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Vážení spoluobčané,
věřím, že jste vánoční svátky prožili
podle svých představ a úspěšný byl i
vstup do roku 2018. Pojďme se krátce společně poohlédnout za posledním měsícem roku minulého.
Tradiční prosincové kulturní akce
patří dětem a seniorům. Pro děti
byla připravena Mikulášská nadílka
a představení ochotnického spolku
Komedia. Děti společně vypouštěly
balónky s přáním pro Ježíška. Překvapením byl email ze 7. prosince,
který nám poslal pan Lorenc z Benátek nad Jizerou: „Šel jsem před
několika hodinami krásným lesem
Okrouhlík nedaleko Benátek nad
Jizerou a našel jsem v houští poletovat či spíš povalovat se takový obyčejný červený balónek. Když jsem si
ho prohlédl podrobněji, našel jsem
na něm moc hezké přání Ježíškovi –
„Šťastnou a pohodovou rodinu“. A
protože mě doma učili se vždycky
poctivě rozdělit, musel jsem to dát
na FB. Celkem by na tom nebylo nic
divného, kdyby Rotava nebyla od
Benátek 200 km daleko, kterou balónek překonal za necelý den. Tak
touto cestou zdravím a přeji hezký
advent do Karlovarského kraje!“ A
pak, že se balónky ztratí a nedoletí.
Ve čtvrtek 14. prosince se v sále
Slovanského domu uskutečnilo
předvánoční setkání se seniory. Přišlo vás mnoho, stejně jako každý
rok, a já si myslím, že nikdo nelitoval času, který s ostatními strávil

v milé společnosti. Dvě hodiny plné
dobré nálady, kdy k vánoční atmosféře přispělo nejen připravené občerstvení, ale také tradiční vystoupení našich nejmenších a žáků ze
základní školy, si užívali opravdu
všichni. O příjemnou pohodu se
pak postarala kraslická hudební
skupina. Podle vašich ohlasů se tato
akce na závěr roku opravdu vydařila, a proto všem, kteří k tomuto výsledku přispěli, chci ještě dodatečně
touto cestou poděkovat.
Na posledním jednání zastupitelstva
města byl schválen rozpočet na rok
2018. Přesný výsledek hospodaření
roku 2017 budeme znát až po jeho
vyhodnocení, ale už nyní můžeme
říci, že i tento rok byl pro město po
finanční stránce opět úspěšný. Také
proto je letos v plánu mnoho investičních akcí, které budou financovány z dotací i z našich úspor. Nejvýznamnější z nich je rekonstrukce
vodovodního řadu do Smolné a dolní Rotavy. Pokračovat budeme i v
zasíťování pozemků pro výstavbu
rodinných domů, v plánu je již 3.
etapa rekonstrukce turistické základny Sluníčko, kterou provedou
naši zaměstnanci. Kulturní sál čeká
na úpravu interiéru, investovat budeme do úprav rybníků, oprav mostů a lávek přes brody a dalších akcí.
Koncem roku pokaždé zastupitelé
schvalují cenu vody, tepla a výši
poplatku za odpad na další rok.
V letošním roce bude, díky finančnímu modelu schválenému v roce
2010, opět cena vodného a stočného vyšší, tedy 95,92 Kč/m3 bez
DPH (tj.110,38 Kč včetně DPH).
Cena za odpad zůstává beze změny
a každý občan, na kterého se vztahuje tento místní poplatek, zaplatí
440 Kč za rok. Od 1. ledna 2018
město provozuje samo tepelné hospodářství. S ohledem na zvýšenou
cenu vody vás určitě potěší, že výrazně poklesne cena za teplo a
ohřev vody. Kalkulační cena pro
rok 2018 je přibližně o 100 Kč nižší
než v uplynulém1 období, to je

