Zastupitelstvo obce – 1. března 2022

Číslo 1/2022, březen 2022

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 11. ledna 2022
▪ Záměr o prodeji pozemku parc. č. 1771/45 o výměře 63 m2. Záměr
prodeje je součástí směny pozemku u obecního vodojemu, byl
zveřejněn od 21. 12. 2021 - schváleno. Smlouva o směně pozemku
parc.č.1771/45 ve vlastnictví obce za parc. č. 1771/54 k.ú.Rasošky –
smlouva schválena.
▪ Kupní smlouva pozemku par. č. 1771/53 o výměře 39 m2 se týká
také pozemku u obecního vodojemu. Smluvní cena je 150 Kč za m2 –
smlouva schválena.
▪ Záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 1626/1 za účelem
umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek společnosti
Zásilkovna. Zveřejněn byl od 19.12.2021 – záměr byl schválen.
▪ Smlouva pro umístění Z-Boxu a bezúplatné spolupráci při jeho
provozování se společností Zásilkovna s.r.o. Praha na dobu neurčitou.
Podmínkou pro umístění je vybudovat základovou desku – smlouva
byla schválena.
▪ Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-22020243/VB/01 Rasošky pro p.č. 1592/71 – kabel NN. Jedná se o
pozemek v nové ulici za školou – smlouva schválena.
▪ Žádost ZŠ a MŠ Rasošky o příspěvek 100.000 Kč do IF pro nákup
investic – schváleno.

▪ Smlouvy o poskytnutí dotací pro organizace. Schváleno
zastupitelstvem obce. Organizace budou vyzvány k podpisu smlouvy
a poté jim budou poskytnuty finanční prostředky.
Smlouva č. 1/22 – MS Paseky Rasošky - 20.000 Kč
Smlouva č. 2/22 – TJ Rasošky - 240.000 Kč
Smlouva č. 3/22 – Jaromír Tázler - 5.000 Kč
Smlouva č. 4/22 – SDH Rasošky - 47.000 Kč
Smlouva č. 5/22 – Martin Rund – malá kopaná – 6.000 Kč
Smlouva č. 6/22 – ZO Zahrádkářů – 89.450 Kč
Smlouva č. 7/22 – Satori HK – 25.000 Kč
▪ Zmařená investice se týká původního projektu kanalizace s ČOV ve
Vlkově. Starosta obce vysvětlil, že se jedná o uvedení této akce do
souladu s legislativou z hlediska účetního – schváleno.

Životní jubileum v období ledna až března 2022 oslavili:

Hynková Jarmila

70 let

Kulhánková Hana 70 let

Prokešová Eva

70 let

Slezáková Věra

70 let

Ciriaková Terézia

75 let

Exnar Miloš

75 let

Kopsa Josef

75 let

Řeháková Irena

80 let

Jórová Božena

85 let

Holínský Věněk

90 let

Kuchaříková Ludmila

90 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

V roce 2021 nás navždy opustili
Černý Jaroslav

Jandík Karel

Jirásková Zdeňka

Stehnová Jiřinka

Sychrovská Anna
Čest jejich památce

Narozené děti v roce 2021
Faltejsková Evelína

Červa Jakub

Ježková Gabriela

Ďurina Tobiáš

Kroupová Melánie

Holínský Vendelín

Nejmanová Šárka

Holomek Mikuláš

Nováková Natálie

Mrázik Matyas

Rejchrtová Nela

Obecní úřad Rasošky
Děkuje:
• Rodinám Hübnerových, Kulhavých a Drbohlavových za
Tříkrálovou sbírku. V naší obci se vybralo 19. 679 Kč
• Obecní úřad obce Rasošky děkuje paní Marušce Kučerové za
její dlouholetou práci pro obec, přeje pevné zdraví a mnoho
krásných chvil s rodinou. Paní Kučerová 1. 4. 2022 odchází do
důchodu.

