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Vážení spoluobčané,
mnozí z vás se na mě obrátili s prosbou, abych vysvětlila, co se děje s naší
poštou. Přesto, že o tomto problému psala ve svém příspěvku v minulém čísle
zastupitelka Mgr. Martina Bečková, pokusím se i já popsat celou situaci.
Úvodník jsem rozdělila do několika otázek, které vás zajímají nejvíce:
Může být pobočka České pošty v Rotavě zrušena?
Ve městě se mezi občany o zrušení pošty šíří nepravdivé, zkreslené a účelové
informace. Pobočka České pošty nemůže být zrušena. Vyhláškou Českého
telekomunikačního úřadu je našemu městu garantováno, že pobočka České
pošty v obcích jako je Rotava bude dále fungovat.
„Pobočka se neruší, pošta Partner je plnohodnotná pošta, rozdíl spočívá v
tom, že je provozována třetí osobou. Základním hlediskem pro změnu v pobočkové síti je úroveň využívání jednotlivých pošt jejími zákazníky. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že převod pošty na poštu Partner nejen, že neznamená rušení pošty, v souvislosti s ním nedojde ani ke zhoršení poskytovaných služeb. Jednoduše řečeno, jde pouze
o přechod na nový, efektivnější způsob obsluhy daného území.“ (webové stránky partnercp.cz)
Co je Pošta PARTNER a kdo může být PARTNEREM?
„Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner
žádný rozdíl,“ uvádí tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
Právě Partner je výše zmiňovanou třetí osobou. Není to nikdo jiný než subjekt (obec nebo podnikatel), který uzavře s Českou poštou smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., ve které vystupuje jako zástupce České
pošty. Tento zástupce (PARTNER) má za povinnost vykonávat činnost na základě smlouvy tak, že bude jednat
jménem České pošty, na její účet a odpovědnost. To znamená, že musí být zachovány všechny stávající služby
včetně stejného minimálního počtu hodin otvírací doby.
Které pobočky České pošty budou převedeny na poštu PARTNER?
Česká pošta počítá s tím, že se 2 500 poboček ze stávajících 3 200 převede na Poštu Partner. A to do roku
2025. Vychází tak z usnesení vlády z 22. dubna 2015.
Za uplynulý rok došlo k převodu na smluvní partnery u 189 pošt a v současné době tímto způsobem funguje 440
poboček. Pravdou je, že se jedná o obce, které jsou menší než Rotava. Zhruba polovinu PARTNERŮ provozují
obce, polovinu soukromé subjekty. Ve většině případů se u soukromníků jedná o umístění pošt do provozoven
obchodů. Jedním z nejvýznamnějších Partnerů je COOP (Jednota). K tomu tiskový mluvčí České pošty uvádí: „S
ohledem na probíhající jednání jak s obcemi, tak se soukromníky, případně řetězcem COOP, nemůžeme blíže specifikovat lokality, kterých se přeměna týká. Potenciálními smluvními partnery jsou jak obce, tak soukromníci. Záleží vždy na konkrétním případě, jedná se o dvoustranné, rovnocenné jednání,“ tvrdí mluvčí České pošty Matyáš
Vitík.
Jsou nějaké výhody pošty PARTNER?
Každý ze způsobů provozování, ať už je to obec nebo podnikatel, má své výhody i nevýhody. Pro oba platí, že
musí být zachovány všechny stávající služby včetně stejného minimálního počtu hodin otvírací doby. Pošta poskytuje oběma subjektům příspěvek na provozování. V případě pošty v Rotavě se jedná o částku cca 30.000 Kč/
měsíčně. Za nedodržení podmínek smlouvy uzavřené mezi Českou poštou a partnerem hrozí PARNEROVI sankce. Pokud PARTNEREM bude obec, je bezesporu výhodou to, že stávající objekt je v majetku města a pobočka
může na stejném místě fungovat dál. Naopak nevýhodou je skutečnost, že příspěvek od České pošty nepokryje
náklady a město bude muset chybějící výdaje doplácet ze svého rozpočtu.
Pokud bude PARTNEREM podnikatel, bude pobočka pošty s největší pravděpodobností přemístěna na jiné místo ve městě. „V případě, že by provozovatel v obci skončil, bude v této souvislosti povinností České pošty zajistit
obslužnost území (hledání jiného vhodného partnera, jiný způsob řešení obslužnosti území). Česká pošta má jako
držitel poštovní licence povinnost poskytovat poštovní služby na celém území ČR.“ (webové stránky partnercp.cz)
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Je možné zabránit převodu na Poštu PARTNER v Rotavě?
