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Vážení spoluobčané,

během měsíce září se v našem městě
dokončily některé investiční akce.
Současně probíhalo několik akcí.
Nejvíce nám do života zasáhla rekonstrukce parkoviště za kavárnou.
Nejenom, že jsme zrekonstruovali
povrch parkoviště, ale provedla se i
oprava kanalizace a zhutnění podkladových vrstev. Akce byla dokončena a zrekonstruované parkoviště
nám začalo sloužit. Tím se nám trochu zlepšila situace s parkováním ve
městě. Současně s rekonstrukcí parkoviště se provedla oprava části silnice a chodníků v ulice Kpt. Jaroše
od křižovatky s ulicí Sídliště ke křižovatce s ulicí Čsl. armády. Samozřejmě jsou připravené i další akce
na rekonstrukci parkovacích míst,
například u zdravotního střediska.
Opravovali jsme i další chodníky
v našem městě. V ulici Sídliště se
opravil chodník od vjezdu k policii
ke křižovatce s ulicí Čsl. armády.
Další chodník, který prošel celkovou rekonstrukcí včetně odvodnění
a zpevnění podkladu, byl chodník u
bloku č. 24. Nastávající zima prověří jejich opravu a sami uvidíme, jak
se rekonstrukce povedla a zda už
zde nebudou stát kaluže vody, které
by mohly v zimním období vytvářet
nebezpečné kluzké plochy.
Mnozí z Vás zaregistrovali opravy
asfaltových povrchů silnic a chodníků. Opravily se nejnutnější výtluky
a praskliny v asfaltových površích

v ulici Sídliště, Žižkova, Čsl. armády, příjezdové cesty za poštou a
také některé chodníky s asfaltovým
povrchem. Použita byla metoda,
kdy se opravovaná část asfaltu nahřeje, doplní o nový materiál a následně zhutní. Nově opravená část
se tím spojí s původním asfaltovým
povrchem. Nevytvoří se spáry, kterými by mohla do opravované části
zatékat voda, a tím se prodlouží životnost opravovaného asfaltového
povrchu.
Pustili jsme se do opravy schodiště
u pošty. Bylo již ve stavu, že by
mohlo být až nebezpečné. Dokončení opravy prodloužily problémy
s dodáním zábradlí. Dodavatel objednal jeho povrchovou úpravu ve
firmě, na jejíž výrobní halu spadl
vrtulník, a tím se o několik dní
zpozdilo dodání tohoto zábradlí. Za
způsobené komplikace se všem ještě jednou omlouváme.
Dokončila se oprava spojovací
chodby a skladu mateřské školy.
Provedla se kompletní rekonstrukce
chodby, vyměnila se všechna okna,
zrekonstruovala se elektroinstalace,
udělaly se nové podhledy, vyměnily
dveře a osadilo nové oplechování
střechy. Vyměnilo se i staré oplocení.
Opravilo se i oplocení u tenisových
kurtů. Při jeho rekonstrukci se také
srovnávala plocha a předělával
chodník. Tak dostaly tenisové kurty
trochu lepší vzhled a odpovídající
prostory pro diváky.
Letos byly naplánovány i rekonstrukce městských rybníků. Postupně došlo k jejich vypuštění a opravě
požeráků na hrázi. S tím se provedly úpravy hráze a břehů. U rybníku
„Kačák“ se dodatečně schválilo jeho odbahnění. Odbahnění se bude
provádět nejpozději na začátku
března. U rybníku „Dolní Švajgrák“
bylo po vypuštění zjištěno, že požerák není vybudován až ke dnu, a
proto bylo rozhodnuto o zastavení
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opravy a připravení projektu pro
vybudování nového požeráku.
Dokončila se výměna vodovodního
potrubí na Smolnou. Tím se pro
obyvatele Smolné zlepší kvalita
dodávané vody a sníží se náklady
na odkalování této části vodovodního řadu. Stále ještě probíhají další
akce jako například oprava vodovodu do dolní Rotavy, oprava havarijního stavu kamerového systému,
zpracování projektu na parkovou
úpravu domu pro příjmově vymezené občany, příprava kanalizace na
Sklenský vrch a další.
Během několika dnů půjdeme
k volebním urnám. Sami jste si už
upřesnili svůj výběr strany, hnutí
nebo osobností, které Vás oslovily a
chcete jim dát svůj hlas. Na poslední
chvíli se většina stran bude snažit
přesvědčit voliče, aby se přiklonili
na jejich stranu. Při přesvědčování
voličů se používají dvě strategie,
pozitivní a negativní. Při pozitivní
kandidáti představují, co chtějí pro
město udělat, jak ho zlepšit a kam
nasměrovat jeho další rozvoj, volič
má pak na konci volebního období
možnost zhodnotit, jak se podařilo
jejich představy naplnit. Při negativní ukazují, co se dělá špatně a kde v
rozhodnutích byly udělány chyby,
proti čemu je třeba bojovat a jakých
nešvarů se zbavit. V tomto případě
však volič nemá možnost na konci
volebního období porovnat, čeho
vlastně bylo dosaženo. Používají
se metody využívající polopravdy a
domněnky k rozviřování emocí tak,
aby se získalo co nejvíce hlasů.
Možná ještě přijde chvíle, kdy se
objeví „zaručené“ zprávy o některých kandidátech, které mají voliče
přesvědčit, jak podvádí, lžou a třeba
i kradou. Používejte proto zdravý
rozum při rozhodování o tom, komu
dáte svůj hlas. A hlavně přijďte
k volbám.
Ing. Mgr. Miroslav Šůs,
starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

financí na poštovní služby v souvislosti
s povinností pravidelného zasílání výtisků Rotavské zpravodaje dle seznamu v přiložené příloze.
− konání organizované sportovní akce Rotavské
pahorky dne 22. 9. 2018 za podmínek uvedených
v předložené žádosti ROTAVA AKTIVNĚ, z. s.,
ze dne 27. 6. 2018.
− výběr dodavatele „Rekonstrukce chodníků ve
městě“, a to firmu Karel Štork., Sídliště 639, 357
01 Rotava, IČO 03372219, a termín podpisu
smlouvy 26. 07. 2018.
− informaci ve věci prodloužení termínu odevzdání
projektové dokumentace a prominutí smluvní
pokuty u veřejné zakázky „Komunikace pro 5
RD, lokalita u školy, Rotava – PDPS“
z objektivních důvodů a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
− předloženou žádost a pověřuje starostu vyvoláním jednání ve věci návrhu další spolupráce se
spol. Ascala, s. r. o., na příští RM.

10. schůze RM Rotava ze dne 25. 7. 2018
RM projednala a schvaluje:
− kontrolu usnesení RM tak, jak byla předložena, se
změnou termínů k jednotlivým úkolům.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 650,
od 1. 10. 2018.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 653,
od 1. 10. 2018.
− výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 641, za
byt na adrese Rotava, Sídliště 627 od 1. 10. 2018.
− výměnu vany za sprchový kout na náklady vlastníka bytové jednotky na adrese Rotava, Sídliště
650.
− na základě pravomoci vyplývající z ustanovení
§ 102 zákona č.128/2000Sb., o obcích, v platném
znění, příspěvek na činnost konání 2. ročníku
sportovní akce Rotavské pahorky pro příjemce
ROTAVA AKTIVNĚ z. s. ve výši 7 000 Kč
a souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu města Rotava mezi městem Rotava a příjemcem ROTAVA AKTIVNĚ z. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
evidovanou pod č. IV-12-0011941/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČO 24729035, dle vypracovaného geometrického plánu č. 1080-1277/2018 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
− smlouvu
o
nájmu
evidovanou
pod
č. 229/717/2018 se společností Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, IČO 42196451 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− zpracovatele
projektové
dokumentace
„Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Růžové
údolí – PD“, na základě předložených nabídek,
a to firmu Electrosun, s. r. o., Americká 960/1,
350 02 Cheb, IČO 25688553 a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
− uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
č. 114N10/67 k pozemku č. 706/9 v k. ú. Rotava
z důvodu nápravy chyby v údajích katastru nemovitostí a pověřuje starostu uzavřením dodatku.

RM projednala a souhlasí:
− s využitím dotčených pozemků pro konání běžeckého závodu Rotavské pahorky v trase závodu, jež jsou ve vlastnictví města Rotava.
− s darováním knihy „Kdo tu všechno byl“ za účelem prezentace města takto:
• 20 ks spisovatelce Renátě Malé
• 30 ks Post Bellum – paměti národa, o. p. s., Štěpánkova 704/61, 110 0 Praha 1.
RM projednala a nesouhlasí:
− s bezplatným pronájmem rekreační chaty Sluníčko pro účel konání organizované sportovní akce
Rotavské pahorky pořádané dne 22. 9. 2018
sdružením ROTAVA AKTIVNĚ z. s., za dny dle
žádosti: od 21. 9. 2018 do 23. 9. 2018.
RM doporučuje:
− Zastupitelstvu města Rotava schválit zhotovitele
k realizaci veřejné zakázky „Rotava – Rekonstrukce KK CAS“, který vzešel ze zadávacího
řízení, a to společností KOBIT, spol. s r. o., se
sídlem Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 165 00,
IČO 44792247, provoz Jičín, Konecchlumského
1100, PSČ 506 01.
− Zastupitelstvu města Rotava schválit poskytnutí
příspěvku TJ ROTAS Rotava, z. s., Rotava, Sídliště 648, PSČ 357 01, IČO 14705516, ve výši
30 000 Kč, jako poskytnutí dalšího dodatečného
příspěvku na akci 12. ročník mezinárodní Velké
ceny ROTAS STROJÍRNY, spol. s r. o., ve vzpírání mládeže a 20 000 Kč, jako poskytnutí dalšího dodatečného příspěvku na akci Velká cena
memoriál Otty Bartovského k 60. výročí založení
oddílu vzpírání v Rotavě.

RM bere na vědomí:
− informace o aktualizaci údajů o Rotavském zpravodaji u MK ČR, o změnách povinných údajů
v tiráži každého čísla, o povinnosti pravidelného
zasílání výtisků Rotavského zpravodaje dle seznamu v přiložené příloze a informace o navýšení
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11. schůze RM Rotava ze dne 15. 8. 2018

mutov, IČO 44567022, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
− uzavření dodatku č. 2 k již uzavřené smlouvě o
dílo u investiční akce „Kanalizace a rekonstrukce
vodovodu – Sklenský vrch“, se zhotovitelem
projektové dokumentace, firmou Štefan Bolvári.,
Podlesí 401, 357 03 Svatava, IČO 18690068,
a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2.
− odbahnění rybníku Kačák od firmy VIDEST, s.
r. o., Mostecká č. p. 377, 360 01 Otovice, IČO
44567022, dle předložené cenové nabídky za
podmínky nepoškození hráze a pověřuje starostu
podpisem objednávky.

RM projednala a schvaluje:
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641,
od 1. 11. 2018. Byt bude předán po provedení
povinných revizí, nutných oprav a splacení dluhu
před předáním bytu.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647,
od 1. 11. 2018.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 654,
od 1. 11. 2018.
− přidělení nebytového prostoru na adrese Rotava,
Sídliště 651, od 1. 10. 2018.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 656,
od 1. 11. 2018. Byt bude předán po provedení
povinných revizí, nutných oprav a uhrazení dluhu
před předáním bytu.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 610,
od 1. 11. 2018. Byt bude předán po provedení
povinných revizí, nutných oprav a uhrazení dluhu
před předáním bytu.
− návrh na zakoupení 3 ks nových čerpadel pro
ČOV Rotava od dodavatele PEROMA – Elektro
motor servis, s. r. o., a pověřuje starostu podpisem
objednávky.
− na základě předložené důvodové zprávy zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
havárie kamerového systému města Rotavy“, a to
firmu S T A R – nova, spol. s r. o., Chodovská
236, 365 25 Nová Role, IČO 18227007, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− na základě předložené zprávy zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu „VO – zpracování podkladů pro podání dotace do programu EFEKT“,
a to firmu METROLUX, s. r. o., se sídlem U Vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO
07214634, a pověřuje starostu předložit smlouvu
ke schválení RM.
− na základě předložené žádosti ZŠ Rotava a pravomoci vyplývající z ustanovení §102 zákona
č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, projednala a schvaluje převedení finančních prostředků
ve výši 46 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Rotava, příspěvkové organizace,
na nákup čistícího stroje Duplex 420 STEAN.
− výběr zhotovitele u veřejné zakázky „Prodloužení
kanalizace a vybudování šachet pro 3 RD ve městě Rotava“, který vzešel z poptávkového řízení,
a to firmou PVKP stavební s. r. o., Luhovská
1738/4, 182 00 Praha, IČO 27203964, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy a přípravou rozpočtové změny do 15. 9. 2018.
− dodávku a instalaci suchovodu v rámci realizace
výměny vodovodního řadu do Smolné, a to od
firmy VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ,
spol. s r. o., Černovická č. p. 4264, 430 03 Cho-

RM bere na vědomí:
− informaci o vyhotovení objednávky na dodávku
a instalaci 7 ks protipožárních výlezů na půdu
u bloku č. 17, a to od stavební firmy SOVA stavební, s. r. o., U Chaloupek č. p. 14, 182 00 Praha 8, IČO 29162360.
− realizaci nového okapového chodníčku a zakrytí
stávajícího kolektoru v areálu MŠ Rotava, a to
od firmy JML stavební s. r. o., Bendlova 572,
356 01 Sokolov, IČO 26412314, dle předložené
cenové nabídky a pověřuje starostu předložením
návrhu smlouvy.
RM projednala a neschvaluje:
− výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 642, za
byt na adrese Rotava, Sídliště 630.
− proplacení dezinsekce bytu v Rotavě ve výši
7 900 Kč.
RM projednala a pověřuje:
− stavební komisi zhodnocením žádosti o rekonstrukci koupelny bytu na adrese Rotava, Sídliště
609, do 15. 9. 2018.
12. schůze RM Rotava ze dne 29. 8. 2018
RM projednala a schvaluje:
− změnu termínu realizace u veřejné zakázky
„Výměna vodovodních řadů ve městě Rotava“,
a to na základě předložené zprávy od zhotovitele
PVKP stavební, s. r. o., a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.
4. 2018.
− opravy výtluků a jiných poruch asfaltových komunikací do maximální plochy 200 m2 ve městě
od firmy Opravy a údržby komunikací, s. r. o.,
Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha, IČO
24687421, dle předložené cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem objednávky.
− Zpracovatele
projektové
dokumentace
„Revitalizace parku u kostela v Rotavě“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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RM projednala a zrušuje:
− stávající směrnici č. 6 PO/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace města Rotava, jež byla schválena usnesením
RM č. 238/2015 ze dne 16. 12. 2015, z důvodu její
neplatnosti.

RM odvolává:
− člena škodní likvidační komise na základě pravomoci vyplývající z ustanovení § 102 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.
− člena stavební komise na základě pravomoci vyplývající z ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

RM projednala a pověřuje:
− starostu k ukončení smlouvy se společností JML
stavební, s. r. o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov,
IČO 26412314, na základě předloženého zjištění
o nutnosti přepracování dokumentace „Rybník
Dolní Švajgrák – oprava požeráku“.

RM jmenuje:
− nového člena škodní likvidační komise na základě pravomoci vyplývající z ustanovení § 102
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

RM bere na vědomí:
− závěry obsažené v Inspekční zprávě České školní
inspekce, Karlovarský inspektorát, č. j. ČŠIK550/18-K ze dne 12. 7. 2018 a kontrolní zjištění
obsažená v Protokolu o kontrole České školní inspekce, Karlovarský inspektorát, č. j. ČŠIK551/18-K ze dne 12. 7. 2018, vyplývající
z inspekce provedené u Základní školy Rotava,
příspěvkové organizace.

14. schůze RM Rotava ze dne 5. 9. 2018
RM projednala a schvaluje:
− částečnou revokaci usnesení RM č. 217/11/18
změnou termínu přidělení bytu od 1. 10. 2018.
− výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 651,
za městský byt na adrese Rotava, Sídliště 651,
od 1. 10. 2018.

13. schůze RM Rotava ze dne 3. 9. 2018
RM projednala a schvaluje:
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 638 od
1. 11. 2018.
− uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo u veřejné
zakázky „Oplocení areálu Mateřské školy
v Rotavě“ s firmou JML stavební, s. r. o., a pověřuje starostu jeho podpisem, v případě, že není
nutné rozpočtové opatření.
− výběr zhotovitele u veřejné zakázky „Oprava silnice a rekonstrukce chodníku, ul. Kpt. Jaroše, Rotava“, který předložil cenovou nabídku, a to firmu
STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
5, IČO 60838744, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
− uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo u veřejné
zakázky „Stavební úpravy spojovacích chodeb,
bočního vstupu a skladu objektu MŠ Rotava“
s firmou JML stavební, s. r. o., a pověřuje starostu
jeho podpisem v případě, že není nutné rozpočtové opatření.
− zpracovatele projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení u veřejné zakázky „Odstavná
a parkovací plocha u lékárny v Rotavě – PD“, který vzešel z poptávkového řízení, a to projektovou
a inženýrskou kancelář Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o., Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb, IČO 26392526.
RM projednala a pověřuje:
− starostu podpisem smlouvy o dílo na zpracování
podkladů pro podání dotace do programu EFEKT
na základě předloženého návrhu smlouvy a výběru
zhotovitele – firmu METROLUX, s.r.o., se sídlem
U Vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha
10, IČO 07214634.

15. schůze RM Rotava ze dne 10. 9. 2018
RM projednala a schvaluje:
− částečnou revokaci usnesení RM č. 236/13/18
změnou termínu přidělení bytu od 1. 10. 2018.
− na základě předloženého stanoviska OTVH
a stavební komise výměnu radiátorů a vypouštěcích ventilů na stoupačkách v městském bytě na
adrese Rotava, Sídliště 609.
− na základě přijatého usnesení RM č. 240/13/18
o schválení zpracovatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení u veřejné zakázky „Odstavná a parkovací plocha u lékárny v
Rotavě – PD“, který vzešel z poptávkového řízení, a předloženého návrhu smlouvy, uzavření
smlouvy o dílo s projektovou a inženýrskou kanceláří Dopravní stavby a venkovní architektura,
s. r. o., náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6,
350 02 Cheb, IČO 26392526, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
− na základě předloženého stanoviska stavební
komise v návaznosti na přijaté usnesení RM
č. 216/11/18 rekonstrukci koupelny v městském
bytě na adrese Rotava, Sídliště 609.
RM bere na vědomí:
− na základě předloženého stanoviska OTVH
a stavební komise výběr zhotovitele pro výměnu
radiátorů a vypouštěcích ventilů v městském bytě na adrese Rotava, Sídliště 609, vzešlého z poptávkového řízení, a to firmu HC KREDIT Kraslice, s. r. o., se sídlem Kraslice, 5. května 296/34,
PSČ 358 01, IČO 01782894, a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 20. října 2018 (sobota) od 9:00 – 12:00 hod.
bude v katastru města Rotava proveden sběr nebezpečného odpadu.
Vyzýváme všechny občany, aby shromáždili nebezpečný odpad, který nelze ukládat do popelnic a kontejnerů na směsný odpad, a v uvedený den jej odevzdali do areálu OEM. Občané Města Rotava mají
tuto službu uhrazenou v poplatku za odpad.

Podskalský Zdeněk (18. 2. 1923 – 29. 10. 1993)
český režisér, scénárista
Zelenka Otto (12. 3. 1931 – 22. 10. 2013)
český scénárista, dramatik, spisovatel

Výstavka:
Diderot Denis (5. 10. 1713 – 1. 7. 1784) francouzský spisovatel a filozof
Týden knihoven 1. – 7. října 2018
Téma: regionální historie
V průběhu týdne dni otevřených dveří, amnestie
dlužníků a registrace nových čtenářů platná do konce roku 2018 zdarma.
„Mandaly Ivany Stonjekové“
výstava obrázků, které pohladí po duši
1. 10. 2018 – 15. 10. 2018
„Andělé usínají v New Yorku“
beseda a autorské čtení nového románu regionálního
autora pana Milana Hlouška
prodej knihy a autogramiáda ve středu 3. 10. 2018
od 17.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti
odpoledne plné pohádek a kvízů
čtvrtek 18. 10. 2018 v 15.00 hod.
„USA s Matějem: Cesty divokým západem“
cestopisná přednáška manželů Vejříkových
středa 31. 10. 2018 v 16.30 hod.
Ľudmila Štěpánková,
knihovnice

Nebezpečný odpad tvoří např.: autobaterie, monočlánky, olejové filtry, výbojky, nátěrové hmoty,
odpadní oleje, tuky a jiná maziva, organická rozpouštědla, odmašťovací přípravky, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, odpady rtuti, obalový a textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami.
Nebezpečný odpad odevzdejte v areálu OEM
(plechová hala), Příbramská ulice. Žádáme občany, aby nebezpečný odpad osobně předali posádce sběrného vozu a netvořili z něj skládky!
Děkujeme, že využíváte těchto služeb a chráníte
tím životní prostředí ve městě.
Miroslava Pletichová, referentka OEM

V měsíci říjnu 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM

Šlajsová Wanda
Blazic František
Baier Stanislav
Homolková Jindra
Glosová Jaroslava

KABELOVÁ TELEVIZE
středa 17. října 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
DRAKIÁDA
pole na Sklenském vrchu
termín bude vyhlášen dle počasí

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

Začal nový školní rok a my máme za sebou další
dvě akce nejen pro děti, ze kterých najdete fotografie na dalších stránkách zpravodaje. V létě na
Prázdninovém dni pro všechny děti vyráběly, tancovaly a soutěžily. Společně s rodiči také zhlédli
loutkové představení na motivy pohádky Pinocchio.
Na začátku září proběhl tradiční Výlet do pohádky.
Tentokrát ze startu vyrazilo rekordních 134 dětí s
doprovodem nejen z Rotavy, ale i širokého okolí.
Počasí se vydařilo a děti si užily úkoly i pohádkové
postavy. V cíli na ně samozřejmě čekaly dárkové
balíčky a také divadelní představení. Všem dospělým i dětem, kteří na těchto akcích pomáhali buď
při přípravách, organizaci nebo v maskách, bych
touto cestou chtěla moc poděkovat, díky nim si děti,
rodiče i prarodiče užili dvě krásná odpoledne.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:
Clancy Thomas Leo (12. 4. 1947 – 1. 10. 2013)
americký spisovatel
Nobel Alfred (21. 10. 1833 – 10. 12. 1896)
švédský chemik, továrník a vynálezce
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Jako každý školní rok nás budou navštěvovat různá
divadla, chovatelé se zvířaty, možná přijde i kouzelník a o našich společných zážitcích vám budeme
vyprávět.
Přejeme vám krásný barevný podzim.
Nina Jašová, DiS.,
učitelka mateřské školy

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Začátek školního roku s jeho novotami, radostmi,
ale i úskalími máme již za sebou. Složení tříd
s učitelkami jsme vám už představili, a tak se můžeme v našem novém, pěkném prostředí s dětmi vrhnout s chutí do práce a získávat nové poznatky
a dovednosti.
Předškoláci už začali s vytvářením a se svými podzimními stromy se vám určitě rádi pochlubí. Je to
teprve začátek, avšak během roku budou pracovat
s různými materiály a zkoušet různé výtvarné techniky. Třída Broučci

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
ČESKO SPORTUJE
Sazka olympijský víceboj
Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila
do projektu Česko sportuje. Česko sportuje je projekt na podporu pohybu a zdravého životního stylu,
který vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, České televize a
dalších partnerů. Součástí projektu Česko sportuje
je školní program Sazka olympijský víceboj,
v němž žáci plní sportovní disciplíny Olympijského
diplomu a Odznaku všestrannosti. Cílem programu
je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim
pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.
Olympijský diplom
Do získání Olympijského diplomu se zapojilo 180
žáků školy. Žáci v rámci hodin tělesné výchovy
absolvovali disciplíny testující rychlost, ohebnost,
vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Olympijský diplom získalo 172
žáků a obdrželi je na konci školního roku
2017/2018. Na Olympijském diplomu je vytvořena
analýza pohybových předpokladů daného žáka a
doporučení vhodných sportů.
Odznak všestrannosti
57 žáků druhého stupně se zapojilo do plnění 10
sportovních disciplín Odznaku všestrannosti. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj
žáků. Odznak všestrannosti splnilo 33 žáků, kteří na
konci školního roku získali diplom Odznaku všestrannosti. Pět žáků navíc svými sportovními výkony získalo bronzový Odznak všestrannosti.
Mgr. Bc. Jaroslava Marečková

Ve třídách mladších dětí byl nový školní rok opravdu „nový“. Neobešli jsme se bez slziček, ale to
k tomu patří. Společně jsme to však zvládli a už se
také pouštíme do tvoření a do dětmi oblíbených činností, jako jsou pohybové hry. Třída Housenky

Počasí nám stále přeje a s radostí si užíváme společné vycházky do přírody. Nejen, že stavíme domečky
pro zvířátka, vaříme ze šišek, ale také se nám podařila parádní šnečí mandala. Třída Šnečci

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Na konci měsíce srpna 2018 opět uspořádala
v našem městě ZO ČZS výstavu květin, zeleniny a
ovoce. Naše školní družina s touto organizací spolupracuje přes deset let. Na výstavě jsou vždy prezentována výtvarná díla žáků. Ve školním roce
2017/2018 byla vytvořena převážně technikou suchý pastel a malba vodovými barvami na téma
„Příroda“, "Zahrádky".
Lenka Szmigielská,
vedoucí vychovatelka ŠD
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SPORT

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Od měsíce října nabízíme žákům naší školy následující zájmové kroužky.

VZPÍRÁNÍ

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Podzimní prázdniny budou mít žáci ve dnech 29.
října 2018 (pondělí) a 30. října (úterý) 2018. Školní
družina bude otevřena pro přihlášení děti. Ve školní
jídelně se vařit nebude.
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy
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25. IGST v Ranshofenu
Poslední prázdninový víkend tradičně patřil 25.
ročníku International Günter Stapfer Gedächnisturnier ve vzpírání mládeže v rakouském Ranshofenu,
jehož se už po třinácté v řadě zúčastnilo společné
družstvo tvořené 21 sportovci z Karlovarského kraje, ze vzpěračských oddílů TJ ROTAS Rotava, TJ
Lokomotivy Cheb a TJ Chomutov. Téměř polovina
z nich, si odvezla cenné kovy za medailová umístění.
Daniela ZRONKOVÁ překonala NR v kategorii
W17/75kg výkony v nadhozu 83 kg a ve dvojboji
146 kg. V celkovém hodnocení všech děvčat se
umístila na skvělém 3. místě. Gratulujeme!
Děkujeme řidičům Julku Kotasovi, Aleši Rambouskovi, Miroslavu Vrbkovi, Ralfu Kohoutovi, Olze a
Janu Šedlbauerovým a trenéru Václavu Zronkovi.
Startujícím sportovcům gratulujeme k ziskům cenných kovů, velmi pěkným umístěním a v mnoha
případech i ke zlepšeným osobním výkonům. Všem
zúčastněným náleží veliké poděkování za příkladnou reprezentaci svých oddílů, Karlovarského kraje
a České republiky, stejně tak jako našim sponzorským oporám, především ROTASU strojírny, s. r. o.
Rotava, Karlovarskému kraji, městu Rotava a mnohým jiným, bez kterých bychom se nemohli účastnit
takových skvělých sportovních akcí.
Za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer

III. kolo ligy žáků skupiny A 2018
V sobotu 8. 9. 2018 se v rotavské sportovní hale uskutečnilo závěrečné kolo ligy mladších a starších žáků
skupiny A. V lize mladších žáků zvítězilo družstvo ROTASU „A“ před Chomutovem, družstvem ROTASU
„B“ a „C“. Družstvo ROTASU „D“ již bohužel do posledního kola nenastoupilo.
V lize starších žáků zvítězilo družstvo Baníku Sokolov před ROTASEM Rotava a Teplicemi.
Družstva „A“ i „B“ se svými výkony probojovala do finále ligy mladších žáků, které se uskuteční
v Bohumíně. Stejně tak si domácí družstvo zajistilo účast ve finále ligy starších žáků, jenž bude v Sokolově.
Výkony mladých sportovců ROTASU Rotava v 3. kole:

Konečné pořadí skupiny A ligy mladších žáků:

Konečné pořadí skupiny A ligy starších žáků:

Za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava,
z. s. Ing. Jan Šedlbauer
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STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ PRO BIOLOGICKÝ ODPAD

INZERCE
.

9

PRÁZDNINOVÝ DEN PRO VŠECHNY - 21. července 2018

10

VÝLET DO POHÁDKY - 9. září 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 2018.
Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Ing. Mgr. Miroslav Šůs
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
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

kapacita: 35 klientů
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

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.
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