Číslo 4/2014, prosinec 2014

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 7. říjen 2014
 Kupní smlouva na pozemek č. 367 – schváleno.
 Kupní smlouva na pozemek č. 365 a 366 – schváleno.
 Rozpočtové opatření č. 4 – finanční příspěvek pro Domov sv.
Josefa v Žirči 5. 000Kč – schváleno.
 Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV12-2006251 / 1 na pozemku č. 1592/34 - schváleno.
Zastupitelstvo obce – 6. listopadu 2014


Volba starosty - veřejně. Na funkci starosty navržen pan Oldřich
Rezek - schváleno.



Volba místostarosty - veřejně. Na funkci místostarosty pan Miloš
Exnar - schváleno.
 Zastupitelé odhlasovali počet členů ve finančním a kontrolním
výboru, tj. 5. Předsedkyní finančního výboru byla navržena
paní Bc. Martina Krystová, předsedkyní kontrolního výboru
paní Denisa Součková - schváleno.
 Nově zřízené výbory – kulturní a stavební budou mít 3
členy. Předsedou kulturního výboru byl navržen pan Vladimír
Fišar, předsedkyní stavebního výboru paní ing. Eva Slezáková schváleno.
 Smlouva ČEZ na věcné břemeno-služebnost č. IE-122000484/VB/ Dolní Ples – vrchní vedení NN k pozemku č
1802, 2112/1 a 2123/4 v k. ú. Rasošky - schváleno.

 Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje zařazení správního
území obce Rasošky do územní působnosti Místní akční
skupiny Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020 a souhlasí
s realizací ISÚ MAS Mezi Úpou a Metují na období 20142020 ve svém správním území - schváleno.
 Žádost o pokácení dvou stromů-lip na obecním pozemku
před d omem v Rasoškách ve Vsi – schváleno.
 Žádost o povolení užívat obecní pozemek č. 1592/74 jako
přístupovou cestu k vlastnímu pozemku – schváleno.


Královéhradecký kraj schválil dotaci pro JSDH Rasošky ve
výši 8.400 Kč na odbornou přípravu. Smlouva o dotaci byla
schválena.



Na obecní úřad byla předána žádost o převzetí provozování
bufetu ve Sport Klubu v Rasoškách. Žádost podala paní M. A.
na základě stížností občanů. Zastupitelé se dohodli, že nejprve
vydají anketu o spokojenosti občanů. Již na zasedání sestavili
10 otázek, které by měli místní občané zodpovědět. Po jejím
vyhodnocení se rozhodnou, zda smlouvu o provozování bufetu
ve Sport Klubu vypoví, či ne, výpovědní lhůta činí dva měsíce.

Zastupitelstvo obce – 2. prosince 2014
 Vyhodnocení ankety Sport klubu v Rasoškách. V obci bylo
rozdáno 220 anketních lístků, odevzdáno bylo 80. 21 lístků
bylo vyřazeno z důvodu podezření, že je vyplnil jeden člověkstejná chyba v tisku, stejně vyplněno stejnou tužkou. Pět lístků
bylo vyřazeno pro odpověď – nenavštívil jsem klub. Celkově
anketa vyšla pro nájemce negativně. Hlavními nedostatky bylo
označeno: obsluha venku, nabídka občerstvení a delší, pružná
pracovní doba. Anketu hodnotila 4členná komise, která navrhla
písemně oznámit výsledek ankety nájemci zařízení, aby se mohl
do konce roku vyjádřit, jak celou věc napraví. Potom se
zastupitelstvo rozhodne, jak bude postupovat dál.

 Žádost o dotaci. Královéhradecký Kraj vypsal dotační program
na obnovu venkova, kde je možné žádat o dotaci na opravu a
vybudování chodníků v Chalupách a chodník ve Vsi. Žádost
je nutno odeslat do 12. 12. 2014 - schváleno.

Životní jubileum v období října až prosince 2014
oslavili:
Švorcová Miluška

65 let

Štěpán Václav

70 let

Drobná Milena

65 let

Joneš Miloslav

70 let

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Oldřicha Rezka k
závěrečnému rozpočtovému opatření k 31. 12. 2014 schváleno.

