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Žádost o pronájem Mrštníku. Myslivecké sdružení Paseky požádalo o
pronájem rybníku Mrštníku za účelem chovu divokých kachen a ryb s
tím, že by prováděli běžnou údržbu okolního pozemku. Je nutné vypsat
záměr o pronájem Mrštníku na chov ryb a divokých kachen s
požadavkem provádění běžné údržby pozemku na dobu trvání
minimálně 10 let – schváleno
Rozpočtové opatření č. 6. Při sestavování rozpočtu se počítalo s dotací
na výstavbu chodníků. Tu obec nedostala, proto se tato položka z
rozpočtu odečetla – schváleno
OZV o veřejném pořádku-návrh. Starosta obce předložil návrh Obecně
závazné vyhlášky, která, řeší provádění hlučných prací v podvečerních
hodinám, stanoví čas nočního klidu, určuje pravidla pro volné pobíhání
psů, parkování na zeleni. Zastupitelé se dohodli na vypsání ankety, na
příští zasedání si připraví otázky a pravidla ankety.
DDM Smiřice – kroužky. Město Smiřice požádalo obce o finanční
příspěvky na děti, které navštěvují jejich zájmové kroužky v DDM
Smiřice. Z Rasošek je navštěvují 4 děti. Starosta obce přednesl návrh
hlasování, zda obec Rasošky poskytne finanční příspěvky na děti pro
DDM Smiřice – neschváleno
Změna č. 4 územního plánu. Pan Miloš Exnar informoval zastupitelé o
postupu prací. Před prázdninami byla svolána schůzka dotčených
orgánů na Městském úřadě Jaroměř. Došlo ke změnám zásad územního
rozvoje kraje, bylo nutné zapracovat nějaké připomínky. Firma
SURPMO uvedené připomínky zpracovala a předala zpět na Jaroměř,
odbor Územního plánování.
Bioodpad. Zřízená provizorní skládka za obecním úřadem se ukázala
jako nevyhovující, zapáchá. Starosta obce se dotazoval firmy Marius
Pedersen na koupi nebo pronájem kontejneru na tento odpad. Navrhl
kontejner 770 l pronajmout na 1 rok na zkoušku a umístit ho k prodejně
a skládku za hřištěm zrušit. Je také potřeba do jara vyřešit místo pro
kontejnery na papír a PET láhve v Lumerách. Kontejnery u prodejny již





nestačí. Pan Vladimír Fišar se ptal, zda jeden kontejner na bioodpad
bude stačit? Starosta obce k tomu řekl, že je to na zkoušku, odvoz bude
domluven na zavolání. V případě potřeby by se pronajmul další
kontejner. Do budoucna bude potřeba v obci zřídit technický dvůr,
nejlépe v průmyslové zóně mimo obytné domy. Starosta vyhledá
majitelé pozemku a pokusí se s nimi dohodnout možný odkup
pozemku. Zastupitelé hlasovali o pronájmu jednoho kontejneru na
bioodpad o obsahu 770 l na jeden rok – schváleno
Obrubníky. Starosta obce seznámil s návrhem cenové nabídky od Ing.
Josefa Haucka na akci „Výměna obrubníků a odvodnění MK v ulici v
Chalupách. Ing. Eva Slezáková řekla, že je potřeba ošetřit, aby se podle
PD dalo dělat. Starosta obce oznámil, že je s Ing. Josefem Hauckem
domluven, že výškopisy převezme z PD chodníků. Zastupitelé hlasovali
o cenové nabídce Ing. Josefa Haucka na vypracování projektové
dokumentace na „Obrubníky a odvodnění místní komunikace“ za Kč
13.000,-- bez DPH – schváleno
Obecní úřad bude řešit stížnosti občanů na pobočku České pošty v
Rasoškách. Je velmi často zavřeno, naposledy to byly 4 dny v celku,
aniž by to Česká pošta oznámila úřadu a ten to mohl dát na vědomí
občanům.

Obecní úřad Rasošky děkuje:





Sboru dobrovolných hasičů Rasošky za uspořádání hasičské soutěže
27.6.15 a postavení a úklid Párty stanů pro večerní taneční zábavu.
Spolku zahrádkářů za uspořádání posvícenské zábavy 5.9.15 a SDH za
postavení a úklid Párty stanů
SDH Rasošky za uspořádání cyklovýletu.

Obecní úřad Rasošky:





Obecní úřad Rasošky přijímá do 15. října 2015 žádosti o individuální
dotace (příspěvky) na činnost organizací (spolků) v obci pro rok 2016.
Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele (název, adresa, IČO,
zástupce, případně bankovní spojení) požadovanou částku, účel použití,
návrh závazku (pomoci) při akcích pořádaných obcí Rasošky.
Bioodpad byl přemístěn ke kontejnerům u prodejny Beta v Rasoškách.
Skládka za obecním úřadem byla zrušena.




Žádáme obyvatele Rasošek, aby respektovali všechny dopravní značky
v obci, zejména Průjezd zakázán v „uličce“, která vede
naproti obecnímu úřadu.
Žádáme obyvatele v ulici v Chalupách, aby si ořezali stromy a keře ze
svých pozemků. Větve zasahují do nového chodníku a brání tak
volnému průchodu.

