Zastupitelstvo obce – 6. září 2016
Číslo 3/2016, září 2016

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 30. června 2016
 Zastupitelé schválili koupi 50 ks knihy Ing. Miloše Konečného z
Vlkova „Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a
rolníků v minulém století i v dávnějších dobách ve Vlkově, v
Rasoškách a v Habřině.“ Knihu je možno zakoupit za 200 Kč.
 Výběrového řízení „Oprava cest – nové asfaltové povrchy“ se
přihlásilo šest firem. Vítězem je firma STRABAG a.s., oblast
Západ, Hradec Králové s cenou 1 269 650 Kč. Nejvyšší
předložená nabídka byla 1 894 180,80Kč. Technický dozor budou
provádět Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar a Vladimír Fišar schváleno. Smlouva o dílo č. 841/RF/118/2016 s firmou
STRABAG a.s. byla schválena.
 Projekt přístavku OÚ - starosta obce požádal Radka Jezberu, DiS
o předložení nabídky na vypracování projektu na přístavek k
obecnímu úřadu. Ubourá se sklad a vzniklý prostor se zastřeší.
Vznikne tak místo pro hudbu, v zimě pro úklid venkovních stolů.
Vladimír Fišar nastínil úvahu o zřízení místa na grilování. Paní
Bc. Martina Krystová se k jeho úvaze přiklonila. Starosta obce a
Ing. Pavel Pouznar vyjádřili obavy, že to požární předpisy
nedovolí, střecha bude ze dřeva. Starosta obce dal o vypracování
projektové dokumentace za 27 000 Kč hlasovat - schváleno.
 Vlajka znaku obce - Vladimír Fišar předložil návrh na vlajku
obce, která koresponduje se znakem obce. Ing. Pavel Pouznar k
tomu řekl, že zastupitelé již odsouhlasili znak a vlajka musí být ve
stejném duchu jako znak - návrh vlajky byl schválen.
 Rozpočtové opatření č. 6. Do rozpočtového opatření se mimo jiné
promítl nákup knih, vypracování projektové dokumentace k
přístřešku a vypracování projektu na „Trpasličí zahradu“ v místní
mateřské škole - schváleno.

 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 10/14 – Změna č. 4 územního
plánu, týkající se změny osoby zastupující firmu SURPMO schváleno.
 Změna č. 4 územního plánu obce - zastupitelstvo obce po ověření,
že Změna č. 4 územního plánu obce Rasošky není v rozporu s
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu dle ust. § 54
stavebního zákona vydává Změnu č. 4 územního plánu obce
Rasošky - schváleno.
 Zahradní technika - obnova vybavení zahradní techniky se řeší již
delší dobu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
předložením 3 cenových nabídek na nákup traktůrku. Ing. Eva
Slezáková se zeptala, zda je to v souladu s vnitřní směrnicí.
Starosta obce odpověděl, že ano. Cena by neměla převýšit částku
500 000Kč bez DPH - schváleno.
 Žádost MS Paseky - Obecní úřad obdržel dopis od MS Paseky
Rasošky, že nesouhlasí s vyznačením lokality pro volný pohyb
psů, kterou zastupitelstvo schválilo v obecně závazné vyhlášce č.
1/2016. Jedná se o pozemek v lukách. Pan Imrich Mrázik, jako
zástupce myslivců, řekl, že pohyb psů budou trochu tolerovat, ale
dle zákona o myslivosti mohou ve vzdálenosti od 200 m a více od
posledního obydlí volně pobíhajícího psa zastřelit.
 Rozpočtový výhled na rok 2017 -2020. Starosta obce přečetl
plánované investice v budoucích letech - rozpočtový výhled
schválen.
 Rozpočtové opatření - starosta obce informoval zastupitelé o
provedeném rozpočtovém opatření č. 7 na průtokovou dotaci pro
ZŠ ve výši 136 000 Kč. Rozpočtové opatření č. 8 je na příjem
12 500 Kč a výdaje 672500 Kč. Největší položkou je nákup
traktůrku - schváleno.
 PD chodníky a parkování v Lumerách. Jedná se o prvotní zadání,
na které se mohou přítomní podívat. Starosta obce popsal situaci –
stávající chodník se prodlouží až ke Kuntovým a napojí před

křižovatkou na přechodové místo k zastávce. Vjezdy budou tak
jak jsou nyní a k nim přibudou nové obrubníky. Druhá strana od
Škodových po Fingra se vozovka rozšíří a vytvoří se podélné
stání. Chodníky a vjezdy budou ze zámkové dlažby jako v
Chalupách. Rozhodnout se má, zda parkování bude povrch asfalt
nebo zámková dlažba. Starosta obce shrnul celé jednání, oznámil,
že je možné podat připomínky písemně do 27. 9. 16:00 do 17:00
hodin na obecní úřad. Zároveň že je možné nahlédnout do
projektové dokumentace na obecním úřadě v čase úředních hodin
 Obec Rasošky žádá o prodloužení vyúčtování dotace na
digitalizaci územního plánu do 31. 12. 2017 - schváleno.
 Starosta obce informoval, že během prázdnin podepsal dodatek č.
1 ke smlouvě o dílo na Opravu a nové asfaltové povrchy v Uličce
a u Obecnice na vícepráce za 14 750 Kč.

 Děkuje všem občanům, kteří se podíleli na montáži a demontáži
party stanu u obecního úřadu.
 Oznamuje, že je možné si na obecním úřadě zakoupit knihu pana
Ing. Miloše Konečného z Vlkova „Po stopách obchodníků,
řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i v
dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině.“
Cena je 200 Kč.
 Zájemci o územní plán (ukončena změna č. 4). Zahájeno nové
digitální zpracování územního plánu, OÚ přijímá žádosti o změnu
územního plánu do 31. 10. 2016!
• Obecní úřad důrazně žádá občany o dodržování rychlosti v obci,
zejména tak na nových asfaltových površích!
• Vyhláška o pobíhání psů v obci a jejím okolí:

Životní jubileum v období července až září 2016 oslavili:
Drobný Václav

70 let

Rezková Jaroslava

80 let

Škalda Miroslav

70 let

Vlášková Irena

90 let

Melč Josef

75 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Obecní úřad Rasošky:
 Děkuje zahrádkářské organizaci za uspořádání oslav 50 let jejich
činnosti a za uspořádání večerní zábavy.

starosta obce upozorňuje občany Rasošek na vydání obecně závazné
vyhlášky č. 1/2016 o volném pohybu psů. Dále upozorňuje na zákon
o myslivosti, především na §14, odstavec e), který povoluje zastřelit
volně pobíhajícího psa ve vzdálenosti 200m od posledního obydlí!

ZŠ a MŠ Rasošky
PŘEDŠKOLIČKA
Základní škola by chtěla uvítat ve svých třídách budoucí prvňáčky a
připravila pro ně a jejich rodiče program zvaný Předškolička. Všechna
setkání proběhnou v budově ZŠ vždy v 16 hodin společně pro děti
v doprovodu jednoho či obou rodičů.
Co Vás tedy, milí předškoláci, čeká?
3. 10. 2016

Matematika a její aplikace

7. 11. 2016

Orientace v jazyce a prostoru

28. 11. 2016

Pracovní činnosti

9. 1. 2017

Prvouka – lidské tělo

6. 2. 2017

Angličtina pro děti

6. 3. 2017

Svět hudby

TJ Rasošky
TJ Rasošky na začátku podzimní sezóny.
Do nové sezóny vstoupil náš klub se zástupci v Krajské soutěži dorostu,
Krajském přeboru mladších žáků a Krajském přeboru mladší přípravky,
tato kategorie nám dělá zatím i největší radost, protože za rok udělala
výrazný pokrok a naši nejmenší fotbalisté předvádějí na hřištích velmi
dobré výkony. Družstvo mužů díky neústupnosti OFS Náchod hraje opět
pod hlavičkou Smiřic B a nám nezbývá než dál svádět bitvu s obyčejnou
lidskou hloupostí, kterou pánové ve vedení OFS Náchod předvádějí. Co
se týká materiálového vybavení, zapojili jsme se do projektu
Královéhradeckého fotbalového svazu na bezpečné branky, a tak
obdržíme nové branky pro mládežnické kategorie za pohádkovou cenu
3500Kč. V současnosti máme podanou i žádost o příspěvek na nové
hlavní branky, jestli ale budeme s touto žádostí úspěšní a popřípadě jak
velkou částku bychom obdrželi, ještě nevíme. Poslední příjemnou
podporou bylo, že jsme dostali sponzorsky kompletní sadu dresů pro
naše muže. V současnosti nás bohužel nejvíce trápí neutěšený stav naší
hrací plochy, která se vlivem počasí již druhý rok po sobě změnila v
Saharu. V letní přestávce jsme na hřiště navezli i několik tun travní
zeminy, ale to se projeví až po déletrvajících deštích. Na závěr bych Vás
chtěl pozvat na dva mládežnické turnaje a dva zápasy dorostu, které ještě
budeme v podzimní části pořádat.
Mladší přípravka - 8. 10. od 9:00 hodin
soupeři: Javorka/Miletín, FC Hradec Králové, Třebeš
Mladší žáci - 5. 11. od 9:00 hodin
soupeři: Třebechovice, Třebeš, Červený Kostelec

Dorost:
Rasošky - Borohrádek
2. 10. od 13:30 hodin
Rasošky - Hostinné
23. 10. od 12:30 hodin

Za TJ Rasošky Jan Rezek

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V červnu jsme se aktivně zapojili do soutěže Vesnice roku. V pátek 17.
června 2016 jsme provedli úklid hasičské zbrojnice a ve čtvrtek 23.
června 2016 jsme se zúčastnili při hodnocení naší obce, kdy komise
navštívila i hasičskou zbrojnici. V „gala“ byla nejen zbrojnice, ale i
zúčastnění členové výkonného výboru, kteří nastoupili ve vycházkových
uniformách. Po prohlídce zbrojnice a krátkém seznámení s historií, ale i
současnou činností našeho sboru, zarecitoval báseň s hasičskou
tématikou jeden z nejmladších členů Zdenda Fišar.
V úterý 21. června 2016 se konalo námětové cvičení na faře v Jasenné.
Cvičení bylo zaměřeno na zachraňování osob z výškových budov a
hoření nebezpečných látek. Tato pravidelná cvičení přispívají k získávání
praktických zkušeností naší zásahové jednotky. Členové jednotky si
v praxi ověřují získané teoretické informace ze školení. Další praktické
zkušenosti získáváme i na soutěžích v požárním sportu, kde nejde jen o
výsledky a umístění, ale i o zdokonalení a získání větší zručnosti
v požárním útoku.
Tyto zkušenosti jak z námětových cvičení, tak i ze soutěží, si letos v létě
zásahová jednotka vyzkoušela hned dvakrát. V úterý 19. července 2016
v odpoledních hodinách hořelo pole mezi Rasoškami a Vlkovem, a ve
středu 24. srpna 2016 ráno došlo k požáru na půdě rodinného domu v

Lumerách. Obou dvou zásahů jsme se aktivně zúčastnili, když jsme byli
nápomocni profesionálním hasičům.
První víkend v září jsme zajistili postavení a bourání stanu pro ZO
zahrádkářů Rasošky, která pořádala u příležitosti 50tého výročí založení,
v sobotu 3. září 2016, taneční zábavu.
Závěrem si Vás dovolíme informovat i o sportovní činnosti našeho sboru.
Bohužel se nám nedaří, jak po sportovní stránce, tak i z hlediska účasti,
jako v loňském roce, ale se ctí bojujeme a nic nevzdáváme. Na podzim
jsou aktivní hlavně členové tzv. staré gardy. A jak jsme si vedli:
- soutěž 18. června 2016 v Libotově – smíšené družstvo v kategorii
mužů bylo z technických důvodů diskvalifikováno;
- soutěž 25. června 2016 v Rasoškách – muži A 8. místo; muži B 10.
místo; muži C 6. místo; Markoušovice (družstvo našeho sponzora) 4.
místo; ženy 2. místo; útok ve čtyřech 4. místo;
- soutěž 2. července 2016 ve Vlkově – po technických problémech
nedokončilo svůj útok ani družstvo žen, ani družstvo mužů A,
družstvo mužů B (stará garda) se ke startu už bohužel nedostalo;
- soutěž 20. srpna 2016 dopoledne v Lejšovce na dvě kola (káď a
rybník) – muži B (stará garda) 3. místo;
- soutěž 20. srpna 2016 odpoledne v Jasenné – muži B (stará garda) 3.
místo v okrsku, celkově 6. místo;
- soutěž 10. září 2016 v Habřině na dvě kola – muži B (stará garda) 7.
místo.
za SDH Rasošky Petr Voslař

Zahrádkářská organizace
Dne 3. září 2016 proběhla oslava 50-ti let trvání Zahrádkářské organizace
v areálu budovy Obecního úřadu.
Schůzi zahájil př. Sychrovský. Dále pokračovala vystoupením mateřská
škola. Za územní sdružení v Náchodě se zúčastnil př. Pitaš, který rozdal

čestná uznání za spolupráci. Další ocenění předal za naší organizaci př.
Sychrovský.
Přehled činnosti za období ode dne 16. září 1966, kdy byla svolána
ustavující schůze, a prvním předsedou byl zvolen Jan Heřmánek,
přednesla př. Pokorná. Bylo například uspořádáno 68 odborných
přenášek, 17 plesů, 35 výstav ovoce, 59 celodenních výletů se
zahrádkářskou i historickou tématikou atd.
V roce 1983 čítala členská základna 104 členů a k dnešnímu dni je 36
členů a průměrný věk činí 79 let. Přesto stále pořádáme akce, i když
možná v menším rozsahu. Spolupracujeme se základní školou a
mateřskou školou i obecním úřadem, který nás finančně podporuje a
v zasedací místnosti poskytuje zázemí. Schůze končila taneční zábavou.

Plánované akce v naší obci a okolí
 Tradiční vinobraní ve Vlkově v sokolovně 8. 10. 2016.
 Vítání občánků v prostorách obecního úřadu, které se bude konat
23. 10. 2016.
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Bližší informace budou
v dostatečném předstihu zveřejněny na plakátech v obci.
 Mikulášská nadílka – tato akce se bude konat na fotbalovém
hřišti, bližší informace budou opět na plakátech rozvěšených po
obci.
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