Obecní úřad Rasošky:
Děkuje:
Číslo 3/2018, září 2018

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 4. září 2018
 Smlouva o smlouvě budoucí o pokládání chrániček pro
optokabely v celé obci Rasošky předložená firmou Alpha
StylSoft, s.r.o. Hradec Králové – vráceno k přepracování.
 Dodatek č. 1 – chodník Ve Vsi. Zhotovitel chodníků Ve Vsi
Tomáš Štádler, Jaroměř-Josefov, předložil dodatek smlouvy
na vícepráce – změna barvy dlažby, rozšíření a zpevnění
vjezdů – na Kč 83.080 bez DPH - dodatek byl schválen.
 Dodatek č. 1 – propojení vodovodu v Nové ulici za školou,
předložený firmou STAVIS Ing. Luboš Hlaváček na Kč
47.432 vč. DPH – dodatek byl schválen.
 Dodatek č. 1 – nájem Sport klubu v Rasoškách. Na minulém
zasedání zastupitelé schválili zrušení nájmu. Na dnešním
zasedání byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě, ve kterém je
změna v položce nájmu a záloh na energie - dodatek byl
schválen.
 Rozpočtové opatření č. 7. Do rozpočtového opatření byl
uveden příjem z daní a dotace na volby do Zastupitelstev
obcí a senátu ČR- Ve výdajích zhotovení projektové
dokumentace plynovodu v Nové ulici za školou, vybudování
hydrantu a náklady na volby do Zastupitelstev obcí a senátu
ČR. Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno.

 SDH Rasošky za uspořádání hasičských závodů o pohár
starosty obce
 Všem organizátorům za uspořádání posvícenské zábavy, za
montáž a demontáž party stanu
Oznamuje:
 že v ulici za bytovkami budou umístěny dva kontejnery na
plasty. Žádáme zejména obyvatele z této lokality, aby
využívali právě tyto kontejnery

Komunální a senátní volby 2018
Obecní úřad Rasošky zve všechny občany Rasošek ke
komunálním a senátním volbám, které se konají
5. a 6. října 2018.
V případě konání druhého kola voleb do senátu
12. a 13. října 2018.
V naší obci byly sestaveny následující kandidátky:






Ing. Eva Slezáková
TJ Rasošky
Rasošky 2018 – 2022
Za rozvoj obce
Pro budoucnost obce Rasošky

Veškeré informace naleznete na internetových stránkách
www.volby.cz

Životní jubileum v období července až září 2018 oslavili:
Kopsová Marie

70 let

Möller Petr

70 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Starosta obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem svým a všech zastupitelů obce Rasošky
poděkoval za důvěru v uplynulém volebním období, kterou jste
nám dali svými hlasy v minulých volbách.
Dále děkuji zastupitelům, členům jednotlivých výborů, organizacím
a ostatním jednotlivcům, kteří se s námi podíleli na chodu obce.
Věřím, že za námi zůstalo kus poctivé práce, za kterou se nemusíme
stydět.
I přes čilé stavební a projekční práce v celém volebním období se
nám podařilo navýšit finanční prostředky obce o 7 mil Kč.
Do nastávajících voleb přeji novým kandidátům hodně štěstí a Vám
všem voličům správnou volbu.
Rezek Oldřich
starosta obce Rasošky

ZŠ a MŠ Rasošky
V letošním školním roce 2018/2019 nastoupilo do mateřské školy
55 dětí a je zcela zaplněná její kapacita, v základní škole se počet
žáků zvýšil na 53 žáků.
V průběhu podzimu pojedou obě zařízení do divadla v Jaroměři,
školku navštíví divadelní spolky v jejím zařízení. Ve školní družině
se budou děti bavit Drakiádou a Helloweenem.
Ve škole si připomínáme letošní „osmičkové roky“ a jejich výročí.
Budeme oslavovat a hlouběji se seznamovat se 100.výročím
založení ČSR. Při té příležitosti, mimo jiné, vyjdeme na blízký
vojenský hřbitov, abychom si připomněli, co předcházelo vzniku
republiky.
V letošním školním roce připravujeme Vánoční dílny pro širokou
veřejnost v budovách základní i mateřské školy 13.12.2018 od
15:00 do 17:30. Zveme nejen rodiče a příbuzné našich dětí, ale také
ostatní obyvatele Rasošek. Součástí bude náš mini-jarmark, kde si
nakoupíte od našich prodejců. O celé akci budete včas informováni
prostřednictvím plakátů.
V novém školním roce přejeme všem našim dětem pevné zdraví,
spokojenost a hodně úspěchů při plnění svých školních povinností.
Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor
Po letních prázdninách pro Vás kulturní výbor na sobotní večer 1.
září 2018 připravil a zorganizoval tradiční posvícenskou zábavu,
která se konala od 20 hodin u obecního úřadu. K tanci a poslechu
hrála skupina Svižná těla. Občerstvení bylo zajištěno ve Sport

klubu. Koho neodradilo nepříznivé počasí, a přišel se pobavit,
strávil příjemný společenský večer s přáteli, známými a sousedy.
Dovolte, abych Vám všem poděkovala za spolupráci, podporu a
přízeň kulturnímu výboru obecního úřadu v právě končícím
volebním období. Další kulturní akce bude pro Vás kulturní výbor
připravovat po volbách do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech
5. a 6. října 2018.
Za kulturní výbor
Věra Voslařová

