Číslo 3/2017, září 2017

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 12. září 2017
 Smlouva o právu provést stavbu ve školní ulici v souvislosti
se záměrem vybudování chodníku podél komunikace na
parc. č. 2091/1. Předložené smlouvy s majiteli sousedních
pozemku tj. Kulhánkovými, Binarovými a paní Štěpánkovou
byly schváleny.
 Smlouva s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene-služebnosti č. IV-12- 2015082/1 Rasošky knn
připojení 1592-9 Zachař garáže - schválena.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Stavební firma Stránský
Černý, s.r.o. na akci Udržovací práce na oplocení MŠ
Rasošky o rozšíření prací oproti původní smlouvě byl
schválen.
 Výběr projektanta rekonstrukce obecního úřadu. Starosta
obce oslovil 4 projektanty o předložení cenové nabídky na
projekt. Pan Radek Jezbera, Dis se omluvil, že se z
kapacitních důvodů této akce nezúčastní. Dalšími byli
DEKTPROJEKT s.r.o. Hradec Králové, Ing. Stanislav
Čermák, Jaroměř a PIS-PROJEKTSERVIS, spol. s r.o.
Jaroměř. Zastupitelstvo vybralo firmu DEKTPROJEKT,
s.r.o. Hradec Králové.
 Výběr dodavatele – sejmutí ornice - ulice za školou. Starosta
obce oslovil 4 místní firmy: Ing. Vladimír Rejchrt, Dolní
Ples, ZOD Rasošky, Těžká mechanizace - Václav Rejchrt,
Rasošky, AM Construkt, s.r.o. - Tomáš Binar. Zastupitelstvo
vybralo firmu ZOD Rasošky.
 ČEZ – dotace hřiště škola. Na hřiště s umělým povrchem je
možné ucházet se o dotaci od firmy ČEZ, která požaduje











předložení rozpočtu od projektanta. Nový školník M. Slezák
stanovil cenu plánovaných prací velmi hrubým odhadem na
230 tis. Kč. V druhé etapě je potřeba opravit plot k
Binarovým, který je v havarijním stavu a ve třetí etapě
obnovit zeleň. Dotace od ČEZu je nenároková, záleží, zda
tento projekt vybere či nikoli. Zastupitelstvo schválilo zadání
vypracování projektu na všechny tři etapy.
Žádost o zřízení pošty partner. Česká pošta sama zveřejnila
nabídku provozování pošty v Rasoškách. Obec obdržela
nabídku provozování pošty partner s prodejnou drogerie od
pana Martina Horníka. Zastupitelé v diskuzi zhodnotili
možnosti i důsledky. Při hlasování byla nabídka pana
Horníka zamítnuta.
Dohoda č. 1/2017 o školském obvodu. Obec Nový Ples
předložila dohodu o zřízení společného školského obvodu
pro mateřskou školku se stejnými podmínkami jako má obec
Vlkov. Po nutné opravě chyby textu ze strany předkladatele
bylo schváleno.
OZV č. 2/2017. V souvislosti s podepsaným dohodami o
společném školském obvodu je obec povinna vydat obecně
závaznou vyhlášku - schváleno.
Jmenování velitele JSDH. Ve vedení JSDH došlo ke
změnám, proto je nutné jmenovat nového velitele. Navržen
byl Ondřej Rezek. Schváleno.
Smlouva ČEZ – školní ulice. Spolu se záměrem vybudovat
chodník a parkovací stání ve školní ulici je potřeba přemístit
tři sloupy el. vedení. Firma ČEZ Distribuce, a.s. zaslala
návrh smlouvy, ve které předběžně odhadla náklady na 372
tis. bez DPH. Smlouva byla schválena.
Rozpočtové opatření č.5/17. Do návrhu rozpočtového
opatření byly zahrnuty požadavky vzniklé přímo na zasedání.
Celkové výdaje rozpočtu se navýší o 1,304 tis. Kč.
Schváleno.