Obecní úřad opětovně 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!

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Prázdniny a období dovolených jsou nenávratně pryč. I přes to nám dovolte,
abychom se vrátili do období před prázdninami. Každoročně v létě mají hasiči
napilno a letos tomu nebylo jinak.
V pátek 19. června 2015 se konalo v areálu ZOD Rasošky námětové cvičení,
tentokrát zaměřené na požár hořlavých kapalin, záchranu osob z výškových
budov a hoření tlakových nádob. Už podle obsahu je zřejmé, že se jedná o
odbornou činnost, kterou nelze bez teoretických znalostí i praktických
zkušeností vykonávat. A právě k tomuto účelu slouží námětová cvičení, na
kterých si i dobrovolní hasiči vyzkoušejí své schopnosti a připravenost pro
případný „ostrý“ zásah. Poděkování patří ZOD Rasošky za umožnění cvičení
v areálu družstva, které za účasti sborů z Rasošek, Vlkova, Jasenné a Nového
Plesu, proběhlo bez problémů a splnilo svůj účel.
Následující den v sobotu 20. června 2015 jsme se zúčastnili soutěže
v Holohlavech, kde naše ženy skončily na 2. místě, muži A na 3. místě a muži
B (stará garda) na 5. místě. Generálka před soutěží na domácí půdě se vydařila.
Nadějné a povzbudivé výsledky. Dokázali jsme si, že pravidelné tréninky se
vyplácí, a že můžeme pomýšlet i na vyšší příčky. Není snad nikdo, kdo by
nechtěl uspět v domácím prostředí.
A je to tady. Den „D“ číslo 2 letos připadl na sobotu 27. června 2015, kdy jsme
uspořádali v Rasoškách, na hřišti za obecním úřadem, druhý ročník soutěže
v požárním sportu „O pohár starosty obce“. Ráno si s námi trochu zalaškovalo
počasí. Obavy, jak se déšť projeví na účasti, byly velké. Na štěstí do začátku
soutěže přestalo pršet a nás potěšil zvýšený počet zúčastněných družstev oproti
loňskému roku, devět v kategorii mužů a dvě v kategorii žen. A jak to dopadlo?
Nad očekávání dobře. Naše ženy sice neobhájily loňské prvenství, na silné
družstvo žen z Velkého Třebešova nestačily, ale i 2. místo s časem 43:57

sekund je velice pěkné. Muži A skončili na 2. místě s časem 33:18 sekund,
muži B (stará garda) na 3. místě s časem 33:47 sekund, muži C (smíšené
družstvo) na 9. místě svůj útok nedokončili. Nevadí, narychlo sestavené
družstvo nebylo úplně sehrané, šlo o to, aby si zasoutěžili všichni a to svůj účel
splnilo. Příště to určitě vyjde. Potěšil nás i velký zájem o doplňkovou disciplínu
„útok ve čtyřech“, do které se přihlásilo devět družstev. Jednalo se o společnou
kategorii mužů a žen, ve které naše čtyřka mužů skončila na 2. místě s časem
40:06 sekund a čtyřka žen na 7. místě s časem 63:28 sekund. Druhý ročník se
opravdu vydařil, jak po sportovní stránce, tak i po organizační, všechno
fungovalo jak má, občerstvení chutnalo, všichni se bavili a to je to
nejdůležitější. Na závěr nám dovolte, abychom poděkovali všem kdo, se na
letošním ročníku podílel. Díky patří všem sponzorům, obecnímu úřadu
v Rasoškách, aktivním občanům, dobrovolníkům a v neposlední řadě i našim
hasičům.
V jedné písni se zpívá „… jednou si dole jednou nahoře …“. To se do
posledního písmene vyplnilo našim mužům na soutěži ve Vlkově v sobotu 4.
července 2015. „Vlkovská ulička“ je pro mužské družstvo v posledních letech
zakletá. Po loňském nedokončení útoku, skončili letos, po technických
problémech, muži A na 7. místě. Muži B (stará garda) vybojovali 6. místo.
Oproti mužům se našim ženám ve Vlkově daří, loňské druhé místo ženy ještě
vylepšily, když v kategorii žen získaly 1. místo. Muži si zlepšili náladu v
„útoku ve čtyřech“, kterou s přehledem vyhráli. A tak se úspěchu nakonec
dočkali i muži za 1. místo v doplňkové disciplíně.
O prázdninách jsme se scházeli na trénincích, i když nutno podotknout, že
v období dovolených, trochu nepravidelně. I přesto jsme se snažili využít
letního počasí a něco natrénovat. Odměnou nám bylo osvěžení v kádi, které se
ve velkých vedrech opravdu hodilo. Novináři by toto období, kdy se toho moc
neděje, nazvali „okurková sezóna“. Hasiči tento název vzali doslova. O
prázdninách jsme se společně scházeli a zavařovali jsme okurky. Pobavili jsme
se a ještě udělali kus práce. Padl i návrh na společnou ochutnávku a vybrání
nejlepších okurek. Uvidíme .
V sobotu 22. srpna 2015 jsme, skoro po dvou měsíční odmlce způsobené
prázdninami, vyjeli na další soutěž, tentokrát do Jasenné. Odpolední poobědový
čas nám moc nevyhovoval, ale i přes jedno ustlání (sklouznutí) u kádě, jeden
vykloubený palec a jedno naražené stehno se nám výsledkově docela dařilo.
Ženy se umístily na 3. místě, muži A obsadili 3. místo a muži B (stará garda) 9.
místo.
K naší činnosti ale nepatří jen zábava a sport. V druhé polovině prázdnin jsme
se snažili zase o trochu víc zvelebit naši zbrojnici. Provedli jsme úklid a