Tento problém řeší vyhláška č. 203/2016 Sb. Jedná se vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, kterou vydal Telekomunikační úřad. Tato vyhláška na jedné straně vymezuje obce, ve kterých bude zajištěno provozování pošty v obcích, mezi které patří naše město. Na druhou stranu umožňuje převedení na poštu Partner.
„Pro účely této vyhlášky se rozumí poštou provozovna, ve které držitel poštovní licence (vysv.: držitelem licence
je Česká pošta) sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje a zajišťuje všechny základní služby obsažené v jeho poštovní licenci a která je nezbytná k naplnění podmínek dostupnosti a hustoty podle § 14“(z textu vyhlášky) tímto paragrafem je garantováno Rotavě, že nelze pobočku zrušit.
O čem má zastupitelstvo rozhodnout?
Zastupitelstvo města má na základě oslovení města Českou poštou rozhodnout o tom, zda město Rotava bude
nebo nebude provozovat pobočku České pošty jako její PARTNER.
Co se stane v případě, že obec nebude se zřízením pošty Partner souhlasit?
„Pokud nebude obec souhlasit, pak bude Česká pošta hledat jiného smluvního partnera, a to například místní obchod. Samozřejmě uvítáme, když nám s vhodným výběrem pomůže. Již nyní máme pošty Partner například
v Konzumech, Jednotách nebo třeba v kavárnách.“ (webové stránky partnercp.cz)
Pro nás to znamená, že nikdo nemůže žádnou obec nutit, aby převzala provozování pošty jako její PARTNER.
Česká pošta hledá vhodného PARTNERA a na prvním místě je oslovena obec, která může nabídku odmítnout.
Poté budou osloveni podnikatelé, kteří budou mít stejnou možnost jako obec. Pouze dokud Česká pošta PARTNERA nenajde, bude pobočka v Rotavě provozována stávajícím způsobem.
Závěr: Ve svém příspěvku jsem se snažila vám, občanům, vysvětlit situaci pobočky České pošty u nás ve městě,
nastínit možná řešení i upozornit na možná rizika. Pobočka České pošty nebude v Rotavě zrušena. Rozhodnutí o
způsobu zabezpečení služeb, zda bude provozována jako PARTNER nebo ne, nespadá do kompetence zastupitelů,
ale vlády, která 22. 5. 2015 schválila svým usnesením převod 2500 poboček právě na PARTNERA.
Před námi stojí odpověď na otázku: Kdo bude PARTNEREM České pošty, bude to město nebo podnikatel?
Pokud se vám někdo snaží tvrdit něco jiného, obracejte se se svými dotazy přímo na Českou poštu, která je
v tomto ohledu tím nejpovolanějším. Manažerkou České pošty je pro obvod Karlovy Vary Lucie Šašková DiS.,
tel.: +420 605 225 434.
Jak vznikl projekt Pošta PARTNER?
Odpověď na tuto otázku najdeme v článku, který byl zveřejněn 24. 4. 2015 na webových stránkách České pošty
jako tisková zpráva. Nejlépe popisuje situaci kolem tohoto projektu i aktivitu a spolupráci minulé vlády se Svazem
měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova, které vystupují v pozici
ochránce práv měst a obcí:
„Pilotní projekt s názvem Pošta PARTNER zahájila Česká pošta v prosinci roku 2009. Boží Dar se stal prvním
městem, kde se Pošta PARTNER objevila, provozuje ji Městský úřad Boží Dar.
Česká pošta provozuje v současné době 3 217 poboček. Provozování jedné z nejhustších pobočkových sítí
v Evropě je značnou finanční zátěží. Projekt Pošta Partner je cestou, jak zachovat poštovní služby pro občany České republiky ve stávající šíři a zároveň finančně optimalizovat náklady České pošty na jejich existenci.
„Jde o standardní projekt, který funguje v celé Evropě a který poště přinese úspory. V současnosti má Pošta ztrátu
na pobočkové síti 1,5 mld. Kč ročně. Ztrátových poboček je cca 1400 a většinou jde o pošty na venkově a menších
městech. Od projektu si slibujeme, že ztráta bude klesat. Vláda nechce pobočky zavírat, proto je bude pošta nabízet v rámci projektu Pošta Partner. Jsem přesvědčen, že partnery najdeme, protože projekt v této podobě je pro ně
výhodný,“ říká ministr vnitra Milan Chovanec.
Česká republika má nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery v Evropě. V Německu se jedná o
téměř 100 % partnerských pošt, v Rakousku 71 %, Česká republika má v současné době pouze 1,5 % Pošt Partner
z celkového počtu poboček.
„Od letošního roku je naplánován desetiletý proces, na jehož konci bude Česká pošta provozovat 691 vlastních
poboček. Ostatních 2 526 míst bude fungovat ve formě Pošt Partner. V roce 2015 je plánován převod 60 poboček