369,46 Kč za 1 GJ bez DPH (tj.
424,88 Kč včetně DPH).
Koncem roku jsme získali dotaci na
2. etapu modernizace parkoviště za
kavárnou, ta je v plánu na 1. pololetí. Finanční prostředky obdrží i pečovatelská služba. Kromě dotace
z Karlovarského kraje byl úspěšně
schválen i projekt na nákup nového
osobního automobilu. Ten bude za
symbolickou cenu k dispozici rotavským seniorům například při zabezpečení dopravy k lékaři, na nákupy,
ale také na kulturní akce a výlety.
Paní M. Pletichová má na městském
úřadě na starosti mimo jiné agendu
životního prostředí. Zastupitelům
předložila návrhy na obnovu a údržbu zeleně na Sídlišti a na hřbitově,
které zpracovala zahradní architektka Ing. Macešková. Samostatným projektem bude revitalizace
parku u kostela včetně obnovy
zchátralého památníku. Zpracovaná
studie nabízí dvě možné varianty
řešení, obě však předpokládají zachování parku ve tvaru srdce, což
bylo i historickým záměrem při výsadbě stromů před desítkami let.
Vnitřní prostor by měl být vyplněn
meditační zahradou s příjemným
posezením. Pozemky okolo kostela
nejsou ve vlastnictví města, ale patří
římskokatolické farnosti, která tento
záměr vítá. Naším úkolem je zabezpečit na tuto akci finanční prostředky, nejlépe z některého dotačního
programu, kterým by byly pokryty
v co největší míře náklady, odhadované na částku přesahující 3 miliony
korun.
I na letošní rok jsou do plánu investic zahrnuty drobné projekty, které
zabezpečí převážně naši zaměstnanci. Jedná se především o pokračování rekonstrukce chodníků a přístupových cest k panelovým domům,
opravy schodiště u pošty a rozšiřování počtu parkovacích míst.
Přejme si, aby byl letošní rok stejně
úspěšný.
Iva Kalátová,
starostka města

RM projednala a bere na vědomí:
− na základě předložené důvodové zprávy hospodaření MŠ Rotava, příspěvková organizace, za 3.
čtvrtletí 2017 bez výhrad.
− na základě předložené důvodové zprávy hospodaření ZŠ Rotava, příspěvková organizace, za 3.
čtvrtletí 2017 bez výhrad.
− dle předložené důvodové zprávy informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu č. 43, na adrese Rotava, Sídliště 644, od 22. 10. 2017.
− uzavření MŠ Rotava v době vánočních svátků.
− oznámení o pohledávkách na stravném v MŠ Rotava.
RM projednala a souhlasí:
− na základě předložené důvodové zprávy
s pokračováním smlouvy se společností Vodafone
Czech Republic a. s. v souladu s nabízenými podmínkami.
RM projednala a nepřijímá:
− na základě předložené důvodové zprávy
v souvislosti s Dodatkem č. 8 ke Zřizovací listině
Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace,
nabízený majetek navržený k vyřazení.
− na základě předložené důvodové zprávy
v souvislosti s Dodatkem č. 6 ke Zřizovací listině
Základní školy Rotava, příspěvkové organizace,
nabízený majetek navržený k vyřazení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
14. schůze RM Rotava ze dne 13. 11. 2017
RM projednala a schvaluje:
− na základě předložené důvodové zprávy odpisový
plán Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, ve výši 17 797 Kč na rok 2018.
− na základě předložené důvodové zprávy přidělení
bytu č. 1 velikosti 1+1 na adrese Rotava, Sídliště
633, kategorie A, od 1. 1. 2018. Byt bude předán
po provedení povinných revizí.
− na základě předložené důvodové zprávy výměnu
bytu č. 5 na adrese Rotava, Nejdecká 213, za byt
č. 4 kategorie A na adrese Rotava, Nejdecká 427,
od 1. 12. 2017. Byt bude předán po provedení povinných revizí.
− na základě předložené důvodové zprávy přidělení
sociálního bytu č. p. 644/45.
− na základě předložené důvodové zprávy přidělení
bytu č. p. 714/4.
− na základě předložené žádosti pronájem poz. p. č.
1929 k. ú. Rotava o výměře 1351 m2, za účelem
zahrady samostatné za cenu 1,50 Kč/m2/rok a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
− na základě předložené žádosti pronájem části poz.
p. č. 1611/15 k.ú.Rotava o výměře 650 m2, za účelem pozemek k rodinnému domu za cenu 2 Kč/m2/
rok a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
− na základě předložené žádosti pronájem části poz.
p. č.1390 k. ú. Rotava o výměře 200 m2 za účelem
louky k sečení neohrazené za cenu 1 Kč/m2/rok a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
− na základě předložené zprávy ceny pronájmu pozemků tak, jak byly předloženy s účinností od 1.
1. 2018.
− smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
evidovanou pod č. IV-12-0010577/VB01 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČO 24729035, dle vypracovaného geometrického plánu č. 1019-5923/2017 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
− smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě se sdružením Christliches Sinti- und Roma
-Ausbildungszentrum e.V., IČO 22746803, dle
vypracovaného geometrického plánu č. 1051210/2017 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
− na základě předložené důvodové zprávy vyplacení
mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace.