Upozorňuje:
• na webových stránkách obce je zveřejněno zakreslení přípojek
kanalizace na parcelní čísla v obci. Osobní nahlédnutí,
případná konzultace, připomínky a změny je možné projednat o
úředních hodinách se starostou a místostarostou obce
nejpozději do 7. dubna 2022.
• poplatky za svoz komunálního odpadu je nutné zaplatit
nejpozději do 31. 3. 2022, tímto dnem končí platnost známek
z roku 2021. Od 1. dubna 2022 nebude bez platné známky svoz
proveden.
• SDH Rasošky prodává (měsíc duben) povolenky na lov ryb ve
vodní nádrži Zezule, více informací u p. Vladimíra Majera.
• V sobotu 2. dubna bude od 9:00 do 10.00 hodin před budovou
obecního úřadu svoz nebezpečného odpadu.
• V sobotu 2. dubna bude od 8:00 do 11:00 hodin přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad za budovou školy.
• Personální změna OÚ – od 1. 2. 2022 na pozici účetní obce
pracuje paní Hana Uždilová z Rasošek.
Žádá:
•
V případě poskytnutí ubytování uprchlíků z Ukrajiny,
uvědomte o tom obecní úřad.

V lednu jsme odstrojili vánoční strom. Dále jsme měli na sobotu 22.
ledna 2022 naplánovanou výroční valnou hromadu SDH Rasošky ve
Sport klubu v Rasoškách. S ohledem na proti pandemická opatření
jsme konání výroční valné hromady přesunuli na sobotu 19. března
2022.

Věková struktura obce Rasošky roku 2021
Dolní Ples
Dospělí
Muži
Počet
27

Věk
44,42

Ženy
Počet
29

Věk
40,27

Děti
Chlapci
Počet
10

Věk
8,81

Dívky
Počet
4

Věk
5,95

Celkem
Počet
70

Věk
35,8

Dívky
Počet
62

Věk
7,61

Celkem
Počet
646

Věk
27,33

Dívky
Počet
66

Věk
4,52

Celkem
Počet
716

Věk
32,53

Rasošky

Dospělí
Muži
Počet
248

Věk
46,24

Ženy
Počet
276

Věk
47,14

Děti
Chlapci
Počet
60

Věk
7,34

Celkem

Dospělí
Muži
Počet
275

Věk
42,19

Ženy
Počet
305

Věk
39,89

Děti
Chlapci
Počet
70

Věk
5,44

Chytání ryb v požární nádrži nepřerušila ani letošní zima. Máme
radost, že i v zimních měsících probíhal úspěšně rybolov na Zezuli. I
na následující období je možné požádat o vystavení povolenek
obvyklým způsobem.
A co nás čeká v první polovině letošního roku? Všichni společně
věříme, že se letos budeme moc vrátit k plnohodnotné hasičské
činnosti jako před pandemií, ke které patří kromě sportovních aktivit,
v rámci pravidelných tréninků a účastí na soutěžích v požárním
sportu, odborného profesního vzdělávání, i pracovní a kulturněspolečenské činnosti. V sobotu 9. dubna 2022 proběhne sběr starého
železa společně s úklidem v okolí Zezule. Dále bychom chtěli
zorganizovat velikonoční náves, vykonávat požární dohled při pálení
čarodějnic a aktivně se spoluúčastnit na dětském dni. Nesmíme
zapomenout ani na údržbu hasičské techniky a zbrojnice.
Podrobnější informace k jednotlivým akcím, včetně termínů, budou
zveřejňovány obvyklým způsobem

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

za SDH Rasošky
Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Základní a Mateřská škola Rasošky vyhlašuje zápisy do svých
organizačních jednotek.
Zápis do 1. třídy základní školy se koná 4. 4. 2022 mezi 14. – 17.
hodinou v budově školy.
Zápis dětí do mateřské školy se koná 3. 5. 2022 mezi 16. – 17:30 v
budově mateřské školy. Žádost o přijetí je ke stažení na webových
stránkách školy nebo k vyzvednutí osobně od 4. 4. 2022 mezi 7. –
15:30 hodin.
Ve školní jídelně došlo k výměně vedoucí stravování. Paní Heleně
Holínské děkujeme za její dlouholetou práci v našem kolektivu a
přejeme jí pevné zdraví. Na její místo nastupuje zastupující vedoucí
stravování slečna Lucie Jirsáková. Došlo také ke změně na pozici
hlavní kuchařky. Paní Lenku Uhlířovou nahradila paní Patricie
Větrovová.
Jelikož si rodiče dětí mateřské školy oblíbili svou facebookovou
skupinu starších dětí, rádi jsme využili tohoto příkladu a i škola
založila svou facebookovou skupinu pod názvem ZŠ Rasošky. Přístup
do této skupiny bude umožněn pouze dospělým, kteří jsou v
nejbližším příbuzenském vztahu k našim aktuálním žákům (rodiče,
prarodiče). Po odchodu ze školy budou ze skupiny odstraněni. Také
mateřská škola rozšířila svou skupinu o mladší děti a nově vystupuje
pod názvem MŠ Rasošky. I tady platí stejná pravidla pro přístup.
Dne 12. 4. 2022 mezi 16. – 18. hodinou se uskuteční v ZŠ a MŠ
Velikonoční dílny. Nejenom rodiče a jejich děti, ale také široká
veřejnost je zvaná.

