Obecní úřad Rasošky

Číslo 3/2022, září 2022
Výběr z jednání zastupitelstva obce

Děkuje:
• SDH Rasošky za uspořádání závodů o pohár starosty obce,
• kulturnímu výboru za uspořádání posvícenské zábavy,
• zahrádkářům Rasošky za odpolední grilování makrel a sýrů na
Zezuli.

Zastupitelstvo obce – 6. září 2022
• Změna projektu ČOV – schváleno napojení se na ČOV v Jaroměři.
• Starosta obce předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene–
služebnosti č. IV-2022839/VB1 - knn pro p.č. 1860/4 Dolní Ples s
firmou ČEZ Distribuce – schváleno.
• Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 22RRD11-0007 - poskytnutí účelové investiční dotace na
realizaci projektu s názvem „Dopravní automobil“. Dotace ve výši
300 000 Kč je určena na modernizaci hasičské techniky v obci pro
JSDH – smlouva schválena.
• Výběrové řízení na nákup dopravního automobilu pro JSDH. Jedná
se o uzavřené výběrové řízení, ve kterém budou osloveny tři firmy –
schváleno.
• Rozpočtové opatření č. 8 na příspěvek škole, který bude použit na
úhradu nákladů na stavební úpravy v družině. V družině se tímto pro
děti vytvořila ze skladu nová učebna – schváleno.

Životní jubileum v období července až září 2022 oslavili:
Kotland Václav
70 let
Souček Petr
70 let
Vaníčková Soňa
70 let
Velc Vladimír
70 let
Cejnar Miloš
75 let
Korcová Věra
75 let
Vlk Petr
75 let
Bukačová Mária
80 let
Pokorná Jiřina
85 let
Ulrychová Jana
85 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Informuje:
• kontejner na bio odpad u fotbalového hřiště – do kontejneru nepatří
větve a další vhodný odpad, který se dá spálit. Tento odpad patří do
ohrady pro klestí, která je otevřena ve dnech:
úterý 16:00 – 18:00 hodin
sobota 9:00 – 12:00 hodin
Žádá:
• starosta obce žádá všechny majitele psů, aby dodržovali vyhlášku
obce a při pohybu po vesnici měli své psy na vodítku a nenechali je
volně pobíhat po ulicích.

Starosta obce
Vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech skončilo čtyřleté volební období, tímto mi dovolte,
abych poděkoval za práci všem zastupitelům, paní účetní, pracovníkům v
údržbě a úklidu obce, paní knihovnici, paní kronikářce, členům finančního,
kontrolního, kulturního a stavebního výboru.
Dále děkuji všem organizacím a jednotlivcům za spolupráci a organizování
kulturně – společenských akcí v obci. Dále děkuji za spolupráci se Základní
a mateřskou školou Rasošky.

Věřím, že práce výše zmiňovaných osob byla a je v naši obci vidět.
Zpravodaj, který dnes čtete, vychází až po komunálních volbách, a proto mi
dovolte, abych jménem všech dosavadních zastupitelů Vám všem poděkoval
za důvěru v uplynulém volebním období. Nově zvoleným zastupitelům
popřál hodně štěstí, trpělivosti, vytrvalosti, pevné nervy a plno energie při
rozhodování a hlasování o budoucnosti Rasošek.
Oldřich Rezek

Informace o kanalizaci
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o stavu projektu nové
kanalizace s tím, že je nutno rozhodnout o variantě buď vlastní ČOV s
čerpáním přečištěné vody do Labe nebo napojení na jaroměřskou ČOV. Na
zastupitelstvo dne 6. 9. 2022 byl pozván projektant pan Ing. Kališ, který
představil projekt a detailně popsal činnost ČOV. Dále zastupitelům
předložil analýzu porovnání nákladů obou variant. Z této analýzy vyplývá,
že varianta napojení na jaroměřskou ČOV vychází levněji co do investičních
nákladů, tak i v ceně stočného pro občana. Rozdíl v investicích činí cca
27mil.Kč a rozdíl ve stočném přibližně 8 Kč/m3. Hlasováním bylo
rozhodnuto o variantě napojení na jaroměřskou ČOV. Projekční kancelář
připraví dodatek ke smlouvě k odhlasované variantě a následně dokončí
rozpracovanou projekční dokumentaci.
Ing. Pavel Pouznar