Starosta obce
Životní jubileum v období července až září 2017 oslavili:
Cejnar Miloš

70 let

Bukačová Mária

75 let

Korcová Věra

70 let

Pokorná Jiřina

80 let

Vlk Petr

70 let

Ulrychová Jana

80 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Obecní úřad Rasošky:
 Informuje, že v těchto dnech v ulici Za školu proběhla
skrývka ornice pro budoucí novou ulici. Z vytěžené ornice
byl za obecním úřadem vytvořen kopec, který budou moci
vaše děti v zimních měsících, pokud ovšem napadne sníh,
využívat k sáňkování a dalším zimním radovánkám.
 Informuje, že v těchto dnech bude pořízená nádoba na
železný odpad (plechovky) na sběrném místě v Lumerách.
 Důrazně žádá občany, aby třídili odpad a ten odhazovali do
příslušných kontejnerů, další odpad patří do domovních
popelnic.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval kulturnímu výboru v
Rasoškách, organizacím a jednotlivým spoluobčanům za velkou
pomoc při pořádání celodenních slavností, které proběhly v sobotu
2. září 2017.
Naše přípravy na žehnání vlajky a znaku obce začaly již na počátku
roku, kde jsme v Poslanecké sněmovně v Praze s panem
Vladimírem Fišarem za obec převzali dekret o udělení znaku a
vlajky. Během letních prázdnin jsme se s kulturním výborem
několikrát sešli a neustále plánovali, řešili a upřesňovali každý
detail oslav. Vůbec to nebylo jednoduché, skloubit dohromady
hasičské závody, žehnání vlajky a znaku obce, 80. výročí otevření
školy, sraz rodáků, vystoupení kapely Opočenky a večer taneční
zábavu.
Doufáme, že se nám všem tento slavností den vydařil a všichni
zúčastnění byli spokojeni.
Obecní symboly jsou vizitkou každé obce, odvěkým posláním
vlajky a jiných symbolů je spojovat a sdružovat. Doufám, že
nejinak tomu bude i u nás V Rasoškách.
Rezek Oldřich
starosta obce

ZŠ a MŠ Rasošky
Paní ředitelka získala dotaci z EU 628.000,- Kč. Tato částka
pokryje na 2 roky dvě nově vzniklá pracovní místa školního
asistenta a chůvy do MŠ.

Přes prázdniny nám OÚ Rasošky nechal postavit nový plot,
přiléhající k ZŠ a MŠ. Vedoucí učitelka MŠ získala dotaci ve výši
138.000,- Kč na Trpasličí zahradu.
Při renovaci zahrad bylo zjištěno vysoké stáří stromů a odborník
doporučil všechny stromy vykácet, protože by ohrožovaly zdraví a
život žáků. Pouze lípa je zdravý strom. Zahrada MŠ je téměř
dokončena, výhledově se bude kácet ještě vzrostlý buk na této
straně. Chybí pouze výsadba zeleně, bylinková a vitamínová
zahrádka a průlezka s pavoučí sítí.
Nyní se pracuje na návrhu zahrady ZŠ, kde žádáme zastupitele, aby
zde vzniklo víceúčelové dětské hřiště, doskočiště pro Tv, plot mezi
ZŠ a Binarovými a obnova zeleně na této zahradě. V tomto je nám
nápomocná Ing. Slezáková, která je ochotná zpracovat žádost o
dotaci na tuto úpravu.
Sraz rodáků obce a žehnání praporu byl spojen s 80. výročím školy
a 25. výročím znovuotevření školy. Všichni jsme byli mile
překvapeni vysokou účastí obyvatel Rasošek i dalších hostů na této
akci.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor
Kulturní výbor ani přes prázdniny nezahálel a plánoval do
posledních detailů dlouho připravovanou akci "Sraz rodáků".
Poslední den v srpnu začaly první přípravy na sraz rodáků, kdy se
postavily veškeré stany, připravilo se sezení a proběhla zkouška na
"nečisto" všech zúčastněných organizací. Vše vyvrcholilo v sobotu
2. září 2017, kdy dopoledne proběhl doprovodný program, o který
se postaral SDH Rasošky v podobě hasičských závodů a dále ZŠ a
MŠ Rasošky, která v tento den oslavila 80. výročí založení školy.
Okolo 14:00 hodiny proběhlo ve Velké vsi u zvoničky žehnání

