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Vážení Rotavané,
vstoupili jsme do nového roku,
přesto mi dovolte se na malou
chvíli vrátit do posledního měsíce
toho loňského. Ve svátečním čase
se naplno ukázaly dvě tváře
našeho města. Byl to neuvěřitelný
kontrast mezi tím, co dělá naše
město tou starou dobrou Rotavou
a tím, co nám bere chuť něco
budovat, co nám kazí pověst.
Spousta z nás se setkala společně
v pohodové a příjemné atmosféře
při rozsvícení vánočního stromu
nebo na Mikuláše. Více než sto
návštěvníků dorazilo na adventní
setkání seniorů, kde se vzpomínalo do pozdních večerních hodin.
O
poslední
loňské
neděli
uspořádaný koncert s názvem
„Rotava sobě“ v našem krásném
kostele byl symbolickým závěrem
měsíce, ve kterém Rotavané
ukázali, že se stále umí setkávat
a dělat z našeho města lepší
místo. Bohužel proti tomu jsme
museli řešit chování narušující
veřejný pořádek. Po celou dobu
svátků byl zajištěn každodenní
úklid a k tomu dva mimořádné
svozy odpadu, takže v ulicích byl,
co se odpadků týká, pořádek.
Ovšem to, co předváděli někteří
jedinci s výtržnicko-vandalskou
tečkou na Silvestra, z toho nám

všem zůstává rozum stát. Chci
poděkovat Vám všem, slušným
občanům, za to, že jste nebyli
lhostejní a pomohli jste nám ještě
v průběhu noci určit pachatele.
Věřím, že společně dokážeme
vrátit zpět to staré dobré, co nám
předali naši rodiče a prarodiče.
I přes pochyby, které jsou
v každém z nás, jsme stále tady
a to znamená, že jsme to nevzdali
a nevzdáme to ani v novém roce.
A co zastupitelé připravili
pro letošní rok? Pokud nenastanou nenadálé situace, bude
se v Rotavě rozsáhle budovat.
V prvních měsících dojde
k výměně ještě původních starých
oken a dveří v bytovce ve Smolné. Neradi bychom dopustili
postupné zchátrání další budovy
v majetku města. Již byl také
vybrán zhotovitel bezbariérové
trasy mezi městským úřadem
a poštou. Na tuto akci byla také
podána žádost o dotaci. Ještě
v tomto měsíci budou vypsána
výběrová řízení na veřejné
zakázky vybudování rozšířeného
parkoviště
a
rekonstrukci
chodníků u bloku č. 18 a na rekonstrukci a rozšíření parkoviště
s revitalizací okolí u zdravotního
střediska. Výměna veřejného
osvětlení v Růžovém údolí je
dokončena, ještě nás sice čekají
terénní úpravy, ale již v letošním
roce bude vybudováno veřejné
osvětlení pro parkoviště u fotbalového hřiště. Dolaďují se také
detaily ve studii pro vybudování
bikeparku za bývalou kotelnou,
kde dříve měli naši mladí
nadšenci svoje zázemí. Studie
bude
podkladem
projektové
dokumentace. Po více než dvou
letech od doby, kdy mělo být

dokončeno, máme zmapování
kanalizačních stok ve městě.
Vyřizujeme
také
podklady
k podání žádosti o dotaci
na
vodovod
a
kanalizaci
pro Sklenský vrch. V běhu je
jednání o odkoupení dalších
bytových jednotek, které jsou
momentálně předmětem pronájmů. Z výše uvedeného vyplývá,
že prakticky od jara do zimy
budeme pod tlakem realizací akcí
za mnoho milionů korun. Všichni
si přejeme, aby vše klapalo
a komplikací, které se dají
očekávat,
se
vyskytovalo
minimální množství. Zde chci
ujistit všechny, že terénní práce
související
s
aktuálním
budováním optické sítě ve městě
nejsou dokončeny a hromady
hlíny za panelovými domy firma
ještě odstraní a plochu zarovná.
Letošní rok je také rokem výročí
55 let od povýšení Rotavy
na město, takže se určitě sejdeme
na oslavách. Pro pravidelné
účastníky Odpoledne pro seniory
jsme
připravili
Virtuální
univerzitu třetího věku, formu
celoživotního vzdělávání, která
poskytuje osobám v pozdějším
věku všeobecné a zájmové
vzdělávání na vysokoškolské
úrovni. Pokračovat budou také
další pravidelné aktivity jako
Tvořílek, přednášky, besedy
apod.
Budeme se snažit, aby byl rok
2020 dobrým rokem. Nemůžeme
splnit vše, ale nebojte se na nás
obracet s Vašimi problémy.
Přejeme Vám do nového roku
zdraví, pohodu a životní radost.
Michal Červenka
starosta města

19. schůze Rady města Rotava
ze dne 9. 12. 2019 a 10. 12. 2019

18. schůze Rady města Rotava
ze dne 11. 11. 2019
RM projednala a schvaluje:

RM projednala a schvaluje:

 kontrolu usnesení RM po zapracování všech
doporučených návrhů a připomínek.
 rozpočtové opatření č. 31/2019 v těchto
parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy
a výdaje rozpočtu se nemění, přesouvají se částky
jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze
č. 1 tohoto usnesení.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 642.
 pronájem části pozemku p. č. 1056/1 k. ú. Rotava
o výměře cca 300 m2, za účelem pozemku
k rodinnému domu. Cena 2 Kč/m2/rok.
 pronájem pozemku p. č. 1468/7 k. ú. Rotava
o výměře 580 m2, za účelem pozemku k rodinnému
domu. Cena 2 Kč/m2/rok.
 uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku
parc. č. 1464/1 (o výměře 29 m2) a část pozemku
parc. č. 1717/2 (o výměře 42 m2), k. ú. Rotava,
pro realizaci investiční akce „Modernizace mostu
ev. č. 210 41–3 Dolní Rotava“, a to v souladu
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města
Rotava v roce 2019 po zapracování všech
doporučených návrhů a připomínek.

 vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské

RM bere na vědomí:















školy Rotava, příspěvkové organizace, v navržené
výši.
na základě důvodové zprávy – vlastního návrhu
odpisového plánu, odpisový plán Mateřské školy
Rotava, příspěvkové organizace na rok 2020 ve výši
27 078 Kč.
na základě důvodové zprávy – vlastního návrhu
odpisového plánu, odpisový plán Základní školy
Rotava, příspěvkové organizace na rok 2020 ve výši
49 555 Kč.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 604.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 655.
uzavření Smlouvy o nájmu, číslo smlouvy
pronajímatele 229 691/2020, s Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, čímž dojde k pronájmu
části p. č. 748 k. ú. Rotava o výměře 1 m2 a části p.
č. 1339/1 o výměře 8 m2, kde jsou umístěny
informační tabule v rámci Naučné stezky Rotavské
varhany Rotava, a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
výpověď z pronajatého pozemku p. č. 883 k. ú.
Rotava, a to dle Smlouvy č. S/76/1993 čl. II.
aktualizaci ceníku některých služeb poskytovaných
městem občanům s účinností od 1. 1. 2020.
přidělení bytu od 1. 1. 2020, na adrese Rotava,
Sídliště 650.
návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města
Rotava v roce 2019.
rozpočtové opatření č. 36/2019 v těchto parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy a výdaje
rozpočtu se nemění, přesouvají se částky
jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
rozpočtového opatření je uvedeno v příl. č. 1 tohoto
usnesení.

 mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2019 –
30. 9. 2019 příspěvkové organizace: Základní škola
Rotava, příspěvková organizace, IČO 70945128,
za I. až III. čtvrtletí 2019, bez výhrad.
 návrh rozpočtu Základní školy Rotava, příspěvkové
organizace na rok 2020.
 mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2019 –
30. 9. 2019 příspěvkové organizace: Mateřská škola RM projednala a neschvaluje:
Rotava, příspěvková organizace, IČO 70981663,
za I. až III. čtvrtletí 2019, bez výhrad.
 vyplacení mimořádné odměny ředitelce Základní
 návrh rozpočtu Mateřské školy Rotava, příspěvkové
školy Rotava, příspěvkové organizace.
organizace na rok 2020.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 631.
 přidělení 2 sociálních bytů
RM projednala a pověřuje:
 přidělení bytu zvláštního určení – sociálního bytu
 OEM zpracováním přehledu pozemků pro zveřejnění záměrů prodeje.

RM bere na vědomí:
 informaci o uzavření Mateřské školy Rotava,
příspěvkové organizace, v souvislosti s dobou vánočních svátků ve dnech 23. 12. 2019 až 31. 12. 2019.
 vyjádření Základní školy Rotava, příspěvkové
organizace k usnesení RM č. 258/17/19 a stanovisko
příspěvkové organizace k prokazatelnému vyvinutí
skutečné snahy zaměstnat pedagogického pracovníka
s odbornou kvalifikací.
 informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu na adrese
Rotava, Sídliště 642.
RM projednala a nepřijímá:
 na základě předložené důvodové zprávy – vlastního
návrhu na vyřazení majetku MŠ Rotava,
v souvislosti s Dodatkem č. 8 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Mateřská škola Rotava, p. o.,
nabízený majetek, navržený k vyřazení.
RM projednala a ukládá:
 Základní škole Rotava, příspěvkové organizaci
opakovaně zveřejňovat nabídku pracovních míst
současně prostřednictvím Školského portálu
Karlovarského kraje, internetových stránek Základní
školy Rotava, příspěvkové organizace a internetových stránek zřizovatele.
 Základní škole Rotava, příspěvkové organizaci
předložit soupisy majetku navrženého k vyřazení
v souladu s Dodatkem č. 6 Zřizovací listiny Základní
školy Rotava, příspěvkové organizace, stanoveným
článkem 8. oddílem 3. odstavcem 3.3 bodem d),
od doby platnosti tohoto usnesení.
 Základní škole Rotava, příspěvkové organizaci
předložit střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace na dva kalendářní roky následující po
roce, na který je sestavován roční rozpočet.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Dovolte mi poděkovat všem dobrovolníkům
podílejícím se na kulturních akcích v uplynulém roce
2019. Velmi si cením Vašeho času, nápadů a ochoty
podílet se na kultuře v našem městě.
Leden 2020
Čeká nás výstava drátěných plastik Ladislava Lokajíčka, která bude probíhat na Městském úřadě Rotava.
Bližší informace k dění ve městě naleznete na webových stránkách www.rotava.cz příp. na facebookových
stránkách Kulturní a informační centrum Rotava.
Blanka Legezová, KIC

V měsíci lednu 2020 oslaví 80 a více let
tito jubilanti:
Blahůtová Eva
Schuster Josef
Rožánková Marie
Koněvalíková Marta
Lašek Bohumil
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
JAK A KDY ZAPLATIT POPLATKY MĚSTU ROTAVA
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (povinnost platit poplatek
se týká i cizinců žijících trvale v obci a občanů, kteří mají pobyt na ohlašovně Městského úřadu Rotava,
Sídliště 721), fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům.
Splatnost poplatku za komunální odpad za uplynulý rok 2019 byla 30. září 2019. Připomínáme proto
občanům, kteří poplatky ještě neuhradili, ať tak učiní co nejdříve. Sazba poplatku za rok 2019 byla
ve výši 440 Kč za osobu a kalendářní rok.
Splatnost poplatku za komunální odpad roku 2020 je 30. září 2020. Do tohoto data můžete kdykoliv
v průběhu kalendářního roku uhradit poplatek za komunální odpad. Sazba poplatku na rok 2020 je 550 Kč.
Poplatky je možné uhradit hotově v pokladně městského úřadu (od 13. ledna 2020) případně na účet
19-862166389/0800 pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen správcem poplatku (tento symbol
je pro Vás neměnný tj. každý rok stejný). Informace o variabilním symbolu, výši Vašeho případného
nedoplatku apod. můžete získat na příslušném odboru MÚ Rotava.
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo
na území města Rotavy. Sazba poplatku ze psů je upravena dle místa trvalého pobytu v obci
 bytové domy
1 000 Kč
 rodinné domy
300 Kč
 osoba starší 65 let
150 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 30. června 2020. Do tohoto data můžete kdykoliv v průběhu kalendářního
roku uhradit poplatek ze psů.
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba poplatku zvyšuje o 50%.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Rotava,
bankovním převodem na účet č. 19-862166389/0800, VS Vám byl přidělen správcem poplatku
(MÚ Rotava).
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech 359 574 130, 777 926 975 nebo e-mailové
adrese podatelna@rotava.cz.
Úhrada vodného a stočného
Úhrada vodného a stočného v rodinných domech probíhá na základě pravidelných odečtů vodoměrů a následně vystavené faktury, která Vám bude doručena na Vaši adresu. Fakturu je možné uhradit v pokladně
MÚ Rotava (hotově případně platební kartou) nebo převodem na účet. Podklady pro bezhotovostní úhradu
vodného a stočného naleznete na faktuře. Je také možné využít umístěného QR, který po načtení obsahuje
veškeré Vaše údaje potřebné k platbě. Další z možností je platba prostřednictvím inkasa. Ten, kdo má
o tento způsob platby zájem, musí na Městský úřad Rotava, odbor ekonomiky a majetku, kancelář č. 14,
doručit SOUHLAS S INKASEM. Je důležité, aby na souhlasu s inkasem bylo Vaše jméno a příjmení
a číslo účtu, ze kterého budeme oprávněni inkasovat fakturovanou částku za vodné / stočné.
Dále musí být na souhlasu uvedeno číslo účtu, na který budou peníze převáděny:
číslo účtu: 30023-862166389
kód banky: 0800.

Sociální práce a poradenství v Rotavě
Přestože nejsnadnějším cílem šmejdů bývají zpravidla senioři, nezaměřují se už jen na ně. Šmejdi vymýšlejí stále
důmyslnější cesty, jak se dostat snadno k penězům, nevsázejí tak jen na klasický podomní prodej, ale pozornost
zaměřují i na uzavírání smluv po telefonu a energetické aukce. Především energetičtí šmejdi snadno napálí
i nezkušenou mladší generaci. Mezi nejnovější praktiky energetických šmejdů patří vychytralá a manipulativní
komunikace po telefonu. Většinou se jedná o zprostředkovatele, kteří slibují potenciálním klientům významné
úspory. Klient zde často ani neví, že se telefonním hovorem zavázal ke změně dodavatele energií, navíc na několik let. Prodejcům stačí vymámit po telefonu pouze souhlasné „ano“ a smlouva je platná. Vyvázat se z ní
pak bývá velice drahé. Na první pohled kolikrát ani není jasné, že k volajícímu hovoří zprostředkovatel, který
se snaží vnutit nového dodavatele. Změny dodavatele energií se rozhodně není třeba obávat, nicméně je potřeba
rozhodnutí udělat zodpovědně. Určitě doporučuji neuzavírat smlouvy doma či po telefonu. Prostřednictvím
telefonu a e-mailu lze komunikovat s dodavatelem, nechat si smlouvu zaslat, v klidu a pečlivě prostudovat
a až pak podepsat.
3 základní pravidla, jak nenaletět šmejdům
1. Přijde-li někdo ke mně domů, aniž jsem s ním měl návštěvu domluvenou, tak určitě nic neřešit a ihned
odmítnout. Solidní dodavatelé tímto způsobem svoje produkty a služby neprodávají. Dnes již většina měst a obcí
podomní prodej zakazuje. Ideální je na tyto praktiky obratem upozornit městskou či státní policii.
2. To platí i pro případ, pokud mi někdo tvrdí, že je zástupce státní firmy, například České obchodní inspekce či
Energetického regulačního úřadu. Žádný státní subjekt tohoto typu nechodí za podobným účelem za běžnými občany.
3. Jsem-li osloven někým, kdo mi dává nabídku, tak se o jejím využití nerozhodovat zbrkle ihned. Vždy si ji mohu nechat nezávazně zaslat, pečlivě prostudovat a až poté se rozhodnout. Zde je vhodné si pečlivě prostudovat
samotné podmínky i reputaci dodavatele.
Pokud potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme Vám dluhové poradenství: rádi Vám pomůžeme
přezkoumat oprávněnost exekučního řízení, pomůžeme k oddlužení – insolvenci. Pomůžeme přehodnotit Váš
měsíční rodinný rozpočet. Pomůžeme Vám pochopit základní principy hospodaření s finančními prostředky,
získat dovednosti při stanovení priorit v oblasti hospodaření a snižování výdajů, ostražitosti před zabezpečením
svých potřeb prostřednictvím půjček, získat informace o právech a povinnostech, pomůžeme při řešení či vyřešení
zadluženosti.
Veškeré tyto služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.
Kontakt: přízemí MÚ Rotava
Bc. Lenka Studená, Dis. - sociální pracovnice, mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz
Petra Valdmanová - dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice,
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz
Město Rotava srdečně zve všechny své občany na veřejné setkání na téma:
Město Rotava pomáhá obyvatelům
Veřejné setkání se uskuteční v přízemí MÚ Rotava ve čtvrtek 23. 1. 2020 od 16.00 hod.
Obsahem bude: představení projektu sociální práce v Rotavě, představení projektů na rok 2020 ze strany města,
problémy v soužití, úcta mezi lidmi. Představení projektů Člověka v tísni, o. p. s..
Aktivita probíhá v rámci projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
Petra Valdmanová, OKS

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pohádka nám přinesla mravní ponaučení, které nás
donutilo k zamyšlení. Děkujeme za příjemný
Vítáme Vás v novém roce a přejeme všem krásný kulturní zážitek.
a úspěšný rok 2020. Závěr roku byl jako vždy nabitý
akcemi. Společně si připomeneme, co vše jsme
spolu zažili.
Hned na začátku měsíce prosince k nám zavítal
Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem.
Všichni jsme se převlékli za čertíky, abychom
obměkčili čertovo srdíčko, předvedli jsme čertovské
písně a básně a byli jsme rádi, že si nakonec nikoho
neodnesl. Od Mikuláše jsme si vysloužili odměnu
a budeme se těšit na tuto trojici zase příští rok.
Ve Slovanském domě jsme byli ještě jednou, ale už
ne jako diváci. Nyní jsme měli možnost vystoupit na
jevišti při akci „Předvánoční posezení pro seniory“.
Se zimním tancem jsme sklidili úspěch a radost
na tvářích jsme viděli i z drobného dárku, který
od nás každý dostal.
Společně s panem starostou Michalem Červenkou
jsme rozsvítili vánoční strom, který se nachází
před naším úřadem. Zazpívali jsme vánoční písně,
přednesli básně, nezapomněli jsme ani na tradiční
vánoční koledy. Radostně jsme tak zahájili adventní
čas. Zájemci si mohli koupit i perníčky pečené
a zdobené dětmi ze školky.
Již tradičně jsme se sešli při společném pečení
vánočního cukroví. Sice ne v tak hojném počtu, ale
i tak jsme si společně zpříjemnili předvánoční čas
a čekání na ježíška bylo zase o něco kratší.
V jednotlivých třídách se uskutečnily vánoční besídky. Pro některé děti to bylo první vystoupení
před takovým publikem v životě a já musím všechny
zúčastněné moc pochválit. „Housenky“, „Šnečky“
i „Broučky“ přišli podpořit maminky, tatínkové,
někdy i celé rodiny a společné úsilí stálo za to!
Předškoláky navštívili ve školce v předvánočním
čase prvňáčci ze Základní školy v Rotavě. Děti
si společně užily veselé dopoledne. Ačkoliv nebyl
Byli jsme pozváni do Slovanského domu na divadel- sníh, svedly bitvu alespoň papírovými koulemi,
ní představení. „CziDivadlo“ nás poctilo pohádkou skákaly v pytlích, házely uhlíky do ohně a závodily
„O křišťálovém srdci“. Veselé a vtipné situace, s čertovskými pytli mezi překážkami.
bohaté kostýmy, rekvizity i scény zaujaly opravdu
Bc. Martina Piklová, učitelka MŠ
všechny. Nechyběl souboj mezi dobrem a zlem
a obě hrdinky se musely o své štěstí samy přičinit.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PRAKTICKY A MODERNĚ
mikrovlnná trouba
 Nábytek (stoly, židle, katedra)
 1 interaktivní tabule s příslušenstvím (1 notebook,
software, 1dataprojektor)

Projekt vzešel z Výzvy č. 47 vyhlášené v roce 2016.
Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj Konektivita (propojení počítačů nebo jiných
České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu elektronických zařízení v počítačové síti)
základních škol.
 Veškeré rozvody v rámci všech budov školy,
kde probíhá výuka
Na podnět bývalé starostky města I. Kalátové škola
do projektu vstoupila. Nazvali jsme jej Prakticky  Centrální přepínač, bezdrátová pojítka, optické
moduly, server, síťové úložiště
a moderně. Projekt v souladu s výzvou obsahuje
stavební úpravy (cvičná kuchyňka pro žáky), pořízení,  36 počítačů (24+1, 10+1) do dvou stávajících
učeben
vybavení a zajištění vnitřní konektivity školy k internetu a dodávku ICT za účelem zvýšení kvality vzdělávání  36 sluchátek
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce  38 monitorů
v klíčových kompetencích (práce s digitálními  2 interaktivní tabule do učeben VT včetně
technologiemi a řemeslné obory). Rekonstrukce
příslušenství (notebook software, dataprojektor)
a stavební úpravy stávající infrastruktury musí být
 SW licence operačních programů, SW licence
ve vazbě na budování bezbariérovosti školy.
zálohovací, SW licence antivirové
Od srpna do prosince roku 2016 jsem připravovala
společně s firmou ML Strategy s.r.o. podklady k podání Bezbariérový přístup
projektu. V lednu 2017 byl projekt podán s hodnotou  Do hlavní budovy školy
7 215 455 Kč (z celkového objemu peněz spoluúčast
zřizovatele činí 10% ceny). Následně jsem informovala  Ve spojovacích chodbách
zastupitele města o obsahu daného projektu. Stejně tak  Schodolez
jsem učinila po volbách v roce 2018. V březnu 2019 Zařizovací předměty venkovního prostředí
škola obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
6 493 909,50 Kč a spoluúčasti obce ve výši  Soubor (stoly, lavice)
721 545,50 Kč. Byla přede mnou četná a složitá jednání  Úprava venkovního prostranství - vysázení zeleně
se členy rady o financování a průběhu realizace Vzhledem k tomu, že projekt Prakticky a moderně
projektu.
probíhá za provozu, žádáme všechny rodiče
Ve škole proběhla tři výběrová řízení (vnitřní konekti- a návštěvníky o dodržování bezpečnosti.
vita k internetu a dodávka ICT, stavební práce,
vybavení učebny). Do výběrového řízení vnitřní
konektivita k internetu a dodávka ICT se přihlásily tři
firmy, do výběrového řízení na stavební práce dvě
firmy a na vybavení cvičné kuchyňky tři firmy. Podle
pravidel mohla zvítězit firma s nejlevnější nabídkou.
Od podzimních prázdnin probíhá realizace vnitřní
konektivity s dodávkou ICT. Stavební práce budou
zahájeny 6. ledna 2020. Souběžně s rekonstrukcí cvičné
kuchyňky bude probíhat příprava bezbariérového
vstupu do školy. Projekt je realizován v průběhu
školního roku a bude ukončen v květnu 2020.
Co nového získáme uskutečněním projektu.
Cvičná kuchyňka
 6 pracovních míst, 1 pracovní místo pro 3-4 žáky
 Celková kapacita 24
 Spotřebiče - každé pracovní místo má elektrická
kamna
 Sada hrnců, příborů, talířů pro každé pracovní místo
 Spotřebiče: myčka, pračka, sušička, lednička,

Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy
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ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2
Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je
spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR
a potrvá do 31. ledna.2021.
Od září pokračujeme v aktivitách projektu. Žáci
projevili velký zájem o účast v Klubech deskových
a logických her. Jeden z klubů je určen žákům
1. stupně a jeden žákům 2. stupně.
V průběhu tohoto školního roku byly také otevřeny tři
Čtenářské kluby. Dva kluby navštěvují žáci 1. stupně
a jeden žáci 2. stupně. Pro všechny kluby nakoupíme
nové hry a knihy.
Další aktivitou projektu je Doučování. Doučování jsme
nabídli většině žáků školy v matematice a českém
jazyce. Škoda, že všichni přihlášení žáci dostatečně
nevyužívají naší nabídky a někteří rodiče nedbají
na jejich pravidelnou účast.
Ve 2. pololetí vedle již zmíněných aktivit proběhnou
Projektové dny ve třídách 1. a 2. stupně ve spolupráci
s externími pracovníky.

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Podzimníček
Na sklonku kalendářního roku 2019 se uskutečnilo
ve školní družině zábavné odpoledne s rodiči
pod názvem „Podzimníček“. Toto odpoledne proběhlo
formou vědomostních a sportovních soutěží týmů
„Medvědů“ a „Lišek“. Porota složená z rodičů
sledovala a hodnotila souboje v různých legračních
disciplínách, ke kterým patřily: výkřik hejkala, štafeta
v oblékání větrovky, běh s vodou, Podzimníčkův
úsměv, štafeta s ořechy a podobně. Obě družstva
získala překvapivě stejný počet bodů. Zvítězily týmy
silných „Medvědů“ i chytrých „Lišek“. Proto čekal
na všechny soutěžící „gejzír“ sladkostí.

Za zvířátky do lesa
Ve školní družině proběhl také projekt „Za zvířátky
do lesa“. Žáci se seznamovali se životem lesní zvěře.
Hráli různé hry na téma „zvířátka“. Vytvářeli vánoční
pečivo ze starého chleba. Obě oddělení vyzdobili
kresbami i výrobky zvířat. Nejdůležitější však bylo,
že sbírali staré pečivo pro lesní zvěř. Nejvíce ho za měsíc nashromáždily žákyně:
Štepánka Růžičková,
Izabela
Matoušková,
Michala
Parihuzičová
a Markéta Trefilová.
Na závěr projektu se všichni vydali směrem k dolní
Rotavě a pozorovali s napětím život v lese. Vybrali
Mgr. Dana Fialová, manažer projektu vhodné místo, kde nasbírané pečivo pro zvířátka
zanechali.

OLYMPIJSKÝ DEN

Vánoční jarmark ve městě
V neděli 1. prosince 2019 se rozzářil vánoční strom
před městským úřadem našeho města. Tyto krásné
okamžiky doplnil i malý vánoční jarmark. Sourozenci
Matouškovi s paní vychovatelkou J. Džuberovou,
L. Szmigielskou a panem asistentem L. Koutným
prodávali vánoční výrobky žáků školy a dětí školní
družiny. Výtěžek z této akce 1 160 Kč nás všechny mile
překvapil. Věnujeme ho na nákup výtvarného materiálu
pro ZŠ i ŠD.
Děkujeme všem těm, kteří si naše výrobky zakoupili.
Určitě jim přinesou radost!
Mgr. Bc. Jaroslava Marečková
Lenka Szmigielská,
vychovatelka ŠD

V rámci celorepublikového projektu Česko sportuje se
ve středu 20. 11. 2019 na naší základní škole uskutečnil
Olympijský den. Žáci 1. až 5. ročníku poměřovali síly v
6 sportovních disciplínách. Sportovní disciplíny jsou
zaměřené na rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Na
základě sportovních výkonů bude vytvořena pohybová
analýza, jejíž výsledky se objeví na Olympijských diplomech, které žáci obdrží na konci školního roku.

VZPÍRÁNÍ
Stříbro z finále ligy starších žáků

V sobotu 30. listopadu uspořádal SKVOZ Horní Suchá z pozice nejlepšího družstva základní části ligy starších žáků ve vzpírání družstev ve své nově zrekonstruované sportovní hale republikové finále této soutěže,
do něhož se svými výkony kvalifikovalo šest nejlepších družstev. Mezi nimi byli i žáci rotavského ROTASU jako jediné družstvo z Čech. Jejich tým ve složení Denis JANKOVIC, Jan BUBLA, Lukáš KÖHLER
a Miroslav HORVÁTH vybojoval stříbrné medaile. Nejlepší žák našeho družstva Denis JANKOVIC svými
výkony překonal hned 10 národních rekordů v kategoriích M15 a M17.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

SKVOZ Horní Suchá
TJ ROTAS Rotava
TJ Holešov
TJ TŽ Třinec
TJ Sokol Moravská
5. místo Ostrava
TJ Sokol Jižní Svahy
6. místo Zlín

796,5
681,5
605,2
593,1

JANKOVIC Denis
BUBLA Jan

519,4
317,5

dvojboj
kg
197
185

trh
kg
87
80

nadhoz
kg
110
105

body
Sinclaire
240,5
229,9

KÖHLER Lukáš

135

59

76

211

HORVÁTH Miroslav

100

43

57

158,8

Bronz z finále ligy mladších žáků
Poslední soutěží MČR družstev ve vzpírání byla soutěž těch nejmladších vzpěračů, která se uskutečnila
v sobotu 7. 12. 2019 ve Zlíně. Tam si účast zajistilo 8 nejlepších družstev po základní části soutěže. Do finálového klání nakonec zasáhlo jen 7 družstev, chomutovští závodníci se pro nemoc omluvili. Celkové
3. místo a bronzové medaile si ze soutěže odvezlo družstvo mladší žáků rotavského ROTASU.
1. mís- TJ Sokol JS
to
Zlín
1033,2
2. mísSKVOZ
961,1
to
Horní Suchá
3. mís- TJ ROTAS
to
Rotava
947,2
SKV Bona4. místrans Boto
humín
895,2
5. mís- SKV Baník
to
Havířov
851,6
6. mísTJ SOUZ
to
Boskovice
808,1
7. mísVzpírání
to
Haná
649,4

trojskok
dm

dm

kg

kg

kg

body

Lukáš HORVÁTH

65

94

47

60

107

266

174,3

337,3

Michal BLEDÝ

69

94

53

65

118

281

158

322,9

Ladislav SLÁDEK

64

82

26

37

63

209

136

287,1

Bruno SCHREINER

58

61

32

40

72

191

133,2

256

hod trh

nadhoz

dvojboj

čtyřboj

čtyřboj
body
Sc.

dvojboj
body
Sc.

jméno

VZPÍRÁNÍ
13. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS strojírny spol. s r. o. mládeže ve vzpírání
V pátek 13. 12. a v sobotu 14. 12.
2019 hostila rotavská sportovní hala
účastníky 13. ročníku mezinárodní
Velké ceny ROTAS strojírny spol.
s r.o. mládeže ve vzpírání čítající
celkem 68 mladých vzpěraček
a vzpěračů z České republiky,
Slovenska, Polska a Německa. Pohár
pro celkově nejlepší juniorku získala
Karolína VAŠKŮ z Bohemians
Praha, pohár pro nejlepšího žáka
si do Polska odvezl Hubert PIETRZAK z TS NIDA Nidzica a pohár
pro nejlepšího juniora získal Petr
STRÁNSKÝ z PSK Olymp Praha.
Pohár starosty města Rotavy
pro nejlepší závodnici získala
Karolína VAŠKŮ.
Chtěli bychom tímto velmi poděko-

vat našim oporám, zejména jednateli
rotavských strojíren Ing. Jiřímu
HRŮZOVI,
městu
ROTAVA
starostovi Michalu ČERVENKOVI,
radnímu Christosi DULUDISOVI
a KARLOVARSKÉMU KRAJI.
Dále děkujeme pekárně U Václava
Kraslice. Děkujeme Ĺubě SEDLÁČKOVÉ, Vladislavě BUBLOVÉ, Evě
a Karlu ŠTOURAČOVÝM, Anně
KINDLOVÉ, Ivaně a Michaele
ŠEDLBAUEROVÝM,
Věře
FERENCOVÉ, Františce a Lotce
KARPÍŠKOVÝM, rodině KOTASOVÝCH, Heidi FRAŇKOVÉ,
rodině HORVÁTHOVÝCH, Lucii
WNEKOVÉ, Veronice KOVACSOVÉ a paní KÖHLEROVÉ za velmi
chutné sladkosti, které napekli pro
občerstvení. Děkujeme také restau-

raci KINO Radku NÁMĚSTKOVI,
Evě
NÁMĚSTKOVÉ,
Olze
ŠEDLBAUEROVÉ,
Miroslavu
ODVÁRKOVI, Ivetě a Christosi
DULUDISOVÝM, Josefu ŠEBOVI,
Blance LEGEZOVÉ, Antonínu
FEDORKOVI, Mileně ZASPALOVÉ,
rozhodčím
Miloslavu
POLANSKÉMU, Ing. Jaromíru
JÍLKOVI, Augustinu a Květě
KOCÚROVÝM, Zdeňku KADLECOVI, 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.

Umístění a výsledky domácích sportovců:
kategorie
juniorky
20

mladší
žáci

starší žáci

junioři 17
junioři 20
junioři 23

družstva

umístění
1. místo
3. místo
1. místo
5. místo
6. místo
11. místo
13. místo
15. místo
17. místo
18. místo
10. místo
12. místo
13. místo
16. místo
4. místo
5. místo
8. místo
9. místo
4. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
8. místo

jméno
oddíl
ZRONKOVÁ Daniela
ROTAS Rotava
ZRONKOVÁ Karolína
ROTAS Rotava
HORVÁTH Lukáš
ROTAS Rotava
SCHREINER Bruno
ROTAS Rotava
FILO David
ROTAS Rotava
OLAH Richard
ROTAS Rotava
KOVACS Viktor
ROTAS Rotava
SIVÁK Martin
ROTAS Rotava
KOUSALÍK Matyáš
ROTAS Rotava
JENSEN Tomáš
ROTAS Rotava
HORVÁTH Miroslav
ROTAS Rotava
BLEDÝ Michal
ROTAS Rotava
SLÁDEK Ladislav
ROTAS Rotava
SIVÁK Adrian
ROTAS Rotava
JANKOVIC Denis
ROTAS Rotava
BUBLA Jan
ROTAS Rotava
SEDLÁČEK Ondřej
ROTAS Rotava
KÖHLER Lukáš
ROTAS Rotava
KARPÍŠEK Jakub
ROTAS Rotava
PIŠTA Patrik
ROTAS Rotava
DANIŠ Zdeněk
ROTAS Rotava
TS NIDA Nidzica
ROTAS Rotava
Považan Nové Město nad Váhem
VTŽ Chomutov
SKV Sokolov
SKV Bonatrans Bohumín
FAC Sangerhausen

trh
55
32
48
33
25
21
12
18
8
15
45
57
28
33
92
81
73
62
90
80
72

nadhoz dvojboj
70
125
37
69
62
110
43
76
32
57
24
45
17
29
25
43
17
25
20
35
60
105
66
123
40
68
45
78
112
204
110
191
85
158
73
135
110
200
93
173
164
92
1 366,3
1 199,9
1 061,0
1 035,0
901,8
691,7
580,8

body
150,0
84,4
178,3
138,1
131,6
102,7
95,9
86,6
70,6
64,7
167,9
162,9
147,2
125,1
249,2
238,1
223,3
214,4
244,7
234,4
233,6

Jubilejní Mikulášská jízda
V závěru roku jsme si připomněli čtvrtstoletí od chvíle,
kdy se na Kraslické dráze uskutečnila první Mikulášská
jízda. Je symbolické, že premiérový „Mikuláš“ byl spjat
s naším městem.
První mikulášský vlak, ve služebních pomůckách
Českých drah označený jako Mn 87304 zpožděný,
vyjel ze stanice Sokolov 4. prosince 1994 v 15.08 h.
Tvořil jej historický motorový vůz M 131.1 zvaný
„hurvínek“ s přívěsným vozem stejného typu. Jeho
cílem bylo nádraží v Rotavě, kam souprava dorazila
v 15.45 h. Zde na necelou padesátku účastníků čekal asi
kilometrový pochod údolím Mezního potoka, na jehož
konci bylo stanoviště s čerticí a dvěma malými čertíky.
Tyto postavy ztvárňovala olovská výpravčí Olga Marečková se syny Tomášem a Kájou (s paní Marečkovou
jsme se ostatně mohli setkat i při letošní jízdě, kdy
sloužila jako vlaková dispečerka; jako pořadatel se akce
zúčastnil nyní již dospělý syn Tomáš).
Vlastní mikulášská nadílka se pak uskutečnila po návratu do vlaku.
Stejná souprava zavítala do Rotavy i při 2. a 3. ročníku
Mikulášské jízdy. Díky pochopení ředitele společnosti
Rotas strojírny Ing. Jiřího Hrůzy tehdy vlak zajel
až na železniční vlečku této firmy; pěší trasa byla
směrována k Jezírku.
Jubilejní 25. Mikulášská jízda byla připravena
na poslední listopadový den. Jejím hlavním pořadatelem
byl Železniční spolek Klub M 131.1, který spolupracoval s provozovatelem dráhy na trati Sokolov – Kraslice,
městy a obcemi v regionu a s řadou dalších organizací
a institucí. Mezi spolupořadateli bylo i šest hasičských
jednotek, mezi nimi i naše rotavská. Stejně jako
v předchozích letech zajišťovali zdejší dobrovolní hasiči
(spolu s kolegy z Oloví) doplňování vody do tendru
parní lokomotivy. Vlak tažený tzv. „šlechtičnou“
475.111 z roku 1947 k nám zavítal hned několikrát.
To proto, že jsme, kromě obvyklého poledního vlaku,
zavedli i podvečerní pár parních vlaků, který zpět domů
dopravil účastníky z Kraslic, Rotavy a Oloví. Kromě
hasičů v čele s velitelem Martinem Elízem přísluší naše
poděkování také Blance Legezové, která v KICu
zajišťovala prodej jízdenek, a také vedení města
za poskytnutý finanční příspěvek.
K dobré náladě malých i velkých účastníků (a byly jich
opět více než tři tisícovky) přispělo nejen příznivé
počasí, ale zejména dobrá práce desítek dobrovolných
pořadatelů. Ti sloužili nejen ve vlacích, ale zejména
v hlavním středisku akce, na Hřebenech s hradem
Hartenberg, kde probíhal bohatý celodenní program.
Děti tak mohly navštívit dvojici pekel, zhlédnout hudební a divadelní vystoupení na dvou jevištích, potěšit
se i dalšími atrakcemi. Nechyběla ani tradiční
mikulášská nadílka.
Dva dny před vlastní Mikulášskou jízdou se
na Hřebenech uskutečnil křest publikace „Čtvrtstoletí
s Mikulášem aneb 25 let Mikulášských jízd na Kraslické dráze“ autora Roberta Koutného, kterou vydalo
Vlastivědné
nakladatelství
Jos.
R.
Vilímka
a R. Kotilínka v Kraslicích. Křest tohoto dílka provedl

jeden ze „zaštiťovatelů“ letošní Mikulášské jízdy –
starosta Oloví pan Jiří Mikuláš. Druhým funkcionářem,
který poskytl záštitu nad 25. Mikulášskou jízdou, byla
hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková
Vildumetzová. Jak se pan starosta ve svém vystoupení
přiznal, i on se před 25 lety zúčastnil první Mikulášské
jízdy. Tenkrát jako člen oddílu mladých zdravotníků
Českého červeného kříže.
Nakonec ještě malé vysvětlení. Pokud se nemůžete
dopočítat toho, že v prakticky jednom termínu jsme
oslavili čtvrtstoletí Mikulášských jízd a současně
se konal 25. ročník této akce, stalo se tak v důvodu,
že v roce 2000 mikulášský vlak nevyjel.
Robert Koutný

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
359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní

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
Sociální pracovníci:

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Bc. Lenka Studená, DiS. 778 421 710
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

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROTAVA
Adresa: Sídliště 721, 357 01 Rotava
Kontakty
Tel.: +420 359 574 130
ID datové schránky w4tb7kv
rotava@rotava.cz, mu@rotava.cz
www. rotava.cz
facebook: Město Rotava

úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11.30

12:00 - 17.00

středa

8:00 - 11.30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

úřední hodiny městského úřadu
pondělí
8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

úterý

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 16:45

čtvrtek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

čtvrtek

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

pátek

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45
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