Číslo 4/2018, prosinec 2018

Výběr z jednání zastupitelstva obce

 Rozpočtové opatření č. 8. V souvislosti s budováním
prodloužení vodovodu v nové ulici za školou se na obec
obracejí majitelé přilehlých pozemků s žádostí o zřízení
vodovodní přípojky. Obec hradí použitý materiál na
pozemcích obce, vznikla potřeba navýšení rozpočtu o 50 tisíc
korun. Po diskuzi zastupitelé schválili další odvod odpisů do
rozpočtu obce ve výši 50 tisíc korun. Do výdajů byl zahrnut
příspěvek na provoz školy ve výši 250 tisíc korun.
Rozpočtové opatření č. 8 s příjmy 150 tisíc a výdaji 300 tisíc
korun bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce – 2. října 2018
 Zpráva finančního výboru. Ing. Pavel Pouznar informoval o
proběhlé kontrole situace hospodaření ZŠ a MŠ Rasošky. Od
nového školního roku vznikly nové zájmové kroužky, ceny
na trhu se výrazně zvyšují, navýšení počtu dětí - to všechno
má vliv na čerpání finančních prostředků. Místostarosta obce
dal hlasovat o návrhu finančního výboru, tedy škole
poskytnout 100 tisíc korun od obce a 100 000 z investičního
fondu obce. Schváleno. K tomu byl schválen odvod části
odpisů z investičního fondu školy do rozpočtu obce ve výši
100 tisíc korun.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
8800090849/1/BVB/P o stavbě plynárenského zařízení
„Přeložka STL plynovodu pro výstavbu rodinných domků“
se společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. V rámci
výstavby nové ulice za školou vznikla potřeba přeložky
stávajícího plynovodu - smlouva schválena.
 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000218270 se
společností GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. Předmětem
smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením
přeložky plynárenského zařízení v nové ulici za školou smlouva schválena.

Zastupitelstvo obce – 30. října 2018
 Veřejná volba starosty a místostarosty. Na funkci starosty byl
navržen Oldřich Rezek, na funkci místostarosty byl navržen
Ing. Pavel Pouznar. Starosta i místostarosta jako neuvolnění
- schváleno.
 Volba předsedů. Na funkci předseda finančního výboru byla
navržena Ing. Věra Voslařová. Bylo schváleno. Počet členů
finančního výboru byl schválen na pět. Předsedou
kontrolního výboru byl navržen Ing. Bc. Luboš Rejl. Bylo
schváleno. Počet členů kontrolního výboru byl schválen na
pět. Dále bylo schváleno zřízení kulturního výboru. Jako
předseda výboru byli navrženi dva kandidáti, Ing. Martina
Krystová a Vladimír Fišar. Oba přednesli své vize o činnosti
kulturního výboru. Po krátké diskuzi byl zvolen Vladimír
Fišar. Počet členů kulturního výboru byl schválen na pět.
 Firma ČEZ Distribuce v zastoupení firmou SIGNALBAU,
a.s. předložila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV122017750/VB/2 na pozemku parc.č. 2095, v k.ú. Rasošky.
Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové
vedení NN, uzemňovací páska - schváleno.

 Firma ČEZ Distribuce v zastoupení firmou TELKABEL CR
s.r.o předložila návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-201758 Rasošky – knn příp. p. č.
1695 pro rodinný domek - schváleno.
 Obec Rasošky v roce 2018 financovala vybudování
Sportoviště u ZŠ a v listopadu ho převádí na základě
předávacího protokolu škole do správy - schváleno.

