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Vážení spoluobčané,
během několika dnů bychom
měli provést změny ve fungování úřadu a v práci úředníků tak,
abychom naplnili evropskou
směrnici GDPR na zvýšenou
ochranu osobních údajů. Cílem
nařízení je zvýšení ochrany
osobních údajů a ztížení jejich
zneužití.
Zahájili jsme úvodní analýzu
činností úřadu, která by měla
určit, co je potřeba v činnosti
úředníků upravit či změnit tak,
abychom splňovali podmínky
ochrany osobních údajů. Tak
například, jedna úprava je viditelná každému, kdo navštíví kanceláře úřadu, museli jsme doplnit
zámky na dvířka skříní, ve kterých jsou umístěny dokumenty
obsahující osobní údaje.
V této souvislosti bychom velice
rádi připomněli naši vizi fungování úřadu jako služby občanům.
K tomu je potřeba úředníků, kteří
jsou profesionálové a pracují bez

ohledu na politické vedení úřadu. Pro podporu jejich práce a
ochranu se jejich pracovní vztah
řídí zákonem o úřednících. Tento zákon nejen že chrání úředníky před vlivem politických
stran, ale současně jim ukládá
povinnosti. Rádi bychom Vás
seznámili s několika povinnostmi, které jsou v zákoně uvedeny:
−jednat a rozhodovat nestranně
bez ohledu na své přesvědčení
a zdržet se při výkonu práce
všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestranné rozhodování;
−zdržet se jednání, které by
mohlo vést ke střetu veřejného
zájmu se zájmy osobními,
zejména nezneužívat informací
nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch
vlastní nebo někoho jiného;
−v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti
s ním;
−zachovávat pravidla slušnosti
při úředním jednání a vůči
ostatním zaměstnancům působícím ve veřejné správě.
V uplynulém měsíci jsme se seznámili se stavem jednotlivých
akcí. Chtěli bychom zmínit následující
akce,
které
se
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v nejbližší době zahajují nebo
ukončují. Podepsali jsme smlouvu na výměnu vodovodu v ulici
Příbramská a U Kina v celkové
částce 8,5 mil. Kč. Uzavírá se
výběr žadatelů na přidělení sociálních bytů, na jejichž rekonstrukci jsme čerpali dotaci. Současně bychom měli začít využívat nové auto pro sociální služby.
V několika málo dnech budeme
předávat firmě STRABAG a. s.
staveniště a začnou práce na projektu „Výstavba samostatného
parkovacího systému ve městě
Rotava“, na který jsme dostali
potvrzení o přidělené dotaci.
Tímto Vás prosíme o trochu trpělivosti, neboť se uzavře část parkoviště za bývalou kavárnou a po
dobu výstavby bude omezen počet parkovacích míst.
Na úpravnu vody jsme pro zlepšení sledování úpravy vody pořídili dva nové měřicí přístroje.
Jedná se o zákaloměr, který bude
vyhodnocovat zakalení přiváděné
vody do úpravny, a druhým měřicím přístrojem je přístroj na
měření pH vody. Tento přístroj
bude zapojen do systému automatického dávkování chemikálií
a pomůže zpřesnit dávkování
chemikálií pro úpravu kyselosti
vody. Přejeme příjemný den.
Miroslav Šůs, starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

− starostovi předložit RM k posouzení stav, jak
jsou splněna jednotlivá usnesení z RM
č. 1 ze dne 17. 1. 2018 a prověření stavu kontroly
usnesení z RM č. 2 ze dne 28. 2. 2018 s termínem
do příští schůze RM, resp. do 30. 4. 2018,
v kontextu
připojených
vyjádření
od zodpovědných zaměstnanců, jichž se dotčená
usnesení/úkoly týkají.
− starostovi předložit RM kontrolu organizační
struktury a obsazenosti organizační struktury
městského úřadu.
− starostovi předložit RM návrh vyčíslení nákladů
souvisejících s kvalifikačními dohodami.
− úkol OTVH stanovit časový harmonogram plnění
jednotlivých
úkolů,
který
předloží
na příští RM Rotava.
− ORIM předložit RM k zvážení a posouzení návrh
úpravy provozu sběrného místa v ostatních dnech
mimo středy od 9:00 hod. do 17:00 hod., a tím
zvážit návrh posunu pracovní doby dotčených zaměstnanců.