na Pošty Partner. Konečný stav letošního roku je závislý na jednání České pošty s potenciálními smluvními partnery, kteří budou provozovateli Pošt Partner,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.
Plánovaný desetiletý proces v ČR vychází ze zahraničních zkušeností a zároveň z reálných možností České pošty
jej realizovat. Převody poboček byly i v okolních zemích dlouhodobým procesem. Při plánování časového rámce
vzala Česká pošta do úvahy také fakt, že je třeba veškeré činnosti realizovat tak, aby nebyl ovlivněn chod jednotlivých obcí a byl i nadále zajištěn sociální rozměr, který plní Česká pošta ve vztahu k obyvatelům daných obcí i
k vlastním zaměstnancům.
V rámci projektu, který byl spuštěn v roce 2009, došlo k výraznému zlepšení smluvních podmínek. Jedná se o průměrné navýšení provize o 32 %, dále o novou motivaci na rozsah hodin pro veřejnosti, na kvalitu služby, prodej
aliančních partnerů, navýšení příspěvků, např. na telefon, a snížení sankcí v případě porušení smlouvy.“ (webové
stránky ceskaposta.cz)
Iva Kalátová, starostka města
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− záměr směny pozemku parc. č. 455/3 k. ú. Smolná
o výměře 194 m2 za část pozemku p. č. 455/4
(nově parc. č. 455/7) k. ú. Smolná o výměře 194
m2.
− záměr směny části pozemku parc. č. 811 k. ú.
Smolná o výměře 296 m2 za část pozemku parc. č.
428/1 k. ú. Smolná o výměře 296 m2.
− záměr prodeje zbylé části pozemku parc. č. 811 k.
ú. Smolná o výměře 1189 m2 ve vlastnictví města
Rotava.
− odkoupení pozemku parc. č. 467/21 k. ú. Rotava o
výměře 424 m2.
− odkoupení pozemku parc. č. 1611/401 k. ú. Rotava
o výměře 8 m2.
− záměr prodeje části pozemku st. parc. č. 832 díl B
(nově st. parc. č. 40) k. ú. Rotava o výměře 51 m2
a části pozemku p. č. 156/3 (nově st. parc. č.
1234) k. ú. Rotava o výměře 69 m2.
− záměr prodeje pozemku st. parc. č. 901/2 k. ú.
Rotava o výměře 170 m2.
− záměr prodeje pozemku st. parc. č. 1929 k. ú. Rotava o výměře 1 206 m2.
− prodej pozemku st. parc. č. 151 k. ú. Smolná o
výměře 7 m2.
− aktualizaci cen pozemků v majetku města určených k prodeji s platností od 1. 1. 2018 po zapracování připomínek pro lokalitu horní i dolní Rotava.
− kalkulační cenu vodného a stočného pro město
Rotava na rok 2018 a to ve výši 95,92 Kč/m3 bez
DPH s tím, že cena pro vodné činí 53,13 Kč/m3
bez DPH a cena pro stočné 42,79 Kč/m3 bez
DPH.
− kalkulační cenu vodného a stočného pro obec Jindřichovice na rok 2018 ve výši 32,92 Kč/m3 bez
DPH s tím, že cena pro vodné činí za předanou
vodu 21,67 Kč/m3 bez DPH a cena pro stočné
11,25 Kč/m3 bez DPH.
− Smlouvu o dodávce tepelné energie a teplé užitkové vody.
− předpokládané náklady na tepelnou energii na rok
2018 takto: 369,46 Kč za 1 GJ bez DPH (tj.
424,88 Kč včetně DPH).
− Přílohu smlouvy č. 997 o odvozu komunálního,
tříděného a nebezpečného odpadu ze dne 18. 12.
2002 – Kalkulaci odvozu odpadu v Rotavě pro
rok 2018.
− podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu Opatření ke
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
15. schůze RM Rotava ze dne 6. 12. 2017
RM projednala a schvaluje:
− zpřístupnění druhé místnosti bytu č. 4 velikosti
1+2.
− přidělení bytu č. p. 643/27 (krizové bydlení).
− žádost o změnu užívání bytu zvláštního určení –
přechod ze sociálního bydlení na dostupné, byt o
velikosti 2+1.
− provozní dobu pro sběrné místo v Rotavě
s účinností od 1. 1. 2018.
− vzor nájemní smlouvy určený k pronájmu pozemku za účelem výstavby rodinného domu
s účinností od 1. 1. 2018.
− změnu rozpisu rozpočtu dle předloženého návrhu.
− Dodatek č. 13 k Organizačnímu řádu Městského
úřadu Rotava.
− vyplacení druhé části sjednané odměny za vedení
kroniky města za rok 2016.
RM projednala a neschvaluje:
− přidělení bytu č. 18 velikosti 1+2.
− přidělení bytu č. 22 velikosti 1+2.
− změnu užívání bytu zvláštního určení – přechod
ze sociálního na dostupné bydlení, byt o velikosti
3+1.
RM projednala a souhlasí:
− s vyřazením leporel z evidence majetku města.
− s vyplacením odměny ředitelce Základní školy
Rotava, příspěvkové organizace.
RM projednala a bere na vědomí:
− zprávu vedoucího OKS o pečovatelské službě za
1.–3. čtvrtletí 2017.
− výběr uchazeče k realizaci veřejné zakázky
„Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby
– Výměna vodovodních řadů ve městě Rotava“.

