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Smlouva o výpůjčce – chodník Lumera. Předloženou smlouvou č.
9/40/17/0050/Sj/N přenechává Správa silnic Královéhradeckého kraje
obci Rasošky do bezplatného dočasného užívání část pozemkové parcely
2110/1 (silnice) z důvodu plánované výstavby navazujícího chodníku
podél MK – schváleno.
Výběr dodavatele – Plot před ZŠ a MŚ Rasošky. Starosta obce
informoval, že dne 30. března proběhlo výběrové řízení dodavatele akce
„ Udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky“. Přihlásily se pouze dvě
firmy – Stavební firma Stránský Černý, s.r.o. Dvůr Králové a Stavibet
stavební obchodní společnost, České Meziříčí. Vybrána byla Stavební
firma Stránský Černý ze Dvora Králové s cenou 1,148.347 Kč.
Pověření starosty k podpisu smlouvy. Pan starosta požádal zastupitele o
pověření podepsání smlouvy o dílo se Stavební firmou Stránský Černý
na Udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky. Smlouva bude doplněna o
stavební dozor Miroslav Slezák a Oldřich Rezek. Upraven bude i bod
4.2 na vícepráce bude sepsán dodatek ke smlouvě – schváleno.
Jednací řád. S přípravami nahrávání zasedání zastupitelstva se mění
některé znění jednacího řádu. Bod XIII. 1) začíná větou. O průběhu
zasedání zastupitelstva obce se pořizuje průběžný zvukový záznam a
zjednodušený písemný zápis, který dosvědčuje pravdivý průběh jednání,
výsledek hlasování a obsah usnesení - schváleno.
Spádovost II. stupně základní školy. Starosta obce předložil návrh
dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní
školy, jejíž činnosti vykonává Základní škola Jaroměř-Josefov,
Vodárenská 370, okres Náchod se sídlem Vodárenská 370, Josefov, 551
02 Jaroměř na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020 - schváleno.
Výběr vlajky a znaku obce. Starosta obce spolu s Vladimírem Fišarem,
Denisou Součkovou a Ivetou Zachařovou navštívili firmu
Velebný&FAM, aby vybrali, které výrobky si obec objedná. Obec



objedná vyšívanou vlajku, nástěnný znak s příslušenstvím, smaltovaný
ovál, vlaječky, stojánky, tištěné vlajky (podrobně je rozepsáno v
usnesení) - schváleno.
Chodníky Lumera. Starosta obce informoval, že projektant předložil
návrh projektové dokumentace Dopravnímu inspektorátu v Náchodě a
ten z návrhu vyškrtal některá parkovací stání. Z původního návrhu
zůstane přibližně 30 parkovacích míst.
Rozpočtové opatření č. 3. Jednání o rozpočtovém opatření se posulo
kvůli výše projednávaným bodům. Do rozpočtového opatření je
zahrnuto vydání na udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky,
objednávka vlajky, znaku a propagačním předmětů se znakem obce a
zhotovení projektové dokumentace chodníků ve školní ulici - schváleno.
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Dohoda o spádovosti I. stupně ZŠ Rasošky. Obec Vlkov předložila
návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy. Dohoda schválena.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016 v rozsahu
finančních výkazů: Rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy.
Hospodářský výsledek v hodnotě 4,733.639,06 Kč se převede na
rozvahový účet č. 432 s názvem Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období - schváleno.
Výběr dodavatele na zhotovení asfaltového povrchu v ulici U svazarmu.
Starosta obce předložil cenové nabídky od CE-ING, s.r.o. ze Zábrodí,
Strabag a.s. z Hradce Králové a Špelda s.r.o. z České Skalice.
Nejlevnější je firma Strabag a.s. s nabídnutou cenou 318.556,25 Kč
včetně DPH. Firma Strabag a.s. schválena.
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Smlouva o dílo Strabag. Předložený návrh smlouvy zhotovitele č.
841/RF/054/2017 je na opravu místní komunikace asfaltový povrch v
ulici u svazarmu. Datum počátku zakázky je stanoven na 7. 6. 2017,
technický dozor investora bude provádět starosta obce Oldřich Rezek.
Smlouva schválena.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu. Starosta obce
přečetl návrh vyhlášky, ve které jsou uvedeny výjimečné případy, kdy
dochází ke zkrácení doby nočního klidu. Rozvinula se živá diskuze,










