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Vážení spoluobčané,
rok 2018 je za námi. Pro mnohé z
nás rok plný očekávání a životních
změn, které ovlivní nejbližší budoucnost našeho města. Jeho závěr
byl hektický, během krátké doby
jsme připravili téměř z ničeho dvě
nejpodstatnější zasedání zastupitelstva roku. Proto se omlouvám za
pozdější vydání nového čísla našeho
zpravodaje. Velice si vážím toho, že
jste mi dali důvěru, abych o té nejbližší budoucnosti rozhodoval z
pozice starosty. Jsem dva měsíce ve
funkci a už mohu s naprosto čistým
svědomím říci, že nové vedení pracuje opravdu naplno, i když to ve
městě nejde zatím příliš vidět. Je
potřeba si uvědomit, že na městském úřadě chybí mnoho úředníků,
proto je velká část našeho úsilí směrována na samotný chod města.
Žádné předchozí vedení nemělo
horší startovní pozici. Chybí tajemník, vedoucí a referenti odborů, a
tak je pro nás každý den novou zkušeností. Prozatím již byla vyhlášena
výběrová řízení na 10 neobsazených pozic. Přesto se nám společně
s finančním výborem podařilo sestavit rozpočet města na tento rok, který byl po zapracování některých
připomínek schválen 14 zastupiteli.
I přes schválené investice je přede-

vším ve znamení úspor. Snažíme se
šetřit i tím, že si vlastními silami
zajišťujeme věci, za které byly
v minulosti vypláceny nemalé prostředky. Například správa facebookových stránek města, v nichž se
Vás snažíme pravidelně informovat,
stála v minulém roce téměř 40 000
Kč každý měsíc. Zpracování výše
uvedených výběrových řízení by
dříve stálo skrze externí firmu dokonce 100 000 Kč. Znamená to sice
více práce pro nás, ale každá koruna
pro město se počítá.
Schválené investice pro rok 2019:
• projektové dokumentace pro odstavnou plochu a parkoviště u lékárny a parkovací a odstavná stání
za blokem č. 25;
• opravy mostů v majetku města;
• bezbariérová komunikace pro pěší
mezi objekty MěÚ a pošty;
• projektová dokumentace pro kanalizaci, rekonstrukci a rozšíření
vodovodu pro Sklenský vrch;
• zapojení vrtu pitné vody;
• údržba a oprava rybníků ve městě
• odkup bytů ve městě;
• rekonstrukce veřejného osvětlení;
• komunikace a sjezdy pro 5 rodinných domů v ulici Pod Školou;
• inženýrské sítě a sjezdy pro 5 rodinných domů v ul. Nová Plzeň;
• bezbariérový přístup do budovy
městského úřadu;
• dokončení rekonstrukce hasičské
cisterny;
• dokumentace pro cyklostezku
horní Rotava – vlakové nádraží.
Každý den řešíme mnoho Vašich
připomínek. Snažíme se reagovat na
veškeré Vaše podněty a děláme vše
proto, aby se nám v Rotavě žilo lépe. Potrápily nás výpadky dodávek
vody a nyní nás to samé potkalo
s veřejným osvětlením. Jeho stav
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je zanedbaný, neboť dlouhé roky se
zajišťovali pouze nutné opravy.
Chybějící investice jsou znatelné a
jeho omezené fungování je
v některých částech zajištěno alespoň provizorně. Nefungující části
se pokusíme zprovoznit v průběhu
tohoto měsíce, kdy bychom se také
měli dozvědět, zda bude úspěšná
žádost o dotaci na jeho rekonstrukci. Obdržet bychom mohli až 2 mil.
Kč z celkových nákladů přesahujících 4 mil. Kč. Voda a její cena.
To je každoroční téma. Ještě do
roku 2021 je pro naše město závazný finanční model pro stanovení
ceny vody a budeme bohužel nuceni ještě další dva roky platit více.
Zapojení vrtu by mělo zajistit její
dostatečné množství a projekty pro
rozšíření vodovodu a kanalizace
pohodlnější život v lokalitách, kde
dnes chybí. Zvyšují se také globálně ceny energií. Pro naše město
jsme zajistili nejvýhodnější cenu
plynu na trhu od konce léta a cenu
elektřiny jsme soutěžili společně
s dalšími
institucemi
v Karlovarském kraji, abychom
dosáhli co nejlepší ceny.
Nabitý
pracovní
program
v průběhu prosince nám bohužel
nedovolil ani setrvat na adventním
setkání seniorů až do konce. Nutnost schválení podkladu pro získaní
dotace, a tím i úspory prostředků z
pokladny města, nás donutila vyměnit příjemnou vánoční atmosféru
za mimořádné zasedání zastupitelstva města. Přesto nás chvíle
s Vámi nabila energií, se kterou
vstupujeme i do tohoto roku. Věřím, že právě taková setkání prohlubují náš vztah k našemu domovu.
Jménem všech zastupitelů města
Vám, vážení spoluobčané, přeji
to nejlepší v roce 2019.
Michal Červenka,
starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