Sofilkaničová Vladislava

65 let

Dvořáková Eva

85 let

Jandík Karel

65 let

Holečková Emilie

90 let

 Přechod pro chodce. Pan starosta informoval o místním šetření
ze dne 7. 11. 2014 za účasti paní B., zástupců stavebního
úřadu z Jaroměře, zástupců obce Rasošky (O. Rezek, M. Exnar,
Bc. Krystová) a dalších občanů obce, kdy se projednávala
námitka obyvatel proti přechodu pro chodce. Výsledkem je, že
se řízení o vybudování přechodu pro chodce přerušuje do 30. 4.
2015, kdy projektant musí dořešit vznesené námitky.

Pilařová Zdenka

70 let

Pouznar Josef

80 let

 Územní plán. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou SURPMO
na změnu č. 4 územního plánu – schváleno

 Předsedkyně finančního výboru Bc. Martina Krystová navrhla
členy: Hana Kadlecová, Miroslav Slezák, Imrich Mrázik, Ing.
Eva Slezáková – neschváleno.
 Předsedkyně kontrolního výboru Denisa Součková navrhla členy:
Zuzana Zouharová, Vladimír Hynek, Jaromír Tázler, Lidmila
Zouharová – schváleno.
 Předseda kulturního výboru Vladimír Fišar navrhl členy: Věra
Voslařová, Iveta Zachařová – schváleno.
 Předsedkyně stavebního výboru Ing. Eva Slezáková navrhla
členy: Josef Pěnička, Ing. Milan Joneš – schváleno.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Obecní úřad Rasošky
 Děkuje sboru dobrovolných hasičů za rozsvícení adventního
stromu na návsi.
 Děkuje TJ Rasošky za uspořádání Mikulášského večera a
„Rasošské vánočky“ na fotbalovém hřišti.
 Děkuje zemědělskému a obchodnímu družstvu za úklid listí po
obci.
 Děkuje zahrádkářskému sdružení za uspořádání podzimní
výstavy.
 Upozorňuje na tříkrálovou sbírku, která v obci proběhne v sobotu
10. ledna 2015.
 OÚ Rasošky bude v období 22. 12. 2014 – 4. 1. 2015 uzavřen.

VOLBY ŘÍJEN 2014
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Počet voličů 515, zúčastnilo se 272 voličů, tj. 52,82 % účast.

Ing. Pouznar Pavel SDH Rasošky:

106 hlasů

Fišar Vladimír SDH Rasošky:

96 hlasů

Exnar Miloš TJ Rasošky:

124 hlasů

Rezek Oldřich RASOŠKY 2014 -2018:

148 hlasů

Součková Denisa RASOŠKY 2014 -2018 :

86 hlasů

Ing. Slezáková Eva Za rozvoj obce Rasošky:

70 hlasů

Bc. Krystová Martina za rozvoj obce Rasošky:

68 hlasů

Starosta obce
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vám Všem, kteří jste se zúčastnili komunálních voleb
v naší obci, poděkoval. Věříme, že Vaši důvěru nezklameme a budeme
pracovat ku prospěchu všech občanů Rasošek a Dolního Plesu.
Za všechny zastupitele
Rezek Oldřich
starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Úvodem bychom chtěli poděkovat všem voličům, kteří nám dali hlas a
podpořili kandidáty SDH Rasošky ve volbách do zastupitelstva obce,
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Uděláme vše co je v našich
možnostech a silách, abychom Vaši důvěru nezklamali a naopak do
příštích voleb aktivní činností, nejen v hasičském sportu, ale i
ve společenském a kulturním dění v obci, přesvědčili ještě více voličů.
V dnešní uspěchané době je důležité umět přibrzdit a odreagovat se.
Obojí se nám podařilo. Dne 8. listopadu 2014 jsme uspořádali ve
zbrojnici „opejkačku“. Chtěli jsme touto formou ocenit dobrovolnou

