Číslo 4/2017, prosinec 2017

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 3. října 2017
 Výběr dodavatele - starosta obce oslovil tři firmy na dodání
cenové nabídky na traktůrek na zimní údržbu a to ve dvou
variantách – základní a s hydraulikou. Firma VITALTECH
Rozběřice předložila cenovou nabídku za 636.363 Kč s DPH,
firma ŽIVA Klášterec nad Ohří za Kč 648.560 Kč vč. DPH a firma
ZETEPA Boharyně za 655.820 Kč. Zastupitelé schválili nákup
traktůrku včetně hydraulického natáčení kartáče od firmy
VITALTECH Rozběřice za cenu 661.168 Kč.
 ZŠ a MŠ Rasošky požádala o schválení čerpání investičního
fondu na zabezpečení školy ve výši 116.000 Kč - schváleno.
 Rozpočtové opatření - starosta obce informoval zastupitele o
provedeném rozpočtovém opatření č. 6/2017 na příjem ve výši
76 000 Kč za děti v MŠ z Vlkova. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí. Na zasedání bylo vytvořeno rozpočtové opatření č.
7/2017 na výdej ve výši 65.000 Kč na dofinancování nákupu
traktůrku. Rozpočtové opatření č. 7/2017 bylo schváleno.
 Pozemek pod autobusovou čekárnou. Pan R. Holínský požádal
obec o řešení pozemku pod autobusovou čekárnou v jeho
vlastnictví. Starosta obce navrhoval odkup pozemku, ale to p.
R. Holínský odmítl. Z diskuze vyplynul návrh pozemek
pronajmout, situace se bude dál řešit.

Zastupitelstvo obce – 7. listopadu 2017
 Kupní smlouva VITALTECH. Starosta obce předložil kupní
smlouvu od firmy Zemědělské družstvo Všestary na koupi
traktůrku Kubota B1820 s příslušenstvím za cenu 661.168 Kč
včetně DPH. Schváleno
 Starosta obce informoval, že ho oslovil starosta Jaroměře,
který ho požádal o souhlas s propojením chodníku Josefov Josefovský hřbitov - Rasošský hřbitov. Pokud s tím budou
zastupitelé Rasošek souhlasit, musí se dotčené pozemky
zakomponovat do nového digitálního územního plánu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení: Souhlas s propojením
chodníků mezi Jaroměří, části Josefov a podél Rasošského
hřbitova a chodníku k vojenskému hřbitovu. Schváleno.
Zastupitelstvo obce – 12. prosince 2017
 Schválen rozpočet obce na rok 2018 s celkovými příjmy
10,258.800 Kč a celkovými výdaji 15.551.000,-- Kč. V rámci
rozpočtu se schválily dotace a dary pro organizace.
 Schválen rozpočtový výhled a rozpočet ZŠ a MŠ Rasošky.
 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na Oranžové
hřiště u Nadace ČEZ na akci Sportoviště u Základní a mateřské
školy Rasošky.

Životní jubileum v období října až prosince 2017 oslavili:
Borůvka Luboš

70 let

Ilčíková Mária

80 let

Řehák Vladimír

80 let

Oznamuje:
 Dovolená na OÚ o vánočních svátcích
22. 12. - 29. 12. 2017.

Starosta obce
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Obecní úřad Rasošky
Děkuje:
 SDH Rasošky za ustrojení vánočního stromečku a uspořádání
rozsvěcení adventního stromu
 TJ Rasošky za uspořádání Mikulášské nadílky na hřišti TJ
 ZO Zahrádkářů za uspořádání vánoční výstavy
 ZŠ a MŠ za celoroční práci s dětmi a za předvánoční hudební
vystoupení uskutečněné před budovou školy ZŠ.
 ZoD Rasošky za celoroční spolupráci při úklidu obce
 firmě BEAS a.s. Lično za sponzorský dar

Informuje:
 Tradiční Tříkrálová sbírka v Rasoškách proběhne v sobotu
6. ledna 2018.
 Rozpočet obce je zveřejněn na webových stránkách v sekci
„Občan“, oddíl „Rozpočty a závěrečný účet“
Žádá:
 občany, aby z důvodu průjezdnosti zimní údržby omezili
parkování na chodnících a vozovkách v obci

