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Vážení spoluobčané,

je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit skrze úvodní slovo v našem
zpravodaji. O výsledcích voleb samotných jste již byli informováni
v minulém vydání. Poslední říjnový
den proběhlo v sále Slovanského
domu ustavující zasedání zastupitelstva města, během něhož zastupitelé
zvolili nové vedení města. Do funkce uvolněného starosty byla zvolena
má osoba, do funkce neuvolněného
místostarosty byl zvolen pan Martin
Rezek a radními se stali pan Ing.
Jan Slíva, pan Christos Duludis a
paní Mgr. Jaroslava Červenková,
DiS. Pevně věřím, že nové vedení,
vědomo si důvěry nejen občanů, ale
také zastupitelů, bude pracovat ve
prospěch města dle nejlepšího svědomí a vědomí. Ostatně tak, jak se
očekává od každého z nás zastupitelů. Zřízen byl také finanční a kontrolní výbor, jež jsou poradními
orgány zastupitelstva města. Rada
města již v průběhu měsíce listopadu třikrát zasedala, a i ta zřídila své
poradní orgány, komise rady města.
Nyní je hlavním úkolem ukončení
stávajícího roku a příprava roku
příštího. Zde patří velký dík za snahu a odhodlání, s jakým pracují zaměstnanci města. V organizační
struktuře nyní nejsou obsazeny po-

zice čtyř vedoucích odborů, čili jejich statistik je Rotava bezpečným
pouze jeden odbor má svého vedou- městem a řešená kriminalita má také
cího, a dalších pět zaměstnanců vysokou objasněnost. Ve věci klidchybí na pozicích referentů. Obsa- ného občanského soužití musí hrát
zena není ani pozice tajemníka, kte- svou aktivní roli městská policie a
rý je vedoucím městského úřadu. asistenti prevence kriminality, naV nejnáročnějším období roku, kte- stavení jasných pravidel a jejich
ré je umocněno komplikacemi spo- fungování.
jenými se zapracováním změn sou- Velkou radost mi v nové funkci
visejících s volbami, jsou tak všich- přináší možnost setkávat se
ni vystaveni velkému tlaku.
s našimi jubilanty. Při těchto setkáV průběhu listopadu se nadále pra- ních se každé projevy blahopřání
covalo na dokončení stavebních pra- změní
v příjemné
posezení
cí v našem městě. S tím však bohu- s množstvím vzpomínek a podnětů.
žel byly spojeny také problémy Naděje v lepší zítřky našeho města,
v dodávkách vody, které nám všem to mají všechna setkání společné.
více či méně komplikovaly život. Za Přistupovat k ní musíme s pokorou
komplikace se ještě jednou omlou- a respektem, které si také zaslouží
váme. Nejen rekonstrukce vodovodu každý, kdo se rozhodl zůstat a žít tu
do dolní Rotavy se již blíží ke zdár- společně s námi slušně a zodpovědnému konci. I pro rok 2019 připra- ně.
vujeme velké množství investičních
akcí, včetně již započatých. Jedná se
například o zpracování projektové
dokumentace pro kanalizaci a rekonstrukci a rozšíření vodovodu na
Sklenský vrch, zapojení vrtu jako
zdroje pitné vody, výstavbu komunikací a infrastruktury pro rodinné
domy, bezbariérový přístup na městský úřad a mnoho dalších. Které
konkrétní akce nakonec budou realizovány již v roce příštím, o tom roz- Využijme příchodu vánočních sváthodne zastupitelstvo města při ku a setkejme se na některé
schvalování rozpočtu, na němž nyní z připravovaných akcí. Hned první
prosincovou sobotu se koná Mikuintenzivně pracujeme.
Jednou z hlavních priorit by mělo lášská jízda, den poté slavnostní
být vykupování bytů do vlastnictví rozsvícení vánočního stromu, na
města, abychom měli vliv na to, kdo Mikuláše budeme vypouštět balónse stane našimi sousedy. Každý den ky Ježíškovi a 13. prosince proběhmě mnoho z Vás kontaktuje se svý- ne tradiční předvánoční setkání semi problémy a nejčastěji je to právě niorů.
ve věci občanského soužití. Věřím, Těším se a přeji Vám všem klidný
že jednou se vrátí do Rotavy taková konec roku, Vánoce plné radosti a
atmosféra, při níž nás bude trápit pohody a v roce novém splnění
„jen špatně upravený záhon“. všech přání.
Michal Červenka,
Z probíhajících jednání se zástupci
starosta města
Policie ČR vyplývá, že z pohledu
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