Mgr. Jaroslavu Červenkovou, DiS.;
• předsedu školské a kulturní komise paní Blanku
Legezovou, členy školské a kulturní komise paní
Evu Náměstkovou, paní Bc. Lenku Soumarovou,
paní Šárku Želinovou, paní Jarmilu Černou;
• předsedu komise pro bezpečnost a občanské soužití pana Mgr. Jiřího Holana;
• předsedu škodní a likvidační komise pana Martina Rezka.

20. schůze RM Rotava ze dne 7. 11. 2018
RM projednala a schvaluje:
− na základě předložené žádosti MŠ Rotava a pravomoci vyplývající z ustanovení §102 zákona
č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, převedení finančních prostředků
ve výši 44 060 Kč z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Rotava, příspěvkové organizace,
na nákladnou opravu podlah.
− v souladu s ustanoveními § 23 odst. 3 a 5, § 177
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z nejvyššího počtu žáků pro MŠ Rotava,
příspěvkovou organizaci, na počet žáků 26 s tím,
že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a za splnění podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
− vyplacení mimořádné odměny ředitelce MŠ Rotava, příspěvkové organizace, za práci projektového
manažera projektu Šablony I – MŠ Rotava – reg.
č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/ 0007802.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 614.
− výměnu městského bytu na adrese Rotava, Sídliště 642 za byt na adrese Rotava, Sídliště 651.
RM bere na vědomí:
− mezitímní účetní závěrku Základní školy Rotava,
příspěvkové organizace, za 1. až 3. čtvrtletí 2018
bez výhrad.
− provedení opravy ovládání systému WILO na přečerpávací stanici v ul. Nejdecká v Rotavě.
RM zřizuje:
− v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. h) a
§ 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů komise Rady města Rotava: stavební komisi, komisi pro životní prostředí, redakční radu, škodní a likvidační
komisi, školskou a kulturní komisi, komisi pro
bezpečnost a občanské soužití.
RM jmenuje:
− na základě pravomoci vyplývající z ustanovení §
102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
• předsedu stavební komise pana Christose Duludise, členy stavební komise pana Františka Berana, pana Mgr. Pavla Fraňka, pana Jakuba Potočného, pana Pavla Břicháčka, pana Michala
Hilka a pana Petra Stehlíka;
• předsedu komise pro životní prostředí pana
Mgr. Pavla Fraňka, členy komise pro životní
prostředí pana RNDr. Petra Rojíka, PhD. a paní