Vážení spoluobčané,
jelikož do konce letošního roku zbývá posledních pár dnů, je čas
poohlédnout se za uplynulými dny roku 2017.
Tento rok pro naši obec začal ve slavnostním rázu a to předáním
obecního znaku a praporu v Poslanecké sněmovně v Praze. Vše
vyvrcholilo 2. září 2017 slavnostním žehnáním těchto obecních
symbolů.
Jak jste mohli postřehnout i v letošním roce se v Rasoškách budovalo:
- rekonstrukce obecního skladu s venkovním posezením
- úprava zahrady Mateřské školy
- nová fasáda na garáži Základní školy
- nový plot před budovou ZŠ a MŠ Rasošky
- nový asfaltový povrch v ulici u Svazarmu
- nová fasáda na márnici na místním hřbitově
- po obci bylo obnoveno dopravní značení
- na podzim letošního roku byl zahájen projekt rekonstrukce
Obecního úřadu v Rasoškách
- nákup techniky na zimní údržbu obce
Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat všem dodavatelům a
techn. dozorům investic u všech akcí.

Pro rok 2018 Obecní úřad v Rasoškách připravuje:
- dokončit a pokud možno realizovat rozpracovanou projektovou
dokumentaci na nový chodník a parkovacího stání v ulici v Lumerách
a ve Školní ulici
- za využití dotace vybudovat nový chodník v ulici Ve Vsi
- propojení vodovodního řádu v nové ulici za Školou
- úprava školní zahrady
- oprava hráze rybníka Zezule
- oprava cesty na Dolním Plese
Doufám, že všechny plánované a vybudované akce jsou a budou ku
prospěchu vzhledu obce a budou dlouho sloužit nám všem.
Vážení spoluobčané, jménem svým i jménem všech zastupitelů vám
přeji příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2018 pevné
zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Oldřich Rezek
starosta obce Rasošky

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Rok s rokem se sešel a máme tu opět konec roku. Výstižněji to snad v
písni Karla Gotta ani nemohlo zaznít "Čas letí jako bláznivý, já
nechytím ho ani vy, ....". Čas opravdu nechytíme ani nezastavíme. A
tak než se přehoupneme do nového roku, dovolte nám, abychom Vás
ve stručnosti seznámili s činností dobrovolných hasičů na podzim a na
konci roku.
Letošní sportovní činnost jsme zakončili třemi soutěžemi:







v sobotu 23. září 2017 v Černožicích - ženy se umístily na 3. místě;
kategorie mužů se zúčastnili pouze muži B (stará garda) s
vynikajícím útokem, který je v pořadí vynesl na krásné medailové
3. místo (v kategorii mužů bylo devět družstev),
v sobotu 30. září 2017 v Libřicích - ženy opět na stupních vítězů,
tentokrát na 2. místě; muži pouze s B-čkem (starou gardou)
skončili na 6. místě,
a již tradiční naše poslední soutěž v sobotu 7. října 2017 v
Jezbinách o "Zlatou proudnici" - muži A obsadili 5. místo; muži B
(stará garda) skončili na 10. místě; a ženy zopakovaly velký triumf
z loňského roku a odvezly si již po druhé za sebou "Zlatou
proudnici" za 1. místo. Ale ten krásný velký pohár za 2. místo v
porovnání se Zlatou proudničkou, ten si byl ..... Škoda, ten by se
ve zbrojnici vyjímal .

V pátek 20. října 2017 se zástupci výkonného výboru zúčastnili v
Jasenné okrskové schůze, na které se kromě hodnocení činnosti a
plánů na příští rok, řešily termíny výročních valných hromad
jednotlivých dobrovolných sborů v okrsku Jasenná.
V sobotu 28. října 2017 jsme uspořádali ve zbrojnici již tradiční
dlabání dýní. Jsme rádi, že se letos této povedené akce zúčastnilo
hodně dětí společně s rodiči. Po úvodním měření a vážení, při kterém
jsme napočítali 13 dýní, došlo na vlastní dlabání a zdobení. Na
jednotlivých rodinných týmech bylo vidět velké úsilí a nasazení, aby
se dýně povedly. Naštěstí hodnotíme dýně pouze podle hmotnosti.
Pro zajímavost největší dýně vážila 48,2 kg a nejmenší 2,4 kg. Určit
pořadí nazdobených dýní podle "uměleckého dojmu" by byl hodně
nesnadný úkol. Všechny vydlabané dýně se povedly a byly krásné. Na
závěr příjemně stráveného odpoledne jsme si dýně rozsvítili a
společně se vyfotili.

Každý rok se v tomto období konají schůze starostů sborů
dobrovolných hasičů. Letos tomu nebylo jinak, schůze se konala v
pátek 10. listopadu 2017 v České Metuji. Náš sbor zastupoval starosta
hasičů bratr Karel Jandík. Nutno podotknout, že s vypětím všech sil. S
ohledem na omezené parkovací zpevněné plochy, resp. žádné, stála
auta na rozmoklé trávě. No, dalo se to čekat, při vyjíždění
samozřejmě zapadla. A tak tmavě modrý nažehlený vycházkový
stejnokroj starosty při vytlačování aut dostal hnědý bahenní nádech
jak po výlovu rybníka a musel do čistírny.
V sobotu 11. listopadu 2017 jsme v hasičské zbrojnici zhodnotili
letošní sezónu při tradičním podzimním posezení. Strávili jsme ve
zbrojnici pohodové odpoledne a večer. Samozřejmě nechybělo něco
dobrého k jídlu a pití.
A je to tady. Vánoční přípravy na nezadržitelně se blížící konec roku
začaly zdobením vánočního stromu v sobotu dopoledne 25. listopadu
2017. Díky velké účasti jsme zvládli uklidit i okolí stromu a zbrojnice.
Slavnostní finále, sváteční rozsvěcení vánočního stromu, jsme na
poslední chvíli přesunuli ze soboty na pátek 1. prosince 2017.
Důvodem byla kolize termínu u nás v Rasoškách a ve Vlkově. Chtěli
jsme, aby si děti, ale samozřejmě i dospělí, mohli užít sváteční
předvánoční pohodu jak v Rasoškách, tak i ve Vlkově. Slavnostní
rozsvěcení stromu zahájily děti z mateřské školy pěkným
vystoupením pod vedením učitelek Mileny Jonešové a Daniely
Divišové. Celá akce vyvrcholila za potlesku přítomných rozsvícením
ozdobeného stromu. Nechybělo drobné občerstvení, pro zahřátí
punč, svařené víno a čaj, na chuť perníčky. Děti dostaly svítící
náramky.
V sobotu 20. ledna 2018 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.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Věříme, že i v příštím roce nám
vydrží chuť a optimismus, že budeme s Vámi všemi pokračovat ve
vzájemné spolupráci jako v letošním roce. Děkujeme.
za SDH Rasošky Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Podzim dětí ze ZŠ a MŠ byl jako tradičně zaplněný spoustou
zajímavých akcí: Oslavili jsme společně 80. výročí školy a 25. výročí
jejího znovuotevření, děti ze školky přivítaly místní nové občánky
obce, společně jsme navštívili divadelní představení v Jaroměři,
účastnili se na Drakiádě, Halloweenu, začali jsme jezdit plavat do
Náchoda, s paní vychovatelkou ze ZŠ zpívaly děti z MŠ i jejich učitelky
u rozsvěcení vánočního stromu, poskytli jsme naše vánoční výrobky
na zahrádkářskou výstavu v obci a připravili jsme vánoční nakupování
a vystoupení pro rodiče a občany Rasošek.
Věnujeme se také charitě. V letošním roce posíláme obrázky, jejichž
prodej poslouží dětem z Klokánku, nakupujeme drobnosti jako
příspěvek pro fondy Sidus a Život dětem. Ve škole právě probíhá
Předškolička, která bude pokračovat i v novém roce. Termíny: 8.1.
Prvouka, 29.1. Angličtina pro děti a 19.2. Svět hudby. Na jaře také
proběhne zápis žáků do 1. třídy, jeho termín zatím není stanoven, ale
bude vyvěšen na vývěsní tabulí před školou včas.
V rámci žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje jsme na jaře 2016 získali dotaci na náš
projekt „Trpasličí zahrada“ ve výši 136 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že

úprava zahrady byla finančně náročnější, děkujeme starostovi obce
panu Oldřichu Rezkovi a zastupitelům v Rasoškách, Obci Vlkov a všem
sponzorům za pomoc se spolufinancováním. Velký dík patří také
všem, kteří byli nápomocni při vyřizování dokumentace a vlastní
realizaci. Projekt „Trpasličí zahrada“ je již zkolaudován a připraven
k užívání. Za děti z mateřské školy i celý kolektiv ještě jednou moc
děkuji.