Rotavy ze dne 12. 9. 2018 a v souladu
se Směrnicí č. 1/2017 pověřuje tajemníka vyhotovením rozhodnutí o vyřazení majetku
k č. j. 2844/2018, č. j. 2846/2018, č. j. 2687/2018,
č. j. 2863/2018, k řešení věci vymáhané částky
související s pojistnou událostí k č. j. 4173/2018 a
dále pověřuje starostu města k předání ostatních
věcí z dotčeného zápisu k posouzení advokátní
kanceláří a vymáhání škody.

16. schůze RM Rotava ze dne 19. 9. 2018
RM projednala a schvaluje:
− návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva města
Rotava po zapracování doporučených návrhů a
připomínek.
− částečnou revokaci usnesení RM č. 212/11/18 se
změnou termínu přidělení bytu od 1. 10. 2018.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.
− pronájem části pozemku k. ú. Rotava za účelem
zahrady v zahrádkářské kolonii a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− pronájem části pozemku k. ú. Rotava za účelem
louky k sečení neohrazené a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
− pronájem části pozemku k. ú. Rotava za účelem
zahrady v zahrádkářské kolonii a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− pronájem části pozemku k. ú. Rotava za účelem
pozemku k rodinnému domu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy na dobu určitou.
− pronájem části pozemku za účelem pozemku k
rodinnému domu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
− pronájem části pozemku k. ú. Smolná za účelem
pozemku k rekreační chatě a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
− prominutí platby za pronájem pozemku k. ú. Rotava po dobu 10 let počínaje rokem 2018.
− mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ Rotava, příspěvková organizace. Navrhovaná částka bude
vyplacena v případě, že v rozpočtu školy, včetně
fondu odměn, bude dostatek finančních prostředků.
− rozpočtové opatření č. 21/2018 na investiční akce
za rok 2018 a úpravu výdajů rozpočtu schválených sledovaných investičních akcí.
− rekapitulaci změnových prací u veřejné zakázky
„Výměna vodovodních řadů ve městě Rotava“ a
to na základě předloženého změnového listu od
zhotovitele PVKP stavební s. r. o. a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze
dne 20. 4. 2018.
− uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo u veřejné
zakázky „Rekonstrukce oplocení tenisových kurtů
v Rotavě“ s firmou JML stavební s. r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM projednala a neschvaluje:
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 609.
− pronájem části pozemku k. ú. Rotava za účelem
zahrady samostatné.
RM bere na vědomí:
− zápis z jednání Škodní likvidační komise města

17. schůze RM Rotava ze dne 3. 10. 2018
RM projednala a schvaluje:
− výherce výběrového řízení „Poskytování právní
pomoci pro město Rotava“, a to firmu Advokátní
kancelář JUDr. Josef Kollár a partneři, Obce Ležáky 972/1, 356 01 Sokolov, IČO 66207622, a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18. schůze RM Rotava ze dne 15. 10. 2018
RM projednala a schvaluje:
− na základě doporučení provozovatele vodního a
tepelného hospodářství a stavební komise
„Vybudování nové revizní šachty a odbočky na
kanalizační stoce, ul. Nová Plzeň č. p. 409, k. ú.
Rotava“ s tím, že finanční prostředky na tuto akci
budou vyčleněny pro rozpočet na rok 2019.
− použití znaku města Rotava pro TJ ROTAS Rotava z. s., oddíl vzpírání na akci: „Liga juniorek ve
vzpírání družstev – 3. kolo“.
RM projednala a neschvaluje:
− žádost o finanční kompenzaci za rekonstrukci
bytu na adrese Rotava, Sídliště 651.
− výměnu vstupních bytových dveří v městském
bytě na adrese Rotava, Sídliště 655.
RM bere na vědomí:
− mezitímní účetní závěrku Mateřské školy Rotava,
příspěvkové organizace, IČO 70981663, za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 bez výhrad.
− mezitímní účetní závěrku Základní školy Rotava,
příspěvkové organizace, IČO 70945128, za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 bez výhrad.
− výroční zprávu Základní školy Rotava, příspěvkové organizace, IČO 70945128, za školní rok
2017/2018.
− ředitelské volno vyhlášené na den 26. 10. 2018 v
ZŠ Rotava, p. o.
− objednávku servisní činnosti pH metrů a zaškolení na úpravně vody Rotava dle předložené nabídky.
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RM pověřuje:
− OTVH prověřením stavu kotlů z kotelen
v blocích č. 14 a 5, využitelností komponentů
kotlů do kotelny městského úřadu, a předložením
zprávy radě města k dalšímu rozhodnutí.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

