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Vážení spoluobčané,
v poslední době společně řešíme
pro naše město spíše méně radostná
témata. Občanské soužití, dluhy, přestupky a pořádek ve městě. Vězte, že
jsme se díky našim krokům dostali
do zájmu mnoha institucí, které
se zabývají některým z uvedených
problémů. Ani jedné ze zúčastněných stran, městu, dotčeným občanům a institucím, rozhodně není tato
situace příjemná. Když vnímám, jaký tlak je na vedení města vytvářen,
dovedu částečně lidsky pochopit, že
nemuselo být snadné nastolit cestu,
kterou jsme se vydali my. O to více
mě těší, že radní města jsou ve svém
postoji statečně jednotní.
Když se podařilo stabilizovat chod
úřadu, začali jsme postupně řešit
právě to, co nás trápí nejvíce. Mrzí
mě, že na některé věci ještě nepřišla
řada. Rádi bychom např. dořešili
organizační strukturu našeho úřadu,
abychom ulevili úředníkům, na které
klademe mnoho práce, a zároveň
úřad ještě více přizpůsobili potřebám
Vás občanů. Bohužel, po zjištění,
v jakém stavu jsou naprosto zásadní
věci pro navrácení rovnováhy
do našeho města, jsme se rozhodli
napnout síly v první řadě tímto
směrem. A jak se nám to zatím daří?
Na začátku dubna jsme evidovali
dluhy na nájemném za období let
2016 až 2018 ve výši 907 000 Kč.
K dnešnímu dni se podařilo tuto
částku snížit o 170 000 Kč, téměř

o 20 %! Za uvedené období k dnešku
poklesly také dluhy na vodném
a stočném o 5 000 Kč a na poplatku
za komunální odpad o 35 000 Kč.
Pohledávky za odpad jsou tedy
za uvedené období 1 335 000 Kč.
Znovu apeluji. Pokud víte, že máte
dluh a ještě Vám nepřišla výzva
k úhradě, nespoléhejte na to, že se
zapomnělo. Úředníci pouze v období
zpracování vyúčtování za rok 2018,
které musí být do 30. dubna, zpomalili přípravu podkladů. Řešte tedy
dluh ještě před tím, než Vám přijde
dopis od advokátní kanceláře. Vyjde
Vás to levněji a zabráníte hrozbě
vystěhování. Advokátní kanceláři
jsme předali k řešení přes 100 přestupků vzniklých v roce 2018. Nesmí
se opakovat situace z roku 2017, kdy
došlo k promlčení 150 přestupků.
Městská policie má nyní jasný úkol,
nekompromisně trestat nerespektování pravidel. Byl odeslán návrh
na změnu a doplnění dopravního
značení u panelových domů, chodníky nejsou parkoviště ani zkratky.
Maminky s kočárky nebo senioři
nebudou obcházet v řadě stojící auta.
A co teprve v případě požáru nebo
zásahu rychlé záchranné služby…
Samozřejmě také řešíme mnoho
Vašich dotazů. Nejčastěji se týkají
vykoupených třinácti bytových jednotek. Nájemní smlouva bude nyní
uzavřena pouze u dvou z nich,
zbývající budou prozatím neobsazené. Město neprodává žádné byty.
Naopak se připravují další odkupy
do našeho vlastnictví. V oblasti hospodaření města již máme zpracovány
výkazy k plnění rozpočtu za první
čtvrtletí letošního roku. Stav bankovních účtů na začátku roku, tedy
k 1. lednu, byl 20 030 678 Kč.
Na konci čtvrtletí, tedy k 31. březnu,
byl stav 20 086 327 Kč. Příjmy byly
o 441 313 Kč vyšší než výdaje.
Přes veškeré starosti jsme tu ale především proto, aby město vzkvétalo.
Rozpracovány jsou mimo jiné
projektové dokumentace pro veřejné
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osvětlení u fotbalového hřiště, vodovod a kanalizaci na Sklenský vrch,
parkoviště u zdravotního střediska
a parkoviště u bl. 25. Hotové jsou
například projektové dokumentace
pro parkoviště u bl. 18, pro veřejné
osvětlení
v Růžovém
údolí
nebo pro plně bezbariérový byt.
V blízké době nás čeká realizace
mnoha nákladných akcí. Vybudování
nové komunikace pro rodinné domy
v lokalitě pod školou, připojení vrtu
pitné vody, bezbariérová trasa
mezi MěÚ a poštou, výměna svítidel
ve městě nebo osazení sněhových
zábran na bl. 17. Výdaje se vyšplhají
do milionů korun. I přes zapojení
získaných dotací se jedná o výrazné
zatížení rozpočtu. Mám tedy velkou
radost, že nám vyšla na poslední
chvíli podaná žádost o dotaci na činnost APK. Velká část financování
asistentů tedy půjde mimo finance
města.
Nezapomínejte sledovat webové
stránky a facebook města, ať nepřijdete o novinky. Například uplynulý
měsíc byl bohatý na společenské
akce - promítání cestopisu, přednáška na téma první světové války,
beseda PČR, Velikonoční odpoledne, Den země, divadelní představení
a Pálení čarodějnic. Nemohu nezmínit ocenění reprezentantů našeho
oddílu vzpírání, především Daniely
Zronkové, kteří získali ocenění
v anketách Nejúspěšnější sportovec
okresu Sokolov a Sportovci roku
Kraslicka za rok 2018.
Máme za sebou první půl rok v novém složení zastupitelstva, s novým
vedením města. Je před námi mnoho
práce a výzev. I díky Vám víme, kde
máme mezery, jaké děláme chyby.
Nebudeme strkat hlavu do písku.
Jsme tu od toho, abychom jednali
svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů, jak jsme slíbili na svou čest
a svědomí. Přeji nám Všem úspěšný
měsíc květen.
Michal Červenka
starosta města

