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Číslo 3/2014, září 2014

Výběr z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce – 8. července 2014
 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti přístupu na
pozemek parc. č. 729/31, 1794/2 2105/1 v k. ú. Rasošky za
účelem údržby a případné opravy vodovodní přípojky pro RD –
schváleno.
 Výběr dodavatele pojištění majetku obce. Osloveno bylo sedm
pojišťovacích společností, všechny dostaly stejné zadání
prostřednictvím e-mailové korespondence. Paní Součková
zhodnotila, že všechny nabídky mají pojistné podmínky podobné,
ale ceny se hodně liší. Po důkladném rozboru všech nabídek se
ZO dohodli na zrušení výběrového řízení pro chybně vypracované
zadání, výzvy k podání nabídky zadavatelem. V návaznosti na
zrušení výběrového řízení je nutné obnovit stávající smlouvu na
pojištění majetku u pojišťovny UNIQA – schváleno.
 Žádost o odkupu parcely pro garáž. Obecní úřad obdržel dvě
žádosti o odkoupení pozemků parc.č.365, 366 a 367. Obec vyhlásí
záměr o prodeji pozemku parc. č. 365, 366 a 367 na každou
parcelu zvlášť. Nabídky se budou přijímat obálkovou metodou,
rozhodne nejvyšší nabídnutá cena. V diskuzi byla navržena
minimální cena za metr2 čtverečný. První návrh 300 Kč, druhý
350 Kč a další 450 Kč. Prvním a konečným hlasováním byla
vybrána minimální cena 300 Kč za metr2 – schváleno.
 Návrh počtu zastupitelů na příští volební období. Vzhledem
k podzimním komunálním volbám je potřeba dle zákona
128/2000 Sb. O obcích, § 67 a 68 stanovit počet zastupitelů na
příští volební období. Zastupitelé schválili stávající počet, tj.
sedm.

 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi obcí
Rasošky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. č. IP-12-2005657/VB/1Rasošky , kNN přípojka pro čp. 1614/4 Baše - schváleno.
 Prodej pozemků. Na obecní úřad bylo doručeno pět uzavřených
obálek s cenovou nabídkou na koupi vyhlášených pozemků. V
obálce č. 1 a č. 2 od pana K. na pozemek par.č. 365 a 366 byla
nabídnuta cena 510 Kč za m2. V obálce č. 3 a 4 od p. Z. na
pozemek par.č. 365 a 366 by nabídnuta cena 600 Kč za m2. V
obálce č. 5 od pana P. na pozemek par.č. 367 byla nabídnuta cena
350 Kč za m2. Zastupitelé odsouhlasili prodej za nejvyšší nabídky
tj. pozemek par.č. 365 a 366 za cenu 600 Kč/m2 a pozemek par.č.
367 za cenu 350 Kč.
 Rozpočtové opatření č. 3. Navržené rozpočtové opatření bylo
doplněno o částku 32.900 Kč za prodej pozemků.
K rozpočtovému opatření byla schválena očekávaná dotace na
komunální volby, jejíž výše bude zapsána v rozpočtu jak do
příjmů, tak do výdajů - schváleno.

Životní jubileum v období července až září 2014 oslavili:
Kotlandová Ivana

60 let

Ulrychová Jana

Uždil Jaroslav

70 let

Rezková Jaroslava 78 let

Pavliš Václav

75 let

Mayerová Věra

85 let

Pokorná Jiřina

77 let

Vlášková Irena

88 let

77 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Obecní úřad Rasošky:
 Děkuje sboru dobrovolných hasičů za uspořádání oslav 120 let
výročí založení SDH Rasošky.
 Obecní úřad v poslední době zaznamenal spoustu dotazů
k nájmu hřbitovního místa. Nájemní smlouvy se uzavírají na
dobu 12 ti let, ty současné pozbývají platnosti k 31.12.2014.
Obecní úřad připravil nové nájemní smlouvy na další období
2015 - 2026, které jste v současné době obdrželi nebo obdržíte.
Žádáme o jejich podpis a vrácení jednoho výtisku zpět na
obecní úřad. Nájemné můžete hradit v hotovosti na obecním
úřadu o úředních hodinách nebo převodem na účet obce.
Prosíme majitelé, kteří mají hroby nebo hrobky ve svém
vlastnictví, aby toto oznámili na obecní úřad, abychom měli
přesnou evidenci a mohli neobsazená místa nabídnout dalším
zájemcům. Předem děkujeme.
 Začátkem měsíce září byly ukončeny práce na budově Základní
a mateřské škole v Rasoškách. V těchto dnech probíhají
předávající práce. Touto cestou děkujeme :
- za realizaci Sdružení podnikatelů se sídlem Dvůr
Králové n.L. pod vedením p. Peška, p. Stránského a p.
Černého
- Ing. Čermákovi S. – stavební dozor
- firma Dabona- p. Ehl- investiční dozor
- všem zaměstnancům ZŠ a MŠ za spolupráci