Během jara a do konce školního roku nás čeká návštěva několika
divadel (Jaroměř, divadlo Drak), oslava Svátku maminek, Den otců,
také pálení čarodějnic, fotografování skupinových foto, projekt
Staročeské Velikonoce v obou zařízeních, školní výlety, spaní
předškoláků ve školce a pasování předškoláků.
Tak si všichni přejeme, ať, v této nelehké době, všechno zvládneme ve
zdraví, s úsměvem na tváři, všichni společně. Vám všem také krásné
jarní dny plné pohody
Za ZŠ a MŠ Rasošky
Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor
Vážení spoluobčané,
zima pomalu ale jistě končí a přichází jaro, na které se každý z nás
těší. Jsme velice rádi, že se vše vrací pozvolna do normálu a my pro
Vás můžeme pořádat akce jak tradiční, tak i nové. První společné
setkání s Vámi proběhlo v sobotu 5. března ve Sport klubu, kde jsme
za zvuku harmoniky oslavili MDŽ. Během příjemného posezení
předal přítomným ženám pan starosta květ karafiátu.
V neděli 13. března proběhl na obecním úřadě pro milovníky
cestování a adrenalinu mezinárodní festival cestovatelských filmů –
Expediční kamera.
I díky rozvolnění můžeme opět uspořádat velmi oblíbený Bowlingový
turnaj v sobotu 26. 3. od 18 hodin v Jaroměři.
V dubnu nebude chybět tradiční pálení čarodějnic.

Dětský den, který je naplánován na sobotu 11. června, bude ve
znamení výcviku tajných agentů a bude pokračovat od 17 hodin
dětskou diskotékou u Sport klubu. Na své si přijdou i dospělí, kteří si
budou moci od 20 hodin zatancovat na hity 80. – 90. let, které pro nás
bude hrát DJ Ferbas.
První zářijový víkend proběhne tradiční Posvícenská zábava se
skupinou Hektor. Odpolední poslech nám svými staropražskými
písněmi zpříjemní skupina Klapeto.
O všech připravovaných akcích budete informováni prostřednictvím
facebooku, letáků a obecního rozhlasu.
Za kulturní výbor Vám přeji pohodové jarní dny.
Markéta Alinová

ZO Zahrádkářů Rasošky
Ohlédnutí
Na začátku března se konala výroční schůze našeho spolku, kde jsme
se mohli ohlédnout za tím, jak se naše úsilí v minulém roce přetavilo
do příjemných akcí a společného setkávání. Od Nového roku ještě
neuplynulo tolik času a my už se mohli společně naučit, jak ostříhat
hrušně a jabloně na praktické přednášce o řezu jádrovin.
Připravujeme
Teď už ale kromě klíčících semínek na našich parapetech,
v pařeništích a ve sklenících vyhlížíme akce, které nás do prázdnin
čekají a na které bych vás ráda pozvala. O zvelebení naší vesnice se