3. SCHŮZE RADY MĚSTA
ROTAVA ZE DNE 6. 3. 2019

 na základě předloženého oslovení Karlovarským
krajem a Vzorové smlouvy o společném postupu při
centralizovaném zadávání na dodávky s názvem
„Centrální nákup zemního plynu“, ve věci nákupu
RM projednala a schvaluje:
zemního plynu pro město Rotava a jeho příspěvkové
organizace na dobu neurčitou, s dobou plnění
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 620,
na 2 roky opakovaně, zprostředkovaném „centrálním
po vypořádání vlastnických práv k jiné nemovitosti.
zadavatelem“ Karlovarským krajem, s uzavřením
 zpracovatele zadávacího řízení k veřejné zakázce
Smlouvy o společném postupu při centralizovaném
„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě
zadávání, a pověřuje starostu podpisem této
Rotava“, na základě předložené nabídky a to firmu
smlouvy.
METROLUX s. r. o., U Vinné révy 1776/11,
106 00 Praha 10, IČO 07214634, a pověřuje starostu
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podpisem smlouvy o dílo.
 zpracování „Pasportizace prameniště Lesní na SklenZE DNE 27. 3. 2019
ském vrchu v Rotavě“, a to na základě předložené
nabídky od Ing. Jiřího Kvěše, Jiráskova 1284,  RM projednala a schvaluje:
356 01 Sokolov, IČO 45410135, a pověřuje starostu
 použití rezervního fondu příspěvkové organizace
podpisem objednávky.
Základní škola Rotava, příspěvková organizace na
 zpracování
geodetického
zaměření
území
finanční pokrytí projektu „Získáváme vědomosti a
„Pasportizace prameniště Lesní na Sklenském vrchu
dovednosti 2“ za podmínky, že po obdržení peněžv Rotavě“, a to na základě předložené nabídky
ních prostředků na dotčený projekt budou čerpané
od společnosti GKS - geodetická kancelář, s. r. o.,
prostředky v totožném objemu do rezervního fondu
Chebská 53, 356 33 Sokolov, IČO 26348462,
opět převedeny.
a pověřuje starostu podpisem objednávky.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 654.
 zpracování projektové dokumentace stavebních
úprav bytové jednotky na bezbariérový byt v bloku  přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 631.
č. 17, ul. Sídliště čp. 651/14, v k. ú. Rotava,  smlouvu o nájmu evidovanou pod č. 229 647/2019
se společností Lesy České republiky s. p., Přemysloa to od projektantky paní Miroslavy Ohibské,
va 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451,
Fibichova 772, 360 17 Karlovy Vary, IČO
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
03114261, dle předložené cenové nabídky ze dne

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc25. 2. 2019.
ného břemene a dohodu o umístění stavby evidova zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
nou pod č. IV-12-0014415 se společností ČEZ Diskomunikace v ulici U Kina, k. ú. Rotava, a to od protribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO
jektanta Ing. Ivana Škulavíka, Spartakiádní 1973,
24729035, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
356 01 Sokolov, IČO 18733336, dle předložené

zpracování projektové dokumentace „Parkoviště u
cenové nabídky ze dne 18. 2. 2019.
fotbalového hřiště – rozšíření veřejného osvětlení“, a
to od projektanta Bc. Pavel Pruský – projekty elekRM revokuje:
tro, Studentská 436/56A, 360 07 Karlovy Vary, IČO
 na základě předložené důvodové zprávy revokuje
051124166, dle předložené cenové nabídky.
usnesení č. 170/11/17, schválené radou města dne
 podání žádosti do přeshraničního projektu spoluprá13. 11. 2017 a schvaluje ceny pronájmů tak, jak byly
ce v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupředloženy.
práce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou s tím, že náklady související s pořádáním
RM souhlasí:
akcí v ČR i v Sasku nebudou financovány městem
 souhlasí s přesunem bodu programu 2. a) 1. „Účetní
Rotava, ale budou přímo financovány z programu
závěrka MŠ Rotava ke dni 31. 12. 2018“ a 2. b) 1.
přeshraniční spolupráce nebo prostřednictvím Dob„Účetní závěrka ZŠ Rotava ke dni 31. 12. 2018“
rovolných hasičů Lößnitz.
na další schůzi RM po projednání Finančním výbo-  na základě předloženého návrhu dodatku projednala
rem Zastupitelstva města Rotava.
a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
 souhlasí s uzavřením Mateřské školy Rotava, přía o poskytování služeb provozní podpory se společspěvková organizace v souvislosti s dobou hlavních
ností VERA, spol. s r. o., Lužná 716/2, Praha 6 –
prázdnin ve dnech 15. 7. 2019 až 9. 8. 2019.
Vokovice, PSČ 160 00, IČO 62587978, a pověřuje
starostu jeho podpisem.
 v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-  pronájem bytu č. 606/1 v budově č. p. 606, 607
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
(bytový dům) na adrese Sídliště 606, 357 01 Rotava,
pozdějších předpisů, a na základě předloženého
společnosti Ascala s.r.o., se sídlem 5. května 301,
dokumentu s termínem a způsobem zápisu dětí
358 01 Kraslice, IČO 29123054, zastoupené jednatedo Mateřské školy Rotava, příspěvková organizace,
lem MUDr. Miloslavem Ambrožem, a pověřuje stapro školní rok 2019/2020.
rostu podpisem smlouvy.
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RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647.
 snížení ceny vodného pro č. vodoměru
42011217962.