3. schůze RM Rotava ze dne 21. 3. 2018
RM projednala a schvaluje:
− kontrolu usnesení včetně návrhu na revokaci usnesení
č.
167/11/17
tak,
jak
byla
u jednotlivých úkolů projednána, přičemž závěry
z projednání jsou zaznamenány v příloze Kontrola
usnesení na 3. RM dne 21. 3. 2018, která tvoří nedílnou součást zápisu.
− výměnu bytu č. 5 na adrese Rotava, Sídliště 650,
za byt č. 10 na adrese Rotava, Sídliště 625, od 1. 4.
2018.
− převzetí zodpovědnosti za akce „Oprava střechy
na bloku 17“ a „Rekonstrukce DPS“
a jejich sledování odborem rozvoje a investic města.
− vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu: „Správa IT Městského
úřadu Rotava“.
− vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/ky
Základní školy v Rotavě.
− vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/ky
Mateřské školy v Rotavě.
− zpracovatele projektové dokumentace pro stavební
povolení a povolení k nakládání s vodami u veřejné zakázky „Rotava, zapojení vrtu HV 01 – PD“,
který vzešel ze zadávacího řízení, a to projektovou
a inženýrskou kancelář EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČO
25184750, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
po projednání smlouvy s advokátní kanceláří města.
− zpracovatele projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení u veřejné zakázky „Odstavná a
parkovací plocha za blokem č. 25, ul. Sídliště, č. p.
666-668, Rotava – PD“, který vzešel ze zadávacího řízení, a to projektovou a inženýrskou kancelář
Jiří Soukup, Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov, IČO
73711870.
RM projednala a neschvaluje:
− přidělení bytu č. 12 na adrese Rotava, Sídliště 650.
− přidělení bytu č. 69 na adrese Rotava, Sídliště 646.

RM projednala a bere na vědomí:
− informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu č. 40
na adrese Rotava, Sídliště 655, od 1. 3. 2018.
− záměr budoucího uzavření smlouvy na směnu zemědělských pozemků ve vlastnictví města za zemědělské pozemky ve vlastnictví dotčené osoby,
přičemž proběhlo jednání s dotčenou osobou ohledně realizace investiční akce „Výměna vodovodního řadu do Smolné“ a dalších návazných jednání
a souvisejících postupů v odkazu na schválené
usnesení Zastupitelstva města Rotava ze dne 25. 9.
2017 č. 129/9/17.
− záměr sepsání kvalifikačních dohod v souvislosti
se zvýšením kvalifikace s předpokladem úpisu
dotčených zaměstnanců na setrvání v pracovním
poměru po dobu 3 let.
− uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu Rotava s ateliérem AGORA STUDIO, zastoupeném p. Ing. arch. Ivanem
Kaplanem, Vinohradská 2222/156, 130 00 Praha
3, IČO 13125834, navýšení ceny o 10.000 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku ke
smlouvě.
− návrh harmonogramu prací týkající se přípravy
výzvy a zadávací dokumentace pro zadání veřejné
zakázky na stavební práce „Výměna vodovodního
řadu do Smolné“.
− informaci o stavu projektu „Inženýrské sítě a
chodník pro 5 RD, lokalita Příbramská“.
− informaci o předběžném návrhu realizace projektu
„Přístupový chodník a bezbariérový přístup do
jídelny ZŠ Rotava“.
− záměr postupu jednotlivých prací na úpravně vody
a čističce odpadních vod.