21. schůze RM Rotava ze dne 14. 11. 2018
RM projednala a schvaluje:
− výherce výběrového řízení „Poskytování právní
pomoci pro město Rotava“, a to firmu Advokátní
kancelář JUDr. Josef Kollár a partneři, Obce Ležáky 972/1, 356 01 Sokolov, IČO 66207622, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− revokaci usnesení RM č. 51/4/17.
− částečnou revokaci usnesení RM č. 125/7/18 změnou termínu předložení návrhu smlouvy a jejím
předložením nejpozději do schůze RM, jež se bude
konat do 31. 12. 2018.
− revokaci usnesení RM č. 135/7/18.
− revokaci usnesení RM č. 167/8/18.
− revokaci usnesení RM č. 168/8/18.
− revokaci usnesení RM č. 174/8/18.
− revokaci usnesení RM č. 185/9/18.
− kontrolu usnesení RM se změnou termínů
k jednotlivým úkolům, změnou statusu usnesení,
včetně revokovaných usnesení č. 51/4/17,
135/7/18, 167/8/18, 168/8/18, 174/8/18, 185/9/18 a
částečně revokovaného usnesení č. 125/7/18.
− na základě předložených podkladů v souladu
s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, úpravu odpisového plánu Základní školy Rotava, příspěvkové organizace, na období roku 2018 na částku 38 923 Kč.
− odpisový plán Základní školy Rotava, příspěvkové
organizace, ve výši 49 555 Kč na rok 2019.
− doplnění ceníku veřejného pohřebiště města Rotava s účinností od 1. 12. 2018.
− rozdělení provozní doby sběrného dvora na zimní
a letní období a schvaluje provozní dobu sběrného
dvora včetně zapracované změny takto:
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− rozpočtové opatření RM č. 28/2018 – přesun částky 3 500 Kč z položky 5134 (Prádlo, oděv
a obuv) na položku 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) z důvodu pořízení psacích stolů
pro zázemí pečovatelek v DPS a pověřuje OEM
zpracováním rozpočtové změny.
− zrušení veřejné zakázky „Správa počítačové sítě
Městského úřadu Rotava“, jež byla vyhlášena dne
11. 07. 2018.
RM pověřuje:
− ORIM přípravou podkladů pro projektovou dokumentaci vzorového bezbariérového přízemního
městského bytu.
RM jmenuje:
− na základě pravomoci vyplývající z ustanovení §
102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
• členy redakční rady: paní Mgr. Jaroslavu Šůsovou a paní Mgr. Martinu Bečkovou.
• členy škodní a likvidační komise pana Petra
Mazura a pana Ondřeje Bautze.
• členy komise pro bezpečnost a občanské soužití
paní Jaromíru Fajtovou, DiS., paní Marii Olachovou a pana Josefa Peška.
• v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
zákona
č.
239/2000
Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě předložené důvodové zprávy
členem povodňové komise pana Martina Rezka.

− s uzavřením Mateřské školy Rotava, příspěvkové
organizace, v souvislosti s dobou vánočních svátků
ve dnech 27. 12. 2018 až 31. 12. 2018.
RM bere na vědomí:
− mezitímní účetní závěrku Mateřské školy Rotava,
příspěvkové organizace, za 1. až 3. čtvrtletí 2018
bez výhrad.
RM doporučuje:
− Zastupitelstvu města Rotava schválit zhotovitele k
realizaci veřejné zakázky „Rotava – Zapojení vrtu
HV 01“, který vzešel ze zadávacího řízení, a to
firmu VODASERVIS, s. r. o., Jamská 2362/53,
591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 26277841, pokud
splní všechny stanovené požadavky na instalaci
technologického zařízení.
− Zastupitelstvu města Rotava schválit zhotovitele k
realizaci veřejné zakázky „Komunikace a sjezdy
pro 5 RD, lokalita u školy, Rotava“, který vzešel ze
zadávacího řízení, a to firmu BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o., Chebská 53, 356 58
Sokolov, IČO 25233866.
RM schvaluje:
− rozpočtové opatření RM č. 29/2018 – přesun částky 6 000 Kč z položky 5167 (Služby, školení a
vzdělávání) na položku 5139 (Nákup materiálu)
z důvodu nákupu folie na obalování knih, dokoupení materiálu pro práci s dětmi a pověřuje OEM
zpracováním rozpočtové změny.
− rekapitulaci změnových prací č. 2 u veřejné zakázky „Výměna vodovodních řadů ve městě Rotava“,
a to na základě předloženého změnového listu víceprací a méněprací od zhotovitele PVKP stavební,
s. r. o. a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo.
RM přerušuje:
− 22. schůzi Rady města Rotava nejpozději do 30.
11. 2018.