vlajky obce a znaků obce a to za účasti faráře z josefovské farnosti
Petra Boháče a zúčastněných organizací. Průvodcem celé slavnosti
byl PhDr. Ondřej Tikovský PhD. ze sousední obce Vlkov. Po
žehnání vlajky se vydal průvod, v čele s mažoretkami Carmen
Jaroměř a za doprovodu dechové hudby Opočenka, nejprve k
hasičské zbrojnici, kde došlo k předání vlajky a znaku obce Sboru
dobrovolných hasičů Rasošky. Následně průvod pokračoval k
Základní a mateřské škole Rasošky, zde si převzali symboly obce
zástupci školy. A poté se průvod vydal na poslední část, která byla
zakončena u obecního úřadu. Zde si převzal vlajku zástupce TJ
Rasošky a dále byl předán znak z rukou starosty obce Oldřicha
Rezka zastupitelům obce. Vše vyvrcholilo předáním slavnostní
vlajky starostovi obce. Po ceremoniích proběhlo vystoupení
mažoretek Carmen a následoval koncert Opočenky. Od 19:00 hodin
se konala taneční zábava, kdy k tanci a poslechu hrála skupina
Galileo Band Hradec Králové. Během odpoledne a večera se
podávaly posvícenské koláčky.
Kulturní výbor by tímto chtěl zejména poděkovat SDH Rasošky za
pomoc při stavění stanů a následném úklidu prostor okolo obecního
úřadu.
A co pro vás chystá kulturní výbor v nejbližších měsících? Určitě se
můžete těšit na bowling a bruslení.
Za kulturní výbor Věra Voslařová

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Léto uteklo jako voda. Na jaře jsme se po zimě nemohli dočkat
příznivějšího počasí, abychom mohli začít s pravidelnými tréninky
na soutěže, a už tu máme najednou sychravý studený podzim. Ale
vraťme se na začátek léta.

V pátek 9. června 2017, a následně v neděli 11. června 2017, jsme
zajistili postavení a bourání obecního a hasičského party stanu pro
obecní zábavu.
V sobotu 17. června 2017 jsme, po dohodě se starostou obce, podél
cesty u Zezule pokáceli z bezpečnostních důvodů uschlé břízy, ze
kterých za větrného počasí padaly větve.
Ve středu 21. června 2017 se konalo v Rasoškách u Zezule
námětové cvičení, tentokrát zaměřené na sání z větších hloubek
pomocí injektoru, zachycení ropných látek na vodě a na první
pomoc při zásahu. Tohoto cvičení se aktivně zúčastnili naši členové
zásahové jednotky. Všechny úkoly bez problému splnili a
zdokonalili se ve výše uvedených činnostech.
V pátek 23. června 2017 se konala ve Sport klubu v Rasoškách za
obecním úřadem členská schůze našeho sboru, resp. mimořádná
volební valná hromada SDH Rasošky. S ohledem na rezignaci
bratra Vladimíra Fišara na funkci starosty i na funkci člena
výkonného výboru SDH Rasošky, proběhly mimořádné volby.
Novým starostou byl zvolen bratr Karel Jandík ml., velitelem bratr
Ondřej Rezek a zástupcem velitele bratr Lukáš Pouznar. Výkonný
výbor posílil ve funkci člena bratr Radomír Štěrba. Ostatní složení
výkonného výboru zůstává stávající. Dovolte, abychom touto
cestou ještě jednou poděkovali bratrovi Vladimíru Fišarovi za
odvedení velkého množství práce pro náš sbor, kterému věnoval
nemalé úsilí a spoustu času. Děkujeme.
V neděli 25. června 2017 jsme provedli úklid naší zbrojnice, dále
jsme vyčistili a umyli hasičskou avii. Jsme rádi, že se této brigády
zúčastnilo velké množství členů (20 členů a 4 děti).
V úterý 27. června 2017 dopoledne jsme uspořádali ve spolupráci s
JSDH Černožice osvětu pro naše nejmenší, zaměřili jsme se na
možná prázdninová úskalí (otevřený oheň, koupání včetně skákání