RM projednala a ukládá:
− místostarostovi předložit RM návrh znění
„Veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku“ pro
vyvěšení
na
úřední desku
v souvislosti
s usnesením č. 134/9/17 (opakovaná nabídka na
prodej betonových panelů).
− starostovi předložit RM návrh na postoupení kontroly správnosti cenové výše nájemného (viz např.
usnesení 191/16) a obdobných cenových záležitostí do působnosti finančního a kontrolního výboru.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 5. května 2018 (sobota) od 9:00 – 12:00 hod.
bude v katastru města Rotava proveden sběr nebezpečného odpadu.
Vyzýváme všechny občany, aby shromáždili nebezpečný odpad, který nelze ukládat do popelnic a kontejnerů na směsný odpad, a v uvedený den jej odevzdali do areálu OEM.
Nebezpečný odpad tvoří např.: autobaterie, monočlánky, olejové filtry, výbojky, nátěrové hmoty, odpadní oleje, tuky a jiná maziva, organická rozpouštědla, odmašťovací přípravky, kyseliny, hydroxidy,
fotochemikálie, odpady rtuti, obalový a textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami.
Nebezpečný odpad odevzdejte v areálu OEM
(plechová hala) v Příbramské ulici.
Žádáme občany, aby nebezpečný odpad osobně
předali posádce sběrného vozu a netvořili z něj
skládky.
Občané Města Rotava mají tuto službu uhrazenou
v poplatku za odpad.
Děkujeme, že využíváte těchto služeb a chráníte tím
životní prostředí ve městě.
Miroslava Pletichová,
referent OEM

4. schůze RM Rotava ze dne 4. 4. 2018
RM projednala a schvaluje:
− přidělení sociálního bytu č. 50 na adrese Rotava,
Sídliště č. p. 645, za předpokladu splnění podmínek pro přidělení sociálního bytu dle dotační výzvy č. 35 IROP – sociální bydlení pro sociálně
vyloučené lokality, přičemž žadatel nesmí být
vlastníkem nemovitosti, nájem bude sjednán na
zkušební dobu ½ roku s možným prodloužením
na další období, pokud budou plněny podmínky
úhrady nájemného a souvisejících služeb a dotační podmínky.
− přidělení bytové jednotky č. 11 na adrese Rotava,
Sídliště 625, od 1. 5. 2018.
− přidělení bytové jednotky č. 43 na adrese Rotava,
Sídliště 644, od 1. 6. 2018.
RM projednala a neschvaluje:
− přidělení bytové jednotky č. 22 na adrese Rotava,
Sídliště 614.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO MÍSTA
V období od 1. 5. – 31. 10. je pro občany upravena
provozní doba sběrného místa v Rotavě.

V měsíci květnu 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Takáčiová Marie
Bendová Marianne
Odvárko Josef
Beranová Veronika
Přerovská Marie
Hrabovský Klement
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a
hlavně pevné zdraví do dalších let.

