Číslo 1/2019, březen 2019

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 8. ledna 2019
 Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s
firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. Smlouva pojednává o
vybudování plynovodu v nové ulici za školou – schváleno.
 Plán kontrol – Ing. Věra Voslařová přečetla návrh plánu kontrol
finančním výborem. Budou provedeny dvě kontroly na obecním
úřadě a dvě kontroly ve škole. Schváleno. Ing. Bc. Luboš Rejl přečetl
návrh plánu kontrol kontrolním výborem. Budou provedeny dvě
kontroly na obecním úřadě a dvě kontroly ve škole - schváleno.
 Volba stavebního výboru. Starosta obce se zeptal Ing. Martiny
Krystové, zda je ochotna vést stavební výbor a po jejím souhlasu dal
hlasovat o zřízení stavebního výboru s počtem členů – 5. Schváleno.
Jako předsedkyně stavebního výboru byla schválena Ing. Martina
Krystová. Jako členy stavebního výboru byli zvoleni: Ing. Stanislav
Čermák, Bc. Václav Rejchrt, Ing. Hana Hřivnová a Vladimír Fišar schváleno.
 Osvětlení hřiště s umělým povrchem. Z diskuze vyplynul návrh na
usnesení: Starosta obce osloví projektanty a na příštím zasedání
předloží cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na
osvětlení hřiště s umělým povrchem - schváleno.

plán bude k nahlédnutí na webových stránkách obce. Po ukončené
diskuzi byl strategický plán obce i s navrženými opravami schválen.
 Schválení podání žádosti o dotaci. Starosta obce požádal zastupitele
schválení záměru podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o
dotaci na rekonstrukci budovy obecního úřadu –schváleno.
Zastupitelstvo obce – 5. března 2019
 Schválení smluv o poskytnutí dotací organizacím. Starosta obce
ke každé smlouvě přečetl podmínky poskytnutí dotace, tj.
spoluúčast na akcích pořádaných obcí, a dal o smlouvě hlasovat.
Schváleny byly smlouvy č. 1 MS Paseky Rasošky, č.2 TJ
Rasošky, č. 3 Jaromír Tázler, č. 4 SDH Rasošky a č. 5 Martin
Rund-malá kopaná.
 Schválení žádostí o změnu územního plánu. V převážné většině se
jednalo o změnu ze zahrady na stavební pozemek. Přílohou
rozhodování byly žádosti jednotlivých žadatelů. Po krátké diskuzi
dal starosta hlasovat o žádosti číslo 5, kde obec změnu územního
plánu nedoporučuje. Žadatel byl o tomto rozhodnutí informován.
U žádostí č. 1 až 4 a č. 6 až 22 obec změnu doporučuje.
Schváleno.
 Výběr hodnotící komise k výběrovému řízení na zhotovení
chodníku ve školní ulici. Ing. Martina Krystová navrhla
jmenování do komise Ing. Hany Hřivnové, Ing. Martiny Krystové
a Vladimíra Fišara, náhradníky Ing. Stanislava Čermáka, Bc.
Václava Rejchrta a Ing. Pavla Pouznara - schváleno.
 Schválení rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky. Škola požádala o
schválení rozdělení hospodářského výsledku a to 12,00 Kč do
fondu odměn, 1278,20 Kč do rezervního fondu - schváleno.

Zastupitelstvo obce – 5. února 2019
 Strategický plán obce je jednou z podmínek žádosti o dotaci na
opravu budovy obecního úřadu. Obsahuje co obec má, jaké činnosti
se v obci konají a co obec plánuje výhledově vybudovat. Strategický

Vítání občánků v roce 2018
V roce 2018 naše obec přivítala 8 dětí - 4 děvčata a 4 chlapce.

