Číslo 4/2015, prosinec 2015

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 6. října 2015
 Schválena smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. o
zřízení VB na přípojku – Ing. Mertlík.
 Schválena smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. o
zřízení VB na přípojku – p. Nejman.
 Schválena smlouva o pronájmu – Marius Pedersen. Obec
Rasošky si pronajala kontejner na bioodpad za 996 Kč/rok a
nádobu na kovový odpad za 200 Kč/rok od svozové firmy
Marius Pedersen a.s. Hradec Králové.
 Pronájem rybníku Mrštník. Obec Rasošky vypsala záměr
pronájmu rybníku Mrštník - přihlásil se jeden uchazeč.
Myslivecké sdružení Paseky nabízí roční nájem 1.000 Kč na
deset let – schváleno.
 Žádost o pozemek – TJ Rasošky. Obecní úřad obdržel žádost
TJ Rasošky o provedení směny pozemků obce s
Římskokatolickou farností v Josefově - potřeba investovat
prostředky do opravy fotbalového hřiště včetně zabudování
zavlažování. Na to se pokouší získat dotaci, cca jednu třetinu
užívaného pozemku vlastní Římskokatolická církev a TJ
Rasošky má obavy, aby po tak nákladné investici církev
pozemky někomu za komerčním účelem nepronajala nebo
neprodala. Po provedené směně by přilehlé pozemky vlastnila
obec, která by jistě jiné využití než hřiště nehledala. Zastupitelé
pověřili starostu obce, aby vstoupil do jednání s
Římskokatolickou farností v Josefově o směně pozemků schváleno.

 Změna OZV – shromažďování odpadu. Obecně závaznou
vyhlášku je potřeba změnit, neboť pro různé stížnosti na zápach
bioodpadu obec změnila místo ukládání bioodpadu. Skládka za
sportovním hřištěm se zrušila a obec pořídila potřebný
kontejner, který je umístěn u prodejny potravin. Zastupitelé
schválili zrušení stávající OZV č.1/2015. Dále zastupitelé
schválili novou OZV č.2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Rasošky.
 Sport klub – výběrové řízení. Obec Rasošky obdržela výpověď
z nájmu od stávajícího nájemce a vydala vyhlášení záměru
pronájmu bufetu ve sportovním zařízení obce Rasošky.
Doplnilo se o usnesení o osvobození nájmu na první tři měsíce
pronájmu. Záměr bude zveřejněn od 7. 10. do 27. 10. 2015.
Schváleno.
Zastupitelstvo obce – 3. listopadu 2015


Nájemní smlouva Mrštník - myslivecké sdružení Paseky se
přihlásilo na výzvu pronájmu rybníka Mrštník. Předložená
nájemní smlouva byla zkontrolována JUDr. Svědíkem.
Zastupitelé ji doplnili o výpovědní lhůtu 6 měsíců. Smlouva
schválena.
 Pasport obecních cest od Ing. Josefa Haucka schválen.
 Výběrové řízení nájemce bufetu ve Sport klubu - přihlásili se
dva uchazeči pan Bohuslav Lacko z Josefova a paní Jiřina
Valentová ze Smiřic. Zastupitelstvo schválilo paní Jiřinu
Valentovou.


Chodníky v Chalupách. Ing. Eva Slezáková informovala o
kontrolních dnech při výstavbě chodníků. Zastupitelé obdrželi
2. dodatek ke smlouvě o dílo. Vzhledem k plánované opravě
obrubníků bylo rozhodnuto, že se tráva sít v letošním roce
nebude. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Rudolf Polák
schválen.