do vody, základy první pomoci, ukázka zásahové výstroje a
techniky, apod.). V programu nemohla chybět ani projížďka
hasičskými auty, která děti zaujala samozřejmě nejvíce. Vydařené
akce se zúčastnilo 41 dětí a 4 učitelky z mateřské školy, a 45 dětí a
2 učitelky základní školy. Poděkování patří JSDH Černožice v čele
s bratrem Jiřím Košťálem a zúčastněným členům SDH Rasošky.
V sobotu 1. července 2017 jsme se zúčastnili tradiční hasičské
soutěže u našich sousedů ve Vlkově. Letos všechna naše družstva
útok dokončila, i když výsledky nebyly nijak oslnivé, muži A
obsadili 7. místo, muži B (stará garda) 9. místo a ženy ve své
kategorii 3. místo. V útoku ve čtyřech jsme si trochu zlepšili
náladu, když jsme vybojovali 2. místo.
O víkendu 8. a 9. července 2017 jsme opět zajistili stavění a
bourání stanů pro letní taneční zábavu.
V sobotu 19. srpna 2017 jsme vyjeli na hasičskou soutěž do
Lejšovky, kde muži A skončili na 6. místě, muži B (stará garda) na
9. místě a ženy ve své kategorii na 4. místě.
V pátek 25. srpna 2017 jsme opět zase něco málo udělali pro
zlepšení prostředí u zbrojnice, kdy jsme u chodníku před zbrojnicí
zabetonovali lavičku a odpadkový koš.
O letních prázdninách jsme absolvovali ještě jednu hasičskou
soutěž, tentokrát v sobotu 26. srpna 2017 v Jasenné. Ani zde se nám
moc nedařilo, muži A obsadili 7. místo, muži B (stará garda) 12.
místo a ženy 3. místo v kategorii žen.
Všechny soutěže o prázdninách jsme brali jako přípravu na „akci
roku“, a to na hasičskou soutěž na domácí půdě v Rasoškách. A
vyplatilo se. V sobotu 2. září 2017 dopoledne jsme na hřišti za
obecním úřadem předvedli opravdu kvalitní výkony. Natrénováno
jsme měli, všechno nám vyšlo, spoje zacvakaly, byli jsme rychlí, a