Životní jubileum v období ledna až března 2019 oslavili:
Hak Miroslav

70 let

Majer Josef

75 let

Souček Zdeněk

70 let

Peiskerová Ivanka

75 let

Kulhánek Miroslav 85 let

Celkem
Muži
Počet
279

Dospělí
Ženy
Věk Počet
44,4
282

Děti
Věk
45,59

Chlapci
Počet
64

Věk
7,31

Dívky
Počet
62

Věk
9,13

Celkem
Počet Věk
687
38,1

Obecní úřad Rasošky:

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!
Děkuje:

V roce 2018 nás navždy opustili
Kábrtová Alena
Netáhlík Jiří

 firmě BEAS SOLAR, s. r. o. za finanční sponzorský dar.
 rodinám Pilařové Petry, Kulhavé Ivany a Tázlerové Moniky za
Tříkrálovou sbírku, ve které bylo vybráno 14. 876 Kč.

71 let
50 let

Řehák Vladimír

Informuje:

81 let

Věková struktura obce Rasošky roku 2018
Dolní Ples
Muži
Počet
29

Dospělí
Děti
Ženy
Chlapci
Dívky
Věk Počet Věk
Počet Věk Počet Věk
42,35
27
43,36
9
6,67
4
10,32

Celkem
Počet
Věk
69
36,23

Rasošky
Muži
Počet
250

Dospělí
Ženy
Věk
Počet
46,44
255

Žádá:
Děti

Věk
47,8

Chlapci
Počet
55

 Poplatky za psy – poplatky se vybírají do konce dubna na OÚ.
Poplatek za jednoho psa staršího 3 měsíce je 60 Kč, za každého
druhého psa je to 120 Kč. Úhrada je možná prostřednictvím
převodu na účet 6624551/0100, variabilním symbolem je číslo
popisné.
 V ulici Ve vsi byla přidána sběrná nádoba na kovy – u
kontejnerového stání.
 Nové autobusové spojení do Hradce Králové – nově autobus
odjíždí z Rasošek i v 8:02 hodin.

Věk
7,93

Dívky
Počet
58

Věk
7,92

Celkem
Počet
Věk
618
39,96

 Důrazně žádá občany, kteří parkují svá osobní vozidla na obecní
zelení, aby urovnali terén po zimním parkování aut.
 Obyvatele, aby používali kontejnerové nádoby dle označení. Do
kontejnerů neodkládali komunální odpad a nepatřičné předměty
(např. elektronika – svozová firma tento odpad nevyveze).
 Občany, aby více využívali kontejnery na plasty u technického
dvora za bytovkami.

 Obyvatele, aby si ostříhali větve a keře ze soukromých pozemků
tak, aby nezasahovaly na obecní pozemky – chodníky.

ČOV
Vážení spoluobčané,

Autobusová zastávka Rasošky
Vážení spoluobčané,
vzhledem k dlouhodobě nevyřešeným problémům ohledně autobusové
zastávky, zastupitelstvo obce zvažuje možnost přemístění autobusové
zastávky do prostoru u obchodu s potravinami. Současné umístění
čekárny před horizontem s ohledem na narůstající intenzitu automobilové
dopravy již není bezpečné.
Důvodem této změny jsou:
- majetkově nevyřešené pozemky pod zastávkami
- přechod pro chodce, který se nepodařilo na základě nesouhlasu
majitele sousedícího pozemku zrealizovat.
- bezpečnost přecházejících osob, zejména dětí a starých
spoluobčanů.
- možnost využití situace, kdy kraj projektuje rekonstrukci státní
silnice a stávající zájezdy by bylo možno částečně zrušit a
částečně využít na parkovací stání.
Obec tuto variantu konzultovala s Dopravní policí v Náchodě a
s Krajským úřadem v Hradci Králové. Od obou úřadů obdržela kladná
stanoviska.
Jsme si vědomi, že toto přemístění by částečně zasáhlo do prostoru
dětského hřiště, které by se muselo posunout blíže do středu parčíku.
Zároveň bychom chtěli situace využít k celkové rekonstrukci prostor
parku. Věříme, že tato varianta by ale navždy vyřešila výše uvedené
problémy a zároveň by přispěla ke zkrásnění obce.
Starosta a místostarosta