Město Rotava - OEM
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Jak na to?
Potřebujete si vyřídit nějaké osobní dokumenty, řešit problémy s bydlením, s prací, poradit se
s právníkem, postavit si kůlnu na dřevo či poradit s řešením jiných záležitostí? Máte šanci se vše dozvědět, a to na čtyřech vzdělávacích akcích pro veřejnost, které pořádá Městský úřad Rotava ve vzdělávací
místnosti v přízemí úřadu:
2. 5. 2018 od 15:00 hod. Rozsah poskytovaných služeb veřejné správy občanům
Zde se dozvíte, co si můžete vyřídit na městském úřadu v Rotavě a se kterými záležitostmi je nutné se
obrátit na Městský úřad v Kraslicích či na Krajský úřad v Karlových Varech. Co je potřeba vyřídit osobně a které záležitosti můžete vyřídit prostřednictvím internetu. Součástí přednášky budou i příklady a
odpovědi na vaše dotazy.
9. 5. 2018 od 15:00 hod. Veřejná správa na internetu I – orientace a vyhledávání na webových
stránkách veřejné správy
Na této přednášce budete informováni o tom, na jakých webových stránkách najdete konkrétní informace, které potřebujete nebo můžete v budoucnu potřebovat: co najdete na webových stránkách města Rotavy, na stránkách nadřízeného města – obce s rozšířenou působností (ORP) Kraslice, na stránkách Karlovarského kraje, na stránkách jednotlivých ministerstev. Co lze v současnosti vyřizovat prostřednictvím on-line formulářů a s čím je nutné na úřad dojít osobně. Součástí přednášky budou i příklady a odpovědi na vaše dotazy.
16. 5. 2018 od 15:00 hod. Veřejná správa na internetu II – dostupnost informací a dat poskytovaných veřejnou správou na internetu a práce s nimi
Tato přednáška navazuje na předchozí I. část popisem konkrétních příkladů, jak si na internetu vyhledat
potřebné informace podle jejich zaměření, na jakých webových stránkách najdete např. zákony, výpisy
z katastru nemovitostí, zaměstnání v konkrétním místě či okrese, jak najít informace o vyřízení důchodu, jak si ověřit, že firma, která Vás oslovila s nějakou nabídkou, skutečně existuje, jaké neziskové organizace nám mohou pomoci v obtížné životní situaci. Jak vyhledat na internetu potřebný formulář, jak
jej vyplnit a podat, jak postupovat při různých životních situacích a kam se obrátit. Jak si ověřit, že informace, kterou jsme obdrželi e-mailem či přes sociální sítě, není výmysl, tedy tzv. hoax.
23. 5. od 15:00 hod. Komunikace s veřejnou správou, vyplňování a podávání formulářů, příklady
z praxe
Mnozí z nás neradi chodí na úřady – nevíme, na koho se se svým problémem obrátit, co si máme
s sebou vzít za doklady, proč po nás úředníci chtějí to či ono a vůbec, jak s nimi máme mluvit. Jak postupovat při osobní návštěvě a jak při telefonování na úřad. Co dělat, když nám pošta doručí úřední
obálku. Obsahem této poslední přednášky bude i uvedení příkladů a odpovědi na vaše dotazy.
Těšíme se na Vás a nezapomeňte, že vyhozením úřední obálky, která Vám přijde domů, se žádný problém nevyřeší, ale naopak zhorší. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli vyřešit Vaše záležitosti.
Přednášky se konají v rámci projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a životních podmínek občanů Rotavy, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002904.
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KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Jaro s jeho krásnými dny máme v plném proudu a i
toto období u nás ve školce bylo plné akcí, které
vám přiblížíme.
Musíme se vrátit k velikonočním svátkům, kdy
jsme s dětmi chodili po stopách zajíčka a hledali
velikonoční vajíčka. Trošku se nám zatoulal do
lesa a děti ušly pěkný kus cesty, než našly vytouženou pomlázku. Počasí nám nepřálo, ale radost
z nalezených vajíček nám nezkazilo.

HRY U HRANIC BEZ HRANIC
sobota 5. května od 13.00 hod.
areál zdraví u Kačáku.
KABELOVÁ TELEVIZE
úterý 15. května 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
ROTAVSKÝ KUFR
sobota 12. května, start 8.00 - 10:00 hod. od MěÚ
vyznačené trasy 9 a 13 km, občerstvení zajištěno
na trase, cíl na turistické základně Sluníčko.
Po stopách císaře Karla I. aneb 20 let soukromého provozu na Kraslické dráze
sobota 26. května
Slavnostní zahájení oslav bude od 8.00 hodin na
nádraží v Sokolově. V jednotlivých stanicích trati
Sokolov – Kraslice – Klingenthal bude v rámci
zastávek vlaku připraven program přibližující jednotlivá období historie naší republiky.
Předprodej jízdenek na protokolární vlak v KIC
Rotava od 17. do 24. května 2018.

Ještě před Velikonocemi proběhlo „Jarní tvoření“.
Rodiče s dětmi si měli možnost vybrat, co si vyrobí:
kuřátko, slepičku, ovečku a samozřejmě pomlázku.
Šlo nám to od ruky a stihli jsme vyrobit vše. Tyto
společné akce dětí a rodičů máme moc rády a děkujeme všem za účast.

