ROTAVSKÝ
ZPRAVODAJ

ČERVENEC
SRPEN
2018

VYDÁVÁ
MĚSTO
ROTAVA

Červenec, srpen 2018

Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás se ptají na stav úřadu.
Na to, jak to vlastně zvládáme a
jestli pracovníci úřadu pracují
opravdu jako profesionální úředníci.
Jsou oblasti, které nám velmi dobře
fungují. Odbor rozvoje a investic
města připravil do realizace několik
projektů, které se právě v těchto dne
rozbíhají. Zahájily se práce na dokončení rekonstrukce parkoviště za
kavárnou. Za několik dní začne rekonstrukce
vodovodního
řadu
v ulici u U Kina a v ulici Příbramská. Dojde ke kompletní výměně
vodovodního potrubí v této části
Rotavy. Současně se zahájí rekonstrukce
vodovodního
potrubí
z Rotavy na Smolnou. Během léta
se provede výměna oplocení u mateřské školy a tenisových kurtů.
V mateřské škole se provede oprava
spojovací chodby. K zajištění těchto
akcí je potřeba velkého nasazení
všech pracovníků odboru a členů
stavební komise.
Další oblastí, které se v současné
době úředníci a pracovníci města
věnují, je údržba zeleně, výsadba
nové aleje stromů a zahradnická
úprava záhonů. Mnozí z Vás se potkali s pracovníky, kteří prořezávali

stromy, prováděli výsadbu nových
stromů a úpravu okolí. Povedlo se
zajistit zahradní úpravu městské
zeleně včetně záhonů, tak aby vyžadovaly minimální údržbu. Tím můžeme naše pracovníky nasadit na
jinou práci při údržbě trávníků a
drobných opravách chodníků a majetku města.
Nedílnou součástí života města jsou
i uspořádané kulturní a společenské
akce. Ať už to byl ples města, pochod Rotavský kufr, spolupořádání
her „Hry u hranic bez hranic“, Den
dětí a další akce. Tímto bychom
rádi poděkovali za výbornou práci
pracovníkům odboru kulturního a
sociálního.
Nemůžeme také zapomenout na
obětavou práci našich sociálních
pracovníků a pečovatelek. Mnoho
seniorů si chválí jejich služby. Na
podporu jejich práce se povedlo
získat nový automobil. Pomůže
rozšířit možnosti pečovatelské služby. Jako město jsme nabídli pečovatelské služby městu Oloví. Doufáme, že zastupitelstvo města Oloví
schválí naši nabídku a naše pečovatelky budou moci poskytnout své
služby seniorům v Oloví.
Odbor vodního a tepelného hospodářství zajistil výměnu zařízení na
úpravně vody a tím započal první
kroky k rekonstrukci na automatizovaný systém řízení úpravy vody.
Současně s tím zvládl i několik havárií na vodovodním potrubí. Bližší
informace o spotřebě vody a opravách havárií na vodovodním řadu
najdete
uvnitř
zpravodaje
v samostatném článku.
Úředníci odboru správních agend
Vám poskytují služby v oblasti matriky, ověřování podpisů a dalších
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činností spojených s výkonem státní správy. Nedílnou součástí jejich
práce je ji příprava materiálů pro
zastupitelstvo a radu město. Následně pak vyhotovují zápisy a usnesení. Děkujeme za jejich obětavost a
pečlivost při této nelehké práci.
Děkuji všem úředníkům, kteří zajišťují chod úřadu i přesto, že musí
zpracovávat agendy za ty, kteří jsou
v pracovní neschopnosti. Ne všechno nám ale funguje k plné spokojenosti. Určitě by se dala vylepšit řada věcí, například správa bytového
fondu, opravy bytů a městského
majetku a služeb v oblasti správy
bytů.
Nedílnou součástí práce úředníka by
mělo být i jeho další vzdělávání a
profesní růst. A tak je třeba poděkovat paní tajemnici za skvělý nápad
na uspořádání teambuildingu. Připravila základ akce na poznání slabých a silných stránek jednotlivých
úředníků a vzájemného poznání.
Bohužel poté odešla na pracovní
neschopnost a nemohla se teambuildingu zúčastnit. Na této akci byl ze
strany úředníků vznesen požadavek,
aby se s výsledky zjištěnými na této
akci začalo dále pracovat. Tento námět byl předložen radě města, která
na základě výsledků získaných na
teambuildingu schválila provedení
personálního a procesního auditu.
Právě v těchto dnech se tento audit
dokončuje. Návrhy na řešení situace
na úřadě, doporučené tímto auditem,
se v současné době připravují
k realizaci. Určitě Vás budeme o
těchto krocích informovat.
Přejeme všem příjemné prožití dovolené a dětem slunečné prázdniny.
Ing. Mgr. Miroslav Šůs,
starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

ní + první spuštění 100 Kč, každé další spuštění
30 Kč. Komerční hlášení bude probíhat pouze v
pracovních dnech Po – Pá v 11.00 hodin a v 16.00
hodin.
− na základě předložených dokumentů uzavření
smluv na pověřence GDPR pro ochranu osobních
údajů pro město Rotava, Základní školu Rotava,
p. o., a Mateřskou školu Rotava, p. o., se společností ABRI, s. r. o., se sídlem Ondříčkova 537,
356 01 Sokolov, IČ 61679763, a pověřuje starostu
podpisem příkazních smluv.
− smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby evidovanou pod č. IE-12-006691/VB/01 se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby evidovanou pod č. IV-12-0013288 se společností
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
− smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
evidovanou pod č. EP-12-0002436/VB/1 se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČO 24729035, dle vypracovaného geometrického plánu č. 993-5923/2016 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
− zhotovitele k realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce oplocení tenisových kurtů v Rotavě“, který vzešel ze zadávacího řízení, a to stavební firmu JML stavební s. r. o., Bendlova 572,
356 01 Sokolov, IČO 26412314, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Rybník
Dolní Švajgrák – oprava požeráku“, který vzešel
ze zadávacího řízení, a to stavební firmu JML
stavební s. r. o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov,
IČO 26412314, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
− technický dozor stavebníka u veřejné zakázky
„Výměna vodovodních řadů ve městě Rotava, ul.
Příbramská“, který vzešel z poptávkového řízení,
a to p. M. G., a pověřuje starostu podpisem objednávky.
− zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Výměna
vodovodního
a
kanalizačního
potrubí
v ZŠ Rotava“, který vzešel z poptávkového řízení,
a to p. J. S., a pověřuje starostu podpisem objednávky.

7. schůze RM Rotava ze dne 23. 5. 2018
RM projednala a schvaluje:
− kontrolu usnesení tak, jak byla předložena včetně
revokovaných usnesení č. 30/2/18 a 36/3/18.
− na základě předložené důvodové zprávy přidělení
bytu č. 5 velikosti 1+3 na adrese Rotava, Sídliště
650, kategorie A, od 1. 7. 2018 za současné podmínky doplacení kauce do 31. 7. 2018. Byt bude
předán po opravě a provedení povinných revizí.
− na základě předložené důvodové zprávy přidělení
bytu č. 8 velikosti 1+3 na adrese Rotava, Sídliště
650, kategorie A, od 1. 7. 2018. Byt bude předán
po provedení povinných revizí.
− na základě předložené žádosti pronájem části
poz. p. č. 772/1 k. ú. Smolná o výměře 50 m2, za
účelem louky k sečení neohrazené za cenu 1 Kč/
m2/rok.
− na základě předložené žádosti pronájem poz. p. č.
922/12 k. ú. Rotava o výměře 454 m2 za účelem
pozemku v zahr. kolonii za cenu 1,50 Kč/m2/rok.
− na základě předložené žádosti pronájem poz. p. č.
774 k. ú. Rotava o výměře 1 309 m2, poz. p. č.
473/3 k. ú. Rotava o výměře 7 766 m2 a poz. p. č.
309/3
k.
ú.
Rotava
o
výměře
2 462 m2, vše za účelem užívání rybníků pro Český rybářský svaz, z. s., MO Sokolov, na dobu určitou 5 let do 31. 12. 2023 a pověřuje starostu
přípravou návrhu smlouvy a jejím předložením
nejpozději do schůze RM, jež se bude konat dne
25. 7. 2018.
− na základě dříve předložených podkladů souvisejících s usnesením RM č. 134/9/17 prodej 20 ks
betonových panelů 120 x 150 cm za cenu nejméně 300 Kč vč. DPH za 1 ks betonového panelu s
tím, že si manipulaci, nakládku a dopravu zajistí
zájemce sám. Záměr prodeje a bližší podmínky
pro podání nabídek zájemců o odkup betonových
panelů bude zveřejněn na úřední desce města Rotava.
− na základě přeložené důvodové zprávy přidělení
bytu od 1. 6. 2018 na adrese Rotava, Sídliště 714,
byt č. 16.
− změnu a doplnění podmínek pro hlášení v místním rozhlase s tím, že zachovává současné podmínky hlášení a upravuje podmínky pouze pro
komerční hlášení pro firmy, podnikatele a prodejce, které bude zpoplatněno následovně: namluve2

− provedení personálního auditu zaměstnanců Městského úřadu Rotava firmou PhDr. M. H.
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
− zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Oprava
zabezpečovacího systému Městského úřadu Rotava“ firmu P. M. a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
− pojistitele majetku města Rotava vzešlého z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, kterým je společnost
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., IČO
63998530, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

− protokol o kontrole č. 191/18/448 vykonané
OSSZ Sokolov u zaměstnavatele Město Rotava,
IČ 00259551, za kontrolované období od 1. 5.
2015
až
31.
3.
2018.
RM revokuje:
− usnesení č. 30/2/18 z 2. RM konané dne
28. 2. 2018.
− usnesení č. 36/3/18 z 3. RM konané dne
21. 3. 2018.
− usnesení č. 77/5/18 z 5. RM konané dne
18. 4. 2018.
RM jmenuje:
− v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy stavební
komise rady města p. Mgr. P. F., p. M. R. a p. M.
H.
(V důsledku aplikace GDPR dochází při zveřejnění
v některých usneseních k anonymizaci popřípadě
k úplnému vypuštění osobních údajů subjektů údajů.)

RM projednala a souhlasí:
− s výměnou loga do Rotavského zpravodaje za
stávající logo.
RM projednala a doporučuje:
− Zastupitelstvu města Rotava projednat a schválit
finanční příspěvky z rozpočtu města Rotava pro
žadatele, již splňují podmínky stanovené Zásadami pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Rotava na podporu individuální bytové výstavby v návaznosti na Výzvu č. 1/2017 k
podání žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu
města Rotava v rámci Programu města Rotava
„Podpora individuální bytové výstavby“.
− Zastupitelstvu města Rotava schválit zhotovitele
k realizaci veřejné zakázky „Oplocení areálu Mateřské školy v Rotavě“, který vzešel ze zadávacího řízení, a to stavební firmu JML stavební s. r.
o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov, IČO
26412314.
RM bere na vědomí:
− na základě předložené důvodové zprávy mezitimní účetní závěrku za období 1. 1. 2018 – 31. 3.
2018 příspěvkové organizace: Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace, IČ 709 81 663, se
sídlem Rotava, Sídliště 674, PSČ 357 01, za I.
čtvrtletí 2018 bez výhrad.
− dle předložené důvodové zprávy informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu č. 16 na adrese Rotava, Sídliště 642, od 1. 5. 2018.
− uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení evidovanou pod
č. US/3209/KL/2018 s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČO
70947023.

V měsíci červenci a srpnu 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Procházka Jaromír
Kochrdová Jaruška
Kochwasserová Hildegard
Minaříková Marie
Kratochvílová Věra
Víšek Ladislav
Slaný Jiří

Zatloukal Miroslav
Gálošová Věra
Lábr Jan
Kotas Julius
Kaloudová Marie
Prokop Karel
Hanzlíková Josefa

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

Statistické údaje o obyvatelstvu v r. 2017:
narodilo se 40 dětí, z toho 20 dívek
zemřelo 43 osob, z toho 24 žen
do Rotavy se přihlásilo 108 osob, z toho 56 žen
z Rotavy se odhlásilo 138 osob, z toho 58 žen
sňatek v Rotavě uzavřelo 16 párů
Celkový počet přihlášených osob v Rotavě
k 31.12.2017 byl 3008.
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Stanoviště kontejnerů pro biologický odpad červenec a srpen 2018

*Ze stanoviště „ulice U Kina“ bude každý druhý víkend (pátek - neděle) v měsíci kontejner přemístěn na jiné stanoviště.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Jak většina z vás jistě zaznamenala, v poslední době
došlo k několika opravám vodovodního řadu. Protože denní spotřeba vody se již pět měsíců pohybovala hodně přes 400 m3, bylo nutné zjistit, kam se
upravená voda ztrácí. Takto vysoká spotřeba vody
je totiž pro úpravnu na hranici jejích možností. Proto jsme si nechali vypsat denní spotřeby od poloviny roku 2017 až do současné doby a spotřeby za
roky 2014-2017. Podle výpisu jsou denní spotřeby
velmi kolísavé a denní rozdíly jsou až kolem 100
m3.
Za posledních 14 dnů se podařilo odstranit 3 poruchy (přívod vody na Sklenský vrch, únik v Nejdecké ulici a před blokem 5), které měly vliv na denní
spotřebu vody. Denní spotřeba vody tím klesla o 80
až 100 m3 a snížily se tak nároky na úpravnu vody a
snížila se spotřeba surové vody. V současné době se