Zastupitelstvo obce – 1. prosince 2015
 Nájemní smlouva Sport klub. Na minulém zasedání byla jako
nový nájemce vybrána paní Jiřina Valentová, ta ale před
podepsáním smlouvy odstoupila z výběrového řízení ze
zdravotních důvodů. Zastupitelstvo obce bere její odstoupení
na vědomí. V pořadí dalším přihlášeným do výběrového řízení
byl pan Bohuslav Lacko z Josefova. Přestože již obdržel
dopis, že ve výběrovém řízení neuspěl, starosta obce ho
kontaktoval a pan Bohuslav Lacko změnu přivítal a je ochoten
opětovnou nabídku nájmu bufetu ve Sport klubu přijmout.
Zastupitelstvo to schválilo. Následně byla schválena i smlouva
o nájmu.
 Smlouva JSDH Rasošky o dotaci. Královéhradecký kraj zaslal
návrh smlouvy na dotaci pro JSDH na věcné vybavení
neinvestiční povahy ve výši Kč 1.200, - schváleno.
 Žádost o dotaci Obnova venkova. Starosta obce požádal
zastupitele o souhlas se žádostí o dotaci na opravu cest - nové
asfaltové povrchy - ulička proti obecnímu úřadu a podél ZOD
Rasošky po fotbalové hřiště z programu Obnovy venkova
Královéhradeckého kraje. Potřebné dokumenty k žádosti jsou
již připravené - schváleno.
 Schváleno pověření starosty obce závěrečným rozpočtovým
opatřením.
 Rozpočet obce na rok 2016. Návrh rozpočtu obce byl
zveřejněn 12. listopadu 2015. Zástupci ZŠ a MŠ požádali o
navýšení příspěvku na pořízení konvektomatu do školní
kuchyně. Zastupitelstvo schválilo pořízení konvektomatu od
české firmy za 204.000 Kč. Starosta JSDH požádal o navýšení
připraveného rozpočtu o částku 9.000 Kč. V roce 2015 měli
rozpočtovanou garanční prohlídku nové PS, ale chtějí tuto
prohlídku provést až na jaře roku 2016 - před soutěžní
sezónou. Proto navrhují v roce 2015 částku 9.000 Kč vrátit
(nevyčerpat) a použít ji až v roce 2016. Schváleno. Po
provedených úpravách byl předložený rozpočet obce na rok

2016 s celkovými příjmy 8.807.800 Kč a celkovými výdaji
7.231.000 Kč jako přebytkový se závaznými ukazateli paragrafy schválen.
 Dohoda o předčasném užívání stavby. Ing. Eva Slezáková
informovala zastupitele o stavbě chodníků v ulici V
Chalupách. Kolaudační řízení bylo neúspěšné, závady
přetrvávají. Pro odbor dopravy je potřeba požádat o předčasné
užívání stavby do 30. 6. 2016 a k tomu je nutné předložit
Dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem stavby
Rudolfem Polákem - schváleno.

Životní jubileum v období července až prosince
2015 oslavili:
Hájek Jaromír

75 let

Velcová Miloslava 70 let

Pavlišová Marie

75 let

Stehnová Jiřinka

75 let

Nejmanová Marie 90 let

Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Vítání občánků
Dne 22. listopadu jsme v Rasoškách přivítali do života malé občánky
Rasošek. Zúčastnili se rodiny dvou holčiček a dvou chlapečků.
Kulturní pásmo předvedly děti z místní mateřské školky pod vedením
Mileny Jonešové a Andrei Koláčné. Rodičům a prarodičům děkujeme
za účast, dětem přejeme v životě jen to nejlepší.

 Nové asfaltové povrchy v ulici podél ZOD směrem k vodojemu

Obecní úřad Rasošky
 Děkuje SDH Rasošky za rozsvícení adventního stromu na návsi
a dětem z MŠ Rasošky za přednes koled.
 Děkuje TJ Rasošky za uspořádání Mikulášského večera na

a v „uličce“ naproti OÚ
 Projetková dokumentace chodníků a parkovacích míst
v Lumerách
 Projektová dokumentace Rekonstrukce OÚ Rasošky

fotbalovém hřišti.
 Děkuje ZOD Rasošky za celoroční spolupráci při úklidu obce.
 Děkuje Ing. Slezákové a Miroslavu Slezákovi za dozor při
výstavbě chodníků v Chalupách.
 Upozorňuje na tříkrálovou sbírku, která v obci proběhne 9.
ledna 2016.
 OÚ Rasošky bude v období 21. 12. 2015 – 3. 1. 2016 uzavřen.
 Upozorňuje všechny občany na stále četnější stížnosti o volně