5. zasedání ZM Rotava ze dne 18. 12. 2017
ZM projednalo a schvaluje:
− kontrolu usnesení včetně revokace usnesení č.
128/9/17.
− RO č. 51/2017 až č. 62/ 2017.
− odkoupení bytové jednotky o velikosti 1+1.
− prominutí penále.
− úplatný převod pozemku parc. č. 309/1 k. ú. Rotava o výměře 1382 m2.
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ZM souhlasí:
− s návrhem zápisu z I. zasedání ZM, které se konalo dne 27. 2. 2017 bez připomínek.

s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro
rok 2018 na dílčí projekt „Bezbariérová trasa městem Rotava“.
− zajištění financování projektu „Bezbariérová trasa
městem Rotava“.
− záměr zabezpečovat pečovatelskou službu pro
město Oloví prostřednictvím Pečovatelské služby
Rotava.
− příspěvek na činnost pro TJ Rotas z. s.
− příspěvek na činnost pro SK Shotokan Ryu Karate, z. s.
− příspěvek města Rotavy pro DSMOK na rok
2018.
− „Statut sociálního fondu a zásady čerpání sociálního fondu“.
− rozpočet města na rok 2018.
− poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok
2018 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v tabulce finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným osobám.
− záměr zřízení zubní ordinace.
− Zásady pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města Rotava na podporu individuální
bytové výstavby včetně příloh.
− zveřejnění Výzvy č. 1/2017 k podání žádostí o
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
v rámci Programu města Rotava „Podpora individuální bytové výstavby“ a stanovuje datum vyhlášení výzvy na 2. 1. 2018 a datum ukončení příjmu
žádostí na 30. 4. 2018.
− podání žádosti na vydání opatření obecné povahy,
kterým budou vyhlášeny oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v katastrálním
území města Rotava.
− vypsání veřejné zakázky na zpracovatele dokumentů pro vybudování komunitního domu.
− svým neuvolněným členům pravidla pro vyplácení odměn při souběhu funkcí.