Bc. Lucie Dupalová, KIC

V měsíci lednu 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Petříková Karolina
Krátký František
Schuster Josef
Hronová Eliška
Rožánková Marie
Horvátová Mária
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do dalších let.
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Pozvání pro občany na seminář ,,Kotlíkové dotace II.“

pracující či studující, kteří dojíždějí a kteří si jen
s obtížemi vyzvedávají zásilky na poště. Při sloučení např. s obchodními službami by mohlo být otevřeno alespoň některý den déle, nebo v sobotu.
Pokud vás problematika zajímá, nabízím odkaz na
poštu Partner: www.partnercp.cz
Zbývá ještě dodat, že na posledním zasedání zastupitelé neřekli ani ano, ani ne. K celé problematice se
uskuteční ještě pracovní jednání.
Tento příspěvek nabízím pouze jako základní informaci o bodu jednání ZM Rotava, který se však dotýká nebo dotkne každého z nás.
Mgr. Martina Bečková,
zastupitelka města Rotava

Dne 30. 1. 2018 v 15.30 hod. pořádá město Rotava
v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu
seminář k danému tématu, kde se občané dozví veškeré potřebné informace ohledně výměny neekologických kotlů za nové.
MěÚ Rotava
Pošta nebo Partner?
V průběhu listopadu oslovila zástupkyně České pošty, s. p., paní Lucie Šašková, DiS, manažerka obvodu Karlovy Vary paní starostku ohledně zajištění
poskytování poštovních služeb v Rotavě. Proto se
dne 18. 12. 2017 zúčastnila jednání zastupitelstva
města, kde představila všem přítomným návrh modelu provozování pošty „pošta Partner“ a odpověděla zároveň na množství dotazů z řad zastupitelů i
občanů.
O co tedy jde? Co je pošta Partner? Co to bude znamenat pro Rotavu? Možná někteří z médií vědí, že
již v mnoha obcích tento model funguje. Jde o provozování pošty tzv. „třetí osobou“. Tou může být
obec (město či městská část) nebo soukromý subjekt
(podnikatel). Česká pošta jako státní podnik zabezpečí proškolení pracovníků, vybavení a techniku.
Rozsah a dostupnost služeb se nezmění. Pro Rotavu
to znamená, že o poštu rozhodně nepřijdeme, zavření pobočky nehrozí. Otázkou je, kdo ji bude provozovat?
Pokud zastupitelé schválí variantu, že obec bude
provozovatelem pošty Partner, bude chod pošty a
náklady na provoz zajišťovat a hradit město. Za to
bude dostávat od České pošty s. p., provizi, která
částečně pokryje náklady.
Pokud nebude provozovatelem město, bude Česká
pošta, s. p., hledat jiného partnera, jinou „třetí osobu“. Např. podnikatele, obchodníky, provozovatele
jiných služeb apod. Do té doby bude pobočka fungovat v dosavadním režimu, ale jen dokud se partner nenajde. A hledat se bude v každém případě,
protože trend České pošty, s. p., (dle sdělení paní
Lucie Šaškové) je převést do roku 2022 většinu poštovních poboček v ČR na tento model.
Nabízí se však otázka, zda „třetí osoba“, kterou pošta najde, bude tím spolehlivým, zodpovědným, trvalým partnerem, i přes to, že za nedodržení podmínek vzájemné smlouvy hrozí pochopitelně sankce.
Jde samozřejmě o to, abychom my, občané a klienti,
byli spokojeni. Aby co chvíli nebyla pobočka uzavřena z nepochopitelných důvodů, aby se provozovatelé nestřídali jak na běžícím pásu – a nejen oni. I
místo samotné. Prostory současné pobočky pošty
jsou majetkem města a třetí osoba může provozovat
službu jinde, a jiná jinde …
Kdyby se však našel šikovný provozovatel, mohlo
by se stát, že služby budou na lepší úrovni než doposud. Například výhodnější provozní doba pro

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
KABELOVÁ TELEVIZE
středa 17. ledna 14.00 – 17.00 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:

Jaroslav Hašek (30. 4. 1883 – 3. 1. 1923)
český spisovatel, publicista a novinář
Stendhal – Henri Beyle (23. 1. 1783 – 23. 3. 1842)
francouzský spisovatel
Jiří Stanislav Guth – Jarkovský (23. 1. 1861 – 8.
1. 1943) český spisovatel, publicista, překladatel
Marija Juričová – Zagorka (1. 1. 1873 – 30. 11.
1957) spisovatelka

Výstavka:

Eduard Bass (1. 1. 1888 – 2. 10. 1946)
český spisovatel, novinář
„Chebská pátračka zasahuje – z dějin četnické
pátrací stanice v Chebu v letech 1928 – 1937“
přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka
16. ledna v úterý v 16.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti plné pohádek a soutěží
25. ledna ve čtvrtek v 14.30 hod.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice
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Děti navštívilo divadlo Řimbaba s pohádkou
„Ledová královna“. Ledová královna byla zlá, protože ukradla dětem Vánoce a sníh, ale přišel skřítek
Jupík, který s pomocí dětí vše zachránil. Děti dostaly úkoly - ozdobit stromeček, pověsit rampouchy a roztancovat královnu. Úkoly splnily, vše
dobře dopadlo a Vánoce jsme si tedy díky nim
mohli užít.

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Chtěla bych Vás přivítat v novém roce. Doufáme,
že jste si užili krásné vánoční svátky, ale vrátíme se
spolu do adventního času.
Tradičně děti z naší školky přispěly svým vystoupením ke krásné atmosféře při rozsvěcování vánočního stromu. Vánoční náladu nám všem umocnil i
padající sníh.
Dětmi velmi očekávanou návštěvou byl Mikuláš
s jeho pomocníkem čertem. Všechny třídy měly
připravené básničky a tanečky, za které je Mikuláš
obdaroval sladkostmi. Čert se svými bramborami
neuspěl a po jeho odchodu nám nikdo nechyběl. Za
návštěvu děkujeme a doufáme, že za rok přijdou
zas.

Již třetím rokem se naše školka zúčastnila soutěže
„Hrajeme si s odpady“, kterou pořádá Karlovarský
kraj společně se společností Eko-kom, tentokrát na
téma „Jarní květiny“. S dětmi Šárkou Rezkovou,
Terezkou Slovjákovou, Martinem Elízem a Amálkou Dupalovou jsme vytvořili 3 D pampelišky.
Poupě, rozkvetlou a odkvetlou pampelišku jsme
vyrobili opravdu veliké. K našemu velkému překvapení a radosti jsme se již po třetí umístili na 1.
místě. Při slavnostním předávání děti byly obdarovány dárky. Přivezly si panenky a stavebnice Lego
Duplo, s kterými si rády hrají.

Paní knihovnice Ludmila Štěpánková na naše děti
v adventním čase také nezapomněla a připravila pro
ně vánoční posezení s pohádkou, koledami. Pod
stromečkem si děti našly dárečky. Za tuto návštěvu
děkujeme.
Již druhým rokem proběhl vzdělávací program
„Ptáci“. Pan chovatel Burghauser představil dětem
různé druhy vzácných ptáků. Děti si mohly nechat
posadit papouška na rameno a z toho měly velikou
radost. Překvapením pro děti byl mluvící papoušek
Kakadu naholící, který nás krásně zdravil slovem
„Nazdar“, tancoval a uměl se nám představit svým
jménem „Péťa“. Ptačí návštěva nás všechny potěšila.

Při tradičním setkání rotavských seniorů Karolínka
Soumarová, Šárka Rezková, Baruška Paarová a
Terezka Slovjáková zatančily, zarecitovaly, rozdaly drobné dárky a svým vystoupením všem zpříjemnily toto posezení.
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Dárek pro Elišku
Již od roku 2015 v předvánoční čas zveme do školy
naši bývalou žákyni Elišku, která je upoutána na
invalidní vozík. Na naší škole plnila povinnou školní docházku celých devět let. Se vzděláváním a
začleňováním do kolektivu třídy jí pomáhala paní
učitelka F. Kobidová. S počítačem ji naučila pracovat paní učitelka H. Paarová. Žáci školy se svými
učiteli se rozhodli, že za finanční obnos ze sběru
víček udělají Elišce radost. Za účasti zástupců tříd a
učitelů předal Mikuláš se svými anděly a čerty
6. prosince Elišce dárek, který jí umožní lepší komunikaci v internetovém prostředí. Všem, kteří se
podíleli na setkání a pomoci Elišce, děkuji. Poděkování náleží také mamince Elišky a bratrovi Honzovi, kteří o Elišku pečují a doprovodili ji do naší
školy.