 pronájem nebytových prostor budovy č. p. 603
(způsob využití objekt občanské vybavenosti)
na adrese Sídliště 603, 357 01 Rotava
MUDr. Ivaně Kosařové, IČO 49163540, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 pronájem nebytových prostor budovy č. p. 603
(způsob využití objekt občanské vybavenosti)
na adrese Sídliště 603, 357 01 Rotava
MUDr. Oldřichu Rozsívalovi, IČO 49163418,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 pronájem nebytových prostor budovy č. p. 603
(způsob využití objekt občanské vybavenosti)
na adrese Sídliště 603, 357 01 Rotava paní Libuši
Pitoňákové, IČO 44645597, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 pronájem nebytových prostor budovy č. p. 603
(způsob využití objekt občanské vybavenosti)
na adrese Sídliště 603, 357 01 Rotava společnosti
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., sídlo
Nové sady 996/25, 602 00 Brno – Staré Brno,
IČO 28511298, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
 pronájem nebytových prostor budovy č. p. 603
(způsob využití objekt občanské vybavenosti)
na adrese Sídliště 603, 357 01 Rotava paní
Heleně Holubové, IČO 75387450, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

RM bere na vědomí:
 zápisy z jednání Stavební komise Rady města
Rotava ze dne 7. 1. 2019 a 4. 2. 2019.
 zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a občanské soužití Rady města Rotava ze dne 30. 1. 2019
a 27. 2. 2019.
 zápis z jednání Komise pro životní prostředí Rady
města Rotava ze dne 7. 1. 2019.
 zápis z jednání Školské a kulturní komise Rady
města Rotava ze dne 21. 3. 2019.
 předložený návrh na vybudování nového optického
vedení ve městě Rotava od společnosti Telco Pro
Services a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
IČO 29148278, a pověřuje starostu dalším jednáním ohledně realizace tohoto stavebního záměru
investora.
 předložené cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace
„Výstavba
komunikace
a veřejného osvětlení v lokalitě Sklenský vrch“,
a pověřuje Stavební komisi RM předložením vyjádření o možném způsobu provedení záměru.
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První ročník festivalu
Kraslický filmVLáček

 výsledky hodnocení poroty i divácká cena budou
vyhlášeny v rámci večerního programu festivalu
v sobotu 27. července 2019.
Své práce zasílejte nejpozději do 31. května 2019
ve formě DVD na adresu Základní umělecká škola
Kraslice, p.o., Pohraniční stráže 67, 358 01 Kraslice.
Současně uveďte stručný obsah (myšlenku) filmu,
popř. fotografie z filmu, fotografie z natáčení,
fotografii autora (autorského kolektivu) či vhodný
propagační materiál.

Základní umělecká škola Kraslice, příspěvková organizace, město Kraslice, Železniční spolek Klub M
131.1, zapsaný spolek, Dobrovolný svazek měst a
obcí Kraslicka a další partneři vyhlašují u příležitosti
1. ročníku festivalu „Kraslický filmVLáček“
soutěž amatérských filmařů

Podmínky účasti v soutěži:
Bližší informace získáte na telefonním čísle
 soutěž je vyhlášena pro jednotlivce či kolektivy,
602 203 548 a e-mailu Koutny@duo.cd.cz.
amatéry a nezávislé autory,
 Vyhlašují se dvě soutěžní kategorie – tvůrci
Robert Koutný
do 20 let a tvůrci nad 20 let (u kolektivů je rozhodující věk nadpoloviční většiny jeho členů),
 do soutěže se nepřijímají snímky natočené
SENIORSKÁ OBÁLKA
na komerční bázi a reklamní šoty.´
Témata soutěžních snímků:
 železniční provoz,
 historie železnic,
 akce pořádané na železnici pro veřejnost,
 činnost železničních spolků a muzeí.

Také v Karlovarském kraji budou moci starší občané
využívat projekt Seniorská obálka. Ten jim má pomoci v situacích tísně či ohrožení zdraví a života.
Projekt připravilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR (MPSV ČR).
V případě Seniorské obálky jde o kartu, do které senioři za pomoci příbuzných nebo svého praktického
lékaře vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a přidají kontakty
na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje pak
umístí na viditelném místě v bytě. „Tyto informace,
které by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží
například v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí
o postupu přednemocniční péče nebo o nutnosti převozu do zdravotnického zařízení,“ uvedl náměstek
hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Technické podmínky snímků:
 soutěžní snímky nesmí být starší 3 let,
 soutěžní snímky nesmí být delší 30 minut,
 doporučené formáty FMV, mpeg, avi, mp4,
 maximální velikost souboru 15 GB,
 snímková frekvence 24 nebo 25 fps,
 minimální rozlišení videa 190 x 1080,
 černá na začátku a na konci filmu max. 1 sec.
Podmínky přihlášení:
 jeden autor (autorský kolektiv) může přihlásit
maximálně 3 snímky,
 přihlašující se účastník doloží čestné prohlášení,
že není profesionálním filmařem,
 současně se zaslanými snímky poukáže účastník
částku 200 Kč (8 euro) za každý zaslaný snímek
na účet Základní umělecké školy Kraslice, p.o.,
 soutěžní snímky budou bez nároků na honorář
k dispozici pořádajícím organizacím, které je
budou využívat při své činnosti.