19. schůze RM Rotava ze dne 17. 10. 2018
RM projednala a schvaluje:
− výběr zhotovitele k realizaci veřejné zakázky
„Pořízení a implementace komplexního IS MěÚ
Rotava“, který vzešel ze zadávacího řízení, a to
firmu VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 716/2,
Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00, IČO 62587978,
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy po
uplynutí zákonné lhůty pro platnost výběrového
řízení.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 613, od
1. 11. 2018.
− výměnu městského bytu na adrese Rotava, Sídliště 650, za byt na adrese Rotava, Sídliště 651.

Medailonky:

Stephenie Meyer (23. 12. 1973)
americká spisovatelka
Alexandr Solženicyn (21. 12. 1918 – 3. 8. 2008)
ruský spisovatel
Emily Brontëová (30. 7. 1818 – 19. 12. 1848)
anglická spisovatelka
John Steinbeck (27. 2. 1902 – 20. 12. 1968)
americký spisovatel

Výstavka:

Karel Čapek (9. 1. 1890 – 25. 12. 1938)
český spisovatel, novinář a dramatik
Posezení u stromečku
Milé děti, zveme Vás na odpoledne plné povídání a
soutěží v úterý 18. 12. 2018 v 14.30 hod.
Ľudmila Štěpánková,
knihovnice

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

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM

Balogová Elena
Vetchý Josef
Schmied Josef

Mikulášská jízda
sobota 1. prosince 9.00 - 19.00 hod.
hrad Hartenberg, zastávka Hřebeny.

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

Rozsvícení vánočního stromu
neděle 2. prosince 16.00 - 19.00 hod.,
kostel sv. Petra a Pavla, parkoviště před MěÚ,
povídání v kostele, lampionový průvod, občerstvení, adventní prodej, hudební vystoupení, rozsvícení
vánočního stromu, ohňostroj.
Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi, divadelní představení „O Ježíškovi“
středa 5. prosince 16.00 - 17.00 hod.
sál Slovanského domu.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚÚ ROTAVA
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Z důvodu vánočních svátků jsou upraveny
úřední hodiny městského úřadu následovně:

Předvánoční setkání seniorů
čtvrtek 13. prosince 16.00 - 19.00 hod.
sál Slovanského domu.

Čtvrtek 27. 12. 2018
8:00 - 15:00 hod.

Kabelová televize
středa 19. prosince 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.

Pátek 28. 12. 2018
8:00 - 12:00 hod.
Pondělí 31. 12. 2018
zavřeno

Bc. Lucie Dupalová,
KIC

3

4

Vás tímto srdečně zveme. Společným zakončením
adventního času pak budou vánoční besídky. Doufáme, že se všichni spolu sejdeme a budeme mít
možnost si navzájem popřát krásné vánoční svátky.
Ať Vás láska, pokoj a klid provází nejen o svátcích,
ale i v roce, který přichází.
Nina Jašová, DiS.,
učitelka mateřské školy

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Vítáme Vás v nejkrásnějším měsíci tohoto roku, kdy
se společně těšíme na kouzlo vánočních svátků.
Přestože máme adventní čas, vrátíme se do podzimu.
V říjnu v naší školce proběhlo tradiční „Dýňování“
s rodiči. Tentokrát jsme vyráběli „dýňové lucerny“ a
„netopýří lampičky“. Obojí se moc povedlo a atmosféra při vyrábění byla plná tvořivého ducha. Jsme
rádi, že zapálené dýně a netopýři Vám udělali doma
radost a vytvořili jste si podzimní náladu. Těší nás,
že rodičů, kteří s námi tvoří, stále přibývá, a všem
zúčastněným za snahu děkujeme.