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, který bude spolupracovat s
úřadem územního plánování Městského úřadu Jaroměř při
pořizování územního plánu Rasošky“ - schváleno.
 Žádost o osvětlení hřiště. Paní Pilařová jménem
volejbalového spolku podala žádost o osvětlení hřiště s
umělým povrchem, aby mohlo být v podzimních měsících
využíváno déle. Z proběhlé diskuze vzešel návrh na
pověření starosty obce obstarat cenový odhad nákladů na
zřízení osvětlení. Pověření bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce – 4. prosince 2018
 Jmenování členů finančního výboru. Ing. Věra Voslařová
jako členky finančního výboru navrhla: Hanu Kadlecovou,
Ivetu Jandíkovou, Ivu Školovou a Kristýnu Pilařovou schváleno.
 Jmenování členů kontrolního výboru. Ing. Bc. Luboš Rejl
navrhl členy: Ing. Petra Morávka, Zbyňka Kleina, Ing.
Martinu Krystovou a Marka Rejla – schváleno.
 Jmenování členů kulturního výboru. Pan Vladimír Fišar
navrhl členy: Zdeňku Bartošovou, Markétu Alinovou, Ing.
Věru Voslařovou a Kristýnu Pilařovou - schváleno.
 Schválení rozpočtu obce na rok 2019. Starosta obce dal
hlasovat o příspěvku pro ZŠ a MŠ Rasošky na rok 2019 ve
výši 1,690.000 Kč. Schváleno. Starosta obce dal hlasovat o
předloženém rozpočtu obce na rok 2019 s příjmy ve výši
11,395.000 Kč a výdaji 14,755.000 Kč se závaznými
ukazateli – paragrafy, rozpočet je schodkový, rozdíl bude
uhrazen z naspořených prostředků z minulých let. Rozpočet
byl schválen.
 Jmenování zástupce k územnímu plánu. „Zastupitelstvo obce
schvaluje Ing. Pavla Pouznara jako určeného zastupitele
podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o

Výsledky komunálních voleb 2018

Zvolený zastupitel
Oldřich Rezek
Ing. Pavel Pouznar
Ing. Věra Voslařová
Miloš Exnar
Vladimír Fišar
Ing. Hana Hřivnová
Ing. Martina Krystová

Kandidátní listina
Rasošky 2018 - 2022
pořadí na kandidátce: 3
Rasošky 2018 - 2022
pořadí na kandidátce: 2
Rasošky 2018 - 2022
pořadí na kandidátce: 1
TJ Rasošky
pořadí na kandidátce: 1
Rasošky 2018 - 2022
pořadí na kandidátce: 4
Za rozvoj obce Rasošky
pořadí na kandidátce: 3
Za rozvoj obce Rasošky
pořadí na kandidátce: 1

Počet
hlasů
162
156
137
100

Ing. Hana Hřivnová se z pracovních důvodů vzdala mandátu,
zastupitelem se stal první náhradník Ing. Bc. Luboš Rejl.

73
73
71

Obecní úřad Rasošky

• Obecní úřad hledá pracovníka na údržbu a úklid obce,
zájemci obdrží podrobnější informace na obecním úřadě.

Děkuje:
 Panu Romanu Bašovi a jeho rodině za dlouholetou práci a
vzorný úklid celé obce včetně hřbitova a těší se na další
spolupráci
 SDH Rasošky za uspořádání dlabání dýní pro děti
 SDH Rasošky za ustrojení vánočního stromečku a uspořádání
rozsvěcení adventního stromu u hasičské zbrojnice
 TJ Rasošky a kulturnímu výboru za uspořádání Mikulášské
nadílky u obecního úřadu
 ZO Zahrádkářů za uspořádání „Výstavy ovoce, zeleniny a
šikovných rukou“
 ZoD Rasošky za celoroční spolupráci při úklidu obce
Informuje:
 Rozpočet obce pro rok 2019 je zveřejněn na webových
stránkách v sekci „Občan“, oddíl „Rozpočty a závěrečný účet“
 První odvoz odpadu v prvním týdnu roku bude posunut o
jeden den a proběhne ve čtvrtek 3. ledna 2019, další svozy
budou již dle přiloženého kalendáře
 Tradiční Tříkrálová sbírka v Rasoškách proběhne v sobotu 5.
ledna 2019
 Dovolená na obecním úřadě je v době 27. 12. - 31. 12. 2018
Žádá:
 Občany, aby z důvodu průjezdnosti údržby omezili parkování
na chodnících a vozovkách v obci
 Na četné žádosti občanů OÚ žádá všechny občany o
dodržování rychlosti v obci, zejména nových površích obce.