Projekt Seniorská obálka je výsledkem spolupráce
odborníků z MPSV ČR, Krajského úřadu Karlovarského kraje, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost. „Seniorská obálka zcela určitě
brzy zdomácní zejména tam, kde žijí lidé osamoceně, a napomůže v důležitých situacích, urychlí čas
a rozhodování při záchraně života,“ uvedl Miloslav
Čermák z MPSV, který koordinuje projekt
„Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň".

Vyhodnocení přihlášených snímků:
 v době mezi uzávěrkou soutěže a konáním filmového festivalu „Kraslický filmVLáček“ budou
snímky vyhodnoceny porotou složenou ze zástupců pořádajících složek,
 přihlášené snímky budou promítnuty v rámci
programu filmového festivalu Kraslický
filmVLáček v pátek 26. a v sobotu 27. července
2019; na základě hodnocení jednotlivých snímků
návštěvníky festivalu bude udělena divácká cena,

V okamžiku spuštění projektu budou zájemcům
z řad seniorů předány kompletní sady Seniorské
obálky a tiskopis i pravidla pro jeho vyplnění budou
následně ke stažení na webových stránkách kraje.
Tam také lidé najdou i další potřebné informace
o projektu.
https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/
Stranky/190327-Seniorska-obalka.aspx
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
Květen 2019
Medailonky
Jerome Klapka Jerome
(2. 5. 1859 – 14. 6. 1927) anglický spisovatel
Bedřich Hrozný (6. 5. 1879 – 13. 12. 1952)
český klínopisec a orientalista
Arthur Conan Doyle (22. 5. 1859 – 7. 7. 1930)
britský spisovatel
Jiří Mahen (12. 12. 1882 – 22. 5. 1939)
český básník, novinář a dramaturg

Vážení zahrádkáři,

zahrádkářská sezona je v plném proudu, a proto
bychom vám chtěli připomenout, že zahrádkářská
kolonie naší základní organizace je rozprostřena převážně ve středu města Rotavy. Je tedy třeba dodržovat vyhlášky města. Zahrádka je místem fyzického
i duševního odpočinku. Zahrádkářská kolonie je nejen u nás, ale i v jiných městech něco jako
Výstavky:
„odpočinková zóna“. Věříme proto, že se budete
Eduard Petiška (14. 5. 1924 – 6. 6. 1987)
k sobě a k okolí chovat ohleduplně.
český básník a prozaik
Město Rotava nám, zahrádkářům, vychází vstříc
František Kožík (16.5. 1909 – 5. 4. 1997)
s pravidelným umístěním kontejnerů pro biologický
český spisovatel, scénárista
odpad. Někteří zahrádkáři hned při prvním umístění
tyto kontejnery zaplnili i odpadem jiným, jako napříPosezení s písničkou
klad plasty, stará prkna natřená barvou a „celé stročtvrtek 16. května v 16.30 hod.
my“ (ty je třeba rozřezat na menší). Pracovníci města
Přijďte mezi nás si poslechnout písničky za doprovo- pak musí toto znovu třídit, což je zbytečná práce.
du hudebních nástrojů.
Chtěli bychom vás, zahrádkáře, požádat, abyste
mysleli i na to, že 24. - 25. srpna, jako každým
Zábavné a pohádkové odpoledne pro děti
rokem, budeme pořádat výstavu ovoce, zeleniny
čtvrtek 23. května v 15.00 hod.
a květin. Můžete se na této výstavě pochlubit svými
výpěstky, které budou vyhodnoceny. K tomu vám
„Srí Lanka, kýčovitě krásná“
přejeme hodně pěstitelských úspěchů, pěkné počasí
Cestopisná přednáška Lukáše a Ivany Vejříkových.
a hodně příjemných chvil strávených na zahrádce.
středa 29. května v 17.00 hod.
Odkaz: vyhlášky města Rotava
Ľudmila Štěpánková, knihovnice http://www.rotava.cz/mesto/obecne-zavaznevyhlasky/
stránky naší ZO -Osadní řád
https://www.zahradkari.cz/zo/rotava/index.php?
KULTURNÍ A
str=6081

INFORMAČNÍ
CENTRUM

za ZO ČZS
Rotava: tajemník ZO Jarmila Černá
předseda ZO Antonín Fedorek

Kabelová televize
středa 22. 5. 2019 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava.
Český den proti rakovině
středa 15. května od 8.00 hod.
v Kulturním a informačním centru města Rotava.

V měsíci květnu 2019 oslaví
80 a více let tito jubilanti:

S Permoníkem za historií
Tradiční pochod s netradičním cílem
sobota 18. 5. 2019, hromadný start v 10.00 hod.
od městského úřadu.

Takáčiová Marie
Bendová Marianne
Odvárko Josef
Beranová Veronika
Přerovská Marie
Hrabovský Klement
Petrů Milada

Bližší informace ke kulturním akcím jsou k dispozici na www.rotava.cz, facebook - Kulturní a informační centrum Rotava

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do dalších let.

Blanka Legezová, KIC
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do Mateřské školy Rotava
pro školní rok 2019/2020
Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace
pořádá
7. 5. 2019 v době 9:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 hod.
zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2019/2020.