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
Soutěž pIšQworky
V úterý 13. listopadu 2018 se 10 žáků z 8. a 9. třídy
vydalo na soutěž pIšQworky, která se uskutečnila na
Gymnáziu Sokolov.
Soutěž pIšQworky je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který již od roku 2003 propojuje
školu se zábavou pomocí studentských soutěží.
Hlavním cílem soutěže je vzbudit v mladých lidech
zdravé sebevědomí a podpořit jejich soutěživost,
logické uvažování i trpělivost.
Celý turnaj probíhal v příjemné soutěživé atmosféře,
a i když jsme nepostoupili do finále, zamotali jsme
křížky a kolečky soupeřům hlavy.
Všem žákům děkujme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Bc. Jaroslava Marečková

Na Městském úřadě v Rotavě slavnostně přivítal
pan starosta Michal Červenka naše nové rotavské
občánky a my jsme byli u toho. Terezka Slovjáková,
Michalka Čmelová, Deniska Stiborová a Eliška Gogová jim zarecitovaly báseň „Děťátko“, zatancovaly
na píseň „Usnul nám, spí“ a závěrem jim popřály
„Ať celý život kvete jen a splní se jim každý sen“.
Za své vystoupení byly holčičky oceněny a maminkám děkujeme.
V listopadu naše děti ještě zhlédly „Příběh pastelek“, autorské čtení s loutkami a písničkami. Malému chlapečkovi Kryštůfkovi ve snu obživly pastelky, které mu zpívaly a vyprávěly pohádku. Děti se
do pohádky zapojily tancováním, zpíváním a kreslením, při kterém si procvičily znalost barev, naučily
se nové básničky a také se u toho zasmály.

Novinky školní družinky
Jako každý rok, i letos proběhla 7. listopadu ve školní družině beseda s profesionální zdravotní sestrou,
a hlavně učitelkou na naší škole, paní Editou Floriánovou. Beseda byla zaměřena na základy první pomoci při různých zdravotních problémech a úrazech.
Dne 15. listopadu připravili starší žáci pro mladší
kamarády zábavné odpoledne „Koulela se brambora“. Na děti čekaly různé soutěže, jako např. sázení
brambor do řádků, kouzelná kuchyňka, slalom s
bramborou na lžíci, házení brambor do košíku, třídírna brambor aj. V průběhu odpoledne zazněly básničky a písničky na téma brambory. Všechny děti
obdržely za své výkony cukrovinky i bramborové
medaile.
Na závěr děkujeme těm rodičům, kteří nás podpořili
při projektu „Za zvířátky do lesa“.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD
Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 22. 12. 2018 a potrvají do
2. ledna 2019. Ve dnech 3. 1. 2019 – 4. 1. 2019 budou mít žáci ředitelské volno. Vyučování bude opět
zahájeno v pondělí 7. ledna 2019.
Všem dětem a rodičům přeji příjemné prožití
Vánoc.
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy

V adventním čase máme před sebou mnoho krásných zážitků, jako je Mikuláš se svou nadílkou a
čert se svým pytlem. Děti se možná trošku budou
bát, jak to s čertem dopadne, ale děti z naší školky?
No…, to se uvidí. K Vánocům neodmyslitelně patří
pečení cukroví. My si ho společně upečeme 6. 12. a
5

VZPÍRÁNÍ

3. kolo II. ligy žen

X. ročník turnaje mládeže ve vzpírání v Polsku

V sobotu 20. 10. 2018 se v Praze uskutečnilo závěrečné kolo 2. ligy, ve kterém se děvčata rotavského
ROTASU ve složení Eleonora DINGA 205,6 Sb.
(174 kg, 73+101), Daniela ZRONKOVÁ 158,1 Sb.
(128 kg, 58+70) a Michaela MALÁ 151,3 Sb. (127
kg, 56+71) umístila na skvělém 3. místě.