práci našich aktivních členů sboru. A nejen jich, ale všech občanů, kteří
přispěli k bezproblémové a veřejností kladně hodnocené oslavě 120 let
založení SDH Rasošky, pořádané 6. září 2014. Zároveň jsme zhodnotili a
zakončili letošní sportovní úspěšnou sezónu. Dobrá nálada nám
nechyběla, stejně jako dobré jídlo i pití. V pohodě jsme poseděli a
doufáme, že se všichni příjemně bavili.
Dne 22. listopadu 2014 jsme, ve spolupráci s místním obecním úřadem a
mateřskou školou, která připravila dárky na ozdobení stromu, ozdobili
vánoční strom. Večer téhož dne se konaly řádné hasičské volby do
výkonného výboru SDH Rasošky. Funkční období těchto nově zvolených
členů je 5-ti leté, tedy od ledna 2015 do konce roku 2019. Zároveň došlo
k rozšíření výkonného výboru ze 7 na 11 členů.
Sváteční rozsvícení vánočního stromu se konalo 29. listopadu 2014.
Součástí programu bylo vystoupení žáků místní mateřské školy.
Vystoupení se opravdu povedlo a bylo ozdobou programu při rozsvícení
vánočního stromu. Pro všechny zúčastněné bylo připravené na zahřátí a
pro chuť malé občerstvení. Děti dostaly svítící náramky.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům našeho sboru za aktivní
činnost a sportovní reprezentaci sboru v letošním roce, dále všem
občanům, organizacím a firmám, které s námi v letošním roce
spolupracovali a podporovali nás. Všem jmenovaným, ale i všem Vám
ostatním přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a pohody v osobním i pracovním životě. Doufáme,
že se i v příštím roce budeme společně scházet nejen při práci, ale i
zábavě, a že budeme s Vámi se všemi pokračovat v bezproblémové
spolupráci jako v letošním roce.
za SDH Rasošky Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
V tomto školním roce se celé naše zařízení věnuje projektu "Příroda
kolem nás - zvířata". V rámci tohoto vzdělávání jsme navštívili již
odchovnu bažantů při mysliveckém sdružení Paseky Rasošky, kde nás

pan Chlupatý seznámil s celým průběhem odchovu bažantích mláďat.
Podobnou schůzku jsme si domluvili i na jaro, kdy si ještě za odměnu
opečeme uzeninu. Byli jsme se také podívat na kachny, které byly
usazené v lukách při řece Labi u Rasošek. Obě zařízení navštívila na
podzim chovatelka dravých ptáků, takže jsme se dozvěděli mnoho
nového, například, jak se u dravců rozpozná sameček od samičky. Dále
nás čeká kinoprojekce na téma živočíchů, kteří žijí v odlehlých částech
naší planety s názvem Indonésie, země vzdálená. V jarních měsících také
plánujeme návštěvu záchranné stanice v Jaroměři a návštěvu ptačí oblasti
v Josefově. Případný nápad, kde se setkat s dalšími živočichy v okolí
naší
obce
velmi
oceníme.
Všem čtenářům Zpravodaje a všem obyvatelům Rasošek přejeme krásné
vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví, štěstí a optimismus.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

Chystané akce v naší obci
V naší obci se plánuje turnaj v bowlingu a veřejné bruslení. Všechny
podrobné informace budou zveřejněny na plakátech v obci.

Obec Vlkov
Zve občany na obecní ples, který se koná 17. 1 2015 v sokolovně.

Sport klub Rasošky
Vás srdečně zve na Štěpánskou diskotéku, která se koná 26. 12. 2014.
Místa si rezervujte na telefonním čísle 605 477 210.

Mikulášská nadílka a Rasošská vánočka
V sobotu 6. 12. 2014 uspořádal OÚ Rasošky a TJ Rasošky tradiční
mikulášskou nadílku. Mikuláš s andělem a čerty navštívili děti na
fotbalovém hřišti. Kde pod nazdobeným stromečkem děti přednesly
básničky, ze které jim Mikuláš s andělem nadělili sladkosti a adventní
kalendář. Děkujeme všem, které neodradilo ani špatné počasí a přišli se
na hřiště pobavit. Odpoledne na hřišti pořádalo TJ Rasošky třetí ročník
soutěže Rasošská vánočka. Zúčastnilo se osm pekařek. Paní Iveta
Zachařová, Marta Kuntová, Naděžda Rejchrtová, Naděžda Prokešová,
Milada Plíhalová a Miluše Exnarová, Jaroslava Rezková a Irena
Řeháková. Nejchutnější vánočku měla paní Rezková, která obhájila titul
z loňského roku. Druhé místo obsadila paní Prokešová a na třetím místě
se umístila paní Kuntová. Vítězky si odnesly dárky, které určitě využijí
při dalším pečení. Všem děkujeme za účast, přejeme krásné a klidné
Vánoce a v Novém roce hodně štěstí a zdraví.
Za TJ Rasošky a OÚ Rasošky Denisa Součková

Přejeme všem občanům krásné a klidné prožití
nadcházejících Vánočních svátků,
hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně hodně zdraví
v novém roce 2015.
OÚ Rasošky
Rasošský zpravodaj
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