ZM stanovuje:
− svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc.
− zvýšení odměny členům zastupitelstva obce pověřeným zastupováním města na veřejných občanských obřadech.
− plnění uvolněným členům zastupitelstva obdobně
jako zaměstnancům města.
− odměny členům výborů zastupitelstva města a
komisí rady města, kteří nejsou členy ZM.
ZM projednalo a bere na vědomí:
− zprávu o činnosti FV ZM za období roku 2017.
ZM na základě předloženého návrhu projednalo a
schvaluje úkoly pro FV ZM na rok 2018.
− zprávu o činnosti KV ZM za 2. pol. 2017. ZM na
základě předloženého návrhu projednalo a schvaluje úkoly pro KV ZM na 1. pol. 2018
s doplněním úkolu kontrola průběhu inventarizace.
− informaci o výši skutečných nákladů města Rotava za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2017. Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2018 zůstává ve výši 440 Kč za
poplatníka a kalendářní rok.
− právní rozbor OZV č. 4/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Rotava na veřejných prostranstvích.

16. schůze RM Rotava ze dne 18. 12. 2017
RM projednala a schvaluje:
− střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Rotava, příspěvkové organizace na období 2019-2020.
− rozpočet (plán nákladů a výnosů) Základní školy
Rotava, příspěvkové organizace na rok 2018.
− střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace na období 20192020.
− rozpočet (plán nákladů a výnosů) Mateřské školy
Rotava, příspěvkové organizace na rok 2018,
s úpravou příspěvku zřizovatele.
− smlouvu o dílo a plán kontroly kvality vod na rok
2018.
− smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

ZM projednalo a neschvaluje:
− záměr prodeje pozemku par. č. 774 o výměře
1309 m2 k. ú. Rotava a pozemku parc. č.. 706/7 o
výměře 1841 m2 k. ú. Rotava.
− odkoupení pozemků p. č. 498/1 k. ú. Rotava o
výměře 1371 m2, p. č. 512/1 k. ú. Rotava o výměře 3685 m2 a p. č. 502/1 k. ú. Rotava o výměře
7999 m2.
− příspěvek na činnost pro Alexandru Jančovou,
předsedu Konec toulání, z. s.
− příspěvek na činnost pro Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s.
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA
Období
1. 4. - 31. 10.
1. 11. - 31. 3.
Pondělí
7:00 – 16:30
8:00 – 14:45
Úterý
7:00 – 14:45
8:00 – 14:45
Středa
7:00 – 16:30
8:00 – 16:30
Čtvrtek
7:00 – 14:45
8:00 – 14:45
Pátek
7:00 – 14:45
8:00 – 14:45
Sobota
9:00 – 12:00
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Zavřeno
Provozní doba na sběrném místě byla schválena
RM dne 6. 12. 2017 usnesením č. 183/12/17
s účinností od 1. 1. 2018.
Miroslava Pletichová,
referentka ORIM

Pečovatelská služba
příležitost pro život doma
Jménem pečovatelské služby bych vás ráda seznámila se změnami, které se týkají provozní doby pečovatelské služby v Rotavě. V souvislosti s rozhodnutím vedení města zkvalitňovat zavedenou sociální
službu a tím umožnit využití služby v odpoledních a
večerních hodinách, došlo od 1. ledna 2018 ke změnám v rozsahu provozních hodin. Klasická pracovní
doba byla doposud nastavena na časy od 6.30 do
15.00 hod. Novinkou je však možnost využití našich
služeb i v pozdějších hodinách, a to konkrétně do
22.00 hod. Cílem zkvalitnění služby je podpora a
pomoc osobám v jejich vlastní domácnosti v méně
omezeném čase, a tím se jim více přizpůsobit, neodkazovat je na pobytové služby z důvodu požadavku
na péči ve večerních hodinách a o svátcích. Záměr
pečovatelské služby vysvětlíme na konkrétním příkladu: Dostali jste se do situace, kdy by měl být váš
rodinný příslušník po pobytu v nemocnici převezen
na LDN? Nebo je už dokonce z LDN propuštěn do
domácí péče, ale pro vás není na místě jiné řešení,
než zajištění Domova pro seniory z důvodu pracovních povinností a nemožnosti se členu rodiny dostatečně věnovat? Nevadí, naším záměrem je zajistit
následnou péči. Dokážeme pomoci s hygienou
(odpolední nebo večerní koupel, promazání těla,
pomoc s oblékáním, výměna inko pomůcek), s připomenutím užití léků, s přípravou a podáním stravy
(donáška jídla, nákup, ohřátí a podání stravy), dále
můžete využít uložení klienta ke spánku. Chtěli bychom být universální službou, jež se bude snažit
vám pomoci s jakoukoliv nepříznivou situací, která
u vás může nastat. S jakýmkoliv dotazem neváhejte
kontaktovat vedoucího pečovatelské služby pana Bc.
Zdenka Harapáta na telefonním čísle 777 724 214
nebo sociální pracovnici Lenku Studenou, DiS., na
telefonním čísle 778 421 710. Samozřejmě se také
můžete informovat u našich pečovatelek, které jistě
každý den potkáváte po městě. Telefonní kontakty
na pečovatelky jsou následující. Na naší pečovatelku
paní P. Valdmanovou je telefonní číslo 777 717 705
a pečovatelku paní B. Hubálkovou je možno kontaktovat na telefonním čísle 777 717 704. Pečovatelky
jsou však z důvodu pracovního vytížení, pohybu v
terénu mezi klienty, k dostižení méně. Na závěr
bych chtěla uvést jen, že naše pečovatelská služba je
financována z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018. Naše
služba má prozatím kapacitu 35 klientů, ale nebojte,
vždy se dá kapacita navýšit, takže místo pro vaše
rodinné příslušníky, kteří by potřebovali využít naše
služby, se najde.
Lenka Studená, DiS.,
sociální pracovnice