V pátek 19. října a v sobotu 20. října se v polském
městě Nidzica uskutečnil jubilejní 10. ročník mezinárodního turnaje mládeže o „Puchar Burmistrza
Nidzicy“ jednotlivců ve vzpírání a turnaj čtyřčlenných družstev o „Puchar Starosty Nidzickiego“.
Turnajů se zúčastnili nejen borci z domácího Polska, ale i vzpěrači z Ruska, Běloruska, Ukrajiny a
České republiky – 8 mladíků rotavského ROTASU.
Ti nejmladší, v kategorii do 12 let, se představili
v soutěži, v níž rozhodčí bodově hodnotili techniku
provedených pokusů. Skvělé 2. místo v této soutěži
vybojoval Lukáš HORVÁTH, 6. místo pak Michal
BLEDÝ a 8. místo Jakub PROCHÁZKA.
V kategorii chlapců 13–15 let se nejlépe
z rotavských umístil na 15. místě Denis JANKOVIC
výkonem 221,4 Sb. za dvojboj výkony 75 kg v trhu
a 95 kg v nadhozu. 23. místo získal Jan BUBLA
204,2 Sb. (155 kg, 65+90), 31. Petr VALDMAN
169,2 Sb. (132 kg, 54+78) a 35. Miroslav HORVÁTH 132,1 Sb. (71 kg, 30+41).
V soutěži juniorů 16–17 let se umístil na pěkném 8.
místě Jakub KARPÍŠEK výkonem 242,5 Sb. (200
kg, 95+105).
V soutěži družstev se rotavští ve složení Jakub
KARPÍŠEK, Denis JANKOVIC, Jan BUBLA a Petr
VALDMAN umístili na 14. místě součtem 987,3 b.

Konečná tabulka 2. ligy žen:

Vzpěračský víkend 3 v 1
Poslední říjnový víkend se nesl v duchu oslav 100 let
Československa. Rotavští vzpěrači ovšem zápolili
hned na třech sportovištích – doma v Rotavě, v Plzni
a ve švýcarském Tramelanu.

3. kolo 3. ligy mužů
V sobotu 27. října se v Plzni konalo závěrečné kolo 3. ligy mužů, v němž rotavští siláci obsadili třetí příčku
a po zásluze celkově v této soutěži velmi těsným rozdílem zvítězili. Velmi bychom rádi poděkovali VR
ČSV za to, že vyhověla naší žádosti a do soutěže byly započítány výkony Jakuba KARPÍŠKA a Jana
ŠEDLBAUERA z turnaje ze Švýcarska, kteří takto na dálku velmi výrazně tomuto úspěchu pomohli.

Výkony rotavských mužů ve 3. kole:

Konečná tabulka 3. ligy mužů:

48. CHALLENGE „210“
V pátek 26. října a v sobotu 27. října se ve švýcarském Tramelanu uskutečnil 48. CHALLENGE, jehož se
zúčastnili kromě domácích sportovců ze Švýcarska, také z Francie, Itálie, San Marina, Monaka, Malty, Německa, Rakouska, Maďarska i vzpěrači rotavského ROTASU.
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Výsledky rotavských sportovců v kategoriích jednotlivců a družstev:

Bronz v lize juniorek
V sobotu 27. října hostila rotavská sportovní hala účastnice závěrečného kola ligy juniorek, v němž domácí
závodnice třetím místem v tomto kole uhájili celkovou třetí příčku v celé soutěži.
Výkony rotavských vzpěraček:
Konečné pořadí ligy juniorek:

Finále ligy mladších žáků
V sobotu 3. listopadu se v Bohumíně konalo finále ligy mladších žáků, kam se svými výkony v základních
kolech probojovalo celkem 8 nejlepších družstev z celkového počtu 23 startujících družstev z celé ČR, mezi
nimi i dvě družstva rotavského ROTASU.
Výkony nejmladších rotavských sportovců:
Finále ligy mladších žáků 2018:

MČR mužů a žen
O svátečním víkendu 17. a 18. listopadu se v Havířově uskutečnilo Mistrovství České republiky mužů a žen
ve vzpírání jednotlivců, na které se svými výkony kvalifikovali i dva zástupci rotavského ROTASU.
V sobotu se v hmotnostní kategorii do 77 kg představil Svatobor ŠEVČÍK, který výkonem 230 kg ve dvojboji (100+130) obsadil velmi pěkné 5. místo. V neděli se pak v hmotnostní kategorii do 75 kg umístila o
příčku výše Daniela ZRONKOVÁ celkovým výkonem 138 kg ve dvojboji (62+76).
Všem sportovkyním a sportovcům gratulujeme k velmi pěkným sportovním výkonům a děkujeme za vzornou a příkladnou reprezentaci oddílu vzpírání TJ ROTAS a města Rotavy na domácích i zahraničních sportovních soutěžích.
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s. Ing. Jan Šedlbauer
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Sbor mladých hasičů Rotava
Dne 20. 10. 2018 sedm statečných hasičů odjelo do
Oloví na soutěž TFA mladých hasičů. Co znamená
TFA? Toughest Firefighter Alive, v překladu
Nejtvrdší hasič přežije. Jedná se o nejtěžší hasičskou disciplínu na světě, kde je potřeba vytrvalost,
síla, rychlost, bojovnost, schopnost nejen překonávat sám sebe, ale i předem stanovené překážky.
Vyhrává ten, kdo má nejlepší čas. TFA v Oloví
bylo rozděleno do třech kategorií. Junior 8-10 let,
mladší 10-13 let, starší dívky/chlapci 13-15 let.
Dráha se skládala z následujících dílčích disciplín:
na začátku napojení hadic na požární stříkačku a
následné roztažení hadic za vyznačený prostor, pokračovala překonáním překážky v podobě příčného
břevna 70 cm vysokého (u juniorů a mladších), (u
starších) překonání 150 cm vysoké bariéry, přetažením barelu s vodou, převalení pneumatiky, motáním hadice a odložením na vyznačené místo. Poslední úsek se skládal z přenesení PHP (přenosný
hasící přístroj), přetažení figuríny a následného
sprintu do cíle. Trénovali jsme měsíc, příprava zabrala hodně času, uspět mohl každý.
Závodů se zúčastnilo šest družstev: SDH Rotava,
SDH Oloví, SDH Kynšperk nad Ohří, SDH Chodov, SDH Nová Role a SDH Jáchymov.

V Juniorech vybojoval Sebastian Záblocký krásné
3. místo. V mladších vybojovala Denisa Větrovská
3. místo, až do vyhlášení vůbec netušila, jaké umístění si vyběhala. Mimo soutěž běžel Martin Ján
Elíz, který nemohl závodit v juniorech, kvůli nízkému věku. Přes tyto skutečnosti zkusil závod a
doběhl na 7. místě v Juniorech s časem 3:19,03.
Junior 8-10 let
1. Vojtěch Novák
2. Dagmar Kavůrová
3. Sebastian Záblocký
5. Alena Valdmanová
7. Martin Ján Elíz
9. Michal Husár

2:36,06
2:43,34
2:53,97
3:09,84
3:19,03
3:30,70

SDH Chodov
SDH K. n. Ohří
SDH Rotava
SDH Rotava
SDH Rotava
SDH Rotava

Mladší 10-13 let
1. Pavla Peteříková
2. Jiří Dočkal
3. Denisa Větrovská
5. Jan Kozák
6. Matěj Odehnal

