Číslo 1/2017, březen 2017

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 10. ledna 2017
 Žádost o finanční dar TJ Sokol z Vlkova byla přesunuta z
minulého jednání. Proběhlo hlasování o částce 50.000 Kč –
schváleno.
 Žádost obce Vlkov o spádovost mateřské školky a předložení
návrhu dohody. Po schválení spádovosti budou vlkovské děti na
stejné úrovni jako rasošské děti. Starosta obce k tomu přečetl
souhlasné stanovisko ředitelky ZŠ a MŠ Rasošky - schváleno.
 Výběr nájemce Sport klubu v Rasoškách. Na zveřejněnou výzvu o
záměru pronájmu se nikdo nepřihlásil. Starosta obce navrhl
zveřejnit výzvu znovu ve stejném znění, jen se změní datum
podání nabídek - schváleno.
 Pověření starosty – oprava kůlny u obecního úřadu. Starosta obce
požádal zastupitele o pověření předložení nejméně dvou nabídek
na zhotovitele opravy kůlny u budovy obecního úřadu- schváleno.
 Starosta informoval o počtu obyvatel Rasošek k 1. 1. 2017.
Celkem je 689 obyvatel, z toho 620 v Rasoškách a 69 na Dolním
Plese. Věkový průměr je 38,5 roků.
Zastupitelstvo obce – 7. února 2017
 Směrnice na veřejné zakázky malého rozsahu. Proběhla diskuze ke
stanovené cenové hranici u II. kategorie – stavební práce. Ing. Eva
Slezáková a Bc. Martina Krystová navrhovaly její snížení na
300.000 Kč. Starosta obce dal hlasovat o částce uvedené ve
směrnici čl. 4. bod 3 dodávky a služby nad 50.000 do 500.000 Kč
bez DPH. Schváleno. Dále dal hlasovat o částce uvedené ve
směrnici čl. 4 bod 3 stavební práce nad 50.000 do 750.000 Kč bez

DPH. Schváleno. Po té následovalo hlasování o směrnici samotné schváleno.
 Výběr nájemce Sport klubu v Rasoškách. Obec obdržela pouze
jednu žádost od pana Pavla Lacka z Vlkova. Starosta žádost
předložil zastupitelům k nahlédnutí a dal hlasovat. Žádost pana
Pavla Lacka byla schválena. Zastupitelům byla předložena
smlouva o nájmu bufetu ve Sport klubu ve stejném znění, jako měl
předcházející nájemce s platností od 1. 3. 2017 - schváleno.
 Výběr dodavatele Stavební úpravy a přístavba přístřešku za OÚ.
Starosta obce oslovil pět firem FATO Holding, PIS Projektservis,
Tichý-Pultar, Vojtíšek Štádler, Stavební firmu Stránský Černý.
Nabídku předaly dvě firmy: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.
ze Dvora Králové a PIS Projektservis spol. s r.o. Semonice.
Stavební firma Stránský Černý s.r.o. předložila cenovou nabídku
za 612.983 Kč s DPH a firma PIS Projektservis spol. s r.o. za
707.807 Kč s DPH. Dodavatel Stavební firma Stránský Černý
s.r.o. Dvůr Králové schváleno.
 Starosta obce informoval, že obec obdržela pozvánku pro dvě
osoby do poslanecké sněmovny k slavnostnímu předání znaku
obce, které se uskuteční 14. února v Praze. Zúčastní se ho on a
předseda kulturního výboru pan Vladimír Fišar.
Zastupitelstvo obce – 7. března 2017
 Smlouvy na poskytnuté dotace organizacím pro Myslivecké
sdružení Paseky, TJ Rasošky, Základní organizaci Zahrádkářů,
Jaromíra Tázlera, Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách a pro
Malou kopanou byly schváleny.
 Smlouva o dílo – stavební úpravy – sklad za obecním úřadem.
Stavební firma Stránský Černý s.r.o. předložila návrh smlouvy
o dílo - smlouva schválena.
 Smlouva OSA. Licenční smlouva o veřejném provozování a
autorské odměně je předkládána na každý rok - schváleno.
 Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou SURPMO k vypracování
nového územního plánu, ve kterém se mimo jiné mění termíny
dodání díla – schváleno.

 Zadání výběrového řízení - výzva k podání nabídek na
zhotovitele plotu před ZŠ a MŠ Rasošky. Ing Eva Slezáková
navrhla některé změny v předloženém zadání a doporučila
rozdělit termín zahájení stavby před Mateřskou školkou až od
1. 7. 2017. Zadání schváleno. Komise na otvírání obálek 30. 3.
2017 v 17:05 hodin - schválena.
 Rozpočtové opatření č. 2. Do rozpočtového opatření je
zahrnuto rozšíření a úprava webových stránek mimo jiné i o
přístup z chytrých mobilních telefonů. Doplněno bylo o nákup
nahrávacího zařízení - schváleno.
 Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu o právu provést
stavbu – Zahradní altán v zahradě MŠ Rasošky – mezi obcí
Rasošky a rodinou Kulhánkových - schváleno.
 Starosta obce informoval, že škola požádala o schválení
rozdělení zisku z roku 2016 a předal slovo Ing. Monice
Zmítkové. Ta zastupitelé informovala, že škola v roce 2016
hospodařila se ziskem z hlavní činnosti 628,09 Kč a z
doplňkové činnosti 2.476,08 Kč. Návrh na rozdělení do fondu
odměn 31 Kč a do rezervního fondu 3. 073,17 Kč je dle
ustanovení zákona. Schváleno. Ing. Monika Zmítková také
požádala o schválení čerpání investičního fondu školy na
vybudování Trpasličí zahrady do výše 300 000 Kč. Schváleno s
tím, že paní ředitelka bude o čerpání fondu informovat.
 Ing. Eva Slezáková požádala o schválení potřebných usnesení k
územnímu plánu. - Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení
územního plánu Rasošky v souladu s ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). - Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Evu Slezákovou do
funkce pověřeného zastupitele pro spolupráci s úřadem
územního plánování Městského úřadu Jaroměř při pořizování
územně plánovací dokumentace Rasošek včetně jejich změn.

Životní jubileum v období ledna až března 2017 oslavili:
Ciriaková Terézia

70 let

Řeháková Irena 75 let

Exnar Miloš

70 let

Jórová Božena 80 let

Kopsa Josef

70 let

Holínský Věněk 85 let

Kuchaříková Ludmila 85 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

V roce 2016 nás navždy opustili
Kulhánek Stanislav

Syrovátková Jaroslava

Šeda Jiří

Kalenda Josef
Sofilkanič Ivan

Vítání občánků v roce 2016
Vítání občánků v roce 2016 proběhlo 17. dubna a 23. října. Celkem
jsme při slavnostním obřadu uvítali 9 dětí z Rasošek a 3 děti z Vlkova.

Obecní úřad Rasošky:
 Děkuje rodinám Krystových, Slavíčkových a Berkovcových za
provedenou tříkrálovou sbírku. Občanům za příspěvek, v naší
obci se vybralo 14.193 Kč.
 Děkuje MS Paseky za vysázení nových stromů na Jíláku.

 Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 8. dubna 2017 od
9:00 do 10:00 hodin u obecního úřadu.
 V sobotu 8. dubna 2017 bude přistaven u technického dvora za
bytovkami kontejner na velkoobjemový odpad (nábytek,
matrace, linolea, koberce kočárky, lyže apod.) od 8:00 do 12:00
hodin.
 SDH Rasošky pořádá v sobotu 8. dubna 2017 od 7:00 hodin
sběr starého železa a autobaterií. Věci do sběru připravte k
odvozu a nechte na dvoře, hasiči se o zbytek postarají.
 OÚ vybírá poplatky za psa, uhradit je můžete o úředních
hodinách nebo od pondělí do čtvrtka v čase otevření pošty.
Výše poplatků se neměnila.
 S jarním obdobím nastávají práce na zahradě. Svozové
kontejnery na bioodpad ze zahrad jsou u prodejny potravin a
v ulici v Lumerách. Svoz tohoto odpadu začíná 1. dubna 2017.
 Třídění odpadu - Obecní úřad děkuje občanům za třídění
odpadu. V roce 2016 se vytřídilo 3,060 tuny papíru; 9,246
plastových obalů; 0,336 tuny kovových obalů; 8,166 tuny skla
a 3,056 tuny textilu. Zároveň OÚ žádá občany o sešlapávání
plastových lahví, v kontejnerech zbyde více místa i pro ostatní.

zveřejňovat informace o rozpočtu obce. Rozpočet obce a jeho
úpravy najdete na www.rasosky.cz v sekci „Obecní úřad“
„Rozpočty“ nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
 V sobotu 18. února 2017 se uskutečnilo spolu s obcí Vlkov
společné bruslení na zimním stadionu v Jaroměři. Z důvodu
jarních prázdnin byla i tak účast hojná, ale menší než v
loňském roce.

Obecní knihovna
Obecní knihovna v Rasoškách je v přízemí budovy obecního úřadu.
Paní Jana Pavelková ji vede už od roku 2013. Otevírací doba: úterý
16:00 – 18:00 hodin. V současné době má knihovna ve svém fondu na
1650 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i
dospělé čtenáře. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční
služby Městské knihovny Jaroměř. Knižní fond se proměňuje každé
čtvrtletí.

 OÚ upozorňuje, že se v Rasoškách vyskytlo více případů
postřelených koček ze vzduchové pistole.
 Zima odešla, roztál sníh a opět se ukazují hromádky po
pejscích. OÚ žádá občany, aby si po svých miláčcích uklízeli,
vždyť si venku hrají Vaše děti, Vaše vnoučata a určitě
nechcete, aby si takovéto bohatství přinesly na botách domů.
Nehledě na to, že je to vizitka Vaší obce.


Novinky na webových stránkách obce - Obecní úřad
informuje, že se upravují webové stránky obce tak, aby byly
přístupné i z chytrého telefonu.
 Zveřejnění dokumentů k rozpočtu. Novelou zákona č.
250/2000 Sb. je obec povinna na svých webových stránkách

Starosta obce

Vážení spoluobčané,
po dlouhá léta neměla naše obec vlastní znak a vlajku.
Na zasedání zastupitelstva dne 6. 10. 2015 schválili zastupitelé záměr
na legalizaci našeho obecního znaku a vlajky. Předložené návrhy byly
vyvěšeny k nahlédnutí v prodejně potravin, anebo na obecním úřadě.
Byli jsme rádi, že se někteří z Vás zajímali o vzhled vlajky a znaku a
účastnili se jednání schvalování návrhů. Konečná verze byla
předložena Heraldickému výboru Parlamentu České republiky.

V měsíci lednu 2017 na obecní úřad byla doručena pozvánka od
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na
slavnostní akt udělení znaku a vlajky. Toto předání proběhlo dne 14.
února 2017, Rasošky zastupovali starosta obce p. Oldřich Rezek a
předseda kulturního výboru p. Vladimír Fišar. Slavnostním předáním
provázel ředitel knihovny PS pan PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.,
občan ze sousedního Vlkova. Rozhodnutí udělení znaku a vlajky
osobně předával předseda PS pan Jan Hamáček. Poté následoval
slavnostní přípitek, společné focení a na závěr prohlídka prostor kde
zasedají poslanci.
Na webových stránkách naší obce jsou v záložce fotogalerie vyvěšeny
fotky z této akce.

