Číslo 1/2018, březen 2018

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 9. ledna 2018
 Žádost o dotaci chodník ve Vsi. Starosta obce požádal o
schválení podání žádosti o dotaci Královéhradecký kraj v
programu Obnova venkova na tuto akci - schváleno.
 Výběr dodavatele projektové dokumentace Nové ulice za
školou ve stupni pro stavební povolení. Starosta obce
předložil k posouzení tři přijaté nabídky. Radim Hrycík DiS. z
Jaroměře předložil nabídku za 193.600 Kč̌ včetně̌ DPH, Ing.
Ivan Paulus z Jaroměře za 95.000 Kč̌-není plátce DPH a firma
PIS-Projektservis, s.r.o. ze Semonic za 118.580 Kč̌ včetně̌
DPH. Zastupitelé schválili nabídku od Ing. Ivana Pauluse za
95.000 Kč̌.
Zastupitelstvo obce – 6. února 2018
 Výzva k podání nabídek – chodník Ve Vsi. Starosta obce
předložil vypracovanou výzvu k podání nabídek. Ing. Eva
Slezáková navrhla opravu v bodě č. 14 změna z 1500000 Kč̌
na 1000000 Kč̌ včetně̌ DPH a v bodě č. 6 uvést dle projektové
dokumentace. Po provedených opravách bylo schváleno.
Otvírání obálek a hodnocení nabídek proběhne 1. 3. 2018 od
17.05 hodin.
 Hodnotící komise pro akci chodník ve Vsi - Starosta obce
navrhl komisi ve složení Bc. Jaromír Hejl, Oldřich Rezek a

Ing. Martina Krystová. Jako náhradník se přihlásil Ing. Pavel
Pouznar - schváleno.
 Ing. Monika Zmítková požádala zastupitele o schválení
čerpání investičního fondu ve výši 55.237 Kč̌ na nákup nové
tiskárny - schváleno.
 Starosta obce informoval zastupitele o provedeném
rozpočtovém opatření č. 1. Obec obdržela dotaci na volby
prezidenta ČR. V předloženém rozpočtovém opatření č. 2
došlo k úpravě̌ výdajů̊, zastupitelstvo schválilo výdej na
nákup vyklápěcího autovleku. Výdaje na služby GDPR byly
odsunuty na později.
 Ing. Pavel Pouznar přečetl plán kontrol finančního výboru pro
rok 2018. Paní Denisa Součková přečetla plán kontrol
kontrolního výboru pro rok 2018 - schváleno. Starosta obce
přednesl návrh na pověření finančního výboru ke kontrole v
ZŠ a MŠ Rasošky v září 2018 - schváleno.
Zastupitelstvo obce – 6. března 2018
 Výběr dodavatele – chodník Ve Vsi. Starosta obce
informoval o výběrovém řízení. Přihlásilo se pět uchazečů̊
– STAVIBET, s.r.o. České Meziříčí, JV Dlažby, s.r.o.
Praha, Tomáš Štádler, Jaroměř-Josefov, KENVI CZ, s.r.o.
Vamberk a MATEX HK, s.r.o. Hradec Králové. Starosta
obce dal hlasovat o uchazeči s nejnižší nabídkou Kč̌
1,301.550,94 s DPH Tomáš Štádler, Jaroměř̌-Josefov.
Schváleno. Součástí nabídky byl návrh smlouvy o dílo. Do
smlouvy se doplní autorský a technický dozor - Ing. Ivan
Paulus, Ing. Pavel Pouznar a Oldřich Rezek - schváleno.
 Výběr dodavatele – hřiště̌ ZŠ a MŠ Rasošky. Tuto akci
zajišťuje Ing. Eva Slezáková s Miroslavem Slezákem,