někteří občané se dotazovali na tradice pouťové a posvícenské zábavy.
Starosta obce a i přítomní hosté jim odpověděli, že ta tradice v obci je už
z dob jejich předků - schváleno.
Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Stavební firma Stránský Černý, s.r.o.
na akci Stavební úpravy a přístavba skladu zahradního nářadí u obecního
úřadu. Starosta obce přečetl seznam dodatečných prací v celkové
hodnotě 15.101 Kč. Dodatek smlouvy schválen.
Zadání PD rekonstrukce OÚ. Starosta obce přečetl návrh na podání
cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce.
Rekonstrukce se bude týkat venkovní i vnitřní části budovy. Starosta
obce oznámil, že osloví nejméně tři projektanty a dal hlasovat schváleno.
Oprava márnice. Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na
opravu márnice na místním hřbitově, kterou provede Stavební firma
Stránský Černý, s.r.o. ze Dvora Králové - schváleno.
Rozpočtové opatření č. 4. V rozpočtovém opatření je mimo jiné zahrnut
příjem i vydání dotace na chůvu a pedagog. asistenta ZŠ a MŠ Rasošky,
náklady na opravu márnice, náklady na technický dozor investora,
náklady na koupi vysoušečů rukou na WC ve Sport klubu – schváleno.
Dopis Česká pošta. Česká pošta s. p. Praha oslovila obec Rasošky s
požadavkem na uzavření smlouvy Pošta partner, kdy by služby pošty
vykonávala obec. Návrh obsahoval pracovní dobu 15 hodin týdně, na
provoz by pošta přispívala 10.650 Kč měsíčně. Denisa Součková k tomu
řekla, že Rasošky jsou velká obec, ke které spadá ještě část Vlkova a
navrhuje ještě počkat. Ing. Pavel Pouznar navrhl odmítavé stanovisko.
Pan Miroslav Slezák k tomu dodal, že obec na to nemá pracovní sílu,
nehledě na to, že by bylo potřeba zajistit i náhradníka na dobu nemoci,
dovolené. Starosta obce přednesl návrh hlasování nabídku zamítnout schváleno.
Životní jubileum v období dubna až června 2016 oslavili:

Kábrtová Alena

80 let

Kotlandová Bohumila 85 let

Málková Helena

80 let

Kotland Stanislav

90 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Starosta obce
Vážení spoluobčané,
v květnu loňského roku jsme zahájili projekt - Chodník a parkovací stání
v ulici Lumera. K dnešním dnům nemáme projekt připraven k územnímu
řízení, jelikož někteří obyvatelé si nepřejí parkovací stání před svým
domem, i když v současné době tyto plochy používají. Snaha zastupitelů je
„dostat“ auta z travnatých ploch a vybudovat legální parkovací stání. Návrh
projektu se již třikrát přepracovával a tím se samozřejmě projekt prodražuje.
Pokud bude vše pokračovat jako doposud tak se obáváme, že realizace díla
nenastane ani příští rok.
Rezek Oldřich
starosta obce

Obecní úřad Rasošky:
 Děkuje TJ Rasošky za uspořádání pálení čarodějnic.
 Děkuje všem organizátorům a organizacím za uspořádání dětského
dne.
 SDH Rasošky za čištění Zezule a sběr železa v obci.
 Děkuje Pionýrské skupině Kryštofa Kolumba – klubu Pětadvacítka
za uspořádání sbírky „Český den proti rakovině“. Bylo vybráno
2.327 Kč a zároveň děkuje občanům za jejich příspěvky.
 Upozorňuje: v letních měsících budou v naší obci instalovány nové
dopravní značky. OÚ žádá občany o jejich respektování, zejména
dodržování rychlosti!!!
OÚ důrazně žádá všechny občany, aby důkladně třídili odpad
v naší obci a dodržovali pořádek u kontejnerů!!!
Před ZŠ je umístěn kontejner na papír – ZŠ děkuje všem
občanům, kteří do něj papír vkládají!
Dovolená OÚ Rasošky 14. 8. – 18. 8. 2017.

Kulturní výbor
Dne 10. 6. 2017 proběhla u Sport klubu Rasošky Pouťová zábava, které se
účastnilo okolo 120 místních i přespolních občanů. Pod novou pergolou u
obecního úřadu hrála hudební skupina Galileo band z Hradce Králové.
Počasí nám přálo a zábava se velmi vydařila.
Dne 2. 9. 2017 proběhne Sraz rodáků, kdy bude vysvěcen znak obce
Rasošky. Následně budou smaltové odlitky znaku předány místním
organizacím. Od 16:00 hodin bude hrát k poslechu dechová hudba. Od
20:00 hodin bude hrát k tanci a poslechu hudební skupina Galileo band
Hradec Králové. Jako doprovodný program je připravena hasičská soutěž,
která začíná v 09:00 hodin. Dále bude od 10:00 hodin do 15:00 hodin
otevřena MŠ a ZŠ Rasošky a oslaví s Vámi u této příležitosti 80. výročí
založení a otevření místní školy. Tímto žádáme místní občany o pozvání
svých rodinných příslušníků a známých, kteří mají kořeny v naší obci.
Pozvánky na Sraz rodáků obdržíte do Vaší poštovní schránky.
Za kulturní výbor Věra Voslařová

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V sobotu 18. března 2017 jsme trochu přispěli ke zkrášlení okolí stromu
před hasičskou zbrojnicí. Po únorovém úklidu jsme v prostoru stromu
vysázeli nové růže.
V neděli dopoledne 2. dubna 2017 jsme odvozili na zahradu mateřské školy
štěrk určený pod dlažbu v prostoru „trpasličího přístřešku“ pro naše
nejmenší. Složený štěrk na parkovišti před mateřskou školou nenechal
bohužel některé nenechavce v klidu. Během krátké doby se sešlo na
neplánované akci asi osm členů našeho sboru a za chvíli bylo hotovo. Štěrk
byl uklizen na zahradě za plotem.
Následující sobotu 8. dubna 2017 jsme provedli sběr starého železa a čištění
Zezule. Opět jsme spojili síly a obě akce zvládli v jednom dni. Děkujeme
všem přítomným členům, kteří se pracovní soboty zúčastnili. Poděkování
patří i občanům obce za uchystání starého železa před domy.
Velikonoční nedělní odpoledne 16. dubna 2017 patřilo našim nejmenším.
Pro děti jsme uspořádali již tradiční „Velikonoční náves“. Přes nejisté
počasí si přišlo vyzkoušet své dovednosti a zasoutěžit si 34 dětí. Po splnění

úkolů na jednotlivých stanovištích si děti před hasičskou zbrojnicí opekly
buřty. Nechyběla ani sladká odměna.
V neděli 30. dubna 2017 jsme vykonávali požární dohled při pálení
čarodějnic u fotbalového hřiště.
Po dlouhé zimě jsme se nemohli dočkat příznivějšího počasí. A tak hned po
ustálení teplot jsme v první polovině května začali s pravidelnými tréninky
na sportovní soutěže. Trénujeme jednou týdně a o víkendech vyjíždíme na
soutěže. Letošní sportovní sezónu jsme zahájili v sobotu 27. května 2017
v Josefově. V 15-ti členné konkurenci obsadili muži A 4. místo, muži B
(stará garda) 7. místo. Družstvo žen si odvezlo pohár za 3. místo.
V kategorii žen soutěžilo 7 družstev. O týden později, v sobotu 3. června
2017, ve Smiřicích jsme tak úspěšní nebyli. Kruhová káď a hlavně větší
vzdálenost kádě od základny nám moc neseděla, muži A obsadili 6. místo a
muži B (stará garda) 5. místo. Družstvo žen se soutěže ve Smiřicích
nezúčastnilo.
V neděli odpoledne 4. června 2017 jsme se společně s obcí, a ostatními
spolky a organizacemi spolupodíleli na organizování dětského dne. Pro děti
byl připraven bohatý program. Na závěr nám sice nepřálo počasí,
nastříkanou pěnu si děti moc dlouho neužily, protože po krátké době začalo
pršet. Přesto věříme, že si děti odpoledne plné soutěží užily.
V sobotu 10. června 2017 jsme se měli zúčastnit plánované soutěže
v požárním sportu v Holohlavech. Tato soutěž, ale byla zrušena, a tak se
těšíme a hlavně trénujeme na další soutěže. Dovolte nám, abychom Vás i
touto cestou pozvali na soutěž v Rasoškách, na hřišti za obecním úřadem,
kterou pořádáme v sobotu dopoledne 2. září 2017 od 9:00 hodin. Přijďte
nám fandit a strávit pohodový den se sousedy, kamarády a známými.
Všechny členy našeho sboru zveme na členskou schůzi, která se bude konat
v pátek 23. června 2017 od 19:00 hodin ve Sport klubu v Rasoškách za
obecním úřadem.
Závěrem Vám přejeme příjemné prožití letních prázdnin a dovolených, léto
plné sluníčka, pohody a klidu.
za SDH Rasošky Petr Voslař

TJ Rasošky
Letní přestávka bude ryze pracovní.
Po třech náročných měsících nastává doba, kdy na chvilku přestávají
tréninky a zápasy a všichni hráči dostávají zasloužené volno. První zápasy
nového soutěžního ročníku začnou v půlce srpna a do té doby musíme
stihnout zrekonstruovat kabiny tak, aby odpovídali standardům 21. století.
Věříme, že vše proběhne bez komplikací a za dva měsíce se budeme těšit
z pěkného zázemí. Co se týká sportovní stránky, v příštím ročníku bude náš
klub hrát Krajský přebor mladší přípravky, Krajský přebor starší přípravky,
Krajskou soutěž dorostu a muži se po dvou letech vrátí na rasošské hřiště do
některé ze soutěží na Náchodsku. Jelikož Krajský přebor starší přípravy pro
nás bude nová soutěž, musíme tomuto týmu zajistit novou sadu dresů.
Uvidíme, zda se podaří sehnat sponzora, který by náš tým touto cestou
podpořil. Od posledního článku jsme obdrželi 10. 000 Kč od
Královéhradeckého kraje, u této žádosti ještě máme možnost, že bude tato
částka navýšena. Dále stále čekáme na vyhodnocení naší ministerské žádosti
o dotaci, v případě získání výraznější finanční podpory proběhne ihned i
výměna hlavních branek. Všem čtenářům, hráčům, hráčkám i fanouškům
přejeme krásné prázdniny a v nové sezóně se těšíme na viděnou na místním
fotbalovém hřišti.

přednostně využívali uložení papírového odpadu do tohoto kontejneru před
klasickým modrým kontejnerem v obci. Podpoříte tak nákup hraček a
pomůcek pro naše děti.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rasošky Vám přeji příjemné léto, klidnou a
veselou dovolenou a těším se na shledanou v příštím školním roce.
Mgr. Dana Štěpánová
Plánované akce v naší obci
 2. 7. 2017 od 14 hodin Dětská diskotéka k zahájení prázdnin ve
Sport klubu v Rasoškách
 8. 7. 2017 od 20 hodin taneční zábava ve Sport klubu v Rasoškách,
hraje skupina KORKY
 15. 7. 2017 od 9:30 hodin Oživlý Josefov, Josefovská slavnost
 2. 9. 2017 sraz rodáků, více informací bude zveřejněno na
letácích v obci
 9.-12. 8. 2017 Brutal Assault v Josefově

Za TJ Rasošky, z.s. Jan Rezek

OÚ Rasošky přeje všem občanům krásné léto plné
sluníčka, příjemné strávení dovolené a dětem pěkné
prázdniny plné nezapomenutelných zážitků!
ZŠ a MŠ Rasošky
ZŠ a MŠ Rasošky oznamují, že po celou dobu prázdnin bude probíhat
rekonstrukce zahrady MŠ, zpevněných ploch a oplocení ZŠ i MŠ.
Při příležitosti srazu rodáků obce, konaného 2. 9. 2017, se také uskuteční
oslava 80. výročí založení naší základní školy. V rámci těchto oslav bude
možné budovy navštívit, prohlédnout si dobové tiskopisy i fotografie,
popovídat si u občerstvení se svými bývalými spolužáky. Na tuto akci Vás
srdečně zveme.
Všem občanům obce Rasošky, kteří se podíleli na sběru papíru do
přistaveného kontejneru před školou, moc děkujeme. V této akci budeme
pokračovat i v dalším školním roce, a proto Vás touto cestou žádáme, abyste
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