Tento den je možné navštívit mateřskou školu
a seznámit se s prostředím.
Koná se „Den otevřených dveří“
od 8:00 do 10:00 hod.
MŠ přijímá k celodennímu pobytu děti ve věku
od 3 do 6 let a děti s odkladem povinné školní
docházky. V případě nenaplnění kapacity je možno
přijmout i děti dvouleté.
Dětem, které dosáhnou pěti let věku do 31. 8.
2019, je stanoveno nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Kritéria pro přijetí
 Děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky (povinné předškolní vzdělávání)
a děti s odkladem povinné školní docházky.
 Trvalý pobyt dítěte v obci Rotava.
 Starší sourozenec v mateřské škole.
Zápis proběhne v MŠ, kde zákonní zástupci dětí
budou mít možnost podat žádost k zařazení svého
dítěte do předškolního vzdělávání.
Formulář ,,Žádost o přijetí dítěte“ je možné
vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout
z webových stránek MŠ.
Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme si společně povídali o znacích jara a o tom, na co všechno se
můžeme těšit s příchodem teplého počasí. Poslechli
jsme si pohádku z knížky „Knížka Ferdy Mravence“
od Ondřeje Sekory.
Ve spolupráci se základní školou se naši předškoláci
zdokonalili v dopravní výchově. Žáci ze školy si
pro ně pod vedením paní Frajerové připravili
Dopravní seminář, při kterém jim předali mnoho užitečných ponaučení.
Loučíme se se zimou i při návštěvě „Loutkového
divadla“ paní Černé, vítáme jaro jarními písněmi,
hudebními hádankami i pohádkou s loutkami, u které
jsme si zopakovali tradice velikonočních zvyků.
Navštívilo nás také divadlo Řimbaba s představením
„Velikonoční párty“, které děti velmi bavilo, protože
představení tvořily z velké části děti společně s herci.
Proběhla vajíčková soutěž, miss Velikonoc, názorné
ukázky velikonočních tradic a mnoho dalšího.
Děkujeme za krásná divadelní představení.
Pro naše dětičky a jejich rodiče jsme uspořádali
„Velikonoční tvoření“, na kterém jsme společně
strávili příjemné odpoledne při výrobě velikonoční
slepičky a beránka. Nejzdatnější si vyzkoušeli
i pletení tradiční velikonoční pomlázky. Všem
děkujeme za účast a budeme se těšit na další
společné setkání.
Vydali jsme se po stopách zajíčka, který nám
schoval velikonoční nadílku v nedalekém lese.
Každému schoval čokoládové vajíčko a dětem tak
vykouzlil úsměv na tváři před nadcházejícími
velikonočními svátky.

Mgr. Jaroslava Červenková, Dis.
ředitelka mateřské školy
Duben ve školce

Zúčastnili jsme se „Vítání občánků“ v obci
Šindelová, kde děti ze školky přivítaly nové občánky
Jaro, jaro, jaro už je tu“… nejen jarními písněmi pečlivě nacvičenými básněmi a následně byly bohatě
jsme přivítali jedno z nejveselejších ročních období – odměněny potleskem a dárečky. Sklidily tak velký
jaro. Na oslavě Dne učitelů vystoupily děti úspěch.
s kulturním vystoupením v základní škole a následně
¨
i v mateřské škole pro všechny paní učitelky.
Bc. Martina Piklová,
Doufáme, že jim zpříjemnily jejich sváteční den
učitelka mateřské školy
a poděkovaly jim tak za jejich práci.
6

 společně s dětmi předškolní třídy mateřské školy
pořádat tematické dopoledne (např.:pouštění draků, vánoční besídka, poslední zvonění).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jaký je výchovný a vzdělávací obsah
v přípravné třídě?

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 vytváření kulturně sociálních a hygienických
návyků,
 rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání),
 hudební výchova,
 výtvarná výchova,
 pracovní výchova,
 tělesná výchova.

Co je třeba udělat?
 Informovat se o tomto typu vzdělávání u ředitelky
základní školy (tel. 352 668 409),
 vyzvednout si „žádost o přijetí dítěte do přípravné
třídy“ v základní škole,
 nejdéle do 15. 5. 2019 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky,
 přípravná třída se ve školním roce 2019/2020 otevře tehdy, bude-li přihlášeno minimálně 10 dětí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro koho je určena?
Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jejich vývoj.
Přednostně je pro
děti, kterým byl povolen odklad povinné školní
docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v
ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

Den otevřených dveří proběhl na naší škole ve středu
17.dubna 2019 v době první vyučovací hodiny.
Na výuku svých dětí se přišli podívat rodiče a prarodiče především dětí z prvního stupně. Někteří se svými dětmi při hodině také pracovali. Děkujeme všem,
kteří své děti ve vzdělávání podporují.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

Co nabízíme v přípravné třídě?