společnými silami můžeme zasadit už 2. dubna při akci Ukliďme
Česko – Ukliďme Rasošky. V 9 hodin se sejdeme u obecního úřadu,
kde budou k dispozici pytle i rukavice. Pracovní bude i konec dubna –
23. dubna v 9 hodin proběhne první letošní brigáda na
zahrádkářském pozemku za kupou na sáňkování.
V polovině května se všichni těšíme na Burzu sazenic, která se loni
velmi vydařila. 14. května od 14 do 18 hodin budeme společně u
Sportklubu směňovat přebytky sazenic, odkopky trvalek, posbíraná
semínka nebo prostě cokoli, čím si můžeme navzájem zpestřit
zahrady. Můžete přijít nejen pro to, co vám schází, ale taky nabídnou,
co vám přebývá, nebo se jen přijít podívat, popovídat si a vyměnit si
recepty na zpracování dobrot, které nám z prozatím drobných
rostlinek vyrostou.
První polovinu roku po zahrádkářsku zakončíme autobusovým
výletem, a to 18. června do čáslavského zahradnictví Hortis a
následně do Kutné hory. Zde bude na výběr buď z prohlídky vinice,
nebo samostatného programu, který se v takto krásném historickém
městě bude tvořit určitě zcela sám. Odjíždět budeme v 9 hodin od
obecního úřadu, vrátíme se v podvečer tamtéž. Pokud byste se k nám
chtěli přidat, neváhejte s přihlášením u mě na telefonu (777 648 200),
autobus už je po výroční schůzi z větší části zaplněn.
Všechny informace samozřejmě standardně dostanete na Facebooku,
webu nebo na nástěnce u Obecního úřadu a také každý první pátek
v měsíci od 18 hodin na schůzi výboru.
Budeme se na Vás těšit a věříme, že se blížící akce povedou alespoň
tak jako ty proběhlé!
Za ZO Rasošky
Kateřina Rejchrtová

Myslivecké sdružení Paseky Rasošky z. s.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem myslivců MS Paseky Rasošky
pozdravil a abych zde v krátkosti nastínil současnou „mysliveckou
situaci“.
Jak jsem již několikrát psal, náš spolek – dříve sdružení, je od roku
1963 spolkem sloučených mysliveckých spolků Rasošky, Vlkov a
Nový Ples. Po sloučení až do roku 1989 byl počet členů stanoven na
30 členů. Toto omezení pak sice neplatilo, ale zájem o myslivost
postupně klesal a členská základna stárla. Dnes ze zakládajících členů
již nikdo nežije. K dnešnímu dni máme již jen 21 řádných členů,
nejmenší počet v historii. Věkový průměr je 57 let. Osm členů je
starších 65 let a jsou „osvobozeni“ od povinných brigád. Jaká je tedy
vyhlídka do budoucnosti? Domnívám se, že po této stránce nebude
moc optimistická, ale třeba se mýlíme…
Co se týče samotné práce a činnosti myslivců, jako všichni i my jsme
byli ovlivněni pandemií. To znamená minimum společných akci a
setkávání po dva roky. Počet honů se omezil, setkání na akcích venku
mimo restaurace a lov zvěře omezen, neboť divoká populace drobné
zvěře (bažant a zajíc) neumožňuje jejich lov. Proto se snažíme o
umělý odchov bažantů, slepice se snažíme vypouštět tak, aby mohly v
přírodě zasednout a vyvézt potomstvo a část bažantích kohoutů –
odchovaných, odlovíme. Z lovu zvěře se zaměřujeme na snížení stavů
zvěře srnčí, což je jediná zvěř, která se zde vyskytuje hojně. Nyní je
nutné regulovat počty nutrií, kterým se v náhonech daří a způsobují
škody na polích. Od letošního roku byl jejich lov povolen státem pro
všechny myslivce, kteří vlastní povolenku k lovu. Jejich lov je však

problematický, neboť jsou opatrné a většinou jsou ve svých norách a
vylézají až v noci.
Kladně mohu hodnotit snahu spolku na úseku oživení populace zajíce
polního, kdy jsme po dobu šesti let nakupovali uměle odchované
zajíce, které jsme vypouštěli do volné přírody (naposledy v roce
2020). Již třetím rokem při jarním sčítání můžeme konstatovat, že
stavy zajíce se zvyšují. Jestli jsme k tomu přispěli i my naší činností,
jsme tomu rádi.
Za myslivce Vám přejeme do této složité doby hlavně zdraví, pohodu
a klid a jestli se něco zlepší, myslím tím v myslivosti, tak Vám zase za
rok napíšeme.
Lovu zdar
Jaromír Baše
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