Starosta obce
Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoční svátky a Nový rok 2016. Přeji vám jménem svým a
jménem Obecního úřadu v Rasoškách klidné a pohodové svátky
v rodině i u televizních pohádek. Do nového roku příjemný vstup,
hodně zdraví, štěstí, optimismu, pracovních i osobních úspěchů.
Rezek Oldřich
starosta obce Rasošky

pobíhajících psech v obci, proto žádá občany o kontrolu svých
psů a používání vodítek.
 Od pondělí 21. prosince do 1. ledna 2016 je z důvodu čerpání
dovolené zavřená pošta v Rasoškách. Veškeré služby a
písemnosti budou k vyzvednutí na poště v Josefově.

Největší investiční akce v obci v roce 2016
 Plánovaná výměna silničních obrubníků v Chalupách
 Nový asfaltový povrch u křižovatky u transformátoru

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Dovolte, abychom navázali na minulé vydání zpravodaje a doplnili
výčet soutěží, kterých jsme se v podzimní části sezóny ještě zúčastnili:
 sobota 19. září 2015 soutěž v Černožicích – ženy obsadily 3.
místo, muži A 2. místo s povedeným časem 27:62 sekund, muži B
(stará garda) 5. místo,
 sobota 26. září 2015 soutěž v Libřicích – tentokrát pouze jedno
družstvo na 11. místě,
 sobota 3. října 2015 soutěž V Jezbinách – ženy skončily na 5.
místě, muži A na 9. místě, muži B (stará garda) na 10. místě.

Celkem jsme se v letošním roce zúčastnili 10-ti soutěží, z toho 8 krát
se třemi družstvy, 1 krát na domácí půdě dokonce se čtyřmi družstvy a
pouze 1 krát s jedním družstvem. Dařilo se mám i výsledkově, když
jsme se 12 krát umístili na pomyslných stupních vítězů - 6 pohárů
vybojovaly ženy a o zbývajících 6 pohárů se podělili muži, 4 krát
muži A a 2 krát muži B (stará garda). Oproti loňskému roku jsme se
zúčastnili více soutěží a byli jsme úspěšnější i výsledkově.
Celou letošní sezónu, a ne jen tu sportovní, jsme zhodnotili v sobotu
17. října 2015, kdy jsme uspořádali společné posezení v hasičské
zbrojnici. Opět nám nechyběla dobrá nálada, i něco dobrého k jídlu a
pítí. Toto podzimní posezení se stává pomalu tradicí, a je určitou
formou poděkování a ocenění nejen za sportovní reprezentaci, ale i za
další pracovní činnosti našich aktivních členů sboru.
V sobotu 31. října 2015 jsme uspořádali vyhodnocení celoroční
soutěže pro děti. S vlastnoručně vypěstovanou dýní se přišlo pochlubit
7 dětí. Po vážení a měření obvodu dýní, děti dýně vydlabaly,
nazdobily a na závěr rozsvítily. Nutno podotknout, že s vydlabáváním
dýní hodně pomohli rodiče, aby nedošlo k nějakému úrazu. A tak se
do dětské soutěže aktivně zapojili i dospělí.
Sobotní dopoledne 21. listopadu 2015 bylo pro hasiče zase trochu
pracovní. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme ozdobili vánoční
strom. Před vlastním zdobením jsme uklidili prostor před hasičskou
zbrojnicí a okolí stromu. Zároveň jsme namontovali ochrannou
markýzu nad novými garážovými vraty. Tímto jsme dokončili práce
související s výměnou vrat, kdy jsme dozdění špalety včetně jejího
finálního začištění prováděli průběžně v měsíci září a října 2015.
Kromě sportovních a pracovních aktivit k naší náplni práce patří i ty
méně populárnější aktivity, jako jsou schůze, školení a různé kontroly,
které jsou ale rovněž nezbytné. Čtvrtletně se zástupci výboru účastní
okrskových schůzí v Jasenné. V pátek 6. listopadu 2015 se starosta
sboru s místostarostou zúčastnili okresního shromáždění starostů
v Machově. V úterý 1. prosince 2015 vybraní členové výboru
absolvovali školení okrsku na téma prevence a zdravověda. V září
jsme úspěšně prošli kontrolou finančního výboru obecního úřadu a
rovněž bez závad proběhla koncem listopadu i inventura majetku.