Obecní úřad důrazně žádá všechny občany, aby neparkovali
před domy na zeleném trávníku!!! Nutí tak OÚ k vydání
vyhlášky o zákazu parkování a následné udělování pokud za
její nedodržování!

VOLBY ŘÍJEN 2014
pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin
sobota 11. října 2014 od 8:00 do 14:00
se konají v zasedací místnosti OÚ Rasošky volby do zastupitelstva
obce.

Starosta obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zastupitelů obce Rasošky
poděkoval za důvěru v uplynulém volebním období.
Dále děkuji zastupitelům, organizacím i všem jednotlivcům, kteří
s námi po celou tuto dobu spolupracovali.
Věřím, že za námi zůstalo kus poctivé práce, za kterou se nemusíme
stydět.
Novým kandidátům do dalšího volebního období přeji hodně štěstí a
voličům správnou volbu.
Rezek Oldřich
starosta obce Rasošky

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Dne 7. června 2014 náš sbor uspořádal výlet na zámek Sychrov.
Prohlídka se nám velmi líbila a poté jsme se přesunuli na exkurzi
známého pivovaru Svijany, která nás zaujala neméně stejně jako
prohlídka zámku. Počasí nám přálo a účast byla hojná.
Dne 8. června 2014 jsme se podíleli společně s dalšími spolky v obci
na organizaci dětského dne na fotbalovém hřišti v Rasoškách. Měli
jsme objednané nádherné počasí a díky tomu byl o vodní disciplíny
velký zájem. Největší úspěch měla káď s vodou, mlhoviště a pěna.
Dále jsme průběžně od dubna do srpna 2014 připravovali oslavu 120.
výročí založení SDH Rasošky. Veškerý volný čas věnovali členové
sboru renovaci staré hasičské stříkačky z roku 1894. Naše "babička"
dostala zcela nový kabát včetně obnovení její funkčnosti. Při opravě
hasičské stříkačky bylo odpracováno celkem 436 hodin a myslíme si,
že každý kdo se této opravy zúčastnil, může být hrdý za dobře
odvedenou práci.
Den "D" připadl na sobotu 6. září 2014. Tento den proběhla oslava
120 let založení SDH Rasošky. Celá akce začala v 9:00 hod. u
hasičské zbrojnice, kde byla připravena výstava fotografií a to od
nejdéle dochovaných z roku 1897 až do současnosti. V 9:30 hodin byl
velen slavnostní nástup zúčastněných družstev, při kterém starosta
našeho sboru pronesl proslov, ve kterém všechny shromážděné
seznámil s historií SDH Rasošky. Poté jsme se ve slavnostním
průvodu, v čele s naší renovovanou "babičkou" s koňským spřežením,
přesunuli na hřiště za obecním úřadem, kde se konala soutěž v
požárním sportu. Soutěž byla zahájena vystoupením roztleskávaček z
Černožic, které nás podpořily i ve slavnostním průvodu. Samotná
soutěž v požárním útoku začala v 11:00 hodin. Této soutěže se
zúčastnilo osm týmů mužů a dva týmy žen. První běželi muži Rasošek
A, s časem 62:34 sekund skončili na 6. místě. Další zastoupení měly
Rasošky díky mužům B, s časem 70:65 sekund skončili na 7. místě.
Dále jsme sestavili ještě jedno družstvo, které reprezentovalo jednoho
z hlavních sponzorů Orlické uzeniny s. r. o. Markoušovice, a které s
časem 42:51 sekund skončilo na krásném čtvrtém místě. To nejlepší
nakonec, ženy z Rasošek skončily v kategorii žen na prvním místě s