zahrnuto vstupné a jednotný oběd. Obec bude hradit autobus a
částečně přispívat na vstupné. Přihlašování je možné na obecním
úřadě od 12. února 2018 do 31. března 2018 v úředních hodinách u
paní Kučerové. O dalších podrobnostech budete včas informováni.
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody a
budeme se těšit na Vaši hojnou účast na kulturních akcích v
Rasoškách

Milena Jonešová, vedoucí učitelka MŠ
Za kulturní výbor Věra Voslařová
Všechny naše děti a kolektiv zaměstnanců základní a mateřské školy
přeje všem občanům Rasošek krásné a klidné vánoce a v novém roce
2018 pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Současně Vám děkujeme za
Vaše vánoční dárky a podporu našim dětem
.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor obce Rasošky
V sobotu 18. listopadu 2017 v dopoledních hodinách proběhlo
veřejné bruslení pro občany obce Rasošek a Vlkova. Této akce se
účastnilo okolo 50 občanů, chvíli se hrál hokej, chvíli na "babu", ale
hlavně se celé dvě hodiny bruslilo.
A co pro Vás chystáme na začátek příštího kalendářního roku? Určitě
se budeme snažit o zajištění veřejného bruslení. Někdy v měsíci
únoru nebo březnu bude zamluven pro občany bowling, termín bude
včas upřesněn.
Na sobotu 14. dubna 2018 pro Vás kulturní výbor za podpory
obecního úřadu chystá celodenní výlet na Karlštejn a do
Koněpruských jeskyní. Cena výletu bude 450,- Kč, kdy v ceně je

TJ Rasošky
Na konci sportovního roku bych se chtěl ohlédnout za děním v našem
fotbalovém klubu. Letošní rok byl ve znamení několika získaných
dotací, a to od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Program
VIII) – 156 000 Kč, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - 20 000
Kč, FAČRu – 25 855 Kč a samozřejmě jako každoročně nás finančně
podpořila obec Rasošky 168 000 Kč.
Díky tomu jsme mohli investovat do několika velmi nákladných akcí
jako byla výměna hlavních branek za cca 75 000 Kč a rekonstrukce
kabin – přes 100 000 Kč, tím jsme posunuli klub zase o kus dál. Chtěl
bych poděkovat všem trenérům a lidem, kteří se okolo chodu klubu
pohybují. Jsou jich desítky a věnují rasošskému fotbalu stovky hodin
ročně ze svého volného času.
Už čtvrtý rok po sobě roste počet našich členů, což nás velice těší. V
současné době máme cca 120 hráčů v 5 týmech od mladší přípravky
po muže. Kromě fotbalových aktivit jsme se jako každoročně podíleli
na pálení čarodějnic, Dětském dnu a Mikulášské nadílce.
Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům popřát za celý náš klub
klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v
roce 2018.
Za TJ Rasošky Jan Rezek

ZO Zahrádkářů Rasošky
V sobotu 19. srpna jsme uspořádali výlet do Polska do parku miniatur.
Byl to nezapomenutelný zážitek. Na zpáteční cestě jsme se stavili
v Trutnově, kde jsme navštívili tkalcovskou dílnu. Každý si mohl zkusit
první zpracování lnu až po tkaní. Bylo to poučné i zábavné. Následující
výlet se uskutečnil 29. Září. Cílem byla výstava ovoce, zeleniny a
květin v Častolovicích. Výstava byla obohacena prodejními akcemi.
Jednalo se o prodej ovoce, zeleniny, květin a jiného spotřebního
zboží. Všichni odcházeli spokojeni. Večer byl zakončen večeří
v Novém Městě nad Metují.
Výstava 9. 12 – 10. 12. 2017
Výstavu uspořádal výbor organizace, ZŠ a MŠ Rasošky. Byly prostřeny
vánoční stoly, vánoční stromek, Betlém, svícny, malé stromky a
výrobky školáků i těch nejmenších. Dále přispěla paní Plíhalová
sbírkou starých formiček a ukázkou vánočního cukroví. Paní
Pavelková se prezentovala krásnými výšivkami. Výstavu navštívilo 50
občanů Rasošek a 23 dětí MŠ. Škoda, že se více rodičů nepřijde
podívat na krásné výrobky svých dětí.
Za výbor zahrádkářů Marta Kuntová

Přejeme všem občanům Rasošek klidné Vánoce plné štěstí, lásky,
rodinné pohody a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů.
OÚ Rasošky
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