na základě pozvání starosty obce Vlkova p. Ing. Veverky navštívil
starosta obce p. Rezek Obecní úřad ve Vlkově. Bodem jednání byl další
postup v oblasti kanalizace a čistoty vypouštěných odpadních vod.
Společný projekt pro obě obce byl zahájen v roce 2007 s tím, že umístění
ČOV je na katastru obce Vlkova. Z jednání vyplynulo, že obec Vlkov
chce situaci řešit samostatně. Pro naší obec to znamená začít řešit
vzniklou situaci také samostatně.
V tuto chvíli jsou tři možnosti řešení, a to vybudování vlastní ČOV,
případně kořenovou ČOV, případně napojení na Jaroměřskou ČOV.
Každá z těchto variant je jinak časově i finančně náročná. Napojení na
Jaroměřskou ČOV by pro občany Rasošek znamenalo prodražení o
placení stočného, čemuž není současné zastupitelstvo obce nakloněno.
Obec zažádala v nově zpracovávaném územním plánu o lokalitu
V Lukách u Rasošského náhonu jako budoucí místo pro vlastní ČOV.
Jakou variantu obec zvolí, je předmětem dalších jednání, názorů a
různých doporučení.
Tímto bychom Vás rádi upozornili na Vaší povinnost o péči vlastních
ČOV, septiků a žump. Vypouštěné odpadní vody jsou podrobovány
měsíční kontrole a v případě nedodržení předepsaných limitů hrozí obci
finanční postihy ze strany odboru životního prostředí.
Děkujeme
Starosta a místostarosta

ZŠ s MŠ Rasošky
Zápis dětí do MŠ se koná 7. 5. 2019 mezi 16.00 – 17:30 hodinou
v budově mateřské školy. Žádost o přijetí do MŠ si můžete vyzvednout
předem 8. 4. – 26. 4. 2019 vždy mezi 7:00 – 15:30 hod. K zápisu s sebou

přineste občanský průkaz rodičů, rodný list dítěte a cizinci opět Povolení
k pobytu v ČR a cestovní pas dítěte.
Zápis žáků do ZŠ se koná 2. 4. 2019 mezi 15.00 – 17.30 hodinou
v budově základní školy. S sebou přineste občanský průkaz rodičů, rodný
list dítěte. Cizinci přinesou Povolení k pobytu v ČR a cestovní pas dítěte.
I na Vaše děti se těší učitelky ZŠ.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

sportu, odborného profesního vzdělávání, dále i trochu pracovní a
kulturně-společenské činnosti. Na jaře čištění Zezule, sběr starého železa
a organizovaní velikonoční návsi. Následně požární dohled při pálení
čarodějnic a aktivní spoluúčast na dětském dni. Nesmíme zapomenout
ani na údržbu hasičské techniky a zbrojnice, které každoročně věnujeme
nemalé množství odpracovaných hodin.
Podrobnější informace k jednotlivým akcím, včetně termínů, budou
zveřejňovány obvyklým způsobem.

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Na přelomu jednotlivých kalendářních roků se tradičně konají výroční
valné hromady jednotlivých sborů dobrovolných hasičů. V rámci okrsku
Jasenná se zástupci našeho sboru zúčastnili v sobotu 15. prosince 2018
výroční valné hromady SDH Vlkov ve Vlkově a v sobotu 5. ledna 2019
výroční valné hromady SDH Jasenná v Jasenné.
V sobotu 12. ledna 2019 jsme odstrojili vánoční strom. Večer téhož dne
jsme uspořádali výroční valnou hromadu SDH Rasošky ve Sport klubu v
Rasoškách. Děkujeme za účast členům našeho sboru, ale i zástupcům
okresního sdružení hasičů a hostům z ostatních dobrovolných sborů v
okrsku.

za SDH Rasošky Petr Voslař

Sportík Rasošky pro děti od 8 do 15 let
DDM Klíč ve spolupráci s Obecním úřadem a Kulturním výborem v
Rasoškách otevírá dne 2. 5. 2019 sportovní kroužek pro děti od 8 do 15
let.

V sobotu 23. února 2019 jsme se zúčastnili Okrskové výroční valné
hromady v Jasenné.

Kroužek bude probíhat na sportovním hříšti v Rasoškách v liché týdny v
úterý a v sudé týdny ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin. Zahoďte tablety
i mobily a přijďte si zahrát fotbal, basketbal, vybíjenou, florbal,
přehazovanou, softbal. Naučíte se pravidla většiny míčových sportů a
základní herní dovednosti. Ale hlavně najdete nové kamarády a skvělou
zábavu.

Tři členové našeho sboru si, od nového roku v rámci tří jednodenních
školení a závěrečného přezkoušení, zvyšují odbornou způsobilost na
„hasiče 3. stupně“. Tato školení probíhají rovněž v Jasenné.

Přihlásit se můžete na obecním úřadě v Rasoškách v úředních hodinách
do 30. 4. 2019. Zápisné na období od května do konce června je 150 Kč.
Kroužek bude pokračovat i v dalším školním roce od září.

Po novém roce jsme v řádném termínu odevzdali na OSH Náchod
potřebné dokumenty o činnosti a členské základně včetně příspěvků.

Těšíme se na Vás

A co nás čeká v první polovině letošního roku? Kromě sportovních
aktivit, v rámci pravidelných tréninků a účastí na soutěžích v požárním

DDM Klíč,
obecní úřad Rasošky,
Kulturní výbor v Rasoškách

ZO zahrádkářů Rasošky
26. 10. – 27. 10. 2018 jsme uspořádali výstavu ovoce, zeleniny a
šikovných rukou. Na výstavě se podíleli členové jak svými výpěstky, tak
i výrobky, které šikovné ruce dovedou vytvořit. Podpořilo nás i
zemědělské družstvo Dolany prezentací jablek a hrušek. Nedílnou
součástí byly ukázky, co dovedou děti MŠ a ZŠ Rasošky. Výstavu
navštívilo 55 občanů.
6. 12. 2018 jsme navštívili Nové Město nad Metují na tradičních
vánočních trzích. Zájezdu se zúčastnilo 30 členů. Večer jsme zakončili
společnou večeří.
Kuntová Marta

Myslivecké sdružení Paseky Rasošky z. s.
Vážení občané,
dovolte mi, abych letošní příspěvek bych pojal trochu jinak, protože v
činnosti našeho spolku se oproti loňskému roku mnoho nezměnilo.
Stručně řečeno, zvěře stále ubývá, i když naše snaha o její záchranu
stoupá a s ní i vynaložené náklady. Drobnou divokou zvěř (bažantí a
zaječí) nelovíme a hony omezujeme na minimum. Jednou zde snad budu
moci napsat, že se stavy výrazně zlepšily, dnes to však napsat bohužel
nemohu!
Proto jsem se rozhodl, že Vám zase napíši něco ze staré kroniky
našeho spolku, kterou tehdy vedl pan Josef Klesal. Z kroniky jsem pro
Vás vybral tento článek, cituji:
„Pověst o samotě v Lukách“
Bylo to v době, kdy se stavěla pevnost v Josefově. Císař Josef II,
se tehdá vracel kočárem z prohlídky stavby pevnosti přes obec Semonice
na Hradec Králové. V Semonicích naskytla se jim zvláštní příhoda. Na
jabloni vedle silnice viděl obrovský roj včel a hrozivě bzučel. Císař

poručil zastavit a ze silnice se zájmem včely pozoroval. V tom přispěchal
udýchaný děda se žebříkem a roj do rojáku jal se sbírati. Pro císaře to
byla vzácná podívaná. Když děda měl roj v rojáku, císař se vyptával jak
se včely pěstují, jaký je od nich užitek. Děda vzal císaře s sebou na
zahradu a tam císaři o nich zevrubně informoval a podaroval jej
hliněným krajáčem zlatého medu. Když skončil své vyprávění, toužebně
pronesl:“ Kdybych si tak mohl postavit baráček tam za řekou v Lukách,
kde je plno medného kvítí, přenesl bych tam svoje včely.“ a ukázal
směrem k Rasoškám.
Císař se usmál a řekl:“Tvoje přání se vyplní!! Rozmlouval chvilku
se svým pobočníkem a pak se s dědou rozloučil a odejel. V krátkém čase
přijely panské povozy a přivezly kámen a dříví na stavbu baráčku pro
dědu včelaře tam, kde dnes stojí samota v Lukách.
Podle vyprávění starousedlíků z Dolního Plesu pro paměť zapsal
J. Klesal
Poznámka: Starý včelař byl dle vyprávění sedláka Jákla z Dolního Plesu
děda.
Konec citace.
Myslím si, že je to hezky napsané a pěkně se to čte, že? Po
přečtení nás napadne: pravda, či jen pověst....
Dovolte mi abych Vám jménem všech členů našeho mysliveckého
spolku popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2019, a aby jste
třeba také potkali takového hodného „mocnáře“, jako děda včelař, který
by Vám splnil Vaše tajné přání. Tak zase za rok.
S pozdravem
Jaromír Baše

TJ Rasošky
Fotbalový klub před startem jarní sezóny.
Po pěti měsících opět nastává doba, kdy se naše aktivity budou přesouvat
z vlkovské sokolovny zpět na rasošské fotbalové hřiště. Během zimní
sezony jsme s mládeží absolvovali několik turnajů. Mezi největší

úspěchy patří třetí místo ročníku 2007 na turnaji v Jaroměři a třetí místo
ročníku 2012 na našem domácím předvánočním turnaji ve Vlkově. Ten
jsme se rozhodli uspořádat úplně poprvé a myslím, že to byla akce více
než povedená, všechny děti z turnaje odjížděly spokojené. Kromě našich
dvou týmů se zúčastnila ještě družstva Jaroměře, Provodova, Českého
Meziříčí a Malšovy Lhoty. V tomto roce bychom se hlavně chtěli zaměřit
na zlepšení hrací plochy a bezprostředního okolí, bohužel v tomto ohledu
jsme stále svázáni tím, že významná část našeho hřiště je na církevních
pozemcích. Jestli se nepovede obci tyto pozemky získat, můžeme do
budoucna pouze stagnovat v současném stavu. Pevně věřím, že se
situace, která je již několik let na mrtvém bodě, posune, a za několik let
bude náš klub opravdu výkladní skříní práce s mládeží v obci. Závěrem
bych vás chtěl pozvat na akce, na kterých se podílíme, jako jsou
Čarodějnice a Dětský den, dále na naše domácí utkání. Jejich termíny
budou zveřejněny na našich facebookových stránkách.

Obecní úřad Rasošky všem občanům
přeje veselé velikonoční svátky, bohatou
pomlázku a
barvitě prožité
první jarní dny.

Za TJ Rasošky Jan Rezek

Plánované akce v naší obci a okolí
 30. 3. 2019 Slavnostní otevření pevnostní kovárny a country bál Bastion XII
 13. 4. 2019 připomenutí stého výročí založení Československa –
od 14:00 hodin u č. p. 2 Rasošky
 13. 4. 2019 Ochutnávka vín - v 18:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu
 20.4.2019 Kurz Nordic walking 13:00 hodin u obecního úřadu
 1. – 28. 4. 2019 výstava „130 let divadelního souboru Vrchlický
v Jaroměři“ v městském muzeu v Jaroměři.
 11. 5. 2019 poznávací výlet Macocha, Punkevní jeskyně a
zámek Kunštát
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