Životní jubileum v období července až září 2019 oslavili:

Číslo 3/2019, září 2019

Výběr z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce – 4. září 2019
 Výběr dodavatele zhotovení plynovodu. Starosta obce informoval,
že bylo osloveno 5 firem, dvě neodpověděly, jedna se odhlásila.
Nabídky poslaly firma Adámek Jaroměř, spol. s r.o. Jaroměř za
643.320,15 Kč bez DPH a firma GridServices, s.r.o., Brno za
360.203,03 Kč bez DPH. Zastupitelé schválili jako dodavatele
firmu GridServices, s.r.o.
 Žádost firmy R+R Polák stavební a zemní práce, v.o.s. JaroměřJosefov o prodloužení termínu dokončení stavby (chodníků ve
školní ulici) do 30. 9. 2019 – schváleno.

75 let

Pavliš Václav

80 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Zastupitelstvo obce – 16. července 2019
 Výběr dodavatele rekonstrukce budovy obecního úřadu –
schválena stavební firma Stránský Černý, s.r.o. ze Dvora Králové
za Kč 4,450.059 Kč včetně DPH.
 Koupě pozemku pod čekárnou včetně příslušenství - kupní
smlouva uzavíraná s majitelem byla schválena.
 Rozpočtové opatření č. 7/2019. Starosta obce informoval o
rozpočtovém opatření - byly zahrnuty i výdaje na část chodníku,
pískoviště v základní škole, čištění kanalizace, vizualizace nové
autobusové čekárny a bylo nutné navýšit výdaje na poplatky
OSA. Rozpočtové opatření bylo schváleno.

Uždil Jaroslav

Obecní úřad Rasošky:
Děkuje:
 SDH Rasošky za uspořádání hasičských závodů „O pohár starosty
obce“
 Kulturnímu výboru za uspořádání posvícenského posezení.
 Všem dobrovolníkům, kteří se účastnili příprav a nedělního úklidu
po posvícení.
Oznamuje:
 V naší obci byl umístěn nový kontejner na papír a plast. Obecní
úřad žádá všechny občany z lokality bytovek a okolí, aby
používali tyto kontejnery. Dále OÚ důrazně žádá všechny
občany, aby třídili odpad a udržovali v místě kontejnerů
pořádek! Komunální odpad ke kontejnerům nepatří!
 OÚ hledá dobrovolníky (dětského věku) na tradiční tříkrálovou
sbírku. Vedoucí skupiny musí splňovat věk nad 15 let. Zájemci
se mohou přihlásit na obecním úřadě do 29.11.2019.
 Informuje, že nově vybudované parkoviště před školou je v době
provozních hodin ZŠ a MŠ určeno pro potřeby školy.

Rekonstrukce obecního úřadu
Od 1. listopadu 2019 začne probíhat rekonstrukce budovy obecního
úřadu, která potrvá do konce roku 2020.
Starosta obce žádá občany o pochopení a upozorňuje občany na stísněné
podmínky při pohybu po staveništi.
Úřední hodiny obce zůstávají v platnosti:
úterý a čtvrtek 16:00 – 18:00 hodin.