V průběhu podzimu jsme vyřešili nutnou přeregistraci SDH na spolek,
zápis do spolkového rejstříku a v součinnosti se starostou obce jsme
obnovili souhlas se sídlem SDH na obecním úřadě. Na pravidelných
pracovních schůzkách se schází výkonný výbor našeho sboru, na
kterém jsme v tomto období projednávali mimo jiné sestavení
rozpočtu na příští kalendářní rok souběžně s plánem činnosti. Nově
bychom se v příštím roce chtěli zaměřit na děti v naší obci a blízkém
okolí, a tak připravujeme nábor mladých hasičů.
Vánoční svátky se nezadržitelně blíží, proto nyní trochu svátečněji.
V sobotu 28. listopadu 2015 se konalo rozsvícení vánočního stromu
s krátkým kulturním programem v podobě vystoupení žáků mateřské
školy. V zimním počasí nemohlo chybět ani malé občerstvení, pro
zahřátí byl připravený vánoční punč a čaj. Nezapomněli jsme ani na
děti, které si odnesly drobný dárek.
A co nás čeká dále v nejbližším období? V pondělí 28. prosince 2015
uspořádáme pro členy našeho sboru vánoční hasičský bowlingový
turnaj. V sobotu 16. ledna 2016 se bude konat výroční valná hromada
SDH Rasošky. Na obě akce všechny členy našeho sboru co
nejsrdečněji zveme. Zarezervujte si prosím na uvedené termíny volno.
Podrobnější informace, včetně místa a hodiny zahájení, budou
zveřejňovány obvyklým způsobem.
Konec roku je vhodný pro bilancování a hodnocení. Letošní rok
můžeme z pohledu hasičů hodnotit jako úspěšný, k čemuž přispěli
aktivní činností a sportovní reprezentací nejen členové našeho sboru,
ale i ostatní spoluobčané, vedení obce, organizace a firmy, které
s námi v letošním roce spolupracovali a podpořili nás. Všem patří
velké poděkování.
Závěrem Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, optimismu a úspěchů v osobním i pracovním
životě. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci, kterou jsme
v uplynulých letech navázali.
za SDH Rasošky Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
V předvánočním čase 15. 12. 2015 se uskutečnila vánoční výstava
s možným nákupem drobných dárků a vystoupení všech našich žáků
před budovou školy. Letos byly na programu vánoční koledy a tradice.
V průběhu ledna bude na našem zařízení pokračovat Předškolička pro
děti, které půjdou v lednu 15. 1. 2015 od 15:30 hod k zápisu do 1.
třídy. Dále navštívíme samostatně MŠ i ZŠ divadelní představení
„Otesánek“ a „Planeta Země“. Dokončíme také náš kurz plavání. Na
konci ledna rozdáme pololetní vysvědčení. Po jarních prázdninách,
které se uskuteční příští rok v termínu 8. 2. – 12. 2. 2016 si děti užijí
na maškarních karnevalových bálech. Čeká je také soutěž „Nejlepší
degustátor“ ve ŠD a „Kouzelník“ v MŠ a ZŠ.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