přerovnání skladů, demontovali jsme stará dřevěná vrata, a pracovali jsme na
dozdění špalety okolo nových vrat. Zde nás čeká ještě dokončení finální
úpravy. Po dozdění špalety naše ženy zbrojnici umyly a vyčistily.
V sobotu 29. srpna 2015 jsme uspořádali letos již druhý cyklovýlet, tentokrát
na opačnou stranu než je Kuks. Jeli jsme po cyklostezce do Hradce Králové na
„Nábřeží paromilů“, kde jsme zavzpomínali na staré časy. Ukázky historické
techniky byly opravdu nádherné. Cyklovýlet jsme již tradičně zakončili
posezením u zbrojnice s pivečkem a klobáskami z udírny.
S podzimem se zase rozbíhají soutěže, v sobotu 12. září 2015 jsme se zúčastnili
soutěže v Habřině. Ženy opět byly na pomyslné bedně, když skončily na 3.
místě. Úplně se nezadařilo mužům A, kteří skončili na 7. místě. Za to se
skvělým časem 33:00 sekund i umístěním blýskli muži B (stará garda), když
obsadili 3. místo. V doplňkové disciplíně "útoku ve čtyřech" jsme skončili na 6.
místě. Další soutěže nás ještě na podzim čekají, o jejich průběhu Vás budeme
informovat v příštím čísle zpravodaje.
A co plánujeme dále na podzim a konec roku? Kromě dalších soutěží v
požárním sportu nás čeká vyhodnocení celoroční soutěže pro děti, ve které si
měly vypěstovat ze semínka svoji dýni. Výsledky jejich snažení se dozvíme v
sobotu 31. října 2015. Děti si přinesou svoji vypěstovanou dýni, kterou
společně vydlabeme a nakonec rozsvítíme. Na závěr roku nás bude čekat ještě
ze společenských akcí zdobení vánočního stromu a jeho rozsvěcení. Ale to
trochu předbíháme dobu, na to je ještě chvíli čas.

SBĚR PAPÍRU
NOVĚ BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Před budovou ZŠ je po celý školní rok přistaven kontejner, do kterého můžete
vhazovat veškerý papír a NOVĚ! buď sešlápnuté PET lahve v zavázaných
pytlích (např. pytle do odpadkových košů) nebo krabice od mléka či džusů
v zavázaných pytlích. Škola i školka se touto akcí připojuje k ekologické snaze
třídit odpad a zapojuje se do soutěže O nejlepší školu v dodávkách papíru.
Výtěžek z této akce bude použit na nákup pomůcek pro děti z MŠ a ZŠ
Rasošky.
Za ochotu a pomoc předem moc děkujeme.
Děti a žáci MŠ a ZŠ Rasošky

Plánované akce v okolí naší obce



za SDH Rasošky Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Na konci školního roku 2014/15 odešli ze základní školy 4 žáci. Do první třídy
nastoupilo pro školní rok 2015/16 14 nových žáků. Kapacita mateřské školy je
55 dětí a je pro tento školní rok opět naplněna. Obě zařízení se letos zapojila do
projektu "Příroda kolem nás - rostliny", ve kterém navážeme na loňský zdařilý
projekt, který se zabýval zvířaty. S podzimem nás všechny čekají, kromě
vzdělávání, podzimní aranžmá, dušičkový karneval a příprava besídky na závěr
roku. Opět budeme pravidelně přistavovat kontejner na papír před budovu
školy a žádat Vás o pomoc s naplněním. Výtěžek je, jako již tradičně, používán
na nákup pomůcek a hraček pro naše děti. Čeká nás spousta práce a tak bych
závěrem chtěla popřát všem našim žákům a dětem úspěšný rok a obyvatelům
obce pevné zdraví ve školním roce 2015/16.
za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová



Tělocvičná jednota Sokol Vlkov Vás srdečně zve na tradiční vinobraní,
které se koná v sobotu 3. října 2015 od 20:00 hodin v sokolovně.
Kulturní a společenské akce ve Smiřicích:
5. 10. Hrádky na pohádky – pohádka pro děti v MŠ
9. 10. Drobnosti Milana Drobného s Yvettou Simonovou
24. 10. Divadelní komedie Dívčí válka
31. 10. Svatohubertská myslivecká zábava
Svatohubertská slavnost v Kuksu - 3. 10. 2015 od 10:00 hodin
Rasošský zpravodaj
Č. 3/2015. Vychází čtvrtletník
Cena zpravodaje: zdarma
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