22. schůze RM Rotava ze dne 26. a 28. 11. 2018
RM projednala a schvaluje:
− kontrolu usnesení RM, jak byla předložena, včetně doplnění a připomínek.
− odpisový plán Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, na rok 2019 ve výši 34 818 Kč.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 609.
− u veřejné zakázky „Odstavná a parkovací plocha
za blokem č. 25, ul. Sídliště čp. 666-668, Rotava
– PD“, rozšíření projektových prací od inženýrské
kanceláře Ing. Jiřího Soukupa a pověřuje starostu
podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
− výběr zhotovitele veřejné zakázky „014D24100
8181 Rotava – Dopravní automobil”, který vzešel
ze zadávacího řízení, a to společnost Auto Trutnov, s. r. o. se sídlem Krkonošská 566, Trutnov –
Dolní Staré Město, PSČ 541 01, IČO 25931270, a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
RM souhlasí:
− s ředitelským volnem v Základní škole Rotava ve
dnech 3. 1. 2019 až 4. 1. 2019.

V měsíci lednu 2019 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Krátký František
Schuster Josef
Rožánková Marie
Horvátová Mária
Havel Zdeněk
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

3

MATEŘSKÁ
ŠKOLA

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vítáme vás v novém roce a přejeme všem 12 měsíců
bez nemoci, 53 týdnů štěstí, 365 dní bez starostí,
8784 hodin lásky, 527040 minut jedinečných okamžiků.
Prosincový měsíc byl jako vždy plný akcí spojených
s vánoční tématikou. První prosincový nedělní podvečer jsme společně rozsvěceli náš vánoční stromeček. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si vytvořili krásnou atmosféru spojenou se zpíváním koled a prodejem dětmi upečených vánočních perníčků.
Ani letos na děti ve školce nezapomněl Mikuláš a
čert. Děti se na tradiční návštěvu Mikuláše s čertem
pečlivě připravily a převlékly se do kostýmů čertů a
andílků. Po ostýchavém přivítání jsme se podívali na
krátké divadelní představení. Děti na oplátku zazpívaly a zatančily čertovské písně a nejstatečnější i
zarecitovaly básničku. Za odměnu dostaly všechny
děti mikulášskou nadílku. Děkujeme Mikuláši, čertu
a andělovi za návštěvu a snad se za rok opět shledáme.

Medailonky:

Jan Karafiát (4. 1. 1846 – 31. 1. 1929)
český spisovatel, evangelický farář
Jiří Wolker (29. 3. 1900 – 3. 1. 1924)
český básník, prozaik a dramatik
Edgar Allan Poe (19. 1. 1809 – 7. 10. 1849)
americký romantický básník, prozaik a esejista
Jan Kaplický (18. 4. 1937 – 14. 1. 2009)
český architekt, designer

Výstavka:

Jaroslav Foglar (6. 7. 1907 – 23. 1. 1999)
český prozaik, publicista, redaktor mládežnických
časopisů
Johanes Mario Simmel (7. 4. 1924 – 1. 1. 2009)
rakouský dramatik, prozaik
Island, království ledu
středa 9. ledna 2019 od 16.30 hod.
Cestopisná přednáška Lukáše a Ivany Vejříkových.
Zábavné odpoledne pro děti
čtvrtek 24. ledna 2019 v 15.00 hod.
Odpoledne plné pohádek pro soutěživé děti.
Hudba v Krušných horách od renesance po současnost
středa 23. 1. 17.00 Městská knihovna Rotava
Přednáška Petra Rojíka s promítáním a hudebními
ukázkami představí naše okolí v jiném světle. Na
území mezi Jáchymovem a Krajkovou se narodili
nebo působili významní skladatelé renesance a baroka. Z Kraslic, Lubů a Přísečnice vyšli muzikanti
do celého světa, mnozí hráli v královských kapelách. Zlidovělé písně např. rotavských, kraslických
a božídarských skladatelů odrážejí přírodu a život v
Krušných horách.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice

Čerti nám odešli, ale tím nám den neskončil. Odpoledne dorazili i rodiče a společně jsme si upekli vánoční cukroví.