časem 41:92 sekund před druhými ženami z Jasenné, které měly čas
44:56 sekund. Průběh soutěže zpestřily svým vystoupením gymnastky
z Jaroměře. Dále jsme předvedli pro přítomné diváky funkčnost naší
historické stříkačky. Při vyhlašování výsledků byli oceněni dlouholetí
členové SDH Rasošky za obětavou a příkladnou práci v našem sboru.
Večer od 18 hodin se konala taneční zábava s živou hudbou. Po celou
dobu závodů a taneční zábavy bylo zajištěno bohaté občerstvení.
Tímto bychom chtěli poděkovat hlavním sponzorům akce, kteří nás
podpořili při oslavách a to zejména společnostem Orlické uzeniny s. r.
o. Markoušovice a Pekárna Lično a.s. Dále bychom chtěli poděkovat
ZOD Rasošky, které nás podporuje během celého roku a které nám
mimo jiné na soutěž zakoupilo ochranné přilby. Poděkování patří i
obecnímu úřadu v Rasoškách, za jeho podpory a přispění došlo během
roku k modernizaci naší výzbroje a výstroje, a poskytl nám svoje
zázemí pro uspořádání oslav 120 let založení našeho sboru. Při této
příležitosti jsme udělili jako poděkování obecnímu úřadu v Rasoškách
pamětní list. Nesmíme ale zapomenout na naše členy a dobrovolníky,
kteří nám pomáhali s přípravami, během samotného průběhu a úklidu
po skončení oslavy. Za to vám srdečně děkujeme .
Sbor dobrovolných hasičů Rasošky sestavil kandidátní listinu pro
volby do zastupitelstva obce Rasošky, konané ve dnech 10. a 11. října
2014. Našemu sboru není lhostejné dění v naší obci. Rádi bychom se
na dění aktivně podíleli. Domníváme se, že na kulturním a
společenském žití v naší obci je stále co zlepšovat.
Na závěr bychom chtěli všechny informovat, že jsme zprovoznili
internetové stránky našeho sboru na www.sdhrasosky.webnode.cz
Za SDH Rasošky Věra Voslařová a Vladimír Fišar
ZŠ a MŠ Rasošky
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo mateřskou školu 55 dětí, z
nichž jich 17 nastoupilo do prvních tříd, z čehož 12 nových žáků
přišlo do ZŠ Rasošky. Do základní školy chodilo 35 žáků, 10 žáků
pátého ročníku nastupuje studovat do jiných škol. Na jaroměřské

gymnázium letos úspěšně složili přijímací zkoušky tito žáci:
Miroslava Slavíčková, Lukáš Bartoš a Lukáš Petřík. Ve školním roce
2014/2015 navštěvuje MŠ opět plný počet dětí, tj. 55 a základní školu
38 žáků, z toho je 12 nově přijatých prvňáčků a 1 chlapec se
přistěhoval. Práce ve školním roce bude opět zhodnocena o společná
představení, ať už divadelní, zábavná či vzdělávací MŠ i ZŠ. Některou
z těchto akcí nezapomeneme ani na široké rasošské obecenstvo. V
rámci letošního projektu se budeme věnovat přírodě. Na toto místo
patří i naše poděkování obecnímu úřadu v Rasoškách za
zrenovovanou a novotou a radostí zářící budovu naší organizace. Od
září bude probíhat na naší škole Předškolička, kam zveme k účasti
všechny budoucí prvňáčky společně s rodiči.
Mgr. Dana Štěpánová za ZŠ a MŠ v Rasoškách
PŘEDŠKOLIČKA
Základní škola by chtěla uvítat ve svých třídách budoucí prvňáčky a
připravila pro ně a jejich rodiče program zvaný Předškolička. Všechna
setkání proběhnou v budově ZŠ vždy v 16 hodin společně pro děti
v doprovodu jednoho či obou rodičů.
Co Vás tedy, milí předškoláci, čeká?
16.9.2014

Matematika a její aplikace

14.10.2014

Orientace v jazyce a prostoru

4.11.2014

Angličtina pro děti

25.11.2014

Rok v přírodě

6.1.2015

Svět hudby
Mažoretkový sport – Klára Házová

Zakladatelem mažoretkového sportu v České republice, později i
v Evropě, byl pan Mgr. Jiří Necid. V roce 1994 poprvé v Hranicích