TJ Rasošky - Josefov
Fotbalové ohlédnutí za rokem 2015.
Tento rok byl v našem klubu velice náročný, neboť jsme po
květnovém náboru začali pracovat s mládeží do 15 let. To znamenalo i
nutnost poměrně velkých investic do vybavení oddílu. Nejprve nás
podpořilo zastupitelstvo obce, které nám poskytlo 37.000 Kč na
zakoupení lehkých přenosných tréninkových branek. Touto cestou
bych chtěl zastupitelům ještě jednou poděkovat. Po náboru jsme se
rozhodli nově přihlásit týmy mladší přípravky, mladších žáků a
starších žáků. Vzhledem k velice problematickým vztahům s OFS
Náchod, hraje naše přípravka a mladší žáci rovnou krajskou soutěž. K
těmto dvěma kategoriím nastala další potřeba a to zakoupení dalších 4
branek 5x2 m v celkové ceně přes 55. 000 Kč. Na tuto akci a
nakoupení míčů pro tyto kategorie jsme dostali dotaci od
Královéhradeckého kraje ve výši 36.000 Kč. Poslední významná

podpora bylo zakoupení dresů pro mladší přípravku panem Rundem,
za což chceme touto cestou i jemu velice poděkovat. Co se týká
výsledků, v mládežnických kategoriích sbíráme hlavně zkušenosti a
doufáme, že již v jarní části bude vidět herní zlepšení všech
mládežnických týmů. Muži bohužel stále doplácejí na neústupnost
OFS Náchod a hrají soutěže na Hradecku, jako Smiřice B. V
budoucnosti chceme hlavně vyřešit koupi nových hlavních branek,
zavlažování hřiště, které je po letošním létě v katastrofálním stavu a
vytvoření kvalitní tréninkové plochy pro všechny naše týmy. V klubu
se chceme soustředit hlavně na práci s mládeží, věříme, že se nám tato
investice za několik let začne vracet zpátky v podobě dobré hry a
výsledků našich mužů. Závěrem bych chtěl všem poděkovat za
podporu a popřát klidné prožití Vánoc, hodně štěstí, zdraví a osobní
spokojenosti v roce 2016.
Za TJ Rasošky - Josefov Jan Rezek, sekretář oddílu.

Oddíl malé kopané Rasošky
Oddíl malé kopané Rasošek (1A.třída)
Podzimní část sezony 2015/2016 se týmu Rasošek nepovedla a krčí
se s patnácti body na 12. místě. Předpoklady týmu neodpovídají této
pozici a budeme s tím chtít něco udělat.
Tímto vás zveme na domácí utkání v jarní části sezóny na hřišti
s umělým povrchem u obecního úřadu Rasošky. Rozlosování jarní
části bude známo po novém roce.
Výsledky a tabulku najdete na stránkách www.malyfotbalhk.cz
Martin Rund

Sport klub Rasošky
Vánoční otevírací doba:
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2016

ZAVŘENO
16:00 – 02:00 hod.
16:00 – 24:00 hod.
18:00 – 22:00 hod.
ZAVŘENO
18:00 – 22:00
18:00 – 22:00
17:00 - NEOMEZENĚ
ZAVŘENO

Srdečně Vás zveme v pátek 25. 12. na Sousedské vánoční posezení.
K tanci a poslechu zahraje skupina KORKY.
Ženy mají za úkol přinést bramborový salát, cukroví atd. Nejlepší
bude odměněno.
Vstupné 50Kč – rezervace NUTNÁ

Sport klub v Rasoškách Vás zve na 31. 12. 2015 - SILVESTR.
Vstupné 150Kč - obsahuje Silvestrovský guláš, příspěvek na ohňostroj
a novoroční přípitek.
Reprodukovaná hudba.