2:23,11
2:39,72
2:45,19
2:54,68
2:55,17

SDH Jáchymov
SDH Chodov
SDH Rotava
SDH Rotava
SDH Rotava

Daniela Weingartlová,
hlavní vedoucí MH SDH Rotava
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Vzpomínka na Herbstfest Rotava
I když kalendář hlásá, že by měla přijít zima, období
chladu, plískanic a ledových květů na oknech, meteorologové jsou zatím v klidu. Ale proč se ještě na
chvilku nezastavit a neohlédnout se proti proudu
času, ještě chvilku v sobě držet teplý pocit všech
těch barevných palet přírody, kterými nás tak často
a ráda překvapuje? Díky přízni počasí bylo vše tohle
možné zažít na letošním svátku podzimu, který
uspořádal Spolek Němců a přátel německé kultury,
organizace Kraslice. Sponzory setkání byly Spolkové ministerstvo vnitra Berlín, Karlovarský kraj –
odbor kultury a Česko-německý fond budoucnosti.
Mnozí se mohou podivovat, že podzimní slavnost se
tentokrát konala ve Slovanském domě v Rotavě. Je
to skutečně s podivem, ale po mnoha letech dobré
spolupráce s Městem Kraslice a Městskou knihovnou tamtéž se v plné míře promítla byrokracie a
bezmyšlenkovitý úřední šiml. Opakovaná jednání
byla neúspěšná, s argumenty jen těžko pochopitelnými. Naše základní organizace využívala prostor
KD Kraslice od svého založení, tj. od roku 1969,
několikrát ročně se snahou udržovat tradice a kulturní dědictví obou národů. Akcí se zúčastňovalo mimo členů (v současné době přes 150) i množství
hostů nejen z ČR, ale i z Německa, významní čestní
hosté, mnozí pak mají dodnes ke Kraslicím úzký
vztah.
Postupem let se možnosti využívání sálu postupně
zhoršovaly, konečným problémem se staly smlouva
se stávajícím majitelem a výhrady k poskytování
občerstvení v sále DK. Tato skutečnost je pro spolek
rozhodující v návaznosti na poskytované dotace.
Vzhledem k tomu, že argumenty zástupců provozovatele KD byly nesmyslné a nepochopitelné, bez
snahy poskytnout alespoň výjimku na jednu až dvě
akce ročně, byla naše organizace nucena v letošním
roce zrušit rezervaci sálu v Kraslicích a obrátit se se
žádostí o pomoc jinde.
Tak tedy 16. listopadu se uskutečnila podzimní slavnost v Rotavě, nic nebránilo programu svátečního
odpoledne. Z úst předsedy spolku pana RNDr. Rojíka zaznělo přivítání čestných hostů, za rotavský
městský úřad se zúčastnil starosta pan Červenka
spolu s paní Mgr. Červenkovou, členkou zastupitelstva města. Dále předseda spolku přivítal přátele
z Německa, Čech, z blízka i daleka. Jednání pozdravil i pater Peter Fořt, který je rovněž členem spolku.
Po úvodní vzpomínce na válečné události 1. i 2. světové války a stoleté výročí republiky, které
v letošním roce oslavujeme, požehnal celému průběhu slavnostního večera a zúčastněným v sále. Bohatý kulturní program začal vystoupením zástupců
ZUŠ Kraslice pana Stůje a paní Vetenglové, následovala dvě rozmarná taneční vystoupení malých

tanečnic pod vedením paní Rokové. Pěvecký sbor
Chorea Nova z Nové Role za vedení sbormistryně
P. Petříkové se prezentoval lidovými písněmi. Hrou
na citeru a zpěvem egerlandských a krušnohorských
písní z tvorby A. Günthera se představil pan Richard
Šulko se synem Vojtěchem. V sále jsme opakovaně
mohli přivítat vnuka krušnohorského písničkáře a
básníka Antona Günthera, pana A. G. Lehmanna
z Klingenthalu. Slavnostní atmosféru podtrhl orchestr foukacích harmonik Uhu z Klingenthalu pod
vedením pana Jürgena Justa. Obdivuhodná je skutečnost, že členové tohoto orchestru jsou většinou
senioři z místního sdružení. Z okolí Marktredwitz
přijal pozvání bavič a harmonikář Peter Rubner,
původem ze Skalné. Vystoupení bylo znásobeno
radostí ze setkání s bývalou učitelkou paní Sieglinde Techauer, která je v současnosti předsedkyní
Kulturverbandu Skalná. Interpretace německých i
českých písniček byla až dojemná a zcela rozproudila náladu a rozjasnila tváře v sále.
Je nutno konstatovat, že byla navozena příjemná
sváteční atmosféra, ale bez některých lidí, kteří nejsou zcela vidět, by celá akce nebyla úplná. Ke spokojenosti přispěl celý tým organizátorů v čele s paní
Šimánkovou, o dobré jídlo a pití se tradičně vzorně
postaral pan ing. Štícha se synem a hosteskami.
V tomto duchu se také neslo poděkování za celou
přípravu, úklid a nazdobení sálu. Setkání přátel vždy
potěší, společně prožitý čas zahřeje ve vzpomínkách
a naladí k tomu, abychom se radovali z každé takto
strávené chvíle.
J. Volfová

INZERCE
.
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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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