kterému starosta obce předal slovo. Ten informoval
přítomné o tom, že akce je rozdělena na tři části. První část
- Na zhotovení podkladu a oplocení se přihlásily dvě
firmy, Projektservis, s.r.o. Semonice a Stavební firma
Stránský Černý ze Dvora Králové. Druhá část - Na
zhotovení povrchu se v prvním a druhém kolo nepřihlásil
nikdo, po třetím kole se přihlásila firma JUTA, a.s. Dvůr
Králové s částkou 98.418 Kč DPH, Třetí část - Zahradní
úpravy jsou navrženy na dvě etapy – živý plot a stromy a
podvýsadbu před školou od firmy Jan Topinka, Jaroměř.
Až budou schváleny všechny náklady na sportoviště,
potom bude podána žádost o dotaci od ČEZ. Starosta obce
dal hlasovat o první části, o nejnižší nabídce a smlouvě o
dílo se Stavební firmou Stránský Černý, s opravou záruční
doby z 24 na 40 měsíců a s doplněním autorského a
technického dozoru: Ing. Martin Šauer, Miroslav Slezák,
Oldřich Rezek, Ing. Martina Krystová, s cenou 480.686 Kč
vč. DPH – schváleno. Výběr dodavatele povrchu hřiště – fi
JUTA, a.s. Dvůr Králové s částkou 98.418 Kč včetně DPH
- schváleno.
 Výběr dodavatele – oprava požární nádrže Zezule. Starosta
obce informoval o oslovení třech firem, nabídku předložili
jen dvě. Oldřich Pecha, Smržov s částkou Kč 127.648 s
DPH a Martin Macák, Jaroměř s částkou Kč 133.769 –
není plátce DPH. Jako dozor jsou jmenováni Vladimír
Fišar a Oldřich Rezek. Starosta obce dal hlasovat o
nejnižší nabídce Oldřicha Pechy za Kč 127.648,schváleno.
 Schválení smluv o poskytnutí dotací organizacím. Starosta
obce k tomu řekl, že smlouvy sepsány s podmínkami jako

v minulých letech a dal o nich hlasovat. Schváleny byly
smlouvy č. 1 MS Paseky Rasošky, č.2 TJ Rasošky, č. 3
Jaromír Tázler, č. 4 SDH Rasošky a č. 5 Martin Rund-malá
kopaná.
 Rozpočtové opatření č. 3. Vzhledem k proběhlým výběrům
dodavatelů je potřeba navýšit rozpočtované výdaje na
sportoviště u ZŠ včetně sadbové úpravy, chodníky Ve Vsi,
na pověřence ochrany osobních dat, dále na odstranění
pařezů. Rozpočtované výdaje budou navýšeny celkem o
700.000 Kč - schváleno.

Životní jubileum v období ledna až března 2018
oslavili:
Exnarová Miluše

70 let

Uždilová Miluška 70 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Vítání občánků v roce 2017

V roce 2017 naše obec přivítala 8 dětí - 6 děvčat a 2 chlapce.

V roce 2017 nás navždy opustili
Pouznar Josef

Voborníková Kateřina

Sychrovský Miroslav

Čuda Miroslav

Panenková Miroslava

Pokorný Miroslav

Věková struktura obce Rasošky roku 2017
Dolní Ples
Muži
Počet
25

Dospělí
Ženy
Věk Počet
44,92
23

Věk
46,39

Chlapci
Počet
12

Děti
Dívky
Věk Počet
9,00
8

Dospělí
Ženy
Věk Počet
46,65
238

Věk
48,87

Chlapci
Počet
67

Děti
Dívky
Věk Počet
8,81
73

Věk
12,13

Celkem
Počet
Věk
68
35,22

Věk
8,84

Celkem
Počet
Věk
625
39,02

Muži
Počet
272

Věk
48,65

Chlapci
Počet
79

Děti
Dívky
Věk Počet
8,84
81

 Děkuje paní Pilařové Petře a její rodině, Ing. Krystové
Martině a její rodině a paní Tázlerové Monice a její
rodině za Tříkrálovou sbírku, v Rasoškách se vybralo
14.236 Kč a 5$ 
 Děkuje Sportklubu v Rasoškách za přípravy a uspořádání
dětského karnevalu, sponzorem cukrovinek byl obecní
úřad, bohužel byla slabá účast dětí z naší obce.