Starosta obce
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat za účast v komunálních volbách,
vyjádřili jste tím, že Vám na obci, kde žijete, opravdu záleží. Není
ovšem důležité složení zastupitelstva, jako jejich vzájemná
spolupráce. Byl dán mandát sedmi zastupitelům, na kterých bude
ležet tíha odpovědnosti v následujících čtyřech letech. Bez lidí,
kteří pro obec pracují a v obci žijí, by práce zastupitelstva byla
zcela zbytečná.
Ohlédneme-li se za končícím rokem, zhodnotíme, že v roce 2018
byly provedeny tyto akce:
- oprava hráze „Zezule“
- v místní základní škole vybudováno nové hřiště včetně
nového plotu
- v ulici ve Vsi nový chodník
- v nově vznikající ulici za školou nový vodovodní řád
V následujícím roce chceme zrealizovat následující akce:
- nový chodník ve Školní ulici
- propojení plynovodu v nově vznikající ulici za školou
- začátkem roku podat žádost o dotaci na rekonstrukci
obecního úřadu a na konci roku začít s pracemi
- připravovat další projekty na rozvoj a lepší život v naší obci

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám ke konci roku popřál klidné Vánoce, hodně
zdraví, štěstí a pohodový celý nový rok. Užijte následujících dní
k odpočinku, setkání s rodinou, zamyšlení a zastavení se v tomto
nekonečném spěchu.
za zastupitelstvo obce
Oldřich Rezek
starosta obce Rasošky
Životní jubileum v období října až prosince 2018 oslavili:

Antonín Dudadík

70 let

Josef Špryňar

75 let

Lidmila Čapková 80 let

Jana Pouznarová

80 let

Anna Machová

85 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Letošní sportovní sezónu jsme zakončili dvěma soutěžemi, první
v sobotu 22. září 2018 v Černožicích, kde muži A obsadili 6. místo,
muži B (stará garda) 8. místo a ženy 3. místo, a druhou v sobotu 6.
října 2018 v Jezbinách, kde v úctyhodné konkurenci 18-ti družstev
muži A obsadili 8. místo, muži B (stará garda) 9. místo a ženy ze
čtyř družstev skončily na 2. místě, za které si odvezly krásný velký
pohár. Po dvou zlatých proudničkách za první místa v minulých
ročnících, to bylo milé a pěkné ocenění .
V pátek 12. října 2018 se zásahová jednotka našeho sboru
zúčastnila námětového cvičení v Jasenné. Program byl zaměřen na
nácvik zásahu v hospodářských budovách (mimo jiné i vyvádění
zvířat z hořících objektů) a dále na dálkovou dopravu vody.
V sobotu odpoledne 20. října 2018 jsme uspořádali dlabání dýní.
S ohledem na velká letošní sucha vypěstované dýně nedosahovaly
rozměrů jako v minulých letech, a tak jsme letos dýně nevážili a
neměřili. Přesto jsme si krásné a slunečné odpoledne před zbrojnicí
užili při dlabání a zdobení. Nechybělo ani drobné občerstvení. Na
závěr jsme ve vydlabaných dýních rozsvítili svíčky.
V pátek 9. listopadu 20018 se místostarosta našeho sboru zúčastnil
shromáždění starostů SDH okresu Náchod, které se konalo
v Suchém Dole.
Sobotní dopoledne 17. listopadu 2018 patřilo zdobení vánočního
stromu. Zároveň jsme provedli úklid před hasičskou zbrojnicí a
v okolí stromu. Večer téhož dne jsme zhodnotili letošní sportovní
sezónu na rozlučce, kterou jsme letos uspořádali ve Sport klubu
v Rasoškách.
Ve středu 21. listopadu 2018 za účasti pověřeného zastupitele obce
proběhla bez závad v hasičské zbrojnici každoroční inventura
majetku.
Rozsvícení vánočního stromu se letos konalo v sobotním podvečeru
1. prosince 2018. Nechybělo tradiční každoroční vystoupení žáků