Chodníky v Chalupách
Dle smlouvy o dílo měly být chodníky v ulici V Chalupách
dokončeny do konce měsíce října. Na základě výzvy zhotovitele bylo
zahájeno přejímací řízení. Dílo bylo převzato s vadami a nedodělky
nebránícími užívání stavby. Tyto vady a nedodělky měly být
odstraněny do 19. 11. 2015. Mezi nejpodstatnější vady patřily zejména
špatně zhutněné vjezdy, dvoubarevné vodící linie, chybějící vodící
detaily a bezbariérové vstupy na chodníky. V rámci nedodělků
chyběly dvě šachty odvádějící dešťovou vodu.
Na 20. 11. 2015 svolal odbor dopravy městského úřadu v Jaroměři
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby po podání žádosti o vydání
kolaudačního rozhodnutí. Této prohlídky se zúčastnil i zástupce
dopravního inspektorátu policie České republiky, který ihned po
příjezdu zhodnotil nevyhovující dopravní značení.
Zhotovitel do stanoveného termínu neodstranil všechny vady, což
byly v rámci závěrečné kontrolní prohlídky závažné nedostatky, kvůli
kterým stavba nebyla zkolaudována. Kromě výše zmíněných vad byla
vytknuta i nedodržená podchozí výška v místech, kde nad chodníky
zasahují větve z okolních pozemků. Také bylo zmíněno, že vzhledem
k rozsahu opravovaných a budovaných chodníků a především vjezdů,
měla být řešena srážková voda zároveň a nerealizovat opravu
obrubníků a odvodnění samostatně a složitěji, vzhledem k daným
výškám nových vjezdů.
S odborem dopravy bylo domluveno, že místo kolaudačního souhlasu
bude vydáno předčasné užívání stavby. Toto předčasné užívání

umožňuje užívat stavbu před jejím úplným dokončením, pokud to
nemá podstatný vliv na bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat a pokud
není ohroženo životní prostředí. Povolení předčasného užívání je
časově omezené, v našem případě musí být znovu požádáno o vydání
kolaudačního rozhodnutí do 30. 6. 2016 po odstranění všech vad.
Konkrétní termín odstraňování vad záleží na zhotoviteli, nejspíše bude
většina prací zrealizována v jarních měsících. Přes zimu se se mohou
objevit skryté vady, které by byly opraveny zároveň tak, aby chodníky
byly do požádání o vydání kolaudačního souhlasu bezvadné. Dle
smlouvy o dílo bude moct zhotovitel dofakturovat 10% ceny díla až
po odstranění vad a nedodělků, tím je motivován k dokončení díla.
Pro obec jako objednatele jsou tyto finanční prostředky jistotou, za
kterou by v nejhorším případě mohla zadat opravu vad někomu
jinému.
Vzhledem k výše uvedeným problémům se nabízí otázka, jestli jsme
neudělali chybu v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a
jestli jsme neměli vybrat zhotovitele jiného, u kterého by se tolik
problémů neočekávalo. Vzhledem k veřejnému zadavateli bylo nutné
postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, resp. podle Směrnice
pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, protože
předpokládaná hodnota díla umožňovala postup mimo režim zákona. I
tak ale musely být důležité zásady dodrženy. Jednou z nich jsou
volená kritéria pro hodnocení nabídek. Kritéria musí být taková, aby
byla číselně hodnotitelná, z čehož vyplývá, že nelze brát zřetel na
reference uchazečů, protože reference nelze číselně hodnotit. Proto se
v dnešní době vypisují veřejné zakázky především hodnocené podle
nabídkové ceny, protože toto kritérium je číselně jednoznačně dané a
tím tedy hodnocení nabídek nenapadnutelné. V rámci připravovaného
nového zákona o zadávání veřejných zakázek bude možné brát
v úvahu předchozí špatné zkušenosti se zhotoviteli. Tato možnost by
následně musela být zahrnuta do naší obecní směrnice, aby mohla být
využívána v praxi. V současné době není ale jiná možnost, než
hodnotit podle ceny, a proto byla vybrán zhotovitel na realizaci
chodníků, který nabídl cenu nejnižší, což se následně bohužel
projevilo během realizace.