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

 Denní výuku v délce čtyř vyučovacích hodin, tj.
od 8:00 do 11:40 hodin,
 vyučovací hodiny jsou rozděleny do kratších časových úseků
 v průběhu dne se jednotlivé činnosti střídají a prolínají navzájem, rozvrh hodin je pouze orientační,
každá činnost je délkou i obsahem přizpůsobena
aktuálním potřebám dětí,
 bezplatnou docházku, která se nezapočítává se
do povinné školní docházky,
 snížený počet dětí v kolektivu (max.15 dětí), což
umožňuje pracovat s dětmi individuálně a plnit
tak jejich osobní plány,
 péči kvalifikovaného pedagoga,
 bezplatný pobyt ve školní družině (provoz školní družiny je od 06:00 - 07:40 hodin a od 11:40 –
16:00 hodin),
 stravování v naší školní jídelně – stravné hradí
rodiče,
 využívání počítačové učebny, interaktivní tabule,
tělocvičny a školního hřiště s umělým povrchem,
 společně se žáky 1.stupně zúčastňovat se kulturních a sportovních akcí školy, výletů, návštěv do
městské knihovny atd.,
 společné výchovně vzdělávací akce se žáky
1.ročníku

Vážení rodiče,
od 1. do 5. dubna 2019 proběhl na naší ZŠ projekt
„Dopravní týden“. Obsahoval mnoho aktivit, které se
týkaly d opravní výchovy. Proběhly např. besedy
na téma „Chodec a cyklista v dopravním provozu"
a „První pomoc", exkurze do hasičárny, vycházky
s dopravní tématikou, testy z pravidel silničního
provozu, vyhledávání autobusového spojení, plánování cyklistických tras aj.
„Týden“ vyvrcholil dopravní soutěží pro 4., 5. a 6.
ročník „Mladý cyklista“. Tato soutěž byla sestavena
z jízdy zručnosti, jízdy a chůzí po křižovatce dle
dopravních předpisů a dopravního testu.
Ze 4. ročníku byli v soutěži nejlepší René Kuklínková a Tomáš Jensen.
Z 5. ročníku byla výborná děvčata Alice Kuklínková
a Alena Valdmanová.
Ze 6. ročníku byli výborní Adéla Pacíková, Denisa
Větrovská a Jan Kozák.
Na závěr posíláme poděkování za spolupráci na organizaci celého projektu rotavským městským strážníkům, APK, SDH Rotava a panu předsedovi a člence komise pro Bezpečnost a občanské soužití.
Lenka Szmigielská
vedoucí vychovatelka
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VZPÍRÁNÍ

II. kolo ligy žáků skupiny A 2018
V sobotu 13. dubna 2019 hostila rotavská sportovní hala
II. kolo ligy mladších a starších žáků skupiny A za
účasti už jen jednoho družstva rotavského ROTASU
v soutěži mladších žáků a jednoho družstva v soutěži
žáků starších. V lize mladších žáků nenašlo rotavské
„A“ ve složení Michal BLEDÝ, Lukáš HORVÁTH,
Attila OLAH a Jakub PROCHÁZKA přemožitele a po
zásluze v tomto kole zvítězili.
V lize starších žáků patří rotavským stále průběžná druhá příčka v součtu všech skupin ligy starších žáků, když
zvítězili v tomto kole před SKV Sokolov ve skupině A.
Výkony mladých sportovců ROTASU Rotava
ve 2. kole:

1. kolo ligy juniorek
V sobotu 30. března se v Plzni uskutečnilo úvodní kolo
ligy juniorek, do něhož nastoupilo i družstvo vzpěraček
rotavského ROTASU. Juniorky ve složení Daniela
ZRONKOVÁ, která za svůj výkon 127 kg ve dvojboji,
57 kg v trhu a 70 kg v nadhozu, získala 155,4 Sb., Lucie
ZRONKOVÁ 111 Sb. (74 kg, 32+42) a Karolína
ZRONKOVÁ 81,7 Sb. (67 kg, 30+37), obsadily
v tomto kole šesté místo celkovým výkonem 348,1 Sb.,
když za pátým Holešovem zaostaly o pouhých 0,8 Sb. a
čtvrtou Hanou o 9 Sb.
Pořadí družstev po 1. kole:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

oddíl / klub
Sokol Moravská Ostrava
SKV Bonatrans Bohumín
TJ Start Plzeň
Vzpírání Haná
TJ Holešov
TJ ROTAS Rotava

body
Sinclair
550,3
519
408,7
357,1
348,9
348,1

hlavní
body
10
9
8
7
6
5

2. kolo ligy juniorů
V sobotu 6. dubna se v Plzni konalo další kolo ligy juniorů, ve kterém mladíci rotavského ROTASU ve složení
Jakub KARPÍŠEK 270,2 Sb. (220 kg, 98+122), Nikolas
KRATOCHVÍL 148 Sb. (130 kg, 55+75) Miroslav
HORVÁTH 147,6 Sb. (86 kg, 38+48), Lucie ZRONKOVÁ 129,3 Sb. (80 kg, 33+47) a Adrian SIVÁK 121
Sb. (68 kg, 28+40) nestačili na své soupeře a umístili se
na sedmé příčce v tomto kole.
Tabulka ve/po 2. kole ligy juniorů skupiny A:
Poř.

oddíl / klub

body
Sinclair

hlavní
body

oddíl / klub

body
Sinclair

hlavní
body

1.

SKV
Sokolov

1 410,7

11

SKV
Sokolov

2 765

22

2.

Lokomotiva
Cheb

1 082,4

10

Lokomotiva
Cheb

2 109,3

19

3.

SKV
Teplice

963,6

9

SKV Teplice

1 996,9

19

4.

VTŽ
Chomutov

911,5

8

Slavoj
Plzeň 1899

1 850,6

15

5.

Slavoj
Plzeň 1899

898,8

7

VTŽ
Chomutov

1 679,2

13

6.

Start Plzeň

844,1

6

ROTAS
Rotava

1 720,9

12

7.

ROTAS
Rotava

816,1

5

Start Plzeň

1 654,5

12

dm

dm

kg

kg

kg

dvojboj
body
Sc.

Michal
BLEDÝ

65

99

46

56

102

151,1

266

315,1

Lukáš
HORVÁTH

62

67

39

51

90

161

219

290

Attila
OLAH

54

73

25

30

55

115,4

182

242,4

Jakub
PROCHÁZKA

54

54

25

54
dvoj
boj

162

219,6

trh

29
nad
hoz

2. kolo 2019
liga mladších
žáků

trojskok

hod

trh

nad
hoz

dvoj
boj

kg

kg

kg

111,6
dvojboj
body
Sc.

Denis
JANKOVIC

70

102

172

215,6

Jan
BUBLA

65

90

155

199,7

Štefan
GABČO

61

81

142

162,3

2. kolo 2019
liga starších
žáků

čtyř
boj
body

čtyřboj
body
Sc.

Pořadí skupiny A ligy mladších žáků po 2. kole:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

oddíl / klub
TJ ROTAS Rotava A
TJ VTŽ Chomutov
SKV Sokolov
SKV Teplice
TJ ROTAS Rotava B
Vzpírání
Brandýs nad Labem

body
Sinclair
1 705,9
1 590
1 469,7
1 345,5
693

hlavní
body
18
16
14
12
5

566

5

Všem vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme ke skvělým
sportovním výsledkům a děkujeme za předvedené výkony, reprezentaci oddílu a města a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích.
za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer
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s vtipem sobě vlastním upřímný punkový étos – dělat
hudbu na vlastní pěst přes různá omezení a překážky.
Snímek mapuje vzestup kapely od společných zkoušek
a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Muzikanti
také vyrážejí na hlasitou jízdu po klubech a festivalech,
kde přes osobní šarvátky a různá životní zklamání
nacházejí toužené pochopení u lidí z různých subkultur.
Skrze svou hudbu čtyři kamarádi boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně
hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují celospolečenským problémům i každodenním zážitkům: jak
strašně nanic je chodit na pedikúru nebo žít v chráněném bydlení. Silná filmová výpověď o peripetiích čtyř
muzikantů, kteří se rozhodli jít proti proudu vlastním
životním stylem, získala cenu diváků na loňském ročníku festivalu v Tampere. 1x měsíčně promítneme
pro veřejnost bezplatně film. Naše filmy zastupují
ta nejpalčivější témata, která hýbou současným světem.
Šířením povědomí o nich bez nadsázky můžeme pomoci změnit svět k lepšímu. Filmy jsou na témata např.
Ekologie a zodpovědná spotřeba, Inkluze a vzdělávání,
Migrace, Občanský aktivismus, Porušování lidských
práv, Senioři, Sociální vyloučení a zločiny z nenávisti,
Diktátorské režimy, Životní styl, aj. Aktivita je doprovázena diskusí, materiály, pracovními listy, apod. Účelem je zapojit diváky do přemýšlení o tématu.

ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S.
Člověk v tísni, o.p.s.
Naše organizace působí na Kraslicku již několik let.
V Rotavě pomáháme zejména jednotlivcům a mladým
lidem ve věku 15-26 let. Mezi hlavní problémy lidí,
kterým bezplatně pomáháme, patří např. hledání práce,
nízké finanční příjmy, předluženost, doklady a vzdělávání. U mladých lidí také řešíme jejich způsoby trávení
volného času. Pokud má člověk zájem svou situaci řešit, nabízíme mu službu u něj v domácnosti, neboť
preferujeme kontakt v přirozeném prostředí toho, kdo
pomoc potřebuje. Důvodem je, že nám to pomáhá vidět
jeho příběh komplexně a otevírat témata a problémy,
která předtím třeba ani řešit nechtěl. Je to také možnost
seznámit se s ostatními členy rodiny, a tak více proniknout do kontextu a rodinných vazeb. Díky tomu jsme
začali mnohem lépe rozumět určitým souvislostem,
potřebám a možnostem klientů. Za úspěch v individuální klientské práci považujeme to, že se klienti sami
aktivně podílejí na vyřešení svých problémů a že si
začali uvědomovat, že z dlouhodobého hlediska má
smysl vzniklé problémy aktivně řešit.
Ve službě Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ve věku 15 – 26 let pracujeme na tom, aby klienti aktivně a smysluplně trávili volný čas prostřednictvím našich bezplatných aktivit. Aktivity jsou většinou vzdělávacího charakteru, ale zábavnou formou. Mladí lidé se
díky této službě mohou účastnit tematických workshopů, besed, promítání filmů, sportovních aktivit, herních
aktivit, ale také se jim díky klubu a práci tří sociálních
pracovníků otevírá možnost řešit jejich problémy,
obavy a ne vždy lehké životní situace, které provází
jejich dospívání. Pracovníci jim nabízejí možnost svěřit
se, hledat nové možnosti, podporovat je ve vzdělávání,
řešit s nimi nezaměstnanost, apod.

Aktivita je určená pro širokou veřejnost a je bezplatná.
Více informací na facebooku města Rotava.
NABÍDKA LETNÍHO DĚTSKÉHO
TÁBORA 2019

Tábor se uskuteční v rekreačním středisku Svatý Štěpán
v termínu od soboty 27. 7. do soboty 10. 8. 2019.

Cena tábora je 4.200 Kč.
V Rotavě od května 2019 budeme dělat kromě
současné individuální práce také práci skupinovou. Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let. Rekreační středisko Svatý Štěpán je umístěné na břehu Štěpánského
Na Rotavě s námi mladí lidé mohou trávit volný čas rybníka v nádherné přírodě Brdských lesů. Ubytování je
2x do měsíce v termínech: 3. 5., 17. 5., 7. 6., 21. 6., v pevných budovách ve čtyřlůžkových pokojích. V kaž12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., dé budově jsou sociální zařízení, teplá voda po celý
8. 11., 22. 11., 6. 12. sraz v 15:00 na multifukčním den. Stravování je zajištěno v příjemné jídelně pětkrát
denně včetně dvou teplých jídel, pitný režim je zajištěn
hřišti.
Více informací na tel. 777 499 464 (stačí prozvonit, po celý den.
Celotáborová hra: „THE AVENGERS“
voláme zpět).
Služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letos se můžeš těšit na: dobrodružství, koupání v rybníve věku 15 – 26 let je financována z prostředků ku i aquaparku, sportovní utkání, stezku odvahy,
vycházky do přírody, výlety do okolních měst, diskotéKarlovarského kraje.
ka, promítání filmu, zpívání s kytarou u táboráku,
maškarní ples.
Veřejnosti nabízíme nově aktivitu Promítej i Ty!
17. 5. 2019 od 15:30 v prostor MÚ v přízemí budeme
Informace na info@taboracek.eu.,
promítat film Punkový syndrom
www.taboracek.eu,
Punkový syndrom (85 min)
Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hudební skupiny Perr- hlavní vedoucí Mgr. Marcela Šnajdrová,
ti Kurrikka's Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, tel. 776 584 930
„punkovým syndromem“. Jejich kapela naplňuje
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oblečení. Cyklista je pak dobře vidět i při zhoršeném
počasí na mnohem větší vzdálenost. Uspořádání cyklistů při jízdě je jednoznačné, vždy jedou za sebou.
Pokud vyráží rodina s dětmi na výlet, platí, že rodiče
CYKLISTICKÁ SEZÓNA
jedou vpředu a vzadu, děti jsou vždy uprostřed. Jako
Cyklistická sezóna začíná. Máme pro vás pár rad poslední by měl jet vždy ten nejzkušenější cyklista.
a tipů k bezpečné jízdě.
Mezi časté prohřešky cyklistů můžeme uvést:
S příchodem hezkého a teplého počasí začínají vyrá-  kolo není vybaveno povinnou výbavou,
žet na vyjížďky nejen motorkáři, ale také cyklisté.  cyklisté jezdí vedle sebe,
Stejně jako řidiči vozidel a motorek, jsou i cyklisté  jezdí po chodníku nebo dokonce po přechodu
účastníky silničního provozu a je nutné na ně brát
pro chodce.
ohled. V dnešní době se již můžete v provozu setkat
i například s jezdcem na elektrické koloběžce, na kte- Policisté i letos budou zaměřovat svoji činnost
rého je také hleděno jako na účastníka silničního na kontroly cyklistů. Připomínáme, že cyklisté stejně
provozu.
jako řidiči motorových vozidel nesmějí před jízdou či
při jízdě požívat alkoholické nápoje. Cyklistům
Jednou z rizikových situací, při které může dojít ve správním řízení hrozí v případě, že nadýchají
k dopravní nehodě, je předjíždění. Z pohledu řidiče pod jednu promile pokuta 2 500 Kč až 20 000 Kč
vozidla je důležité při předjíždění ostatních účastníků a v případě, že nadýchají nad jednu promile, může
silničního provozu zvolit spíše větší oblouk a použít jim příslušný správní úřad udělit pokutu ve výši
směrová světla. Samozřejmě nesmí při objíždění dojít od 25 000 Kč do 50 000 Kč.
k ohrožení protijedoucích vozidel!
Letos na konci března bohužel došlo k tragické
Z pohledu cyklisty je důležité se držet několika pravi- dopravní nehodě na Karlovarsku. Řidič osobního
del. Mezi základní povinnosti cyklisty patří před vozidla ve večerních hodinách přehlédl na pravé stravyjetím vždy zkontrolovat stav kola a též mít na kole ně silnice muže na elektrické koloběžce, do kterého
povinnou výbavu. Jízdní kolo musí mít dvě na sobě zezadu narazil. To, zda byla elektrická koloběžka
nezávislé brzdy, přední odrazku bílé barvy, zadní řádně osvětlena, je předmětem dalšího šetření karloodrazku červené barvy, oranžové odrazky na paprs- varských kriminalistů. Muž na koloběžce při nehodě
cích kol a rovněž na obou stranách pedálů. Za sníže- utrpěl vážné zranění hlavy, kterému nakonec
né viditelnosti musí být kolo vybaveno v přední části v nemocnici podlehl.
světlometem s bílým světlem a v zadní části kola svítilnou červené barvy. Cyklistická přilba je povinná Věříme, že takovéto nehody budou jen ojedinělé.
do 18 let, ale život vám může zachránit i v dospělosti. Všem účastníkům silničního provozu doporučujeme,
Doporučujeme ji tak nosit všem, bez rozdílu věku aby co nejvíce dbali opatrnosti při svých jízdách
a kdykoli usednete na kolo. Vhodným doplňkem a chovali se k sobě ohleduplně.
jízdního kola je také zvonek.
Oddělení tisku a prevence
Nepodceňujte ani oblečení, které si na kolo berete.
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
Doporučujeme zvolit výrazné či přímo reflexní

INZERCE
Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky našeho
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 209 Kč/ks.
Prodej: 12. května a 9. června 2019
Rotava - parkoviště u kavárny – 17.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 -16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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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, Blanka Legezová.
Tisk: Skyepress – tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz

