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Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce května byla zahájena první a druhá etapa obnovy
zeleně podle studie „Revitalizace
veřejné zeleně ve městě“. Mnozí
jste si jistě o projektu obnovy zeleně
přečetli článek od Miroslavy Pletichové, uveřejněný v aktualitách na
našich webových stránkách včetně
fotografií druhů použitých stromů.
Pokud ne, můžete se s textovou částí článku seznámit v tomto čísle Rotavského zpravodaje. Rád bych vyzdvihl několik bodů týkajících se
této akce. Příprava na zpracování
projektu byla zahájena již před více
než dvěma roky. Několikrát se studie projednávala na zastupitelstvu
města. Prováděl se výběr vhodných
stromů a nakonec byly schváleny
následující druhy: střemcha, slivoň,
břestovec západní a javor babyka.
Ukončení první části projektu probíhá právě v těchto dnech. Sami můžete posoudit, jak firma odvedla
svoji práci a jestli se následné terénní úpravy povedly. Na setkání
s občany konaném 30. 5. 2018 paní
Miroslava Pletichová ve spolupráci
s projektantkou Ing. Zuzanou Maceškovou nám všem ukázala, jak
postupuje obnova zeleně a jak dál
budeme pokračovat, abychom měli
naše město trochu krásnější.

Pro zlepšení prostředí v našem
městě je připraven i další projekt.
Je to projekt na vybudování prostor
pro kontejnerová stání pro sběr tříděného a komunálního odpadu.
Zároveň budou pořízeny kontejnery na tříděný odpad. Projekt byl
připravován již více než rok a město na něj dostalo dotaci. Jeho realizace určitě podpoří lepší vzhled
našeho města. Sami všichni víme,
jak vypadá prostor kolem kontejnerů na tříděný a komunální odpad.
Záleží na nás všech, jak dokážeme
udržovat pořádek ve městě. Mnohým z vás není jedno, jaké prostředí nás obklopuje. Jenže někteří lidé
odhodí odpadky, kam se jim zlíbí,
s pocitem, že je pracovníci města
uklidí, protože jsou za to placeni. A
pak chodíme, divíme se, jaký je
všude nepořádek, a stěžujeme si, že
není zase po víkendu uklizeno a co
vlastně pracovníci města dělají.
Můžeme vás však ubezpečit, že i o
víkendu pracovníci města uklízejí.
Bohužel situace s pracovníky pro
úpravu města není jednoduchá. Na
jejich zaměstnávání se podílí úřad
práce a my musíme dodržovat stanovené
podmínky.
Vzhledem
k nízké nezaměstnanosti se snížil i
počet lidí, které nám úřad práce
může doporučit. Zkusme tedy být
sami více ohleduplní a dávejme
odpadky tam, kam patří. A vám,
kteří už to dávno děláte, vám moc
děkujeme za vaši vytrvalost. Pokud
bychom všichni dbali na to, abychom po sobě uklidili a neházeli
odpadky na zem, mohli bychom
naše pracovníky posílat tam, kde je
jich více třeba. Ať už je to úklid po
sekání trávy, údržba městského
majetku, zlepšení prostředí města
nebo jiné potřebné práce. Pověřili
jsme městskou policii, aby strážníci
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a asistenti prevence kriminality se
ještě více zaměřili právě na ty, kteří
nepořádek dělají nejvíce. Všechny
bych rád poprosil, pokud něco takového uvidíte, obraťte se přímo na
městské strážníky nebo volejte na
telefonní číslo městské policie
777 750 480.
Jistě mnoho z vás zaregistrovalo, že
se podařilo posílit stavy strážníků
městské policie. Od 1. 5. 2018 nastoupil jeden pracovník, který
v současné době navštěvuje přípravný kurz a 6. 6. 2018 skládá závěrečné zkoušky potřebné pro vykonávání služby městského strážníka. Po
jejich řádném složení se zapojí do
služby a posílí řady městských
strážníků. V průběhu května pak
bylo vyhlášeno výběrové řízení na
obsazení dalšího místa městského
strážníka. Do výběrového řízení se
přihlásil jeden kandidát, který nejenže splňoval vypsané podmínky výběrového řízení, ale současně má již
hotový kurz a složené povinné
zkoušky opravňující vykonávat
funkci městského strážníka. Řady
městských strážníků rozšířil od 21.
5. 2018. Máme tak k dispozici čtyři
městské strážníky a připravujeme ve
spolupráci s místním oddělením Policie ČR nové rozdělení služeb, vytvoření nových pochůzkových tras,
upravení činnosti preventistů kriminality a celkové rozšíření spolupráce
s místním oddělením Policie ČR a to
tak, abychom co nejvíce pokryli
sledování problematických míst.
Jsme velice rádi za vaše podněty
směřující k posílení bezpečnosti
v našem městě. Vaše podněty a připomínky zapracujeme do nové organizace fungování městské policie.
Ing. Mgr. Miroslav Šůs,
starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

RM projednala a souhlasí:
− ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění, s uzavřením smlouvy o
partnerství u výzvy 30_18_008 Operačního programu potravinové a materiální pomoci
s finančním příspěvkem v rámci projektu
„Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální
nouzi“ mezi příjemcem dotace Karlovarským
krajem se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168, a partnerem v projektu
Základní škola Rotava, příspěvková organizace,
se sídlem Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava, IČ:
70945128.

5. schůze RM Rotava ze dne 18. 4. 2018
RM projednala a schvaluje:
− kontrolu usnesení RM včetně revokace usnesení
RM č. 134/9/17.
− v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní závěrku ZŠ Rotava za období 1. 1. 2017
–31. 12. 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez
připomínek.
− rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve
výši 332 639,90 Kč pro příspěvkovou organizaci
Základní škola Rotava, příspěvková organizace,
takto: zlepšený hospodářský výsledek ve výši
132 639,90 Kč přidělit do rezervního fondu organizace a zlepšený hospodářský výsledek ve výši
200 000 Kč přidělit do fondu odměn organizace.
− v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní závěrku MŠ Rotava za období 1. 1.–
31. 12. 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez
připomínek. Hospodářský výsledek v nulové hodnotě nebyl přerozdělen.
− přidělení bytové jednotky č. 12 velikosti 1+1 kategorie A na adrese Rotava, Sídliště 606, od
1. 6. 2018.
− pronájem části poz. p. č. 1611/71 k. ú. Rotava o
výměře 220 m2 za účelem pozemku v zahrádkářské kolonii za cenu 1,50 Kč/m2/rok a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
− výpověď nájemní smlouvy č. S/6/2014 dle čl. II.
k 31. 7. 2018.
− změnu provozní doby na sběrném místě v Rotavě
s platností od 1. 5. 2018 takto: pondělí a středa od
7.00 do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.00 do
13.00 hod., pátek od 7.00 do 12.00 hod., sobota
od 8.00 do 12.00 hod.
− Řád veřejného pohřebiště Města Rotava.
− provedení vstupní analýzy dle cenové nabídky ze
dne 20. 3. 2018 společností ABRI, s. r. o., se sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, IČ
61679763, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− opravu havarijního stavu docházkového systému
MěÚ Rotava společností ARTEL-SYSTÉM, s. r.
o., se sídlem Smetanova 281, 330 27 Vejprnice,
IČ 06166407, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

RM projednala a bere na vědomí:
− kontrolu usnesení z I. zasedání ZM v roce 2018.
− předložené záležitosti bodů:
9.a) Věcné břemeno ČEZ – Rotava, Růžové údolí,
9.b) Věcné břemeno ČEZ – Rotava, Sklenský
vrch,
9.c) Smlouva s Karlovarským krajem o užívání
pozemku pro provedení a umístění stavby.
(Zároveň bylo uloženo stavební komisi projednání dotčených materiálů pro RM a předložení
jejího stanoviska k projednání na další schůzi
RM dne 30. 5. 2018.)
− předloženou cenovou nabídku na poplachový zabezpečovací a tísňový systém a elektronický zabezpečovací systém. Zároveň doporučuje zadání
výběrového řízení na předmětnou zakázku a tím
zabezpečení dalších cenových nabídek.
− předložený materiál ČEZ Distribuce, a. s., o řešení
mimořádných situací v distribuční soustavě a pověřuje tři zástupce pro právo přednostního volání
při řešení nastalých mimořádných situací se společností ČEZ Distribuce, a. s.: 1) pana Ing. Mgr.
Miroslava Šůse, 2) pana Michala Červenku a 3)
pana Bc. Zdeňka Harapáta.
− aktualizaci krizového plánu a obsazení krizového
štábu.
− zprávu o stavu nákupu pohonných hmot.
RM ukládá:
− OEM zajištění komentáře k výkazu plnění rozpočtu města ke dni 31. 3. 2018.
− ORIM a stavební komisi zjistit stav a rozsah možných úprav nezbytný k nápravě stavu a sjízdnosti
příjezdové cesty v k. ú. Smolná, o niž bylo požádáno, a předložit návrh řešení a analýzu proveditelnosti na následnou schůzi RM v termínu do
30. 5. 2018.
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RM revokuje:
− usnesení č. 58/4/18 z RM konané dne 4. 4. 2018.
− usnesení č. 2/1/18 z RM konané dne 17. 1. 2018.

Sídliště 642, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 24 na adrese Rotava,
Sídliště 642, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení bytu č. 11 na adrese Rotava, Sídliště
714, s termínem uzavření nájemní smlouvy do
15. 5. 2018 včetně.
RM projednala a neschvaluje:
− přidělení 7 sociálních bytů.
RM projednala a bere na vědomí:
− mezitímní účetní závěrku ZŠ Rotava za I. čtvrtletí
2018 bez výhrad.
RM ukládá:
− ORIM stanovit bližší specifikaci typů rozvaděčů,
nutných prací a zadat nové výběrové řízení na
Rekonstrukci rozvaděčů veřejného osvětlení v
Rotavě.
− ORIM předložit RM podrobnější informace,
(smlouvu, podmínky dotace) a způsob provozování štěpkovače v jiných obcích.
RM revokuje:
− usnesení č. 45/3/18 z 3. RM konané dne
21. 3. 2018.
− usnesení č. 46/3/18 z 3. RM konané dne
21. 3. 2018.
RM ruší:
− stávající výběrové řízení na Rekonstrukci rozvaděčů veřejného osvětlení v Rotavě.

RM projednala a odvolává:
− předsedu stavební komise pana Petra Rohana.
RM projednala a jmenuje:
− předsedu stavební komise pana Christose Duludise.

6. schůze RM Rotava ze dne 2. 5. 2018
RM projednala a schvaluje:
− firmu PE-REZA, spol. s r. o., IČ 279 94 741, Citice 189, PSČ 356 01, k provedení „Výsadby dřevin v plochách zeleně Města Rotava – Výsadba
Aleje 1“.
− firmu PE-REZA, spol. s r. o., IČ 279 94 741, Citice 189, PSČ 356 01, k provedení „Výsadby dřevin v plochách zeleně Města Rotava – Výsadba
Aleje 2“.
− přidělení sociálního bytu č. 47 na adrese Rotava,
Sídliště 653, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 10 na adrese Rotava,
Sídliště 641, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 22 na adrese Rotava,
Sídliště 651, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 10 na adrese Rotava,
Sídliště 650, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 7 na adrese Rotava,
Sídliště 641, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 18 na adrese Rotava,
Sídliště 651, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 82 na adrese Rotava,
Sídliště 647, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 47 na adrese Rotava,
Sídliště 644, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
− přidělení sociálního bytu č. 50 na adrese Rotava,
Sídliště 645, s termínem uzavření nájemní
smlouvy do 15. 5. 2018 včetně.
−přidělení sociálního bytu č. 19 na adrese Rotava,

V měsíci červnu 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Lihanová Marie
Fedorková Olga
Pobudová Vlasta
Beran František
Sabolová Elisabeth