Věříme ale, že se podaří vše úspěšně dokončit tak, aby nové chodníky
sloužily ke spokojenosti všem občanům.
Ing. Eva Slezáková

Kulturní výbor obce Rasošky
V sobotu 28. 11. 2015 se uskutečnil zájezd na lední revue „Jen počkej,
zajíci“ konané na zimním stadionu v Pardubicích. Akce se zúčastnilo
22 zájemců včetně dětí. Zde účinkoval největší krasobruslařský
soubor v čele s významnými krasobruslaři a to s mistrem Evropy
Josefem Sabovčíkem a Tomášem Vernerem.
Plánované kulturní akce v roce 2016
V měsíci lednu nebo únoru podle obsazenosti stadionu uskutečníme
bruslení pro naše občany na zimním stadionu v Jaroměři. Během
dubna uspořádáme již tradiční bowlingové setkání taktéž v Jaroměři.
Tyto akce se již osvědčily a zúčastňuje se jich uspokojivý počet
občanů. O termínech těchto akcí vás budeme včas informovat.
V měsíci březnu se pokusíme pro vás uspořádat výlet do vinného
sklípku. Na tuto akci bychom se vydali v sobotu v ranních hodinách.
Ještě před tím, než se přemístíme do sklípku, prohlédneme si výrobní
závod a historické sklepy významné vinařské firmy. Návrat domů
v neděli po snídani či obědě. Momentálně finišujeme s přípravami,
brzy se dozvíte více.
Rádi bychom pro vás připravili více kulturních akcí, ale není vůbec
jednoduché v dnešní internetové době vás něčím oslovit. Budeme rádi,
když nám sami sdělíte, jakou akcí bychom vás mohli zaujmout a
pokud to bude reálné, tak i uspořádat. Přispějte vaším názorem a
napište nám na ou.rasosky@c-box.cz
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů. 
Za kulturní výbor Vladimír Fišar

Návrh znaku a vlajky naší obce
Na zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 10. 2015 schválili
zastupitelé záměr na legalizaci našeho obecního znaku. V současné
době máme pouze znak a to v kreslené podobě. V tomto provedení
nelze náš znak jakkoli veřejně využívat. Tento celý proces začíná
právě tímto návrhem, poté je odeslán ke schválení k heraldickému
výboru poslanecké sněmovny a zde pokud není nějaký rozpor,
následně sněmovnou schválen. Ze tří cenových nabídek byla vybrána
firma z Ústí nad Orlicí, se kterou na tomto spolupracujeme. Této firmě
jsme odeslali dostupné informace, které jsme například čerpali
z obecní kroniky. Zde jsme se dočetli, že v našem katastru naší obce
se před jejím založením nacházeli borové lesy s rozsochatou neboli
rozvětvenou borovicí a dostatkem zvěře. Proto v našem kresleném
znaku je vyobrazena borovice a pod ní jelen desaterák. Dále zde je pak
vyobrazen vodní tok, který symbolizuje ohraničení našeho katastru
řekou Labe.
Do dnešní chvíle jsme obdrželi sedm těchto návrhů, o kterých jsme
diskutovali na zasedáních zastupitelstva. Poté jsme tři návrhy vyřadili
z důvodu nepodobnosti se znakem kresleným. Je v našem zájmu
vybrat návrh znaku takový, který bude naši obec reprezentovat a
zároveň se nám líbit a korespondovat s naší historií. Budeme rádi,
když se k této věci jakkoli vyjádříte a to buď vaší návštěvou našeho
obecního úřadu v úředních hodinách, nebo nám to sdělíte přímo při
konání zastupitelstva konaného dne 12. 1. 2016 či na emailové adrese
ou.rasosky@c-box.cz . Návrhy budou zveřejněny na stránkách naší
obce www.rasosky.cz a dále vyvěšeny k nahlédnutí v prodejně
potravin Beta v Rasoškách.
Za kulturní výbor Vladimír Fišar

Přejeme všem občanům Rasošek krásné a klidné prožití
nadcházejících Vánočních svátků,
hodně štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a v novém
roce 2016 hodně zdraví, osobních i profesních úspěchů.
OÚ Rasošky
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