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V pátek 22. června 2018 se ve Sport klubu v Rasoškách za obecním
úřadem konala členská schůze našeho sboru. Hlavním bodem
programu byla příprava a organizace soutěže na domácí půdě
v Rasoškách.
Ve středu 27. června 2018 odpoledne jsme se věnovali hasičské
zbrojnici a hasičské sportovní technice. Provedli jsme úklid
zbrojnice a hasičské avie. Dále jsme si připravili nové sportovní
hadice, rozdělovač a savici. Spasovali jsme jednotlivé spoje, aby
nám to pěkně „cvakalo“. Při soutěžích je důležitá kvalitní
připravenost nejen všech členů jednotlivých sportovních družstev,
ale i právě dobře vyladěná zmíněná hasičská výbava. Tu se nám
zatím daří na rozdíl od členů omlazovat a obnovovat .
V sobotu 30. června 2018 jsme se zúčastnili třetí soutěže v letošním
roce. Začátek letních prázdnin tradičně patří „Vlkovské uličce“.
Želízka v ohni jsme měli dvě, ženy obsadily ve své kategorii 2.
místo, a muži B (stará garda) útok bohužel nedokončili. Osudným
se nám stal technický doplněk na trati, kroužek u rozdělovače.
V pátek 6. července 2018 jsme se aktivně zúčastnili oslav 140-ti let
založení SDH v Jasenné. Ve vycházkových stejnokrojích jsme šli
ve slavnostním průvodu obcí, a na sportovním hřišti jsme vystavili

naší zrenovovanou historickou stříkačku, o kterou byl při prohlídce
velký zájem.
Letošní opravdu teplé, a hlavně suché léto bohužel nepřežily ryby
v požární nádrži v Zezuli. Malý přítok, resp. žádný, měl za důsledek
malé množství vody v nádrži a prakticky žádný kyslík. Po jarním
vyčištění nádrže a následné opravě nestačilo natéct do nádrže
dostatečné množství vody. Tyto náročné podmínky přežili jen tři
nejzdatnější kapři. Ostatní ryby jsme v pondělí 13. srpna 2018
museli uhynulé zakopat.
Podzimní část sportovní sezóny tradičně zahajujeme soutěží
v Jasenné. V sobotu 25. srpna 2018 jsme se této soutěže zúčastnili
opět se dvěma družstvy, ženy skončily na 3. místě, a muži B (stará
garda) skončili na 8. místě.
V sobotu 1. září 2018 jsme uspořádali již 5. ročník soutěže
v požárním sportu „O pohár starosty obce“, na hřišti za obecním
úřadem v Rasoškách. Jsme rádi, že jsme navázali na úspěšné
výkony z minulých ročníků. Doma je doma, a nám se zde opravdu
daří, máme tři pomyslné stupně vítězů. Ženy obsadily ve své
kategorii 2. místo, muži A obsadili 3. místo, a muži B (stará garda)
6. místo. V útoku ve čtyřech jsme vybojovali 2. místo. S touto akcí
jsou spojené čtvrteční a páteční přípravy a chystání, vlastní
pořádání soutěže v sobotu, dále následný úklid v neděli. Všem
zúčastněným členům našeho sboru, ale i ostatním dobrovolníkům,
děkujeme za pomoc s organizací. Vážíme si Vaší práce a
vynaloženého času.
V úterý 4. září 2018 se starosta, velitel a zástupce velitele našeho
sboru zúčastnili jednodenního školení velitelů v Červeném
Kostelci. Náplní školení byla cyklická odborná příprava.
Na podzim nás čekají nejen další naplánované hasičské soutěže,
odborná školení, ale i další činnosti, a tak se se všemi Vámi těšíme
na shledanou.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

TJ Rasošky
Fotbalový klub na startu další sezóny.
Na konci srpna naše týmy odstartovaly nový ročník svých soutěží.
V něm poprvé hrajeme okresní soutěž předpřípravek, kde nastupují
hráči a hráčky narození v roce 2012 a mladší, dále se účastníme
Krajského přeboru starší přípravky, Okresního přeboru starších
žáků a Okresní soutěže mužů. Přes léto se bohužel opakovala
situace, kterou již známe z předchozích let, vinou vysokých teplot
bez deště uschnul skoro celý trávník. Toto je věc, která nás v
současnosti nejvíc trápí a kterou budeme muset co nejdříve vyřešit.
Naštěstí jsme v létě zaznamenali i o hodně pozitivnější věc, tou
bylo přidělení dotace 108 500,- Kč od MŠMT z dotačního
programu "MŮJ KLUB". Rozpis zápasů našich týmů je zveřejněn
na našich facebookových stránkách.

krásný park a bylinná zahrada. Výlet jsme zakončili večeří
v restauraci v Nechanicích. Zúčastnilo se 38 členů a zájezd se velmi
líbil.
Za ČSZ Rasošky
Kuntová Marta

Plánované akce v naší obci
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Bližší informace
budou v dostatečném předstihu zveřejněny na plakátech
v obci.
 Mikulášská nadílka – tato akce se bude konat na fotbalovém
hřišti, bližší informace budou opět na plakátech rozvěšených
po obci.

Za TJ Rasošky
Jan Rezek

Výbor zahrádkářů
Dne 3. června jsme se aktivně účastnili pořádání dětského dne na
fotbalovém hřišti. 23. června jsme uspořádali výlet do Lysé nad
Labem. Na programu byla výstava růží, pivoněk a jiných květin.
Zároveň zde byla přehlídka uměleckých výrobků jedinců i
uměleckých dílen. Po obědě jsme se přesunuli se do Ostré u Lysé
nad Labem do centra řemesel a bylinné zahrady Botanicus. Zde
jsme si prohlédli 16 druhů starých řemesel, jako je např. drátkování,
košíkářství, rýžování zlata, výroba svíček a další. Součástí areálu je
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