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
Navštívilo nás také divadlo „Řimbaba“ s jeho pekelnou výsostí Bačkorou a dvěma neposlušnými čertíky
Hromíkem a Pudíkem. Těm se nechtělo v pekle
uklízet a pracovat, byli líní, a tak je jeho výsost vyslal na zemi do mlýna, aby zjistili, co je to práce. Po
pěti stech letech je Bačkora přišel zkontrolovat na
zem, ale zjistil, že se Hromík s Pudíkem mají
v mlýně dobře. Pracovat se nenaučili a pekařka jim
jen peče dobré koláče. Rozhodl se, že si čertíci musí
splnit práci v mlýně a sami se vrátit do pekla, jinak
se promění v žáby. Naštěstí vše dobře dopadlo, čertíci se naučili pracovat a mlynářka jim ukázala cestu
zpět do pekla.

Kabelová televize
středa 23. ledna 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem podílejícím se na přípravách předvánočních akcí, které si užili nejen děti,
ale i dospělí. Vzhledem k tomu, že se uzavírá další
rok, poděkovala bych také za celoroční práci dobrovolníkům, bez kterých se žádná akce neobejde, ať
už jsou to pochody, zábavy pro dospělé nebo pro
děti. Vám všem patří velký dík.
Bc. Lucie Dupalová, KIC
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klubu a Klubu deskových a logických her. Nově
budeme
realizovat
tzv.
Projektové
dny
s různorodým zaměřením. Ve třídách 1. stupně proběhne např. Den bezpečnosti, První pomoc nebo
Hrátky s hudbou. Na 2. stupni zažijí děvčata Den
zdraví a chlapci Den techniky.
Pro učitele jsou v rámci projektu připravené 3 osmihodinové semináře zaměřené na nové metody ve
výuce a inkluzivní vzdělávání. Jsou určeny pro
všechny pedagogy a budou probíhat ve škole.

Jako každý rok jsme před vánočními svátky navštívili Slovanský dům, kde se uskutečnilo předvánoční
setkání seniorů. Děti seniorům zatančily, přednesly
báseň, popřály všem krásné svátky a úspěšný nový
rok 2019.

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je
spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR, je dvouletý a
potrvá do 31. 1. 2021.
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy
NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Ke konci kalendářního roku 2018 a se uskutečnilo
zábavné odpoledne s rodiči „Hlas ŠD“.
Tato pěvecká soutěž pomohla zvítězit nad trémou
Již počtvrté se naše školka zúčastnila výtvarné sou- mnoha kamarádům.
těže „Hrajeme si s odpady“ z projektu Karlovarské- Výkony dětských zpěváků populárních či lidových
ho kraje a spol. EKO-KOM, a. s. Letošním tématem písní hodnotila porota složená z rodičů v čele
byla domácí zvířata. Reprezentovala nás třída Šneč- s panem asistentem Lukášem Koutným coby Michaků, pod taktovkou paní učitelky Niny Jašové, Dis.. lem Tučným, který pro všechny zpíval a hrál na kyNaším výrobkem byl „Ekosel“, se kterým jsme vy- taru. Zazněly písně s názvy Vyletěl si malý drak, Na
hráli první místo. Děti měly obrovskou radost. Jako Bílé hoře, ale i Tři oříšky pro Popelku, Titanic a daldar jsme získali Lego Duplo a elektronickou tužku ší.
od Albi se čtyřmi knihami. Věříme, že dárky budou Po celou dobu naše soutěžící zpěváky podporovala
Alena Valdmanová jako Ewa Farna svou znělkou a
pro děti přínosné a zábavné.
samostatným vystoupením na bicí. Zpěv písní byl
proložen také hádankami, které se týkaly hudby například „Uhodni zpěváka na fotografii“.
V závěru čekala na každého sladká odměna, na
všechny vítěze medaile a vtipné dárky. A kdo byli ti
vítězové?
V kategorii I. stupeň ZŠ si 1. místo vyzpívala Renata Kolářová, 2. místo Anna Horáková
a 3. místo Štěpánka Růžičková.
V kategorii II. stupeň ZŠ si první místo zaslouženě
vybojovala Natálie Dědková, 2. místo získala Lucie
Zronková a na 3. místo dosáhl Petr Matoušek.
„Absolutním hlasem ŠD“ se stala Iveta Kolářová.
Mimochodem tuto cenu získala již v loňském roce.
Ocenění „Hlas talent“ obdržela Alena Valdmanová
a Natálie Dědková.
Bc. Martina Piklová, učitelka MŠ Hodně zdraví, štěstí a radosti do nového roku 2019
Vám všem přejí děti a vychovatelky ŠD.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2
Výbor Základní organizace ČZS Rotava, přeje všem
pevné zdraví a šťastné vykročení do roku 2019. Zahrádkářům vhodné počasí k pěstování a příjemné
chvíle, strávené na zahrádkách.
za ZO ČZS Rotava
Jarmila Černá a Antonín Fedorek