mateřské školy, kteří si připravili pěkné vánoční pásmo. Letošní
program byl obohacen vystoupením kapely Korky, se kterou jsme
si všichni mohli zazpívat vánoční koledy, nejen v češtině, ale i ve
slovenštině. V zimním počasí nemohlo chybět ani malé občerstvení,
pro zahřátí byl připravený punč, svařák a čaj. Pro dobrou chuť
nechyběly tradiční vánoční perníčky, ale letos i grilované klobásy a
špekáčky. Nezapomněli jsme ani na děti, které si odnesly drobný
dárek.
V úterý 18. prosince 2018 naši zástupci absolvovali pravidelné
školení řidičů a požárních hlídek v Jasenné.
V sobotu 12. ledna 2019 se bude konat od 17:00 hodin ve Sport
klubu v Rasoškách výroční valná hromada SDH Rasošky. Všechny
členy našeho sboru, ale i hosty co nejsrdečněji zveme. Zarezervujte
si prosím na uvedený termín volno. Pozor na změnu začátku, který
je již opravdu od 17:00 hodin.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem aktivním členům našeho
sboru nejen za vykonanou práci ve sboru a v obci, ale i za sportovní
reprezentaci sboru v letošním roce. Dále děkujeme všem občanům,
vedení obce, organizacím a firmám, které s námi v letošním roce
spolupracovali a podporovali nás. Doufáme, že na bezproblémovou
spolupráci plynule navážeme i v příštím roce. Přejeme Vám všem
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a pohody v osobním i pracovním životě.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
V předvánočním čase se děti neuvěřitelně těší a jsou napnuté, co
jim dny příští přinesou. Abychom tento čas dětem zpříjemnili nejen
výukou a vzděláváním, vyrábíme adventní věnce, svícny,
dekorativní stromky a další vánoční výzdobu. Ta zcela jistě potěší
rodiny našich dětí.
Během listopadu, prosince a ledna probíhá výuka plavání, kterou na
konci ledna ukončíme závody a klasifikovaným plaváním. Během
února proběhnou v obou zařízeních masopustní karnevaly. Také
k nám jezdí divadélka (především do MŠ) a my (ZŠ) vyrážíme za
kulturou do divadla v Jaroměři nebo na výstavu do Nového Města
nad Metují.
Chceme Vás informovat, o tom, že od 1.1.2019 již nebude před
školou svozový kontejner na papír. Firma Napos stanovila měsíční
pronájem za zapůjčení kontejneru, což pro nás není rentabilní.
Vánoční papírový sběr je ještě možné přinést, ale tato akce s
koncem roku 2018 končí. Přesto mi dovolte, abych Vám všem
poděkovala za pomoc při sběru papíru během let, kdy jsme tuto
akci uskutečňovali.
Závěrem bych Vám ráda popřála krásné vánoční svátky, naplněné
klidem, úsměvy a setkávání se svými blízkými. Do nového roku
pak pevné zdraví, spokojenost, štěstí a pohodu.
Za ZŠ a MŠ Rasošky
Mgr. Dana Štěpánov

Kulturní výbor obce Rasošky
Počátkem listopadu začal v naší obci svoji činnost nově zvolený
kulturní výbor. Staronovým předsedou byl zvolen Vladimír Fišar,
členkami výboru byly zvoleny Markéta Alinová, Zdeňka Bartošová,
Kristýna Pilařová a Věra Voslařová. Všichni členové výboru jsou
připraveni od Vás, občanů přijímat jakékoliv podněty a nápady pro
zlepšení kulturního žití v naší obci.
Ve středu 5. 12. se pod pergolou u Obecního úřadu konala
Mikulášská nadílka. Akce byla přesunuta z fotbalového hřiště, a
fotbalový oddíl TJ Rasošky ji uspořádal ve spolupráci s kulturním
výborem. Básničku pro Mikuláše mělo připravenou na 50 dětí,
které pak obdržely balíček sladkostí. Firma BEAS, a. s. Lično
sponzorsky poskytla pro děti marcipánové figurky andělů, mikulášů
a čertů. Pan Miroslav Khol daroval vánoční stromeček, který bude
zářit u Sport klubu po celé vánoční svátky. Oběma sponzorům
srdečně děkujeme.
V prvním čtvrtletí roku 2019 pro Vás plánujeme zopakovat
společné bruslení občanů Rasošek a Vlkova na zimním stadionu
v Jaroměři. Další akcí, která se těší oblibě, bude Bowlingové
setkání občanů na drahách v Jaroměři. V únoru bychom chtěli
uspořádat cestopisnou přednášku, a v březnu ochutnávku
moravských vín s odborným výkladem znalce.
Přesné termíny a bližší informace o všech akcích bude možné získat
na připravovaném Facebookovém profilu obce Rasošky, dále pak
na internetových stránkách obce Rasošky, kde se můžete přihlásit
k odběru aktualit v podobě zpráv sms.
za kulturní výbor
Vladimír Fišar a Zdeňka Bartošová

Všem občanům Rasošek přejeme klidné prožití
vánočních svátků, plných lásky a rodinné
pohody. Do nového roku hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a nejeden úspěch v osobním i
pracovním životě.
OÚ Rasošky
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