tak z toho bylo v konkurenci 10-ti družstev mužů 2. místo pro muže
A, 8. místo pro muže B (starou gardu), a ženy skončily v kategorii
žen z 5-ti družstev na 2. místě. Muži A získali ještě 1. místo v
okrsku Jasenná. Po hasičské soutěži jsme se aktivně podíleli i na
srazu rodáků, slavnostním žehnání obecní vlajky a znaků obce. Své
zástupce jsme měli i v průvodu obcí, u hasičské zbrojnice jsme si
převzali vlajku a znak. Děkujeme vedení obce za jejich zajištění a
předání. Slavnostní sobotě, ale předcházely důkladné přípravy, jak
na hasičskou soutěž, tak i sraz rodáků, které vrcholily v týdnu před
akcí ve čtvrtek a v pátek. Nutné bylo zajistit občerstvení, ceny,
přípravu hřiště, stavění stanů, a mnoho dalších činností a úkolů. V
neděli 3. září 2017 jsme provedli bourání stanů a úklid v okolí
Sport klubu a obecního úřadu. Vše proběhlo hladce, a tak v neděli
odpoledne nebylo poznat, že se nějaká akce konala. Zůstaly jen
vzpomínky na příjemně prožitý den. Všem zúčastněným členům
našeho sboru, ale i ostatním dobrovolníkům, děkujeme za pomoc s
organizací. Vážíme si Vaší práce a vynaloženého času.
V úterý 5. září 2017 se velitel a zástupce velitele našeho sboru
zúčastnili jednodenního školení velitelů v Červeném Kostelci. Ve
čtvrtek 7. září 2017 a v pátek 8. září 2017 se konalo rovněž v
Červeném Kostelci dvoudenní školení velitelů, kterého se zúčastnil
starosta našeho sboru. Náplní školení byla cyklická odborná
příprava.
Po úspěšné domácí soutěži jsme v sobotu 9. září 2017 jeli na soutěž
do Habřiny, tentokrát pouze s muži B (starou gardou), kteří obsadili
9. místo a s ženami, které ve své kategorii skončily na 3. místě.
Jak jistě sami vidíte, i přes období dovolených, jsme byli v létě
hodně aktivní. Naše aktivita neopadne ani na podzim, kdy máme
naplánované další hasičské soutěže, ale i další činnosti, a tak se se
všemi Vámi těšíme na shledanou.
za SDH Rasošky Petr Voslař

TJ Rasošky
Rychlé ohlédnutí za letní přestávkou v TJ Rasošky
Od posledního článku v tomto čtvrtletníku se v našem klubu hodně
změnilo. Mezi nejvýraznější novinky patří rekonstrukce kabin,
kterou jsme nakonec udělali daleko precizněji, než bylo původně
zamýšleno. Výsledek určitě stojí za to. Další důležitou událostí je
výměna hlavních branek. Na jejich pořízení jsme sháněli
prostředky tři roky a je dobře, že se klubu konečně povedlo
vše dotáhnout do zdárného dokonce. Výraznou pomocí pro náš klub
byly obdržené dotace od Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ve výši 156 000 Kč a od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, kde jsme obdrželi 20 000 Kč. Do
podzimní části sezony se zapojilo dohromady 5 našich družstev mladší přípravka, starší přípravka, starší žáci, dorost a muži.
Družstvo mužů je v letošním ročníku přihlášeno na Náchodsko, aby
po dvou letech strávených ve smiřickém azylu mohlo hrát na našem
hřišti. Bohužel to však znamená hrát soutěž, kde nejbližší soupeř je
65 km daleko.... K nově vzniklému družstvu starší přípravky jsme
pořídili dresy, na kterých je poprvé v historii i nový znak
obce Rasošky.
Za TJ Rasošky, Jan Rezek
Sobota 30. září
Mladší přípravka
9:00 Rasošky - Nové Město
10:00 Nové Město - Solnice
11:00 Rasošky – Solnice
Dorost
14:00 Rasošky - Stěžery
Úterý 3. října

Starší žáci
17:00 Rasošky - Velká Jesenice
Sobota 7. října
Muži
16:30 Rasošky - Martínkovice

Starší žáci
13:00 Rasošky - Police
Neděle 12. listopadu
14:00 Rasošky - Předměřice

Sobota 14. října
Starší přípravka
9:00 Rasošky - Třebeš
10:00 Třebeš - Slavia HK
11:00 Rasošky - Slavia HK
Dorost
13:30 Rasošky - Libáň/Kopidlno
Muži
16:00 Rasošky - Otovice
Sobota 21. října
Mladší přípravka
9:00 Rasošky - Dobruška/Opočno
10:00 Opočno/Dobruška - Červený Kostelec
11:00 Rasošky - Červený Kostelec
Neděle 29. října
Starší žáci
12:15 Rasošky - Babí
Dorost
14:30 Rasošky - Rudník
Sobota 4. listopadu
Starší přípravka
9:00 Rasošky - Jaroměř- Stěžery
10:00 Jaroměř/Stěžery - Slavia HK
11:00 Rasošky - Slavia HK
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