou hromadu
uspořádat, jsme se museli vejít do menších prostor. Díky vstřícnému
přístupu a ochotě obsluhy Sport klubu v Rasoškách, jsme se bez
problému vešli a celou akci ke spokojenosti všech zvládli. Děkujeme.
V druhé polovině ledna byl do hasičské zbrojnice namontován
zabezpečovací systém, který nejen slouží ke zvýšené ochraně zbrojnice,
ale umožňuje v případě potřeby i rychlejší vyhlášení poplachu.
V sobotu 27. února 2016 se naši zástupci zúčastnili Okrskové výroční
valné hromady v Jasenné.
Jaro už je snad za dveřmi. Doufáme, že nám počasí dovolí co nejdříve
zahájit pravidelné tréninky v požárním útoku, abychom byli dobře
připraveni na soutěže. Nečeká nás vůbec nic lehkého. Navázat na velice
úspěšný loňský rok nebude opravdu jednoduché. Držte nám palce, ať se
nám daří.
I v letošním roce se budeme aktivně podílet na kulturních i pracovních
akcích v naší obci. Omlouváme se, ale bohužel v době psaní tohoto
článku do březnového zpravodaje, Vás nejsme schopni informovat
konkrétněji. Určitě na jaře plánujeme čištění Zezule, sběr starého železa,
nebo velikonoční náves. Nebudeme ani chybět při požárním dohledu při
pálení čarodějnic či při aktivní účasti na dětském dni. První polovinu
roku bychom rádi zakončili pořádáním soutěže v požárním sportu doma
v Rasoškách. Podrobnější informace k jednotlivým akcím, včetně
termínů, budou zveřejňovány obvyklým způsobem.
za SDH Rasošky Petr Voslař

TJ Rasošky
Novinky v rasošském fotbale před zahájením jarní sezóny.
Nejzásadnější věcí, která se stala v našem klubu v období zimní
přestávky, je změna názvu klubu z TJ Rasošky - Josefov na TJ Rasošky,
z.s. Pod tímto názvem budeme od nové fotbalové sezóny vystupovat ve
všech soutěžích. Co se týká fotbalových záležitostí, tak jsme k tréninku
využívali převážně tělocvičnu ve Vlkově a doufáme, že se tyto
tréninkové jednotky projeví zlepšenými výkony v nadcházející části
soutěží. Obecnímu zastupitelstvu bychom rádi poděkovali za výraznou
finanční podporu, bez které bychom nemohli jinak smysluplně fungovat.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na domácí zápasy našich týmů. V
kategorii mladší přípravky to budou turnaje pro opravdové fotbalové
fajnšmekry, kdy se po našem trávníku budou prohánět nejtalentovanější
děti z našeho kraje. Zejména turnaj 23. dubna by si neměl nechat ujít
žádný fotbalový fanoušek, neboť přijede tým FC Hradec Králové "A" a
také velmi kvalitní tým Dobrušky a Opočna. Kompletní rozpis našich
utkání naleznete na facebookové stránce TJ Rasošky. Rádi se s Vámi na
hřišti setkáme při všech fotbalových i mimofotbalových akcích.
Mladší přípravka:
Sobota 23. 4. 2016 09:00 Rasošky - Dobruška/Opočno
Sobota 23. 4. 2016 10:40 Rasošky - FC HK A
Sobota 30. 4. 2016 09:00 Rasošky - FC HK B
Sobota 30. 4. 2016 10:40 Rasošky - Javorka/Miletín
Sobota 14. 5. 2016 09:00 Rasošky - SK Jičín
Sobota 14. 5. 2016 10:40 Rasošky - TJ Jiskra Hořice
Mladší žáci:
Neděle 15. 5. 2016 09:00 Rasošky - TJ Červený Kostelec
Neděle 15. 5. 2016 10:00 Rasošky - Úpice/Rtyně
Neděle 15. 5. 2016 11:00 Rasošky - SK Rozkoš