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - VÝZVA
Městský úřad Rotava pořádá dne 14. dubna 2018
v obřadní místnosti MěÚ Rotava vítání občánků
pro nově narozené děti, které mají trvalý pobyt
v Rotavě. V případě zájmu o pozvání na tuto malou slavnostní akci je potřeba narození dítěte
oznámit. Oznámení o narození dítěte přijímá p.
Lakatosová (lze učinit i telefonicky na č.
359 574 133, 777 787 194), nebo:
− e-mailem na adresu: lakatosova@rotava.cz
− osobně v budově MěÚ Rotava, kancelář č. 5
− zaslat poštou na adresu: MěÚ Rotava, Sídliště
721, 357 01 Rotava,
a to nejpozději do 5. dubna 2017.
V oznámení je potřeba uvést: jméno a příjmení
dítěte, datum narození, adresu trvalého pobytu a
doručovací adresu, je-li jiná, než adresa trvalého
pobytu. Uvedené údaje budou s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, použity pouze pro účely vítání občánků.
Monika Lakatosová,
sbor pro občanské záležitosti

V měsíci únoru 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Navrátilová Jiřina
Zronková Milena
Slabý Jaroslav
Dědek Vlastimil
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do dalších let.
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM

Medailonky:

KABELOVÁ TELEVIZE
středa 21. února 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.

Radek PILAŘ (23. 1. 1931 – 7. 2. 1993)
český malíř, ilustrátor, grafik a scenárista
Svatopluk ČECH (21. 2. 1846 – 23. 2. 1908)
český básník, prozaik, novinář a cestovatel
Jiří HANZELKA (24. 12. 1920 – 15. 2. 2003)
český cestovatel a spisovatel
Petr BEZRUČ (15. 9. 1867 – 17. 2. 1958)
český básník

TVOŘÍLEK
každé pondělí 15.30 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
Z důvodu oprav v sále Slovanského domu se
dětský maškarní ples uskuteční až v měsíci
březnu.

Výstavky:

Josef KAJETÁN TYL (4. 2. 1808 – 11. 7. 1856)
český dramatik, novinář a spisovatel
Jules VERNE (8. 2. 1828 – 24. 3. 1905)
francouzský spisovatel a dramatik

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
neděle 4. března 15.00 - 17.00 hod.
sál Slovanského domu
vstupné 20 Kč, masky vstup zdarma

Zábavné odpoledne pro děti plné pohádek a soutěží 15. února ve čtvrtek v 14.30 hod.
Milé děti, na měsíc únor je pro žáky I. stupně připravená pohádková křížovka, kterou si můžete
v průběhu měsíce vyzvednout a pak odevzdat
v knihovně.
Vyhodnocení proběhne v březnu
v Týdnu čtení.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
sobota 17. března od 20.00 hod.
sál Slovanského domu
vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek v kulturním a informačním centru Rotava od pondělí 19.
února.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

TVOŘÍLEK - každé pondělí 15.30 - 16.30 hod. v zasedací místností v přízemí MěÚ
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POLOLETNÍ PRÁZDNINY
mají žáci v pátek 2. února 2018. V provozu bude
školní
družina
pro
přihlášené
děti.
Ve školní jídelně je sanitární den.