ZŠ a MŠ Rasošky
V základní a mateřské škole došlo během volna o prázdninách k několika
úpravám a opravám. V mateřské škole se měnila světla v 1. třídě, následně
bylo vymalováno a položen nový koberec. V základní škole vznikla z části
půdních prostor (dřívějšího skladu BOZP a poté skladu MŠ) nová místnost
pro potřeby školní družiny. Byla instalována nová elektřina, svítidla a
vyměněna svítidla ve stávajících částech ŠD. Místnosti byly opatřeny novou

výmalbou a koberci. Došlo k 1. části renovace rozvodů elektrické energie
právě v části družiny, tj. v patře a na schodišti. Další etapa bude následovat.
V organizaci došlo k obměně personálu – nastoupila nová vedoucí
stravování, vychovatelka ŠD a asistent pedagoga a učitel, učitelka
informatiky.
Do mateřské školy nastoupilo v září 51 žáků, do základní školy celkem 47
žáků, z toho 15 prvňáčků. Z minulého pátého ročníku úspěšně složily
přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia dvě žákyně.
Akce, které plánujeme na 1. pololetí školního roku:
- Výlet do Josefova (MŠ – 2. oddělení) - školka děkuje manželům
Libichovým a panu Slezákovi za organizaci
- Princezna Zpěvanka, Vánoční pohádka (MŠ – pohádky ve školce)
- Muzikál Malý princ v divadle v Jaroměři (MŠ a ZŠ)
- O zlaté rybce v divadle Drak v Hradci Králové (MŠ a ZŠ)
- Program MISP neboli Masáže ve školkách (MŠ)
- Mikuláš a čert (MŠ a ZŠ)
- Vánoční dílny s veřejností (MŠ a ZŠ) - 8. 12. 2022
- Vánoční nadílka (MŠ a ZŠ)
- Ptáci – projektové dopoledne (MŠ)
Přejeme všem našim dětem a žákům, aby se jim u nás líbilo a byli úspěšní.
Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Dana Štěpánová

Kulturní výbor
Vážení spoluobčané,
čas dovolených a prázdnin nám skončil a začal opět každodenní
kolotoč povinností.
První zářijový víkend jsme si společně užili na Posvícenské zábavě s
kapelou Hektor.
Jsme velice rádi, že se po dvou letech může opět uskutečnit autobusový
zájezd a společně se v sobotu 1. října podíváme na zámek Nové Hrady u
Litomyšle a do obce Oflenda nedaleko Hlinska, kde se vyrábějí ručně
foukané vánoční ozdoby.
Autobusový zájezd je poslední akcí současného kulturního výboru. Rádi
bychom Vám tímto poděkovali za Vaši podporu a spolupráci. Věříme, že
kulturní život v obci bude nadále pestrý jako doposud.
Kam vyrazit a zpříjemnit si podzimní dny?
1. 10. 2022 tradiční vlkovské Vinobraní – sokolovna Vlkov
7. 10. – 8. 10. 2022 Oktoberfest na Štěrbovce – pořádá Štěrbova vila na
přehradě Les Království
28. 10. 2022 Street food piknik Jaroměř – festival jídla, Masarykovy sady
Příjemné podzimní dny Vám za kulturní výbor přeje
Markéta Alinová

A nebude jich málo, každý měsíc až do konce roku jsme pro Vás připravili
prostor pro setkání. 8. října proběhne úklid na hřbitově, sejdeme se ve 14
hodin. A 22. října je datum tajného výletu. Odjíždíme ve 13 hodin od úřadu
v Rasoškách, ukončení bude ve večerních hodinách tamtéž. Hlásit se můžete
u mě na telefonu. Listopadu připadlo vzdělávání. Tentokrát se přednáška
týká konopí, jeho léčivých účinků a použití a proběhne v sobotu 12.
listopadu od 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. A jako
každoročně se na Štědrý den ve 13 hodin vydáme na štědrodenní procházku
po okolí.
Nakonec Vám přeji hodně zdraví a příjemných dní a budu se těšit, že k
některým z nich přispějeme i programem našeho sdružení.
Za ZO ČZS Rasošky
Katka Rejchrtová

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V sobotu 11. června 2022 jsme se společně s obcí, ostatními spolky a
organizacemi spolupodíleli na organizování dětského dne na fotbalovém
hřišti.