Tento nový projekt, který navazuje na projekt s obdobným názvem ukončený 31. 8. 2018, zahájíme
1. 2. 2019. Žákům 1. a 2. stupně nabídneme doučování, budeme pokračovat v činnosti Čtenářského
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12. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS strojírny spol. s r. o. mládeže ve vzpírání
V pátek 14. 12. a v sobotu 15. 12. 2018 se
v rotavské sportovní hale uskutečnil 12. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS strojírny spol. s r.o.
mládeže ve vzpírání za účasti závodníků z České
republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a
Švýcarska čítající celkem 76 startujících sportovců,
z toho 18 vzpěraček, dvě mimo soutěž.
Pohár pro celkově nejlepší juniorku získala Annalena GÜRTLER z FAC Sangerhausen, pro nejlepšího
žáka získal pohár Vojtěch KREJČÍK z Baníku Sokolov a pro nejlepšího juniora získal pohár Jiří BÁRNET z téhož oddílu. Pohár starosty města Rotavy
pro nejlepší domácí závodnici získala Eleonora
DINGA.
Chtěli bychom tímto velmi poděkovat našim oporám, zejména majiteli rotavských strojíren Ing. Jiřímu HRŮZOVI, městu ROTAVA, starostovi Michalu ČERVENKOVI, místostarostovi Martinu REZKOVI a KARLOVARSKÉMU KRAJI. Dále děkujeme pekárně U Václava Kraslice. Děkujeme Ĺubě
SEDLÁČKOVÉ, Vladislavě BUBLOVÉ, Evě a
Karlu ŠTOURAČOVÝM, Anně a Oldřichu KINDLOVÝM, Nikole ZRONKOVÉ, Ivaně, Lucii a
Michaele ŠEDLBAUEROVÝM, Věře FERENCOVÉ, Františce a Lotce KARPÍŠKOVÝM, Pavlíně
KOTASOVÉ, Marii PROCHÁZKOVÉ, Heidi
FRAŇKOVÉ, Vandě SCHREINEROVÉ, rodině
HORVÁTHOVÝCH, kteří napekli velmi chutné
sladké občerstvení. Děkujeme také restauraci KINO,
Radku NÁMĚSTKOVI, Evě NÁMĚSTKOVÉ, Olze
ŠEDLBAUEROVÉ, Ivetě a Christosovi DULUDISOVÝM, Josefu ŠEBOVI, Lucii DUPALOVÉ, Antonínu FEDORKOVI, Mileně ZASPALOVÉ, rozhodčím Miloslavu POLANSKÉMU, Ing. Jaromíru JÍLKOVI, Augustinu KOCÚROVI, Zdeňku KARPÍŠKOVI, Petru STANISLAVOVI, Václavu ZRONKOVI ml., Daniele ZRONKOVÉ, Janu ŠEDLBAUEROVI st., Eleonoře DINGA a mnohým dalším, díky nimž se podařilo připravit vynikající podmínky pro uspořádání celé mezinárodní sportovní
soutěže.
Rádi bychom popřáli všem vše nejlepší do nového
roku 2019.
Výsledky družstev:

VZPÍRÁNÍ
MČR mladších žáků
V sobotu 24. listopadu proběhlo v Bohumíně Mistrovství České republiky mladších žáků jednotlivců,
kam se svými výkony kvalifikovalo celkem 10
sportovců rotavského Rotasu, absolutně nejvyšší
počet ze všech vzpěračských klubů v ČR, kteří domů přivezli celkem 5 cenných kovů.
Výkony nejmladších rotavských vzpěračů:

Kvalifikace o postup do II. ligy mužů
V sobotu 1. prosince se v rotavské sportovní hale
uskutečnila kvalifikace o postup do II. ligy mužů
skupiny A mezi borci domácího Rotasu a plzeňským Startem. Rotavští bohužel na své soupeře
z Plzně nestačili a prohráli celkovým součtem Sinclaireových bodů v poměru 1278,9 : 1335,8. Za
domácí nastoupili Svatobor ŠEVČÍK (279,6 Sb.,
228 kg, 95+133), Jakub KARPÍŠEK (274,4 Sb.,
220 kg, 100+120), Jan ŠEDLBAUER (256 Sb., 239
kg, 106+133), Martin FABIÁN (244,1 Sb., 213 kg,
90+123), Jakub HOCEK (224,8 Sb., 187 kg,
82+105) a Patrik PIŠTA (223,6 Sb., 165 kg,
75+90).
Finále ligy starších žáků
V sobotu 8. prosince se v Sokolově uskutečnilo
Finále ligy starších žáků hodnocené jako MČR starších žáků družstev, kam se po základní části soutěže všech tří skupin probojovalo 6 nejlepších družstev, mezi nimiž nechyběli ani žáci rotavského Rotasu. Do soutěže nakonec nastoupily pouze 4 týmy.
Rotavští ve složení Jan BUBLA (200 Sb., 153 kg,
63+90), Ondřej SEDLÁČEK (197 Sb., 133 kg,
63+70), František PLÁNKA (152,4 Sb., 90 kg,
40+50) a Denis JANKOVIC (98,8 Sb., 77 kg,
77+0) obsadili nakonec skvělé 3. místo.
Výsledková tabulka:
1. místo
Baník Sokolov
2. místo
SKVOZ Horní Suchá
3. místo
TJ ROTAS Rotava
4. místo
TJ Holešov