TVOŘÍLEK
každé pondělí 15.30 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:

Daisy Mrázková (5. 5. 1923 – 14. 12. 2016)
česká malířka a spisovatelka
Vilém Mrštík (14. 5. 1863 – 2. 3. 1912)
český dramatik
Alena Vostrá (17. 5. 1938 – 15. 4. 1992)
česká spisovatelka
Marie Pujmanová (8. 6. 1893 – 19. 5. 1958)
česká spisovatelka

Třídy „Broučci“ a „Šnečci“ měly možnost navštívit
náš kostel sv. Petra a Pavla. Přivítal nás Páter Peter
Fořt a přiblížil nám význam kostela a jeho patronů.
Dětem srozumitelnou a zábavnou formou vyprávěl,
proč slavíme Velikonoce, zahrál jim na kytaru a do
zpěvu zapojil i děti. Také nám ukázal zimní kapli,
kde při zapalování svíčky vysvětlil smysl plamínku
jako věčného světla. Za čas strávený s námi a milé
povídání děkujeme.

Výstavka:

Karel Štorkán (5. 5. 1923 – 12. 4. 2007)
český prozaik a scénárista
Zábavné odpoledne pro děti plné pohádek a soutěží
čtvrtek 17. 5. ve 14.30 hod.
Posezení s písničkou
úterý 22. 5. v 17.00 hod.
Přijďte si mezi nás za doprovodu harmoniky, kytary
a houslí poslechnout a zazpívat staré šlágry i lidové
písničky.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice
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V rámci týdenního tématu „Zvířata“ starší děti navštívily místní statek Lucie Kaňkové, která dětem
ukázala svá zvířata a práci kolem nich. Děti zvířátka
mohly nakrmit suchým chlebem. Paní Kaňkové tímto děkujeme.
Přejeme Vám příjemné dny.

28. března děti Šárka Rezková, Nela Švecová, Tereza Slovjáková, Martin Elíz, Jaroslav Klepáček
a David Bílý vystoupili v základní škole ke Dni učitelů s tanečkem na píseň „Máj je máj“. Dalším veřejným vystoupením dětí bylo „Vítání občánků“ na
Městském úřadě v Rotavě. Karolína Soumarová,
Bára Paarová, Šárka Rezková a Tereza Slovjáková
přednesly
báseň
„Miminko
se
narodilo“
a zatancovaly. Všem dětem a jejich rodičům děkujeme za spolupráci.

Nina Jašová, DiS.
učitelka mateřské školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI
ČERVENCI A SRPNU

Navštívil nás kouzelník se svojí asistentkou, která
dětem předvedla „Bublinkovou show“. Kouzla mají
své kouzlo a moc se nám líbila, ale velkým zážitkem byly bubliny. Viděli jste už hranatou, bílou
nebo tak velkou, že se v ní schová dítě? My ano.
Děti byly z představení nadšené a doufáme, že nás
kouzelník ještě navštíví.

Od 16. 7. do 10. 8. 2018 bude mateřská škola uzavřena.

Zápis dětí do Mateřské školy Rotava pro školní rok
2018/2019
Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace
pořádá
3. 5. 2018 v době 9:00 - 14:00
zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2018/2019.
Dětem, které dosáhnou pěti let věku do 31. 8. 2018,
je stanoveno nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
Tento den je možné navštívit MŠ, koná se „Den
otevřených dveří“ od 8:00 – 10:00 hod.

Nebylo to jediné, co jsme ve školce zhlédli. Přijelo
k nám i oblíbené divadlo „Letadlo“ se svou „Cestou
kolem světa“. Letadlem jsme si zaletěli na Eiffelovu
věž, vlakem přijeli ke Stonehenge, lodí dopluli až
k soše Svobody, balón nás donesl k Velké čínské
zdi, metrem dojeli k Chrámu Vasila Blaženého a
autem jsme se vrátili domů. Představení mělo velký
úspěch také proto, že se zapojily všechny děti.

Mgr. Jaroslava Červenková,
ředitelka mateřské školy
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VZPÍRÁNÍ

SBĚR PAPÍRU
V letošním školním roce opět probíhal sběr papíru.
Jiný oproti předcházejícím rokům byl v tom, že
třída, která nasbírá nejvíce papíru, pojede za odměnu do plzeňské Techmanie. Vítězem se stali žáci
2. třídy. Na dalších místech se umístily 5. třída a
VI.A. Zájezd se uskuteční 15. května a místa
v autobusu doplní nejúspěšnější „sběrači“ těchto
tříd. Žáci školy sebrali celkem 5 000 kg, což je nejvíce v celé historici sběru papíru. Poděkování náleží nejen žákům a třídním učitelům, ale také rodičům a prarodičům, kteří svým dětem velmi pomáhali. Celou organizaci sběru měla na starosti paní
učitelka Hana Paarová se skupinou svých žáků.
Také jim patří velké poděkování.
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy

II. kolo ligy žáků skupiny A 2018
Sobota 24. 3. 2018 Rotava
Výkony mladých sportovců ROTASU Rotava ve 2.
kole jsou uveřejněny v tabulce na následující straně.
Pořadí skupiny A ligy mladších žáků po 2. kole:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pátek 20. dubna proběhl na naší škole první a
druhou vyučovací hodinu Den otevřených dveří. Na
výuku svých dětí se přišlo podívat téměř 20 % rodičů a prarodičů především z prvního stupně. Někteří
se svými dětmi při hodině také pracovali. Děkujeme všem, kteří své děti ve vzdělávání podporují.
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy

Pořadí skupiny A ligy starších žáků po 2. kole:

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Dne 22. března 2018 proběhla výtvarná soutěž
obou oddělení školní družiny pod názvem
„Velikonoční vejce“. Nejprve žáci besedovali o
velikonočních zvycích a tradicích. Potom už pracovali voskem a vodovými barvami. Každý soutěžící
se opravdu snažil.
V mladší kategorii (přípravná třída, 1. a 2. ročník)
zvítězil Michal Srp, 2. místo získala Adéla Melánie
Švehlová a 3. místo obsadil Tomáš Želina. Zvláštní
cenu „Mladých výtvarníků školní družiny“ obdržel
žák Michal Hála.
Ve starší kategorii (3. až 8. ročník) zvítězila Kateřina Kouřilová, 2. místo si vymalovala Denisa Větrovská a 3. místo Iveta Kolářová. Druhou letošní
zvláštní cenu „Mladých výtvarníků“ obdržela Natálie Dědková.

MČR masters
O víkendu 14. a 15. 4. 2018 proběhlo v Plzni Mistrovství ČR mužů a žen kategorie masters ve vzpírání jednotlivců, jehož se zúčastnili tři vzpěrači
z rotavského oddílu vzpírání.
V sobotu se v kategorii M6 představil v hmotnostní
kategorii do 85 kg Antonín ŠPERŇÁK, v níž výkonem 173 kg ve dvojboji (75+98) vybojoval titul
Mistra ČR. V kategorii M5 v hmotnostní kategorii
+105 kg vybojoval stříbrnou medaili za výkon 155
kg ve dvojboji (65+90) Karel VANINI.
V neděli pak v kategorii M2 v hmotnostní kategorii
do 94 kg vybojoval výkonem 205 kg ve dvojboji
(90+115) René Hrubý také stříbrnou medaili.

Dne 12. dubna 2018 žáci školní družiny prožili příjemné chvíle u „Aprílového táboráku“ v přírodním
atriu naší školy. Opékali si uzeniny, poslouchali
tábornické písně, jako je „Na Okoř je cesta“ apod.
Při takových příjemných akcích se vzájemně v kolektivu vždy nejlépe poznáváme.
Děkujeme touto cestou rodině Koutných za suché
dřevo na náš táborák.
Lenka Szmigielská,
vychovatelka ŠD

Všem závodníkům gratulujeme k ziskům cenných
kovů, děkujeme za předvedené výkony, reprezentaci
oddílu vzpírání a města Rotavy a přejeme hodně
sportovních úspěchů v dalších soutěžích.
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer
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II. kolo ligy žáků skupiny A 2018

SBOR MLADÝCH HASIČŮ ROTAVA

sárová, Laura Zemunik, Alice Kuklínková, Alice
Valdmanová.
Hlídka 3 - Tereza Elízová, Sára Hudáková, Mikuláš
Štefan Hudák, René Kuklínková, Dagmar Kavůrová
(SDH Kynšperk nad Ohří) byla zapojena do závodů
mimo soutěž, protože se k našim čtyřem závodníkům připojila „půjčená“ hasička z SDH Kynšperk
nad Ohří. Tato hlídka skončila automaticky poslední. Kdyby závodili podle pravidel, skončili by na
úžasném 5. místě!
Celkové pořadí starší žáci - 1. SDH Březová , 2.
SDH Chodov, 3. SDH Kynšperk nad Ohří, 4. SDH
Oloví, 5. SDH Krajková.
Celkové pořadí mladší žáci - 1. SDH Chodov, 2.
SDH Rotava, 3. SDH Kynšperk nad Ohří, 4. SDH
Oloví, 5. SDH Krajková.
Děkujeme našim malým hasičům za skvělé výkony
a všem rodičům, SDH Rotava, městu Rotava a firmě
Kukal & Uhlíř za podporu. Velký dík patří i vedoucím MH Romanu Weingartlovi, Michalu Pavelkovi,
Pavlíně Valdmanové a Heleně Elízové za práci
s dětmi.
Daniela Weingartlová,
vedoucí MH

Dne 14. 4. 2018 jsme se zúčastnili našich prvních závodů, a to 1. kola hry PLamen,
ZPV - Závod požární všestrannosti, který se konal v
Oloví. Zázemí se nacházelo v
místní hasičské stanici. Odjížděli jsme s předsevzetím
dokončit závody ve zdraví a nasbírat cenné zkušenosti. Nakonec jsme skoro všem vytřeli zrak. Úvodní disciplínou byla střelba, ve které jsme byli nejlepší ze všech. I druhou disciplínu - topografii jsme
absolvovali bez chyby. Trestné body jsme nezískali
ani na stanovišti s lanem. Bohužel se nám nedařilo
v uzlování a zdravovědě, kde jsme přece jen nějaké
trestné body nasbírali. Tady však sbíraly trestné
body skoro všechny hlídky. Konkurence byla sice
veliká, ale my máme cenné zkušenosti a přivezli
jsme krásné a nečekané 2. místo.
2. místo: hlídka 2 - Michal Husár, Martin Ján Elíz,
Matěj Odehnal, Aleš Ryba, Sebastian Záblocký.
3. místo: hlídka 1 - Denisa Větrovská, Zuzana Hu-
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Železniční spolek Klub M 131.1, GW Train Regio, a. s., PDV Railway, a. s., Dobrovolný svazek měst a
obcí Kraslicka, město Kraslice, město Rotava, SDH Rotava a další spolupořadatelé z ČR i SRN svou na
akci

„Po stopách císaře Karla I. aneb 20 let soukromého provozu
na Kraslické dráze“,

která se pod záštitou ministra dopravy České republiky pana Ing. Dana Ťoka a hejtmanky Karlovarského
kraje paní Mgr. Jany Vildumetzové uskuteční

v sobotu 26. května 2018.

V rámci akce bude vypraven protokolární vlak „Karel I.“ v čele s parní lokomotivou 475.111. Vlak pojede
„proti proudu času“, tedy ze současnosti až do roku 1918, kdy do našeho regionu zavítal poslední rakouskouherský císař a kdy také vznikl samostatný československý stát.
Slavnostní zahájení oslav bude od 8.00 hodin na nádraží v Sokolově. V jednotlivých stanicích trati Sokolov
– Kraslice – Klingenthal bude v rámci zastávek vlaku připraven program přibližující jednotlivá období historie naší republiky:
Sokolov
současnost, prezentace Hasičské záchranné služby Karlovarského kraje a Městské
policie Sokolov, loketští ostrostřelci
Svatava
80. léta, výstava elektrických lokomotiv dopravce ČD Cargo, Veřejná bezpečnost,
automobiloví veteráni
Hřebeny
60. léta, hippies, pionýři, vojenská technika
Oloví
období 2. světové války, německá armáda, vystoupení dětí
Rotava
rok 1938, četnictvo, finanční stráž
Kraslice předměstí rok 1918, vznik Československé republiky
Kraslice
rok 1918, návštěva císaře
Hlavními středisky akce budou železniční stanice Kraslice, kde budou po celý den vystoupení hudebních
souborů, prodej předmětů se železniční tématikou i možnost občerstvení. Současně zde budou prezentována
díla z výtvarné a fotografické soutěže, uspořádané u příležitosti oslav.
V zastávce a nákladišti Kraslice předměstí bude připravena výstava kolejových vozidel (lokomotiv, vagonů
a mechanismů) dopravců ČD Cargo, a. s., Sokolovská uhelná, a. s., a GW Trai Regio, a. s., prezentace
hasičské techniky; současně zde bude možnost svézt se na historické drezíně z 19. století a také na tzv. loketském kolejovém šlapadle.
V odpoledních hodinách pojedou tři páry historických vlaků v relaci Kraslice – Rotava a zpět. Jízdenky na
protokolární vlak „Karel I.“ je možno zakoupit v předprodeji v KIC Rotava v době od 17. do 24. května,
jízdenky na ostatní vlaky budou k dispozici u průvodčích vlaků.
Cena jízdenky v úseku Sokolov – Kraslice činí 80 Kč, v relaci Rotava – Kraslice (nebo zpět) pak 30 Kč.
Děti od 6 do 15 let zaplatí polovinu z těchto částek.
Pro účastníky z Rotavy bude vypraven zvláštní autobus. Historická autobusová linka dopraví do Kraslic
také občany z některých členských obcí Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka. Bližší informace o
akci získáte na telefonním čísle 602 203 548 nebo na adrese Robert.koutny@duo.cd.cz
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PODĚKOVÁNÍ
Během měsíce března a dubna jsme v našem městě
pořádali hned několik akcí pro děti i pro dospělé.
V březnu si děti zatančily a zasoutěžily na maškarním karnevalu a zapojily také nadšené rodiče. Dále
se v březnu konal reprezentační ples města, na který
za zábavou přišli dospěli, tentokrát v krásném počtu
123 lidí. Na velikonočním odpoledni si zábavu užili
děti i dospělí. Mohli se naučit pletení pomlázek,
nebo si vyrobit krásné velikonoční dekorace. V pátek 6. dubna k nám přijel divadelní spolek Trosky z
Kraslic. Myslím, že všichni, kteří se na divadelní
hru Král a lazebnice přišli podívat, si užili příjemný
kulturní večer. Na oldies party pro dospělé bylo
možné na parketu potkat postavy z let třicátých, šedesátých i devadesátých. Ke zpestření tanečního
večera jsme si pro Vás připravili zábavné soutěže, u
kterých se velice pobavili nejen soutěžící. Ráda
bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci všech těchto akcí.
Bez nich by nebylo možné žádnou akci uspořádat.
Bc. Lucie Dupalová,
KIC

INZERCE

Hledám zahradu do pronájmu
v Rotavě s připojením elektřiny a vody.
Později i k odkoupení.
Tel. 607 811 701
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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

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.
Vychází 1x měsíčně v nákladu 1.500 ks, pro odběratele zdarma. Měsíční uzávěrka pro následující číslo je 20. předcházejícího měsíce.
Technická úprava vydání Bc. Lucie Dupalová, tel.: 777 752 688.