Na zahradě MŠ vniká Trpasličí zahrada jako multifunkční zařízení pro
malé děti. Je stavěna za podpory dotace Královéhradeckého kraje,
obecních úřadů a subjektu ZŠ a MŠ.
Zápis do MŠ se koná 4. 5. 2017 mezi 16.00 – 17:30 hodinou. S sebou
přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz. Přihlášku do MŠ si
vyzvedněte přímo v mateřské škole od 20. dubna 2017. Na Vaše děti
se těší kolektiv MŠ Rasošky.
Zápis do ZŠ se koná 4. 4. 2017 mezi 15.00 – 17.00 hodinou. Důležité
informace k zápisu jsou vyvěšeny na vývěsce školy. I na Vaše děti se
těší učitelky, s nimiž jste se mohli seznámit v Předškoličce, pořádané
ZŠ.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

Rezek Oldřich
starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
ZŠ s MŠ Rasošky
V letošním školním roce se věnujeme v našich zařízeních projektu
„Čtenářská gramotnost“. Děti i žáci jsou vedeni k lásce ke knihám,
navštívila je spisovatelka, která jim vyprávěla o své práci, navštívili
knihovnu. Školní děti mají soutěž ve čtení, ve škole budeme pořádat
Noc s Andersenem.
Dne 30. 4. 2017 budeme společně slavit čarodějnice soutěžemi pro
děti.
Jsme moc rádi, že se zastupitelstvo obce rozhodlo obnovit zpevněné
plochy a plot v MŠ a ZŠ a podpořilo tím náš požadavek. Těšíme se, že
budeme svůj čas trávit v zase hezčím prostředí.

V sobotu 14. ledna 2017 jsme uspořádali výroční valnou hromadu
SDH Rasošky ve Sport klubu v Rasoškách za obecním úřadem.
Těchto výročních valných hromad se pravidelně zúčastňují i hosté z
okrsku Jasenná, SDH Jasenná a SDH Vlkov. Letos nás svoji účastí
mile překvapil i vzácný host z SDH Jaroměř Miloslav Paclík, který je
vedoucí odborné rady velitelů výkonného výboru okresního sdružení v
Náchodě. Jeho slova chvály na naši činnost a fungování sboru nás
opravdu potěšila.
Členové zásahové jednotky SDH Rasošky úspěšně absolvovali 21.
února 2017 školení v Jasenné na téma bezpečnost práce při zásahu a
zdravověda.
V sobotu dopoledne 25. února 2017 jsme odstrojili vánoční strom.
Díky velké účasti našich členů jsme zároveň provedli jarní úklid u

zbrojnice a v okolí stromu. Večer se naši zástupci zúčastnili Okrskové
výroční valné hromady v Jasenné.
Po zimní přestávce, kterou jsme opět vyplnili administrativní činností,
se už s příchodem jara a slunečného počasí těšíme na zahájení další
sportovní sezóny. I letos chceme zodpovědně přistoupit ke sportovní
reprezentaci našeho sboru a obce. K dispozici už máme termínovou
listinu soutěží v požárním sportu, kterých se každoročně
zúčastňujeme. Jen co se počasí ustálí a budou příznivější teploty pro
máčení v kádi, začneme pravidelně trénovat, abychom byli na soutěže
dobře připraveni.
Kromě sportovní činnosti patří do pracovní náplně hasičů i aktivní
účast na kulturních a pracovních akcích v naší obci. Na první polovinu
letošního roku máme mimo jiné naplánované následující činnosti:
* sobota 8. dubna 2017 čištění Zezule a sběr starého železa,
* neděle 16. dubna 2017 uspořádaní velikonoční návsi,
* neděle 30. dubna 2017 požární dohled při pálení čarodějnic,
* neděle 4. června 2017 spoluúčast na dětském dni.
Podrobnější informace k jednotlivým akcím, včetně hodiny zahájení,
budou zveřejňovány obvyklým způsobem.
za SDH Rasošky Petr Voslař

Kulturní výbor
V roce 2017 pro Vás připravujeme výlet do Prahy, kde Vás čeká trasa
s průvodcem o délce cca 7 km. Bližší informace se dočtete na plakátu,
který je součástí zpravodaje. Dne 30. 4. 2017 uspořádáme tradiční
pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti ve spolupráci s TJ Rasošky.

Začátek bude ještě upřesněn. Dále připravujeme dětský den na 4. 6.
2017 od 14:00 hodin a týden na to, tedy 10. 6. 2017 se uskuteční
pouťová zábava od 20:00 hodin.
Dne 2. 9. 2017 je naplánován sraz rodáků s celodenním programem. Z
tohoto důvodu žádáme místní občany o informování a pozvání svých
rodinných příslušníků žijících mimo Rasošky. V dopoledních
hodinách se uskuteční hasičské závody. Odpoledne si rodáci můžou
prohlédnout místní školu a školku. Dále bude na obecním úřadě
možnost nahlédnout do kroniky obce. V podvečerních hodinách bude
hrát k poslechu dechová hudba a večer se bude konat posvícenská
zábava. Podrobnosti budou zveřejněny na plakátech.
Za kulturní výbor Věra Voslařová

ZO zahrádkářů Rasošky
ZO Českého zahrádkářského svazu v Rasoškách měla 11. března 2017
výroční zasedání, na kterém si zvolila nového předsedu/předsedkyni
paní Martu Kuntovou.

TJ Rasošky
Fotbalový klub na startu jarní sezóny.
Po několika zimních měsících, kdy jsme se připravovali ve vlkovské
sokolovně, stojíme opět na prahu nové části sezóny a začínáme se
postupně vracet k tréninkům a zápasům na místním fotbalovém hřišti.
V zimě jsme se s mladší přípravkou zúčastnili tří dobře obsazených
turnajů, dvakrát jsme byli ve Vamberku a jednou jsme zavítali do
České Třebové, tento turnaj hodnotíme jako nejpovedenější, kdy jsme
v silné konkurenci týmů, jako byla Česká Třebová, Vysoké Mýto,
Šumperk, Choceň a Svratka Brno obsadili šesté místo ze sedmi

účastníků. Co je ale cennější, že jsme se všemi účastníky sehráli
vyrovnané zápasy a v žádném nepropadli. Před začátkem jara máme
před sebou hodně výzev, čeká nás výměna hlavních branek,
rekonstrukce kabin, dokončení renovace travnaté plochy. Tajně
doufáme, že se povede zdárně vyřešit situace ohledně pozemků pod
naším hřištěm. K tomu všemu nás čekají tréninky a zápasy po celém
kraji. Věřím, že budeme postupně zlepšovat zázemí a podmínky v
našem klubu, v současnosti ještě nevíme, jak jsme byli úspěšní v
žádostech o dotaci na kraji a ministerstvu, ale případná podpora by
nám určitě pomohla, hlavně co se týká výměny hlavních branek. Na
závěr bych Vás chtěl pozvat na naše hřiště, ať už na fotbalová utkání
nebo na akce, na kterých se podílíme, jako jsou Čarodějnice a Dětský
den.







8. 4. 2017 16:30 Rasošky – Slavoj Předměřice
22. 4. 2017 17:00 Rasošky – Nová Paka/Stará Paka
6. 5. 2017 17:00 Rasošky – Babí/Velké Poříčí
20. 5. 2017 17:00 Rasošky – Meziměstí/Teplice
27. 5. 2017 17:00 Rasošky – České Meziříčí
Za TJ Rasošky, z.s. Jan Rezek

Rozpis utkání na našem hřišti:
Mladší přípravka:
 14. 5. 2017 9:00 – turnaj – účastníci: TJ Rasošky, Třebeš, Jičín,
Chlumec/RMSK
Mladší žáci:
 8. 4. 2017 9:00 – turnaj – účastníci: TJ Rasošky, Nový HK,
Sokol Třebeš
 30. 4. 2017 9:00 – turnaj – účastníci: TJ Rasošky, Černilov,
Hořiněves/Smiřice
 28. 5. 2017 9:00 – turnaj – účastníci: TJ Rasošky,
Olympia/Malšovice, Rychnov nad Kněžnou
 10. 6. 2017 10:00 – turnaj – účastníci: TJ Rasošky, Týniště nad
Orlicí, Baník Vamberk
Dorost:
 26. 3. 2017 15:00 Rasošky - Úpice/Žacléř
 1. 4. 2017 16:00 Rasošky – TJ Rudník

Foto: Michal Hrobský
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