Poslední krásnou tečkou adventu byly vánoční besídky. Broučci zahráli pohádku „Dvanáct měsíčků“,
Šnečci se převlékli za „Sněhurku a trpaslíky“. Všem
bez rozdílu se představení povedla a společně jsme
si tyto chvíle s dětmi užili. Při této příležitosti se
děti s chutí pustily do cukroví, které si upekly společně s rodiči na vánočním pečení. Chtěly bychom
všem poděkovat za účast. Nejmladší děti
„Housenky“ prožily se svými rodiči vánoční tvořivé
odpoledne, které se jim také vydařilo.

Adventní čas a vše, co k němu patří, rychle utekl a
přejme si, ať jeho kouzlo v nás zůstává. Také bychom Vám chtěli popřát zdraví, spokojenost a radost po celý rok.
Nina Jašová, DiS., učitelka MŠ
Do soutěže ,,Hrajeme si s odpady“ vyrábí každoročně s dětmi výtvarné práce paní učitelka Nina Jašová.
Za to, že již po třetí za sebou vyhráli ve své kategorii 1. místo, bych jí tímto chtěla poděkovat.
Mgr. Jaroslava Červenková, ředitelka MŠ

Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče, každoročně jste v lednovém čísle nacházeli informace o zápisu dětí do první třídy. Od
školního roku 2017/2018 dochází ke změně termínu
zápisu k povinné školní docházce. Zápisy se budou
na všech základních školách konat v období od
1. dubna 2018 do 30. dubna 2018. Nový termín zápisu byl zaveden poslední novelou školského zákona.
Podrobnosti k zápisu do 1. třídy vám sdělíme
v měsíci březnu. Informace naleznete také na webových stránkách školy.
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy
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NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Školní družinu 24. listopadu v odpoledních hodinách navštívili rodiče. Přišli podpořit své ratolesti
při zábavném odpoledni, nazvaném „Halloween“.
Děti dokázaly ve svých halloweenských maskách
recitovat, tančit, soutěžit v disciplině „Strašidelný
výkřik“ a hlavně se společensky chovat. Mimo jiné
byly vybrány nejlepší masky. Na 1. místo se
prostrašila žákyně Michala Parihuzičová jako
„Dýně“, na 2. místě kvílely „Mrtvé nevěsty“ Denisa
Větrovská a Iveta Kolářová a na 3. místo dolétl
„Duch“ Marie Dědková. Nechyběl nechutný přípitek z „plesnivých“ žížal, sladkosti a pěkné ceny.
Celá akce by se jistě tak nevydařila bez pana asistenta Lukáše Koutného, našeho lačného „Upíra“ a
obětavých rodičů. Posíláme touto cestou pozdrav a
poděkování tatínkovi žáků Tadeáše a Matyáše Rauových.

11. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS
STROJÍRNY spol. s r. o. mládeže ve vzpírání
V pátek 8. 12. a v sobotu 9. 12. 2017 se v rotavské
sportovní hale uskutečnil již 11. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o.
mládeže ve vzpírání za účasti závodníků z České
republiky, Polska, Slovenska, Ukrajiny, Ruska a
Německa, čítající celkem 88 startujících sportovců,
18 vzpěraček a 70 vzpěračů.
Poháry pro nejlepší závodníky ve svých kategoriích
získali: za žačky Yevhenia ROSINSKA z Ukrajiny,
za juniorky Nicola KABELKOVÁ z Rotasu Rotava, za žáky Marek POLHOŠ z Baníku Sokolov a za
juniory Yevhenii FESAK z Ukrajiny. Pohár starostky města Rotavy pro nejlepší domácí závodnici
získala Nicola KABELKOVÁ.
Chtěli bychom tímto velmi poděkovat našim oporám, zejména majiteli rotavských strojíren Ing. Jiřímu Hrůzovi, Michalu Červenkovi, Karlovarskému
kraji, městu Rotava a starostce Ivě Kalátové. Dále
děkujeme pekárnám U Václava a Lepič. Děkujeme
Ĺubě Sedláčkové, Vladislavě Bublové, Evě a Karlu
Štouračovým, Anně Kindlové, Daniele Zronkové,
Ivaně Šedlbauerové, Věře Ferencové, Františce a
Lotce Karpíškovým, rodině Kotasových, Aleně
Streličkové a Marii Procházkové. Ti všichni napekli velmi chutné občerstvení a sladkosti pro závodníky a hosty turnaje. Děkujeme také Petru Rohanovi
a Ladě Říhové z restaurace Slovan, Radku a Evě
Náměstkovým z restaurace U Kina, Olze Šedlbauerové, Ivetě a Christosovi Duludisovým, Lucii
Dupalové, Lucii Šedlbauerové, Aleši Rambouskovi, Mileně Zaspalové, rozhodčím Miloslavu Polanskému, Ing. Jaromíru Jílkovi, Augustinu Kocúrovi,
Zdeňku Karpíškovi, Petru Stanislavovi, Václavu
Zronkovi ml., Nikole Zronkové, Štěpánu Zbořilovi
a mnohým dalším, díky nimž se podařilo připravit
vynikající podmínky pro uspořádání celé mezinárodní sportovní soutěže.
Rádi bychom Vám popřáli vše nejlepší do nového
roku 2018, roku, ve kterém například oslaví naše
země 100 let od vzniku republiky, ale také roku, ve
kterém olympijský sport vzpírání oslaví úctyhodných 60 let úspěšné existence v Rotavě.

30. listopadu proběhla ve školní družině beseda se
zdravotní sestrou a zároveň učitelkou na naší škole
- paní Editou Floriánovou. Beseda se týkala základů první pomoci při různých zdravotních problémech a úrazech. Paní vychovatelky Žaneta Rauová
a Lenka Szmigielská se s dětmi ze školní družiny
těší na další podobné akce, protože forma besedy,
kterou paní učitelka zvolila, byla pro děti velmi
poutavá. Už jste někdy viděli, jak se sádruje zlomená ruka? Děti ze školní družiny ano.
6. prosince nezapomněli do školní družiny přijít
Mikuláš, čerti a andělé. Hodné děti odměnili za
básničku či písničku sladkostmi. Je krásné udržovat
staré lidové tradice.
Ve čtvrtek 14. prosince proběhlo ve Slovanském
domě v podvečerních hodinách vánoční setkání
seniorů našeho města. Děti ze školní družiny pro
seniory připravily taneční skladbu, kterou nacvičily
především na tanečním kroužku školní družiny.
Vánoční báseň zarecitovala Eliška Marečková, která celé vystoupení uvedla. Děti také vyrobily babičkám a dědečkům drobné vánoční dárečky.
Lenka Szmigielská,
vychovatelka ŠD

SPORT
VZPÍRÁNÍ
Denis Jankovic mistrem ČR
Výkonná rada Českého svazu vzpírání na svém
zasedání dne 14. 12. 2017 uznala náš protest proti
chybně uvedenému výkonu havířovského závodníka v hmotnostní kategorii do 62 kg na Mistrovství
České republiky mladších žáků, které se uskutečnilo 18. 11. 2017 v Bohumíně. Denis JANKOVIC se
tak svým výkonem stal mistrem ČR v této hmotnostní kategorii.
za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava
Ing. Jan Šedlbauer
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Medailová umístění a výsledky domácích sportovců:

za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava
Václav ZRONEK a Ing. Jan ŠEDLBAUER
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Mikulášská jízda po třiadvacáté
V tradičním termínu, tedy poslední sobotu před
svátkem svatého Mikuláše, se na kraslické dráze
koná každoročně Mikulášská jízda. V roce 2017
připadl tento termín na 2. prosince.
Jako každý rok i při 23. ročníku Mikulášské jízdy
byl hlavním lákadlem pro velké a zejména dětské
účastníky akce historický vlak vedený parní lokomotivou 475.111 z roku 1947 zvanou „šlechtična“.
Souprava obstarala pětici párů vlaků mezi Sokolovem a Hřebeny, kde bylo hlavní středisko akce.
Další spoj pak po několikaleté pauze, která byla
způsobena stavem železniční infrastruktury, jenž
neumožňoval jízdu těžké rychlíkové lokomotivy,
zajel až do Kraslic. Při zpáteční jízdě vlaku byla
v dopravně Rotava společným dílem rotavských a
olovských dobrovolných hasičů do lokomotivy doplněna voda. Pro rotavské účastníky byl vypraven
zvláštní autobus, který je odvezl k tomuto vlaku na
naše nádraží a v odpoledních hodinách pak zpět ze
Sokolova.