ZO Zahrádkářů Rasošky

V pátek 24. června 2022 se členové naší zásahové jednotky zúčastnili
námětového cvičení v lesích na Novém Plesu, zaměřené na vyhledání a
záchranu zraněné osoby v lese.

Grilování u Zezule je za námi. A my Vám velmi děkujeme za návštěvu a
podporu, i když počasí nám letos trošku hatilo plány. Kde je dobrá nálada,
nepokazí ji ani trochu deště – o tom jsme se přesvědčili. A už nyní se těšíme
na další možnosti se setkat.

V sobotu 2. července 2022 jsme se zúčastnili hasičské soutěže „Vlkovská
ulička“, na které jsme se umístili na 3. místě. Po méně vydařených útocích v
minulých ročnících, nám hasičský útok vyšel tentokrát bez problémů.

Ohlédnutí

V sobotu 16. července 2022 jsme uspořádali cyklovýlet. Naše kola
směřovala do Hradce Králové, konkrétně na Stříbrný rybník, do lesů okolo
Hradce Králové, dále na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem a zpět na
Stříbrný rybník. 14 cyklistů jelo celou trasu na kole a celkem ujeli 70 km.
V sobotu 20. srpna 2022 se 16 členů našeho sboru zúčastnilo brigády na
renovaci nátěru mašinky s vagónkem a úpravy terénu v jejím okolí. Jsme
rádi, že mašinka dostala nový „kabát“ a zase slouží pro radost naším
nejmenším.
Po dvouleté odmlce, způsobené pandemií covidu, jsme v sobotu 3. září 2022
uspořádali 7. ročník soutěže v požárním sportu „O pohár starosty obce“, na
hřišti za Obecním úřadem v Rasoškách. I v letošním ročníku se soutěžilo o
putovní pohár starosty obce. V konkurenci šesti družstev mužů a dvou
družstev žen, jsme v kategorii mužů obsadili 5. místo a v kategorii žen 2.
místo. Putovní pohár starosty obce si odvezlo družstvo mužů z Jaroměře.
Všem zúčastněným členům našeho sboru, ale i ostatním dobrovolníkům,
děkujeme za pomoc s organizací. Letošní soutěž nám úplně nevyšla po
sportovní stránce, ale všichni jsme byli spokojení, že jsme soutěž mohli
znovu po dvou letech uspořádat.
Sbor dobrovolných hasičů Rasošky sestavil kandidátku pro komunální
volby 2022 do obecního zastupitelstva, které se konaly ve dnech 23. a 24.
září 2022. V sedmičlenném zastupitelstvu naší obce máme díky Vašim
hlasům tři zvolené zastupitele. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a
odevzdané hlasy.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

Knihovna Rasošky
Vážení spoluobčané,
dne 1. dubna 2022 navštívily naši knihovnu 2 třídy dětí z místní mateřské
školy v počtu 18 a 11 dětí. Seznámily se s chodem knihovny, prohlédly
knížky, které je zajímaly a paní učitelky jim z nich četly krátké úryvky. Děti
dostaly sladkou odměnu a omalovánky s kvízy o Jaroměři a od paní Jiřiny
Pokorné figurky z vajíček.
Chtěla bych poděkovat panu Zdenku Bardonovi za další knihu „Bačkorový
astronom“, kterou nám do knihovny věnoval. Obecní úřad zakoupil od paní
Ivany Bardonové knihu „Eliška a Vločka“, která jistě potěší začínající
čtenáře –prvňáčky.
Rádi přivítáme i další čtenáře, a to jak děti, tak i dospělé.
Jana Pavelková
Knihovnice

Základní škola Rasošky hledá zájemce, třeba i bývalé žáky, kteří by měli
zájem o vedení zájmových kroužků. Jedná se o kroužky anglického jazyka
pro 1. a 2. ročník, rukodělný, sportovní, případně jiných dle vlastních zájmů
a možností.
Rasošský zpravodaj
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