ZŠ a MŠ Rasošky
Do ZŠ nastoupilo pro školní rok 2019/2020 50 žáků, do MŠ 51 dětí.
Mezi podzimní akce patří návštěvy divadel, ať již přímo v zařízeních, či
v divadle Jaroměř. Například „O krtkovi“, maňáskové divadlo ve školce.
O čtyřhlavém drakovi a cirkusové představení na zahradě školy v ZŠ.
Pro obě zařízení pak vystoupí kouzelník v Magic revue.
Na podzim se rozeběhnou kroužky. V MŠ jóga a pilates a logopedický
kroužek, v ZŠ AJ pro 1. a 2. třídu, přírodovědný a sportovní kroužek. Od
listopadu začínáme jezdit na plavecký výcvik do Náchoda. Plavání je pro
předškolní děti MŠ a pro žáky ZŠ.
Zveme Vás na vánoční dílny s drobným prodejem, které se budou
konat v ZŠ a MŠ 10. 12. 2019 od 15:00 do 17:30 hodin. Rodiče
s dětmi si mohou vyrobit vánoční drobnosti. Pro všechny
návštěvníky bude připraveno občerstvení a možnost posezení si
s přáteli v předvánočním čase.
Na Vaši návštěvu se za kolektiv ZŠ a MŠ Rasošky těší
Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor
Vážení spoluobčané,
po čase dovolených a odpočinku se nám opět přiblížil podzim, dětem
začala škola, zahrádkáři sklízejí svoji úrodu a příroda zvolňuje svoje
tempo. I v tomto období však pro Vás kulturní výbor plánuje mnoho
zajímavých akcí. Posvícenskou zábavu, která proběhla 7. září, můžeme
brát jako pomyslný start. Odpoledne nám zpříjemnila svým vystoupením
kapela „Opočenka“. Těší nás, že na její vystoupení dorazilo kolem
padesáti posluchačů, i když převážně přespolních. Zavítali k nám
posluchači například z Kuksu. Posvícenské koláče s kávou nebo čajem
chutnaly všem přítomným. Večer k tanci a poslechu zahrála skupina
„Korky“. Bohužel, na zábavu dorazilo opět velmi málo z Vás, což je
velká škoda i vzhledem k připravenému občerstvení.
Nejbližší akcí, která nás čeká, je výroba luceren. Přesvědčíte se, že i z
materiálu, který se tváří naprosto obyčejně, může vzniknout krásná
bytová dekorace. Výroba není nijak náročná. Přesný termín konání bude
upřesněn, předběžně počítejte s koncem října. K podzimu patří také dýně,
světýlka, pro někoho možná Halloween, a pro Vás bude připravena akce
nazvaná „Strašidelná náves“. Uskuteční se 26. 10. 2019 od 18:00 hod., a
navazovat bude na pravidelné dlabání dýní, které organizují hasiči. A že
na rasošské návsi nemáme strašidla? Přijďte se s dětmi přesvědčit...
V listopadu bychom rádi pronajali led na zimním stadionu v Jaroměři.
Bruslení pořádáme pravidelně společně s obcí Vlkov. Nyní je
zorganizování opět na nás. Věříme, že tuto oblíbenou akci se nenechá ujít
nikdo z milovníků bruslení. Takže jestli máte brusle ještě na půdě, je
nevyšší čas je snést a nabrousit. Přesný termín bude včas upřesněn
vzhledem k velké obsazenosti zimního stadionu.
V prosinci ve spolupráci s TJ Rasošky proběhne Mikulášská nadílka.
Vloni jsme tuto akci přesunuli na prostranství u Sportklubu, což se

osvědčilo. Proto se sejdeme opět tam a budeme rádi, když za Mikulášem,
andělem a čerty dorazíte v co nejhojnějším počtu.
S předstihem bychom Vás také rádi informovali, že v termínu 21. – 22. 3.
2020 se uskuteční zájezd do sklípku, konkrétně do Vinařství Kosík v
Perné. Milovníci dobrého vína, zapište si, prosím, toto datum do diářů již
teď!
O všech pořádaných akcích budete informováni obecním rozhlasem,
prostřednictvím letáků na vývěskách, a také na webových stránkách obce
a facebooku.
Za kulturní výbor Bc. Zdeňka Bartošová

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Úvodem dovolte, abychom poděkovali společnosti Opravárenství
Rasošky s.r.o. za provedení bezplatné opravy hasičské avie a připravení
na technickou kontrolu, kterou jsme 18. června 2019 bez problémů
úspěšně absolvovali. Ještě jednou děkujeme za vstřícnost a ochotu.
Členové naší zásahové jednotky si pravidelně ověřují a zvyšují svoje
odborné znalosti. V pondělí 24. června 2019 se zúčastnili námětového
cvičení v Jasenné, zaměřené na záchranu osob ze zakouřených prostorů a
poskytnutí první pomoci.
V sobotu 6. července 2019 jsme se zúčastnili hasičské soutěže „Vlkovská
ulička“. S ohledem na prázdniny a dovolené jsme tentokrát měli
zastoupení pouze s jedním smíšeným družstvem mužů a žen, které
obsadilo 6. místo.
V pátek 16. srpna 2019 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.
Odpoledne v sobotu 24. srpna 2019 jsme se v Černožicích aktivně
zúčastnili oslav u příležitosti výročí 140-ti let od založení SDH