organizoval soutěž, na které využil zkušeností z festivalů dechových
hudeb s mažoretkovým doprovodem. Později přizval ke spolupráci,
odborníky z oblasti taneční, hudební a pohybové výchovy. Položil
základ k rozšíření soutěžních disciplín, nejen podle druhů náčiní
(hůlka, třásně neboli pom pom, mix), ale obohatil mažoretkový sport
o sólo formace (sóla, dua-tria, miniformace) a dále pro diváky o
líbivou disciplínu Show Majorettes. V roce 2013 byla založena
organizace International Federation Majorettes Sport pod zkratkou
IFMS se sídlem v Praze, která je organizátorem Mistrovství České
republiky v mažoretkovém sportu. Dnes nejde již o klasický pochod,
ale o krásnou taneční soutěž plnou krásy a elegance, v disciplínách
sólo formací a velkých týmů, kde se kloubí prvky taneční s prvky
z moderní a sportovní gymnastiky, v některých choreografiích i
s náznakem děje.
Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 2014
Ve dnech 7. - 8. 6. 2014 proběhl v Náchodě 21. ročník Mistrovství
České republiky v mažoretkovém sportu v kategorii POM POM. Pro
taneční skupinu CHEEKY CHEERKY Hradec Králové (aerobic club
Hip Hop Hradec Králové) to bylo mistrovství ve znamení postupů na
Mistrovství světa, kterých získala rovnou 16 v několika kategoriích.
Soutěž je rozdělena na velké formace (8 - 25 členů) a sóloformace (1 7 členů) do 3 věkových kategorií: kadet (8 - 11 let), junior (12-14 let)
a senior (15 a více let). Naše skupina měla zástupce v každé kategorii.
Mezi nejúspěšnější sóloformace patřila Klára Házová, která je
pro r. 2014 juniorskou Mistryní ČR v kategorii sólo a zároveň
juniorskou Mistryní ČR v kategorii duo-trio společně s Karolínou
Zhoufovou. Romana Ptáčková získala titul Mistryně ČR v seniorské
kategorii a zároveň titul Vicemistryněmi ČR společně s dalšími
dívkami v mini týmu. V kategorii týmů si odvezly stříbrnou medaili
nejmladší dívky s choreografií „Retro disco“ pod vedením trenérky
Anety Brindové a Zuzany Špačkové. Bronz vybojovala choregrafie
„Zorro“ v juniorské kategorii s Klárou Házovou a choreografie „Válka
a mír“ v seniorské kategorii. Skupina měla také svého zástupce
v SHOW formacích v seniorské kategorii, kde si vytančily krásné
druhé místo s choreografií „Show must go on…“ i zde za účasti Kláry

Házové. Díky těmto úspěchům se CHEEKY CHEERKY v kategorii
POM POM staly nejúspěšnější výpravou tohoto Mistrovství s počtem
3 zlatých medailí, 3 stříbrných medailí a 2 bronzovými a zajistili si tak
postup na Mistrovství světa.
Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2014
Ve dnech 28. - 30. 08. 2014 proběhlo v Praze Mistroství světa
v mažoretkovém sportu - asociace International Federation
Majorettes Sport „II. Open World Championship Majorettes
Sport“. Pro taneční skupinu CHEEKY CHEERKY Hradec Králové to
bylo úspěšné, nezapomenutelné ukončení sezóny - pro r. 2014
získaly čtyři tituly mistryně světa a tři tituly vicemistryně světa:
1. místo Mistryně světa sólo junior Klára Házová
1. místo Mistryně světa duo junior Klára Házová, Karolína
Zhoufová
2. místo Vicemistraně světa velký tým junior "Zorro" (Házová,
Zhoufová, Applová, Václavíková, Mojžíšová, Chvojanová,
Boguschová, Pilařová, Juklová, K.Grösserová, M.Greösserová,
Solaničová, Lhotáková, Koišová, Petrláková)
5. místo minitým junior (Házová, Zhoufová, Juklová, Chvojanová,
Boguschová, Hidvéghy, Solaničová)
1. místo Mistryně světa minitým kadet "Happy"
2. místo Vicemistryně světa duo kadet Tereza Fišerová, Zuzana
Mlezivová
1. místo Mistryně světa sólo senior Romana Ptáčková
2. místo Vicemistryně světa velký tým senior "Válka a mír"
4. místo minitým senior
6. místo „Show must go on“ velký tým show senior (Házová,
Špačková, Bedlivá, Mojžíšová, Dubnová, Zákravská,
Solaničová, Juklová, Mojžíšová, Šrámková, Provazníková, Staňková,
Zahálková, Nejmanová, Panáková, Pávová, Větvičková, Hadincová,
Suchá, Jarošová, Staňková, Němcová, Kuttichová a Smolová)
Pavel Háze

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Přehled kandidátů

Chyba! Chybné propojení.
Chyba! Chybné propojení.
Chyba! Chybné propojení.
Chyba! Chybné propojení.
Chyba! Chybné propojení.
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