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

JARNÍ PRÁZDNINY
Od pondělí 12. února do neděle 18. února 2018
probíhají v naší škole jarní prázdniny. V provozu
je školní družina pro přihlášené žáky. V době jarních
prázdnin mohou děti chodit na obědy do školní
jídelny.
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI
Od září letošního školního roku pokračujeme v realizaci projektu spolufinancovaného ESF a rozpočtem ČR „Získáváme vědomosti a dovednosti“. Projekt bude ukončen v tomto školním roce.
V 1. pololetí jsme nabídli žákům doučování
v Matematice a Českém jazyce ve všech ročnících
1. stupně a na 2. stupni ve třídách VII. A, VIII. A a
IX. A. Ve 2. pololetí tohoto školního roku budou
moci navštěvovat doučování žáci ze III. a V. třídy.
V průběhu 2. pololetí budou ukončeny obě mimoškolní aktivity Čtenářský klub a Klub deskových
a logických her.
Vzdělávání pedagogických pracovníků pokračuje
do konce školního roku.
Mgr. Dana Fialová,
manažerka projektu

SPORT
VZPÍRÁNÍ
Vzpírání TJ ROTAS
Český svaz vzpírání na svých webových stránkách
uveřejnil tabulku s pořadím oddílů v mistrovských
soutěžích jednotlivců a družstev v letech 2008 –
2017. Hodnoceno bylo celkem 36 vzpěračských oddílů. Vzpěračky a vzpěrači rotavského ROTASU se
umístili na skvělém 5. místě a stali se tak nejlepším
vzpěračským oddílem z Čech, protože před nimi se
umístila pouze družstva z Moravy a Slezska.

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Burza hraček
Ve čtvrtek 11. ledna 2018 proběhla ve školní družině „Burza hraček“. Žáci si přinesli se svolením rodičů již nepotřebné hračky, které měnili s ostatními.
Pokusili se odhadovat jejich hodnotu a poctivě
„obchodovat“. Někteří starší žáci se snažili svojí
výměnou udělat radost mladším kamarádům, čehož
si všichni velmi vážíme. Například Andrea Trefilová přinesla jednomu chlapci na „Burzu“ nezištně
milý dárek.
Touto cestou děkujeme všem rodičům za hračky, se
kterými se žáci mohli stát alespoň na chvíli
„obchodníky“.
Olympiáda ve školní družině
Dne 18. ledna pořádala školní družina „Zimní
olympiádu“ ve sjezdu na kluzáku na trati
za zdravotním střediskem. Sněhové podmínky byly
výborné a tak malí sportovci podávali úctyhodné
výkony.
V mladší kategorii (PT, 1. a 2. ročník) zvítězili
1. místo Matyáš Rau z I. B,
2. místo Petr Havala z I. A,
3. místo Barbora Hlaváčová z I. A.
Ve starší kategorii (3. až 6. ročník) obsadil s vynikajícím časem
1. místo Tomáš Jensen ze IV. třídy,
2. místo Jan Kozák z V. třídy,
3. místo Alexander Hocek ze III. třídy.
Jmenovaní žáci získali olympijské medaile i věcné
dárky a my jim tímto ještě jednou gratulujeme!
Lenka Szmigielská,
vychovatelka ŠD

SKV Bonatrans Bohumín
1604 b.
SKV Baník Havířov
1486 b.
SKV OZ Horní Suchá
1337 b.
Sokol Moravská Ostrava
1256 b.
TJ ROTAS Rotava
1126 b.
Sokol Jižní Svahy Zlín
1027 b.
SKV Teplice
1026 b.
Sokol Nový Hrozenkov
955 b.
Start Plzeň
800 b.
Bohemians Praha
790 b.
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava
Ing. Jan Šedlbauer

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
V uplynulém roce byli stříbrnou medailí Prof.
MUDr. Jana Jánského za 20 odběrů oceněni tito
spoluobčané: Jiří Šebo, Milan Prýmek, Petr Teistler
a Petra Malinkovičová.
Zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Jánského za
40 odběrů byli vyznamenáni: Václav Lev, Miroslav Macek, Marie Rajtmajerová a Jindřich Anténe.
Dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za vaši
nezištnou pomoc a odhodlání udělat něco pro záchranu lidských životů. Blahopřejeme k získání
stříbrných a zlatých plaket také dárcům, kteří si
nepřáli být jmenováni.
Bc. Lucie Dupalová,
KIC
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