Starší žáci:
Neděle 17. 4. 2016 13:00 Rasošky - Třebeš B
Sobota 30. 4. 2016 14:30 Rasošky - Nepolisy
Sobota 21. 5. 2016 14:30 Rasošky - Cerekvice/Dohalice
Neděle 5. 6. 2016 14:30 Rasošky - Ohnišťany/Myštěves
Dorost
Sobota 26. 3. 2016 15:00 Rasošky - TJ Loko Borohrádek
Sobota 30. 4. 2016 17:00 Rasošky - FK FC České Meziříčí
Sobota 7. 5. 2016 17:00 Rasošky - TJ Slavoj Předměřice n. L.
Sobota 21. 5. 2016 17:00 Rasošky - TJ Rudník
Neděle 5. 6. 2016 17:00 Rasošky - SK Čechie Hlušice
Neděle 12. 6. 2016 14:30 Rasošky - Bílá Třemešná
Muži
Neděle 29. 5. 2016 17:00 Rasošky - Lhota p. L.
Neděle 12. 6. 2016 17:00 Rasošky - Jeníkovice
Za TJ Rasošky, z. s. Jan Rezek, sekretář

Myslivecké sdružení Paseky Rasošky z.s.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností a
změnami, které u nás nastaly. V loňském roce jsme museli učinit zadost
novému Občanskému zákoníku a přejít ze „sdružení“ na „spolek“, a to i
v názvu. Abychom splnili zákonnou povinnost, dali jsme si za současný
název dvě písmena „z.s.“-zákonný spolek a zaregistrovali se v rejstříku
na KS v Hradci Králové. Nyní se tedy jmenujeme Myslivecké sdružení
Paseky Rasošky z.s., ev.. č.1, (číslo naší chaty v Šutrách)
Jestliže náš spolek měl na začátku roku 26 řádných členů a dva členy
čestné, tak zde došlo rovněž ke změnám. Na jaře loňského odešel z
našich řad náš nejstarší člen Václav Rejchrt (86) z Dolního Plesu a nyní v

lednu zemřel Stanislav KULHÁNEK (72) z Rasošek. Takže naše členská
základna nyní činí pouze 24 řádných členů a tři čestné členy.
Náš myslivecký spolek provádí myslivost na pronajaté honitbě
Honebního společenstva (dále jen HS) Rasošky. Před deseti lety byla
zákonem zrušena honitba LČR a docházelo pak k rozdělení lesa k
přilehlým honitbám-Jasenná, Smržov. HS Rasošky se od té doby snažilo,
aby část lesa přiléhající k pozemkům Rasošek a Nový ples, byla
přičleněna k HS Rasošky. Po deseti letech sporů byla část lesa o rozloze
150 ha k HS Rasošky přičleněna. Rozhodnutí KÚ Hradec Králové je
však napadeno žalobou ke Krajskému soud H.K.-tak uvidíme.
Práce a výsledky práce našeho spolku se postupně mění. Po sedmnácti
letech neděláme Myslivecký ples, který se konal vždy v Besedě v
Josefově, tudíž se nám snížil příjem do naši pokladny a na druhé straně
však zase stouply náklady spojené s pronájmem mysliveckých políček a
lesa. Díky příspěvkům obcí Vlkov, Rasošky, Nový Ples i KÚ Hradec
Králové můžeme si i nadále dovolit vypouštět koroptev polní a
odchovávat bažanty. Rovněž velký podíl na této činnosti má ZD
Rasošky, které nám přenechává krmení a spolupracujeme s námi při i
umístění plodin na polích a mysliveckých zařízení tak, abychom mohli
co nejlépe chovat a chránit zvěř a chránit vypěstované produkty ZD.
Poděkování patří současnému předsedovi našeho spolku, SHR Ing.
Vladimíru Rejchrtovi, který nejenže nám pomáhá se zajišťováním
krmení pro zvěř, ale také s obděláváním zvěřních políček, ale také sám se
svoji rodinou odchovává doma drobnou zvěř, kterou vrací do přírody. Z
důvodu maximálně šetřit divokou populaci zvěře již několik let nelovíme
zajíce polního a v letošním roce jsme na téměř na celé honitbě nelovili
ani divoké bažanty. Hlavním našim zájmem a cílem je zachování drobné
zvěře, zajíce, bažanta a dnes ohroženého druhu, koroptve polní v přírodě.
Přesto se musíme věnovat i lovu, a to zejména z důvodu udržení stavů
některých druhů zvěře, kterým se zde v současné době daří lépe než zvěři
drobné. Jedná se o zvěř srnčí, černou a pak o tlumení zvířat škodlivých
myslivosti, zejména liškám. V loňském roce jsme nakoupili a vypustili
50 ks koroptví, dále cca 200 ks bažantů, z toho bylo 100 bažantích slepic,
uloveno bylo 73 odchovaných kohoutů, 3 divočáci, 63 kachen, 30 ks

srnčí zvěře bylo uloveno a 12 bylo poraženo auty, a to jsou jenom ty co
lidé nahlásí. Dále bylo uloveno 19 lišek, 4 kuny, 1 tchoř a 1 psík
mývalovitý.
Vážení občané, to bylo ve zkratce asi to nejdůležitější z naší činnosti v
uplynulém roce, závěr mi dovolte popřát nám všem hodně zdraví a
spokojenosti v roce 2016.
Jaromír Baše

ZO zahrádkářů Rasošky
Dne 19. 3. 2016 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila
výroční schůze ZO Zahrádkářů z Rasošek.
Po zahájení a uvítání členů i hostů vystoupily děti z místní mateřské
školy pod vedením pí. Učitelky Daniely Divišové. Následovalo čtení
zpráv z činnosti v roce 2015 a kontroly hospodaření spolku.
V současnosti mají 36 členů, ale rádi mezi sebe přijmou další. Na rok
2016 si zahrádkáři naplánovali v srpnu společný výlet a na podzim
uskuteční buď podzimní, nebo vánoční výstavu.
Kučerová Marie

Proběhlé akce v naší obci
VÝLET DO VINNÉHO SKLÍPKU
V sobotu dne 19. 3. 2016 uspořádal obecní úřad v Rasoškách výlet do
vinného sklípku v Hustopečích spojený s prohlídkou Habánských sklepů.
Této akce se zúčastnilo 35 lidí. Naší první a to neplánovanou zastávkou
byla návštěva vinařství u Kapličky, kde jsme si prohlédli okolí a těm,
kterým se chtělo šlapat do schodů, vystoupali na místní rozhlednu s
krásným výhledem na Pálavské vrchy. Po krátké procházce nám trochu
vyhládlo, a tak jsme se přesunuli do Velkých Bílovic na oběd. Řádně
posilněni se už všichni těšili na prohlídku a degustaci v nedalekém

vinařství. Habánské sklepy byly založeny již v roce 1614 a se svojí
produkcí přes 4 miliony lahví jsou v popředí produkce v České republice.
Degustace šesti vzorků vína nám velmi chutnala a po prohlídce si každý
rád nějakou tu láhev zakoupil domů. Naší hlavní akcí byla návštěva
vinného sklípku Herbenka v Hustopečích. Po našem příjezdu jsme se
ubytovali a v 18 hodin začal program ve sklípku, kde na nás čekala
degustace s popisem odrůd vín. Po koštu nás čekala vydatná večeře o
více chodech a naši dobrou náladu ještě podpořil pan harmonikář. Tento
výlet se celkově vydařil a v případě zájmu budeme akci opakovat i v
příštím roce.

 2. dubna 2016 od 9:00 hodin – Slavnostní zahájení turistické
sezony 2016 v pevnostním městě Josefov (Bastion I)
 10. dubna 2016 tradiční Jaroměřský kros
 Pálení čarodějnic 30. dubna 2016 na jaroměřském trojúhelníku u
stadionu.

Velikonoce jsou svátky jara, plné vůni, barev a dobré
nálady. Přejeme krásné dny plné sluníčka a dobré
nálady!

BOWLINGOVÝ TURNAJ
Letošní první bowlingový turnaj se uskuteční v sobotu 23. dubna 2016
od 19 hodin na drahách v Jaroměři. Obvyklé přihlašování bude probíhat
v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu do 17. dubna 2016.
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Pouťová taneční zábava se z důvodu nejistého počasí uskuteční v sobotu
25. června 2016 od 18 hodin v prostorách u Obecního úřadu. K poslechu
a tanci bude hrát živá hudba. Podrobnosti vám sdělíme obvyklým
způsobem. Na tyto akce jste srdečně zváni 
Za kulturní výbor Vladimír Fišar

Plánované akce v naší obci a okolí





Velikonoční náves 27. března 2016 v 13:30 hod
Pálení čarodějnic v Rasoškách
Dětský den na fotbalovém hřišti v Rasoškách
Bližší informace o akcích v obci budou vždy v dostatečném
předstihu zveřejněny na plakátech v obci.
 28. března 2016 – Velikonoční josefovský jarmark Bastion I od
9:30 hodin.
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