852 Sb.
683,7 Sb.
549,5 Sb.
529,1 Sb.

za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava, z. s.
Václav ZRONEK a Ing. Jan ŠEDLBAUER
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Medailová umístění a výsledky sportovců – jednotlivců:
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24. Mikulášská jízda ve znamení ledu
S obavami jsme v pátek 30. listopadu, tedy den před tradiční Mikulášskou jízdou, sledovali vývoj počasí.
Ledovka, která postihla západ Čech, nevěstila nic dobrého. Naše obavy se bohužel potvrdily, když stejné
počasí panovalo i sobotní ráno.
Ani nepříznivé počasí však neodradilo dětské účastníky a jejich dospělý doprovod, aby se zvláštními mikulášskými vlaky vydali do hlavního střediska akce, na Hřebeny s hradem Hartenberg a statkem zvaný Cikánský dvůr (pro jediný den v roce přejmenovaném na dvůr Pohádkový). Pro bezpečnost všech zde museli pořadatelé zvolit náhradní trasu po místní silničce.
Asi největším magnetem Mikulášské jízdy byla parní rychlíková lokomotiva 475.111 zvaná „šlechtična“,
která stanula v čele historické vlakové soupravy. Stejně jako v loňském roce zajel historický vlak až do
Kraslic, aby dovezl cestující i z Rotavy a Oloví. Při zpáteční cestě naši dobrovolní hasiči v čele s velitelem
p. Martinem Elízem společně s olovskými kolegy doplnili do tendru parního stroje tolik potřebnou vodu.
24. Mikulášská jízda se uskutečnila za finanční podpory města Rotavy, které také zajistilo zvláštní autobusovou linku ze sídliště na nádraží. Poděkování patří též Bc. Lucii Dupalové, která toto vše zorganizovala a současně zajišťovala prodej jízdenek.
S mikulášským vlakem tentokrát cestoval i skutečný Mikuláš. Byl jím olovský starosta p. Jiří Mikuláš, jenž
nad celou akcí tentokrát převzal záštitu. Na slavnostním zahájení jízdy na nádraží v Sokolově jsme přivítali i
starostu našeho města p. Michala Červenku.
Robert Koutný
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Policisté Karlovarského kraje radí: používejte reflexní prvky a buďte vidět
Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i tím, že se později rozednívá a brzy stmívá. Během dne
se mohou také ve větší míře vyskytovat mlhy. Proto by měli být opatrní zejména chodci a cyklisté, kteří jsou
bráni za nejzranitelnější účastníky silničního provozu.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky provozu.
Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět a používejte reflexní prvky, které ve
světlech projíždějících vozidel výrazně září. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenosti, řidiči mohou
včas zareagovat, vyhnout se a předejít tak střetu s tragickými následky.
Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Za nesplnění
této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.
Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes je možné pořídit si mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěšků, nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní doplňky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní
účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro
řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55 m a pokud
je jeho oděv doplněn reflexními označením, vidí jej řidič na 200 m, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.
Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na
poslední chvíli, pokud mu náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

U našich hasičů už se nadělovaly dárky, z nichž největším je nový zásahový automobil.
Jedná se o Ford Transit, 4x4, v devítimístném provedení. Tato technika je odborně nazvaná DA - dopravní
automobil.
DA bude do zásahu zařazen od 1. 1. 2019 a zvýší akceschopnost naší jednotky.
Technika a vybavení bylo financováno ze tří zdrojů: Ministerstva vnitra, Karlovarského kraje a města Rotava. Mnohokrát všem děkujeme.
Dále přejeme krásný, veselý, zdravý a šťastný vstup do nového roku 2019.
V dalším zpravodaji budeme informovat o dalších dotacích z roku 2018.
S pozdravem „Ohni zmar!“
Martin Elíz, velitel jednotky

INZERCE
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DIVADELNÍ POHÁDKA O JEŽÍŠKOVI - 5. 12. 2018

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ - 13. 12. 2018
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Pečovatelská služba Rotava
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019.
Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz, 352 350 611
právní forma: obec

Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení:
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
kontaktní údaje:
Bc. Zdeněk Harapát, 777 724 214
Bc. Lenka Studená, DiS., 778 421 710
pečovatelky:
Blanka Hubálková, 777 717 704
Petra Valdmanová, 777 717 705
Lucie Korčáková, 778 880 047
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby - terénní

Pracovní doba: (služba je poskytována denně)
pondělí až pátek

6:30 – 22:00 hod.

Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu, neděli a ve svátcích

okamžitá kapacita: 3 klienti
cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním
		 osoby se zdravotním postižením
		 rodiny s dítětem/dětmi
		senioři
věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby: Rotava, Smolná, Oloví

Rotavský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního celku, vydává město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, evidenční číslo MK ČR E14985.
Vychází na začátku nového měsíce, 11x ročně (letní dvojčíslo) v nákladu 1350 ks, pro odběratele zdarma.
Měsíční uzávěrka pro následující číslo je 20. den předcházejícího měsíce. Kontakt pro příspěvky a objednávku inzerce: kic@rotava.cz, tel: 777  752  688.
Redakce neručí za obsah a formu podepsaných článků a vyhrazuje si právo zkracovat došlé příspěvky.
Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová, Mgr. Martina Bečková, Martin Elíz, Bc. Lucie Dupalová.
Tisk: Skyepress – tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz