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a
hlavně pevné zdraví do dalších let.
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VÝSADBA STROMŮ VE MĚSTĚ
V květnu letošního roku začala na území našeho
města investiční akce Výsadba aleje 1 a 2, která je
první vlaštovkou studie Revitalizace veřejné zeleně
vybraných lokalit v našem městě. Studii zpracovala
autorizovaná architektka Ing. Zuzana Macešková, a
to hlavně na podnět členů komise životního prostředí. Před samotným zpracováním jsme s paní architektkou obcházely pozemky ve vlastnictví města
Rotava. Byly jí sděleny důležité faktory jako např.
využívání trávníku ke zkracování trasy, pozemky
využívané v rámci naučné stezky, hlavní trasa při
vjezdu do města, umístění kontejnerů pro komunální
odpad atd.
Výsadba aleje 1 a 2: výsada stromů probíhá v hlavní
ulici centra města, kterou provádí firma PE-REZA,
spol. s r.o.
Podél komunikace bude vysázeno celkem 34 stromů
(střemchy, slivoně, břestovec západní a javor babyka). Každý strom bude kotven pomocí tříbodového
systému ze tří svislých kůlů. Na závěr akce bude
odpovídajícím způsobem srovnán terén, provedena
příprava půdy a bude nově založen trávník.
Návrh výsadby alejové zeleně vycházel především
ze stávajícího stavu dřevin rostoucích podél komunikace. 10 stromů bylo odstraněno vzhledem
k jejich nevyhovujícímu a špatnému zdravotnímu
stavu (kmeny sice působí zdravým dojmem, ale
v koruně byly kosterní větve napadeny hnilobou a
nápravě by nepomohl ani odborný řez). Pařezy budou vyfrézovány.

K samotné realizaci bych ráda sdělila, že hotové dílo
má být dle smlouvy předáno k 31. 5. 2018 a proběhne dle platných norem (technologií vegetačních
úprav v krajině) a podle standardů péče o přírodu a
krajinu.
Protože počasí v tomto roce opravdu svou rychlostí
překvapilo jak svými letními teplotami, tak nulovými srážkami, bylo velmi důležité stromy co nejdříve
zasázet do země. Terénní úpravy včetně kotvení budou ve lhůtě hotovy.
Také se může zdát, že některé zasázené stromky
jsou suché, ale tak jako u květin, i u dřeviny nastává
stres z přesazení a zaniká teprve v době, kdy se na
staveništi aklimatizuje a vytvoří řádný kořenový
systém. Proto buďme trpěliví, příroda si vezme dílo
do svých rukou. My jsme celé věci pomohli tím, že
byly
pořízeny
kvalitní
kultivary
(stromy
s vhodným obvodem kmene a balem) I. kvalitní třídy s průběžným terminálem, bez poškozených větví
a známek napadení chorobami či škůdci. Proto předpokládáme, že samotný přechod zvládnou hravě.
Samozřejmě součástí projektu je i povýsadbová péče, kdy její součástí je mimo jiné zálivka a hnojení,
výchovný řez koruny, ochrana před chorobami a
škůdci ap.
Bude-li město pokračovat podle studie revitalizace,
určitě Vás občany budu informovat včas, a to hlavně
před samotnou realizací výsadby.
Věřím, že každý si v nové druhově pestrobarevné
výsadbě najde svého favorita.
Přeji Vám krásné léto.
Miroslava Pletichová, referentka OEM

Město Rotava zakoupilo další tři kontejnery určené pro shromažďování a svoz bioodpadu, které jsou občanům k dispozici od měsíce května tohoto roku. Byla provedena úprava v harmonogramu stanovišť, který
obsahuje změnu v podobě kratších intervalů svozu. Níže uvádíme známou tabulku s harmonogramem stanovišť platných od měsíce červen – červenec 2018.
Miroslava Pletichová, referentka OEM
Stanoviště kontejnerů pro biologický odpad ČERVEN - SRPEN 2018

*ze stanoviště ulice U Kina bude každý druhý víkend (od pátka do neděle) v měsíci kontejner přemístěn na jiné stanoviště.
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BEZPEČNOSTNÍ ŘEZY STROMŮ

OZNÁMENÍ MAJITELŮM PSŮ

Město Rotava má z roku 2016 zpracovanou Studii –
revize stromů.
Tato studie vznikla na základě terénního šetření
v lokalitách s nejvyšším pohybem osob. Prioritou
pro město byla důležitost udržovat dřeviny především v „bezpečném stavu“.
Jen pro připomenutí – v roce 2017 proběhly zásahy
ke zlepšení provozní bezpečnosti v lokalitách: areál
MŠ, dětské hřiště u MŠ, areál ZŠ, lipová alej před
blokem 6, před bývalou Květinkou a na hřbitově.
I v tomto roce proběhnou v měsíci červnu a červenci zásahy především pro zlepšení provozní bezpečnosti stromů, abychom předešli pádu odumřelých
větví, případně rozlomení koruny a následně ohrožení zdraví lidí, či vzniku škody na majetku
v lokalitách:
−areál zdraví (15 ks výchovný a bezpečnostní řez);
−dům pro příjmově vymezené osoby (dům s pečovatelskou službou – 5 ks zdravotní řez);
−Sídliště (19 ks zdravotní řez, úprava průjezdného
a průchozího profilu koruny, 2 ks vrtaná vazba);
−Nová Plzeň (30 ks zdravotní řez, u dřevin
v blízkosti nadzemního vysokého elektrického
vedení bude provedena redukce).
Práce budou opět provedeny stromolezeckou technologií firmou BAOBAB – péče o zeleň, s. r. o.,
a některé úseky budou z bezpečnostních důvodů
zabezpečeny se zákazem vstupu.
Protože budeme zjišťovat další lokality, kde bude
nutné odborné provedení bezpečnostního řezu,
chtěli bychom vás požádat o spolupráci. Víte-li o
stromu, který by podle vás zasloužil ošetření a je na
pozemku ve vlastnictví města Rotava, budeme rádi,
když nám toto sdělíte. Přece jen kompletní rozloha
katastru je rozsáhlá a stromů máme stovky.

Město Rotava ve spolupráci s veterinárním lékařem
MVDr. Janem Kubátem provede hromadné očkování psů proti vzteklině v měsíci září letošního roku.
Přesný den bude předem zveřejněn.
Miroslava Pletichová,
referentka OEM

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
DEN DĚTÍ
neděle 3. června od 14.00 hod.,
fotbalové hřiště.
KABELOVÁ TELEVIZE
středa 20. června 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
TVOŘÍLEK
každé pondělí 15.30 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
Bc. Lucie Dupalová,
KIC

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:
Vladimír Jiránek (6. 6. 1938 – 6. 11. 2012)
český karikaturista a režisér animovaných filmů
Alexandra Berková (2. 7. 1949 – 16. 6. 2008)
česká prozaička
George Orwell (25. 6. 190 – 21. 1. 1950)
anglický prozaik a esejista
Iva Procházková (13. 6. 1953)
česká spisovatelka a autorka próz pro děti

Miroslava Pletichová,
referentka OEM

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROTAVA

Výstavka:

Město Rotava tímto zve dotčené vlastníky a veřejnost ve čtvrtek 21. června 2018 od 15.30 hod. do
sálu Slovanského domu k veřejnému projednání
upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Rotava. Návrh Územního plánu Rotava je vystaven v tištěné verzi k veřejnému nahlédnutí od
17. 5. 2018 až do 28. 6. 2018 u pořizovatele Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování
a u města, pro které je pořizován - Městský úřad
Rotava, odbor rozvoje a investic města a dále pak v
elektronické podobě na webových stránkách města
Rotava a města Kraslice.
Pavel Troják,
referent ORIM

Erich Maria Remarque (22. 6. 1898 – 25. 9.
1970) německý spisovatel a dramatik
Marie Kubátová (8. 8. 1922 – 6. 6. 2013)
česká spisovatelka a dramatička
„Sicílie 2017“ promítání cestopisného filmu paní
Heleny Holubové
středa 6. června 2018 v 18.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti
čtvrtek 14. června ve 14.30 hod.
Ľudmila Štěpánková,
knihovnice
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Pan Jaša jim srozumitelnou formou vysvětlil pravidla této hry a ve dvojicích si ji všichni zahráli. Hrálo se s velkým zápalem na tři vítězné body a bylo to
velmi napínavé. Za odměnu děti získaly medaili,
tenisák, omalovánky, puzzle a nechyběla ani sladká
tečka. Děkujeme panu Jašovi za nové zážitky i za
čas strávený s námi.

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Vítám Vás v měsíci červnu, který snad bude stejně
hřejivý jako květen. V minulém měsíci v rámci
„Dopravního týdne“ jsme se s členy APK vydali
do atria základní školy, kde děti jezdily na koloběžkách podle dopravních značek, učily se pravidla
silničního provozu a vyzkoušely si různé situace na
dopravních komunikacích. Děkujeme za spolupráci
členům APK, kteří se této akce zúčastnili, a MP Rotava.

Přejeme Vám pěkné, rozkvetlé a příjemné dny.
Mgr. Jaroslava Červenková,
ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

Počasí nám přálo a zrovna tak se vydařilo i na další
akci, kterou byl „Čarodějnický rej“.
Všichni, děti i my, jsme se sešli v různých čarodějnických kostýmech. Na úvod jsme si zopakovali náš
oblíbený tanec „A Ram Sam Sam“ a nově jsme přidali tanec „Macarena“. K naší velké radosti se
k nám přidali i rodiče. Samozřejmě následovaly různé soutěže: lovení ještěrek z čarodějnických lektvarů, hledání křišťálové koule a prolézání pavučinou.
Děti se dobře bavily a za úspěšné zvládnutí dostaly
sladkou odměnu. Hasiči, paní Lakomá a pan Lakomý, nám zapálili čarodějnický oheň, na kterém jsme
si upekli buřty. Za udržování ohně a přikládání jim
děkujeme.

DOPRAVNÍ TÝDEN
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Od 23. do 27. dubna probíhal na naší škole
„Dopravní týden“, který vyvrcholil dopravní soutěží
mladých cyklistů pro 4., 5. a 6. ročníky. Dopravní
soutěž byla sestavena z jízdy zručnosti, jízdy a chůzi
po křižovatce dle dopravních předpisů a dopravního
testu.
Ze 4. ročníku byla nejúspěšnější žákyně Alena Valdmanová, z 5. ročníku žák Jan Kozák a ze 6. ročníku
žáci Eliška Marečková a Tadeáš Rau. Všem blahopřejeme.
Za spolupráci při organizaci „Dopravního týdne“
děkujeme městským strážníkům Václavu Pikrtovi,
Petru Kráglovi i nstržm. Lucii Pelcové z Policie ČR.
Lenka Szmigielská,
vychovatelka ŠD
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Školní rok očima dětí z přípravné třídy
Školní rok utekl jako voda,
říkáme si škoda, škoda.
Je nám líto trošičku,
že byli jsme v „přípravce“ jen chviličku.
A tak zalistujme v kalendáři,
ať máme zase úsměv na tváři.

Nina Jašová, DiS.,
učitelka mateřské školy
Během týdenního tématu „Sport“ starší děti navštívily naši sportovní halu, kde pod vedením pana Jaši
prožily krásné sportovní dopoledne. Na úvod se
rozcvičily, protáhly si tělo a po zahřátí se rozdělily
do družstev. Soutěžily v různých atletických disciplínách a seznámily se s hrou LOW – T – BALL.

Začátkem školního roku jsme poznávali nové kamarády a zvykali si na prostředí naší krásné školy. To
nám šlo velmi dobře. Pak už jsme se začali učit být
malými školáky a pomalu zvládat všechny jejich
dovednosti. Dnes už víme, že učení není mučení.
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NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Dne 17. května 2018 odpoledne proběhla ve školní
družině besídka ke Dni matek. Součástí této akce
byla tradiční soutěž pro děvčata a chlapce „Miss a
Missák školní družiny“. Po překonání všech úkladů
soutěže získala titul „Miss školní družiny“ žákyně
III. třídy Iveta Kolářová. „Missákem školní družiny“
byl porotou vybrán také žák III. třídy Alexander Hocek. Nečekaný titul "Missis" obdržela za splněný
úkol pro maminky a babičky paní Lucie Pancová.
Na závěr děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se
tohoto odpoledne zúčastnili. Byli opravdu prima.
Lenka Szmigielská,
vychovatelka ŠD

Hravě jsme získali spoustu nových poznatků o přírodě a ze života lidí, zvládáme číselnou osu do 10,
přiřazujeme číslici k danému počtu, známe geometrické tvary. Umíme mnoho básniček a písniček.
Pojmenujeme barvy a umíme s nimi krásně malovat
či vybarvovat. A všichni si už umíme svoji práci
podepsat.
Pár krásných vzpomínek máme i na společné akce
s rodiči, které jsme pozvali do školy. A to hned několikrát. Navštěvovali nás během roku na ukázkových hodinách, ve kterých jsme se pochlubili, jak
nám to ve škole jde a jak se zlepšujeme. Nejvíce
ale vzpomínáme na akce, u kterých byla velká legrace.
Hned na podzim jsme společně prožili „Veselé strašidýlkování“. Rodiče nám pomáhali vyrábět strašidelné postavičky duchů a netopýrů. Všichni jsme si
pak pochutnali na „pavučinkovém koláči“.
Před Vánocemi na akci „Vánoce přicházejí“ jsme s
rodiči „napekli“ nepečené kokosové kuličky, vyrobili adventní ozdoby a zazpívali jsme si tradiční
vánoční koledy.
A čas běžel dál. Přišel únor a s ním i hodně povedené „Malé, velké olympijské hrátky“. Tady jsme si,
opět silně povzbuzováni svými rodiči, změřili síly v
olympijském zápolení. Vzdali jsme tak hold sportovcům, kteří úspěšně reprezentovali naši zemi na
letošních Zimních olympijských hrách v Jižní Koreji. Bojová atmosféra vyburcovala ke sportovním
výkonům i samotné rodiče. A tak si i oni zahráli
hokej, nebo nás podpořili ve smíšených štafetách
rodič - dítě.
V květnu jsme se společně setkali na akci „Mámo,
táto, pojď si hrát“. Oslavili jsme tak mezinárodní
Den rodin. A bylo zase veselo. Děvčátka a maminky si vyzkoušely role tatínků a naopak chlapci a
tatínkové oblékli zástěry a stali se alespoň na chvíli
maminkami. Byla z toho pořádná rodinná mela.
Nezbývá nám tedy nic jiného než říci:
„Děkujeme za každou tu chviličku. Budeme ji nosit
v srdíčku.“
Přejeme všem krásné prázdniny plné pohody a sluníčka.
děti z PT a Pavlína Nikaschová, tř. uč.

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
V pátek 29. června 2018 tradičně slavnostně ukončíme školní rok 2017/2018 v sále Slovanského domu.
V obřadní síni Městského úřadu v Rotavě bude žákům devátého ročníku od 8.15 hod. slavnostně předáno poslední vysvědčení z rukou třídního učitele.
„Poslední zvonění“ bude pro žáky devátého ročníku
pokračovat v sále Slovanského domu. V závěru posledního dne školního roku předají pomyslnou štafetu svým nástupcům, budoucím prvňákům z mateřské
školy a přípravné třídy, a společně se vydají
k základní škole.
Zveme rodiče vycházejících žáků do obřadní síně
Městského úřadu v Rotavě a také na Poslední zvonění do sálu Slovanského domu.
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy

SPORT
VZPÍRÁNÍ
2. Internationaler German Ladies Hartdisc Cup
2018
V pátek 11. května se v německém Sangerhausenu
uskutečnil 2. ročník mezinárodního dívčího turnaje
Internationaler Ladies Hartdisc Cup 2018, jehož se
zúčastnila i 3 děvčata rotavského Rotasu.
Ve věkové kategorii děvčat U12 zvítězila Marie
VANKÚŠOVÁ výkonem 95 Sb. za dvojboj 43 kg,
17 kg v trhu a 26 kg v nadhozu. Na 4. místě v této
kategorii se umístila Sára KALOVÁ výkonem 71
Sb. (45 kg, 19+26). Ve věkové kategorii U15 taktéž
4. místo vybojovala výkonem 119 Sb. (75 kg,
32+43) Lucie ZRONKOVÁ.

Vážení rodiče,
ve školním roce 2012/2013 jsme poprvé v naší škole otevřeli přípravnou třídu. Podmínky otevření přípravné třídy mají svá pravidla ukotvená ve školském zákoně. Pro školní rok 2018/2019 se nepodařilo podmínky zákona naplnit (zařadit 10 dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky), a proto
třídu nemůžeme otevřít.
V průběhu šesti let, kdy byla přípravní třída v naší
škole otevřena, působily ve třídě paní učitelky Hana
Korbelová a Pavlína Nikaschová. Oběma děkuji za
jejich pedagogickou práci a velmi kvalitní přípravu
dětí do 1. třídy.
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy

2. kolo 2. ligy žen
V sobotu 12. května 2018 se v Plzni uskutečnilo 2.
kolo 2. ligy žen skupiny A ve vzpírání družstev,
v němž se představilo celkem 7 družstev včetně
družstva ROTASU Rotava. Naše závodnice Nicola
KABELKOVÁ získala za svůj výkon 121 kg ve
dvojboji (53 + 68) 170,7 Sb., Daniela ZRONKOVÁ
získala 80,5 Sb. za výkon 65 kg (65+0) a Eleonora
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Ukliďme Česko 2018
V sobotu 7. 4. 2018 se na mnoha místech
v republice pustili do úklidu svého okolí nadšení
dobrovolníci. Rotava nebyla výjimkou. Téměř 20
účastníků se vydalo do příměstského lesa podél Sídliště, který je oblíbeným místem procházek a pejskařů. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.
Během dopoledne se podařilo odpadem naplnit korbu malého nákladního automobilu, bohužel. Musíme se naučit, že odpad patří na místa jemu určená.
Sběrný dvůr je od 1. 4. otevřen i v sobotu dopoledne a lze využít i pro rozměrný odpad, který se nyní
pravidelně objevuje vedle kontejnerů na komunální
odpad.
Michal Červenka, místostarosta města

DINGA za 145 kg (60+85) 180,3 Sb. V souhrnu
družstvo obsadilo až 6. místo celkovým výkonem
431,5 Sb.
Pořadí družstev po 2. kole:

MČR juniorů a juniorek do 20 let
V sobotu 19. května 2018 se v Boskovicích konalo
MČR juniorů a juniorek do 20 let, na které se svými výkony kvalifikovali tři juniorky a jeden junior
rotavského Rotasu. V hmotnostní kategorii do 63
kg se na třetím místě umístila Nikola ZRONKOVÁ
výkonem 95 kg ve dvojboji (42+53). Hmotnostní
kategorii do 69 kg ovládla a mistryní ČR se stala
Daniela ZRONKOVÁ výkonem 143 kg ve dvojboji
(65+78). Michaela MALÁ bohužel pro nemoc na
MČR nakonec nestartovala. Jakub KARPÍŠEK nezvládl základní pokus v nadhozu v hmotnostní kategorii do 77 kg, když v trhu zvládl 95 kg.
Všem sportovkyním a sportovci děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci oddílu vzpírání TJ
ROTAS a města Rotavy.
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer

PODĚKOVÁNÍ
Dne 30. dubna se po čarodějnickém Tvořílku konal
průvod do areálu zdraví. Byly zde připraveny úkoly hodné malých čarodějů a pečení špekáčků. Na
závěr akce byla upálena čarodějnice, kterou pro
tuto akci vytvořila paní Jarmila Černá. Dne 5.
května se v Rotavě setkala družstva sedmi obcí
Karlovarského kraje, aby zde poměřila síly a podpořila dobrou věc nadačního fondu Ještěřice. Kromě dospělých zde soutěžily i rotavské děti. Akce
byla zakončena večerním vystoupením kapely.
Týden poté jsme zdolávali trasy Rotavského kufru,
které tentokrát byly dlouhé 9 a 13 km. Všech 135
startujících v pořádku dorazilo do cíle na TZ Sluníčko. Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali na
těchto akcích a kterých bylo opravdu hodně, touto
cestou děkuji a věřím, že nám pomohou i příště.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

Sportovec Karlovarského kraje 2017
V pondělí 16. 4. 2018 se konalo vyhlášení ankety
Sportovec Karlovarského kraje roku 2017.
V Karlovarském městském divadle byli oceněni i
reprezentanti našeho města. V kategorii „Sportovní
kolektivy – dorost, junioři“ bylo oceněno družstvo
dívek oddílu vzpírání TJ ROTAS ve složení Daniela Zronková, Nikola Zronková, Sabina Satlerová a
Michaela Malá. Pod vedením trenérů Ing. Jana
Šedlbauera a Václava Zronka st. získalo družstvo 1.
místo na Mistrovství ČR v Plzni. Dívkám
i trenérům gratulujeme a přeje mnoho úspěchů!

INZERCE
Koupím byt 2 + 1 s balkonem
nejlépe v osobním vlastnictví
tel. 739 372 301
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UKLIĎME ČESKO - 7. DUBNA 2018
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC - 30. DUBNA 2018
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HRY U HRANIC BEZ HRANIC - 5. KVĚTNA 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
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
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