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Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 4. října 2016
 Žádost ZŠ a MŠ Rasošky – kuchyně o nový kotlík. Starosta obce
předal slovo ředitelce školy. Ing. Monika Zmítková zdůvodnila
žádost zvýšeným počtem žáků, potažmo strávníků. Předložila
podrobné čerpání rezervního a investičního fondu školy, na nový
kotlík jim nezbývá, přitom by výrazně usnadnil práci kuchařkám,
mělo by dojít i k ušetření elektřiny. Zastupitelé schválili poskytnutí
částky 47 000 Kč (investiční prostředky) pro ZŠ a MŠ Rasošky.
 Výběr dodavatele nové sekačky - traktůrku. Předloženy tři cenové
nabídky na nákup traktůrku KUBOTA G 23 s příslušenstvím. Byla
schválena firma VITALTECH Rozběřice.
 Zeleň v Chalupách - místostarosta Miloš Exnar a Bc. Martina
Krystová obešli dne 29. 10. 2016 v době mezi 16:00-18:30 hodin
obyvatele ulice a dotazovali se na jejich názory. Starosta navrhl
řešení přistoupit na požadavky obyvatel, kteří si přejí stávající
výsadbu zachovat, a ostatní se odstraní. Na jaře budou vysazeny
nízké keře.
 Starosta obce přečetl žádost nájemce Sport Klubu Bohumila Lacka o
nákup registrační pokladny, která je nezbytná od 1. 12. 2016 se
zavedením zákona o EET. Schváleno.
 Rozpočtové opatření. Starosta obce informoval o provedeném
rozpočtovém opatření č. 9 na obdrženou dotaci na nadcházející
volby do krajských zastupitelstev. Rozpočtové opatření č. 10
obsahuje příspěvek obce na nákup kotlíku do školní kuchyně, nákup
registrační pokladny do Sport Klubu. Rozpočtové opatření
schváleno.

 Smlouvy s panem Václavem Kořízkem a paní Hanou Karlovou majiteli sousední nemovitosti. Jedná se o smlouvu s právem provést
stavbu potřebnou pro výstavbu plánovaného přístřešku u obecního
úřadu. S tím souvisí i druhá smlouva s právem provést stavbu
„přesah požárně nebezpečného prostoru“. Obě smlouvy budou
přílohou pro žádost o stavební povolení - schváleno.
 Nový územní plán. Po ukončení změny č. 4 územního plánu se bude
vypracovávat nový digitální územní plán. Pan Miloš Exnar
informoval o jednání se zhotovující firmou SURPMO i MěÚ v
Jaroměři. V prosinci se chystá novela územně analytických plánů,
proto firma SURPMO oznámila, že na novém územním plánu začne
pracovat po novém roce. Zastupitelstvo pověřuje Ing. Evu
Slezákovou zastoupením obce ohledně zpracování nového
digitálního územního plánu - schváleno.

Zastupitelstvo obce – 6. prosince 2016
 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o
služebnosti - věcném břemeni s firmou ČEZ Distribuce, dodatek ke
smlouvě s pojišťovnou UNIQA, darovací smlouvu na poskytnutý
dar od obce Vlkov
 Schváleno pověření starosty obce závěrečným rozpočtovým
opatřením.
 ZO schválilo rozpočet obce na rok 2017 s celkovými příjmy
8,776.700 Kč a s celkovými výdaji 6,933.000 Kč. Ve výdajích je
zahrnut provozní příspěvek pro ZŠ a MŠ Rasošky ve výši 911.000
Kč a poskytnuté dotace organizacím v obce ve výši 273.000 Kč.
 ZO schválilo změnu Určení pravomoci k rozpočtovým opatření pro
starostu obce, kdy může starosta schválit rozpočtové opatření
v příjmech do 500.000 Kč a ve výdajích do 50.000 Kč.
 ZO schválilo výběr projektanta firmu DEKPROJEKT, s.r.o. na
zhotovení projektové dokumentace na opravu plotu před ZŚ a MŠ
Rasošky a zpevnění ploch.

 ZO byla předložena žádost TJ Sokol Vlkov o finanční dar.
Rozhodnutí zastupitelé odložili na příští zasedání.
 Nájemce bufetu ve Sport klubu podal výpověď k 30. 1. 2017.
Zastupitelstvo obce vypsalo nový Záměr pronájmu, zájemci mohou
podávat nabídky do 5. 1. 2017.

Obecní úřad Rasošky
 Upozorňuje občany na Tříkrálovou sbírku, která proběhne v naší
obci 7. 1. 2017.
 Děkuje SDH za uspořádání rozsvěcení vánočního stromečku.
 Děkuje pedagogům a dětem z MŠ Rasošky za vystoupení u
vánočního stromečku.
 Děkuje TJ Rasošky za uspořádání Mikuláše na fotbalovém hřišti.
 Děkuje ZOD Rasošky za celoroční spolupráci.
 Děkuje firmě BEAS a.s. Lično za sponzorský dar a celoroční
spolupráci.
 OÚ Rasošky bude v období 22. 12. 2016 – 31. 12. 2016 uzavřen.
 Žádá podnikatelé z Rasošek, kteří mají zájem o zveřejnění své
činnosti na webových stránkách obce, mohou zaslat potřebné údaje
na ou.rasosky@c-box.cz. Vzor najdou na www.rasosky.cz v sekci
Podnikání. Ti, kteří tam jsou již uvedeni, si zkontrolují telefonní
čísla.
 Informuje, že v této době zdravotní pojišťovny mění čísla
bankovních účtů, než odešlete platbu, ujistěte se, zda na správný
účet.
 Finanční úřad Jaroměř upozorňuje na změnu adresy
od 2. ledna 2017 se stěhuje na novou adresu (v centru města):
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Jaroměři
nám. Československé armády 49, 551 01 Jaroměř
Telefonní spojení na podatelnu v Jaroměři (od 2. ledna 2017):
491 418 240
• Hledá nájemce bufetu ve Sport klubu v Rasoškách od 1.2.2017
Informace na www.rasosky.cz nebo přímo na obecním úřadě

Starosta obce
Vážení spoluobčané,
ohlédneme-li se za končícím rokem, zhodnotíme, že v roce 2016 byla
provedena výměna silničních obrubníků v Chalupách. Byl zhotoven nový
asfaltový povrch u křižovatky u transformátoru, v ulici ze Vsi po fotbalové
hřiště a ulička naproti obecnímu úřadu. Dále byly vysázeny nové stromky v
parčíku u dětského hřiště. Pracovalo se na projektové dokumentaci
chodníků a parkovacích míst v Lumerách. Byla pořízena nová technika na
úklid obce, zřídilo se nové místo na třídění odpadů v Lumerách.
Na příští rok se z těch větších akcí plánuje rekonstrukce skladu za obecním
úřadem a projektová dokumentace rekonstrukce budovy obecního úřadu,
asfaltový povrch v ulici „U Svazarmu“, nový plot před ZŠ a MŠ Rasošky a
bude dokončena projektová dokumentace na vybudování chodníků a
parkovacích míst v Lumerách.
Závěrem vám přeji jménem svým i jménem Obecního úřadu v Rasoškách
klidné a spokojené vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a
splněných přání.
Oldřich Rezek
Starosta obce Rasošky

Životní jubileum v období 10 až 12/2016 oslavili
Štěpánová Božena

70 let Kunta Rudolf

80 let

Prokeš Václav

70 let Rejchrtová Hana

85 let

Mach Tomáš

85 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Vítání občánků
Vítání občánků do života se uskutečnilo 23. října 2016 v zasedací místnosti
obecního úřadu. Uvítáno bylo pět dětí, z toho jedna holčička a čtyři
chlapečkové. Z Vlkova byla jedna holčička. V roce 2016 se v Rasoškách
zatím narodilo sedm dětí.

TJ Rasošky
Ohlédnutí za rokem 2016 v TJ Rasošky.
Tento rok můžeme v našem klubu hodnotit ve skrze pozitivně, ke kladným
věcem určitě patří úprava tréninkové plochy, úprava hřiště, zakoupení
dotovaných branek pro mládežnická mužstva, získání dotace 10 000 Kč od
Královéhradeckého kraje na vybavení pro mládež a stále se rozrůstající
mládežnická základna. Věci, které nám zbývají k vyřešení v následujícím
roce, jsou hlavně zakoupení nových hlavních branek, rekonstrukce šaten,
dokončení rekonstrukce hrací plochy a návrat mužů na hřiště do Rasošek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za finanční
podporu v letošním roce i za schválenou podporu na rok příští. Za celý klub
bych chtěl všem popřát klidné a šťastné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a
osobní spokojenosti v roce 2017.
Za TJ Rasošky Jan Rezek

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Celý rok Vás průběžně prostřednictvím zpravodaje informujeme o naší
účasti na soutěžích v požárním sportu. Do úplného letošního přehledu chybí
údaje o dvou posledních soutěžích, kterých jsme se zúčastnili:
 soutěž 24. září 2016 v Černožicích – ženy 3. místo; muži A 3. místo;
muži B (stará garda) 6. místo; útok ve čtyřech 6. místo;
 soutěž 1. října 2016 v Jezbinách – ženy 1. místo; muži A 7. místo; muži
B (stará garda) 10. místo.
V letošním roce jsme se aktivně zúčastnili 11- ti soutěží se střídavými
úspěchy. Obhajovat loňské sportovní výsledky bylo opravdu těžké. Potýkali
jsme se bohužel jak s technickými problémy, tak někdy i s účastí. Najít si

volno 11 sobot v roce není v dnešní uspěchané době jednoduché. K
přihlášení tří družstev, dvou mužů a jednoho žen, je potřeba 21 aktivních
hasičů. Těší nás, že jsme se dokázali zúčastnit všech naplánovaných soutěží
v požárním sportu, třeba i někdy pouze s jedním smíšeným družstvem.
Poděkování patří všem, kteří se soutěží účastnili, občas i za dvě družstva
najednou.
V sobotu 22. října 2016 jsme uspořádali v hasičské zbrojnici již tradiční
podzimní posezení s občerstvením, na kterém jsme neformálně zhodnotili
nejen sportovní úspěchy a nezdary, ale také ostatní akce a činnost našeho
sboru v průběhu roku. Nezapomněli jsme ani na aktivity, které nás čekaly
ještě do konce roku.
Druhým rokem letos rostly dětem na zahrádkách „soutěžní“ dýně.
Vyhodnocení pěstitelského úsilí jsme uspořádali v sobotu 29. října 2016. Po
vážení vlastnoručně vypěstovaných dýní, si děti dýně vydlabaly a nazdobily.
Na závěr, po vyhlášení výsledků, jsme si krásně ozdobené dýně společně
rozsvítili. V chladném počasí všechny zúčastněné zahřál připravený čaj.
Byli bychom rádi, kdyby se v příštích letech do celoroční soutěže včetně
podzimního vyhodnocení zapojilo více dětí. Věřte, že jsme v hasičské
zbrojnici strávili příjemné pohodové odpoledne.
Nepříznivé deštivé počasí v sobotu 19. listopadu 2016 dopoledne vůbec
nenapovídalo tomu, že se blíží konec roku a s ním spojené vánoční svátky. I
přes nepřízeň počasí, díky obětavosti zúčastněných členů, jsme připravili a
ozdobili vánoční strom. Zároveň jsme uklidili prostor před zbrojnicí a u
stromu tak, aby okolí stromu bylo důstojně připravené na slavnostní
rozsvícení.
V předvečer prvního adventního svátku, v sobotu 26. listopadu 2016, se
konalo rozsvícení vánočního stromu. Nechybělo ani tradiční vystoupení
žáků místní mateřské školy. V začínajícím zimním mrazivém počasí přišlo
vhod malé občerstvení. Pro dospělé jsme připravili punč a svařené víno. Pro
řidiče a nejmenší nechyběl čaj a dobré perníčky. Děti dostaly drobný dárek
v podobě svítících náramků.
V sobotu 14. ledna 2017 se bude konat od 19:00 hodin ve Sport klubu
v Rasoškách výroční valná hromada SDH Rasošky. Všechny členy našeho
sboru co nejsrdečněji zveme. Zarezervujte si, prosím, na uvedený termín
volno.
Na závěr bychom touto cestou chtěli poděkovat členům našeho sboru za
sportovní reprezentaci, pracovní úsilí a aktivní činnost nejen ve sboru, ale i

v naší obci. Poděkování také patří všem občanům, vedení obce, organizacím
a firmám, které s námi spolupracují a podporují nás. Přejeme všem klidné a
pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním i pracovním životě. Doufáme, že i v příštím roce budeme s Vámi
se všemi pokračovat v bezproblémové vzájemné spolupráci.
za SDH Rasošky Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Během nadcházejícího zimního období se naši žáci připravují na advent a
oblíbené vánoční období. Vytvářeli adventní věnce a aranžmá pro zkrášlení
svých domovů. Děti z mateřské školy pomáhaly svým zpěvem rozsvítit
obecní vánoční strom. V obou zařízeních malovaly čerta a Mikuláše, stavěli
Betlém. Děti od nich také dostaly dárky, za to, že byly hodné. Dne 6. 12. se
uskutečnily Vánoční tvořivé dílny pro širokou veřejnost, děti a jejich rodiče.
Jejich návštěvníci s nimi byli velmi spokojeni a odnášeli si domů malované
perníčky, aranže z chvojí, stojánky na ubrousky, vánoční stromky, aranžmá
s oříšky i vlastnoručně složeného Mikuláška. Jejich rodiče si pochutnali na
punči a sladkostech ke kávě. Svým nákupem podpořili chráněnou dílnu
DANETA z Hradce Králové, která k nám každoročně zajíždí se svými
výrobky. Celou akci hodnotíme jako velmi vydařenou. Zcela jistě obohatila
kulturní život v naší obci. Do konce roku se těšíme na vánoční výstavu
v Novém Městě nad Metují, rozdávání dárků pod stromečkem, za něž
vděčíme spoustě sponzorů, ať již od rodičů nebo také přátel naší školy a
školky.
Všem obyvatelům obce Rasošky přejeme krásné a pohodové Vánoce,
zdraví, klid a spokojenost v roce 2017. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Rasošky
Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor obce Rasošky
Na sobotu 19. 11. 2016 zajistila obec rezervaci a zaplacení bowlingových
drah v Jaroměři pro naše občany. Bowlingu se zúčastnilo 31 hráčů, kteří
předváděli kvalitní sportovní výkony. Na závěr proběhlo vyhodnocení
výsledků s odměněním prvních tří míst v kategorii mužů i žen.

Na rok 2017 pro Vás kulturní výbor připravuje a organizuje výlet do
Prahy, který se uskuteční 22. 4. 2017. Do Prahy pojedeme společně
autobusem, a prohlídku bychom měli začít v 9:00 hodin u Strahovského
kláštera. Dále budeme pokračovat na Hradčany (přes Nový svět na
Hradčanské náměstí), Pražský hrad, zahradu Valdštejnského paláce,
Malostranské náměstí, případně kostel Pražského Jezulátka. Odpoledne je
naplánován Karlův most, následovat bude Klementinum, Židovské město,
Staroměstské náměstí, Týn, Ovocný trh. Prohlídku zakončíme na
Václavském náměstí. Uvedená trasa je dlouhá cca 7 km. Samozřejmě
nebude chybět ani pauza na oběd. Trasa i časy mohou být ještě upřesněny a
upraveny. Podrobnější informace, včetně termínu pro přihlášení, budou v
březnovém vydání zpravodaje. Těšíme se na Vaši účast.
Na začátku příštího roku, v lednu nebo v únoru, zajistíme společně s
obcí Vlkov bruslení v Jaroměři. Dále připravujeme a plánujeme uspořádat
pouťovou zábavu 27. 5. 2017, dětský den 4. 6. 2017 a sraz rodáků 2. 9.
2017. Bližší informace budou rovněž uveřejněny v dalších vydáních
zpravodajů.
Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
2017 hodně zdraví, více klidu, štěstí, lásky a hodně pracovních a životních
úspěchů.
Za kulturní výbor Věra Voslařová

Obecní úřad přeje všem občanům Rasošek Vánoce
plné štědrosti, pohody a lásky, v novém roce 2017 především
pevné zdraví
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