 Poplatky za psi – poplatky se vybírají do konce dubna
na OÚ.
 Třídění odpadu - Obecní úřad děkuje občanům za
třídění odpadu. Hnědé kontejnery jsou určené pro
bioodpad – odpad rostlinného původu, NIKOLIV pro
POPEL! Tímto důrazně žádá, aby občané toto určení
dodržovali a nevhazovali do kontejnerů žádný
materiál, který k tomu není určený!
Upozorňuje:

Celkem
Dospělí
Ženy
Věk Počet
46,49
261

Děkuje:

Informuje:

Rasošky
Muži
Počet
247

Obecní úřad Rasošky:

Věk
9,16

Celkem
Počet
Věk
693
38,65

 OÚ upozorňuje účastníky výletu na hrad Karlštejn –
odjezd je 14. dubna v 7:00 hodin od autobusové
zastávky v Rasoškách.

Žádá:
 OÚ žádá všechny občany, kteří se prochází se svými
pejsky po obci, aby si uklízeli psí exkrementy, tak jak
je uvedeno v obecní vyhlášce, zejména na dětském
hřišti u prodejny a v jeho okolí. Dále upozorňuje, že je
zákaz vodění psů na dětské hřiště.

ZŠ s MŠ Rasošky
Zápis do MŠ se koná 3. 5. 2018 mezi 16.00 – 17:30 hodinou.
S sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz. Na Vaše
děti se těší kolektiv MŠ Rasošky.
Zápis do ZŠ se koná 3. 4. 2017 mezi 15.00 – 17.30 hodinou. I
na Vaše děti se těší učitelky ZŠ.
Podrobnosti o obou zápisech se dozvíte na vývěskách nebo
webových stránkách školy.

Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V sobotu 16. prosince 2017 nás naše sestry ve slušivých
uniformách reprezentovaly na výroční valné hromadě SDH ve
Vlkově, které se zúčastnily jako hosté.

V úterý 19. prosince 2017 absolvovali řidiči našeho sboru
pravidelné školení řidičů v Jasenné.
Činnost v novém roce jsme zahájili v sobotu 6. ledna 2018
účastí na výroční valné hromadě SDH v Jasenné. Na této
hromadě nás tentokrát zastupovali ve vycházkových
uniformách muži.
V sobotu 13. ledna 2018 dopoledne jsme odstrojili vánoční
strom a provedli úklid v okolí stromu a u zbrojnice.
O týden později, v sobotu 20. ledna 2018, jsme uspořádali
výroční valnou hromadu SDH Rasošky ve Sport klubu v
Rasoškách za obecním úřadem. Děkujeme za účast členům
našeho sboru, ale i zástupcům okresního sdružení hasičů a
hostům z ostatních dobrovolných sborů v okrsku.
Prvním školením letošního roku bylo školení členů JSDH
zaměřené na zdravovědu a bezpečnost práce při požáru. Toto
školení se konalo ve čtvrtek 22. února 2018 v Jasenné.
V novém roce Jasenná do třetice. V sobotu 24. února 2018 se
naši zástupci zúčastnili Okrskové výroční valné hromady
v Jasenné.
Se zimním obdobím je tradičně spojena trocha toho papírování.
Na konci loňského roku jsme bez závad prošli inventurou
majetku. Po novém roce jsme v řádném termínu odevzdali na
OSH Náchod potřebné dokumenty o činnosti a členské
základně včetně odevzdání příspěvků.
A co nás čeká v první polovině letošního roku? Kromě
sportovních aktivit, v rámci pravidelných tréninků a účastí na
soutěžích v požárním sportu, a odborného profesního
vzdělávání, dále i trochu pracovní a kulturně-společenské
činnosti. Na jaře čištění Zezule, sběr starého železa a
organizovaní velikonoční návsi. Následně požární dohled při
pálení čarodějnic a aktivní spoluúčast na dětském dni.
Nesmíme zapomenout ani na údržbu hasičské techniky a

zbrojnice, které každoročně věnujeme nemalé množství
odpracovaných hodin.
Podrobnější informace k jednotlivým akcím, včetně termínů,
budou zveřejňovány obvyklým způsobem.
za SDH Rasošky Petr Voslař