Černožice. Ve vycházkových stejnokrojích jsme šli ve slavnostním
průvodu obcí, a před hasičskou zbrojnicí jsme obdrželi krásnou plaketu
za dlouhodobou spolupráci.
V sobotu 31. srpna 2019 jsme uspořádali již 6. ročník soutěže v požárním
sportu „O pohár starosty obce“ na hřišti za obecním úřadem
v Rasoškách. Novinkou letošního ročníku bylo předání putovního poháru
od starosty obce. Jsme rádi, že jsme navázali na úspěšné výkony
z minulých ročníků. Na domácí půdě se nám opravdu daří, v konkurenci
sedmi družstev obsadili muži A 2. místo, se ztrátou na první pouze 1,28
vteřiny, a muži B (stará garda) parádní 3. místo. Družstvo žen obsadilo
neoblíbené 4. místo ze šesti družstev žen. Dařilo se nám i v útoku ve
čtyřech, kde ze čtyř družstev muži B vybojovali překvapivé, ale opravdu
zasloužené, 1. místo a muži A skončili na 3. místě. Putovní pohár
starosty obce si odvezlo družstvo mužů ze Zvole. S touto akcí jsou
spojené čtvrteční a páteční přípravy a chystání, vlastní pořádání soutěže
v sobotu, a dále následný úklid. Všem zúčastněným členům našeho
sboru, ale i ostatním dobrovolníkům děkujeme za pomoc s organizací.
Vážíme si Vaší práce a vynaloženého času.
O víkendu 7. a 8. září 2019 jsme pomohli se stavěním a bouráním stanů
pro tradiční Posvícenskou zábavu, kterou pořádal obecní úřad v sobotu 7.
září 2019.
Na podzim nás čekají nejen další naplánované hasičské soutěže, odborná
školení, ale i další činnosti, a tak se s Vámi všemi těšíme na shledanou.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

TJ Rasošky
Rasošský fotbal píše historii již 85 let
Poprvé v historii našeho fotbalového klubu jsme v létě pro mladší hráče
uspořádali fotbalový kemp. V týdnu od 22. do 26. července 2019 byl

každý den pro děti připraven program a veškerý servis včetně bazénu na
osvěžení. Celou akci hodnotíme jako velice zdařilou. Chci tímto
poděkovat všem trenérům, kteří ve svém volném čase celou akci
zajišťovali.
Další zajímavostí je, že se k nám dostalo „fotbalové“ dědictví po panu
Černovolovi. V krabici dokumentů je popsaná historie a podrobně i
zápasy hlavně ze šedesátých a sedmdesátých let. Jednou z
nejzásadnějších informací je, že se v Rasoškách hraje fotbal nepřetržitě
už od roku 1934 - to znamená, že je to letos již 85 let. Z aktivity Vojty
Šmieda vznikly internetové stránky www.tjrasosky.webnode.cz, na nichž
můžete najít výsledky zápasů, rozpisy i další zajímavosti z našeho klubu.
Tímto mu také děkuji. Během srpna jsme začali s rekonstrukcí buněk,
touto akcí chceme zlepšit hlavně zázemí pro mládež. Pevně věřím, že
všechno bude do konce podzimní sezóny hotové.
Začátkem září nás potěšila zpráva z Ministerstva školství, kdy jsme se
dozvěděli, že jsme pro letošní rok dostali přidělenou dotaci ve výši
292 600 Kč. Touto částkou zlepšíme vybavení pro mládež v našem
klubu. Je vidět, že v těchto letech je státní kasa pro organizace, které
pracují s mládeží, opravdu štědrá. Bohužel díky nedořešeným pozemkům
pod naším hřištěm nemůžeme stále žádat o investiční dotace, kde nás
nejvíce tlačí bota. Jestli se v brzké době nepovede situaci vyřešit, musíme
zkusit najít pomoc v soukromém sektoru. Na závěr bych Vás chtěl
pozvat na naše domácí zápasy. Jejich rozpis můžete najít na našich
internetových stránkách.
Za TJ Rasošky
Jan Rezek

Výbor zahrádkářů
Dne 24. 8. 2019 jsme uspořádali výlet v okolí Pardubic. První zastávkou
byly Holice, muzeum Emila Holuba. Uvítala nás průvodkyně, která
nádhernou přednáškou přiblížila život a osudy cestovatele. Poté

následoval film z jeho cest po Africe a prohlídka všech jeho expozic. Vše
bylo velmi zajímavé. Dále jsme se přemístili do Pardubic do loděnice,
kde jsme nastoupili na loď „Albert z Pardubic“. Posezení jsme měli
zajištěno na vrchní palubě. Plavba byla příjemná, krásná příroda,
nádherné počasí, trvala 3 hodiny. Na místě byl zajištěn oběd a další
pohoštění dle přání návštěvníků. Posledním zastavením byla návštěva
zahradního centra u Pardubic. V zahradnictví jsme mohli zhlédnout
veškeré rostliny, které zahrádkář potřebuje, semena, cibuloviny, květiny,
užitkové rostliny, keře. Celým výletem nás provázela i s výkladem pí
Tihlaříková, která zná problematiku kraje Pardubic, za což jí děkujeme.
Za ČSZ Rasošky
Kuntová Marta

Plánované akce v naší obci
 Výroba luceren – říjen 2019
 26. 10. 2019 „Strašidelná náves“
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Bližší informace budou
v dostatečném předstihu zveřejněny na plakátech v obci.
 Mikulášská nadílka – tato akce se bude konat na prostranství u
Sportklubu, bližší informace budou opět na plakátech
rozvěšených po obci.
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