Na Hřebenech očekával cestující zvláštních vlaků
bohatý program. Zájemci mohli navštívit dvojici
pekel (jedno z nich bylo ve sklepech budovy železniční zastávky), na hradním nádvoří a na statku zvaném Cikánský dvůr mohli zhlédnout celodenní kulturní program. Nechybělo množství stánků, ukázky
historických řemesel a samozřejmě také nezbytná
mikulášská nadílka.
Mikulášské jízdy, nad kterou převzala záštitu hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová, se zúčastnily více než tři tisícovky spokojených
účastníků. Kromě práce desítek obětavých dobrovolných pořadatelů k dobré náladě všech přispělo i
hezké slunečné počasí se slabým sněhovým popraškem.
Velké poděkování patří všem, kteří se o zdárný průběh Mikulášské jízdy zasloužili – vedení města Rotavy, paní Bc. Lucii Dupalové z KIC, našim dobrovolným hasičům, čertům z Rotavy a dalším.
Robert Koutný, Železniční spolek Klub M 131.1
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INZERCE
Výbor Základní organizace ČZS Rotava přeje
všem občanům města pevné zdraví a šťastné vykročení do roku 2018. Zahrádkářům příznivé počasí k pěstování a příjemné chvíle strávené na zahrádkách.
Za ZO ČZS Rotava
Jarmila Černá a Antonín Fedorek

Vážení občané, oznamujeme Vám, že i ve Vaší
obci byl nově zaveden vysokorychlostní a stabilní internet a televize od společnosti
T-mobile, který lze pořídit za výhodných podmínek díky velkým dotacím, a bude se v následujících týdnech hromadně zapojovat. Pro více
informací zašlete SMS ve tvaru: obec_příjmení
na telefonní číslo 734 733 710 a my se Vám
rádi ozveme.
Tomáš Walter
obchodní zástupce T-mobile

Český rybářský svaz upozorňuje své členy:
Výběr povolenek na rok 2017 dne 6. 1. 2018. Prodej povolenek pro rok 2018 dne 6. 1. a 20. 1. 2018
vždy v 11:30 – 13:00 v salonku v restauraci Slovanský dům.
Za ČRS Josef Svoboda

PODĚKOVÁNÍ
V uplynulém měsíci se konaly tři akce pro dospělé i děti. První adventní neděli jsme u městského úřadu
společně rozsvítili vánoční strom, poslechli jsme si vystoupení děti z mateřské školy v Rotavě a pěveckého
sboru La Dolce Vita. V následujícím týdnu si děti přišly napsat nebo namalovat přáníčko a pak je posílaly s
balónky Ježíškovi. Po vypuštění balónků zhlédly děti divadelní vystoupení spolku Komedia a při odchodu
dostaly mikulášský balíček. Poslední akcí bylo předvánoční setkání seniorů v sále Slovanského domu.
Svým vystoupením je potěšily nejen děti z mateřské a základní školy v Rotavě, ale také kraslická hudební
skupina. Každý obdržel dárečky a věřím, že pro všechny to bylo příjemně strávené odpoledne. Chtěla bych
poděkovat za pomoc při přípravě a organizaci nejen těchto prosincových akcí, ale všem dobrovolníkům za
pomoc v průběhu celého roku. Bez jejich aktivního přístupu by se žádná z akcí neuskutečnila.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - 3. 12. 2017
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ - 14. 12. 2017
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Pečovatelská služba Rotava
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017.
Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starostka Iva Kalátová
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
dle potřeby uživatelů v odpoledních hodinách
V případě předchozí domluvy nebo v mimořádné situaci
v sobotu, neděli a ve svátcích

6:30 – 15:00 hod
15:00 – 19:00 hod
8:00 – 19:00 hod

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 vydává Město Rotava, Sídliště 721, 35701 Rotava, tel.: 352 350 628, fax: 352 350 610, Ev. č. MK ČR E 14985,
e-mail: pro příspěvky a objednávku inzerce: kic@rotava.cz. Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová,
Bc. Lucie Dupalová, Mgr. Martina Bečková, Martin Elíz. Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz.
Redakce neručí za obsah a formu podepsaných článků. Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky.
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