Kulturní výbor
Nejprve bych Vás chtěla jménem kulturního výboru přivítat
v roce 2018 a popřát Vám do nového roku hodně zdraví.
Dne 17. 3. 2018 se uskutečnilo bowlingové setkání v Jaroměři,
zúčastnilo se na 40 občanů, z toho 30 soutěžících. Fandit přišli
i rodinní příslušníci. Hrálo se od 18:00 do 21:20 hodin, vítěz
z mužů uhrál 355 bodů, vítězka žen 299 bodů. Večer se
vydařil, někteří si to prodloužili až do nočních hodin.
Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další akce
pořádané obcí.
Na sobotu 14. dubna 2018 ve spolupráci s obcí organizujeme
výlet na Karlštejn a do Koněpruských jeskyní. Odjezd bude
v 7:00 hodin od autobusové zastávky.
Dovoluji si
připomenout, že cena výletu je 450,- Kč, a tato má být
zaplacena do 31. března 2018 o úředních hodinách na obecním
úřadě u paní účetní.
A co pro Vás chystáme dál? Dne 26. května 2018 uspořádáme
pouťovou zábavu a na neděli 3. června 2018 chystáme pro
Vaše děti dětský den. O těchto akcích budete včas
informováni.
Za kulturní výbor Věra Voslařová

Obecní knihovna
Obecní knihovna půjčuje knížky zdarma, avšak dobrovolnému
příspěvku se jistě nebrání, je využit na nákup nových knih.
Otevřena je každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin. V knihovně
máme knížky jak pro nejmenší děti např. leporela, školáčky,
tak i mimočítankovou četbu, knihy pro gymnázia a jiné školy.
Pro dospělé čtenáře jsou tu knihy historické, romány,
detektivní i cestopisné. Nabízíme i Jaroměřský zpravodaj a
jiné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jana Pavelková

TJ Rasošky
Fotbalový klub před startem jarní sezóny.
Po několika měsících strávených ve vlkovské sokolovně již
brzy nastane období, kdy se vrátíme na rasošské fotbalové
hřiště. Fotbalové tréninky budou od dubna probíhat každé
úterý a pátek v 16:30 hodin pro přípravky a žáky a od 18:00
hodin pro dorost a muže. Kdo by se k nám chtěl přidat sám
nebo třeba s dcerou nebo synem, může navštívit kterýkoliv
z tréninků. Veškeré rozpisy zápasů budou na našich
facebookových stránkách. Když se ohlédnu za zimním
obdobím, z funkcionářského hlediska bylo hlavně o
vyúčtovávání loňských dotací a psaní žádostí o nové dotační
tituly, uvidíme, jak budeme letos úspěšní, kdybychom se
alespoň přiblížili roku 2017 byl by to úspěch. Z pohledu
hráčského jsme navštívili několik turnajů, kde jsme získali

hlavně individuální ceny, David Husar byl zvolen nejlepším
hráčem na turnaji starší přípravky ve Vamberku a Karin
Paliariková byla oceněna jako nejlepší brankářka kategorie
U13 na Zimní halové lize dívek, oběma bych chtěl k těmto
individuálním oceněním poblahopřát. Na závěr bych Vás chtěl
pozvat k návštěvě našich domácích utkání a akcí na kterých se
podílíme, jako jsou Čarodějnice nebo Dětský den.
Za TJ Rasošky, z. s. Jan Rezek

Plánované akce v naší obci
 Sobota 14. dubna 2018 výlet na Karlštejn a do
Koněpruských jeskyní.
 30. dubna pálení čarodějnic
 Sobota 26. května 2018 pouťová zábava
 Neděle 3. června 2018 dětský den.
O všech akcích budou informace zveřejněny na
informativních letácích v obci.

Velikonoce jsou svátky jara, plné vůni, barev a dobré
nálady. Přejeme krásné dny plné sluníčka a dobré
nálady!

Karin Paliariková s hráčkou AC Sparta Praha Markétou Ringelovou.
Foto: Lubomír Douděra
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