denní spotřeba vody pohybuje okolo 300 m3.
Hlavním důvodem velké spotřeby vody je pravděpodobně současné sucho a tím zvýšené odběry vody
pro zahrádky. Musíme docílit toho, aby si pracovníci vodovodů uvědomili, že je nutné věnovat větší
pozornost aktivnímu vyhledávání závad na vodovodu. Proto se v současné době vyhledávání poruch
věnuje více času.
Dle tabulky výroby pitné vody za roky 2014–2017
vyplývá, že spotřeby jsou kolísavé, ale nikoliv úplně
kritické. Průměrná denní výroba stoupá, ale toto je
možné vysvětlit suchem v posledních letech a stavem vodovodního potrubí. Je potěšující, že výroba
pitné vody se po odstranění výše uvedených poruch
ustálila na průměrných hodnotách.
Zdeněk Divoký, Miroslav Šůs
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městský úřad Rotava bude v říjnu 2018 pořádat
v obřadní síni MěÚ Rotava „Vítání občánků" pro
nově narozené děti, které mají trvalý pobyt
v Rotavě. Máte-li zájem účastnit se této malé slavnostní akce, můžete se přihlásit osobně na Městském úřadě Rotava, kancelář č. 5. Nebo můžete
vyplnit přihlášku, která je umístěna na webových
stránkách města Rotava, a doručit ji na Městský
úřad Rotava:
- osobně do budovy MěÚ Rotava
- do datové schránky města: w4tb7kv
- poštou na adresu Městský úřad Rotava, Sídliště
721, 357 01 Rotava
Slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku od 6
týdnů do 1 roku.
Uvedené údaje v přihlášce budou s ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, použity pouze pro
účely „Vítání občánků".
Termín konání „Vítání občánků" Vám bude oznámen v pozvánce na tento slavnostní obřad.
Případné další informace poskytne paní Monika
Lakatosová, tel. 359 574 133, 777 787 194,
e-mail: lakatosova@rotava.cz
Monika Lakatosová,
sbor pro občanské záležitosti

sníženou nebo částečně sníženou soběstačností
(držitele průkazů ZTP či ZTP/P) od 18 let věku.
Držitel průkazu ZTP/P s sebou může mít jako doprovod další osobu.
Prostřednictvím města Rotava bude možné zajistit
určeným osobám dostupnou dopravu především do
zdravotnického zařízení, a to na dobu nezbytně nutnou, v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy.
Tato služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a další služby nebo úkony
nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele.
Služba bude dostupná v určitých časových intervalech. Ve všední dny od 7.00 – 15.00, o víkendech
na základě předchozí domluvy.
Jak si může klient službu objednat? Objednávka
může být realizována telefonicky nebo osobně
v kancelářích sociálních pracovníků a na telefonních
číslech
777 724 214,
778 421 710,
777 717 705 v pracovní dny v provozní době. Službu si může klient objednat nejdříve 3 týdny a
nejpozději 2 pracovní dny předem (např. v úterý
na poskytnutí služby ve čtvrtek). Pokud bude chtít
klient přepravit na více míst, musí na tuto skutečnost upozornit již při objednání služby.
Již objednanou službu může klient stornovat
nejpozději v pracovní den předcházející dni poskytnutí služby buď telefonicky, nebo zasláním SMS
zprávy.
Již objednanou službu může z technických nebo
provozních důvodů poskytovatel zrušit nejpozději
i v den, kdy měla být služba realizována, a to osobně nebo telefonicky.
Cena odvozu v katastru města Rotava bude 15 Kč a
mimo město Rotava bude započítán každý ujetý
kilometr, který bude zpoplatněn 7 Kč.
Před objednáním jízdy si připravte tyto informace:
−jméno a příjmení
−číslo občanského průkazu
−datum, čas a místo nástupu
−místo výstupu
− telefonní číslo
− počet přepravovaných osob

OZNÁMENÍ MAJITELŮM PSŮ
Město Rotava ve spolupráci s veterinárním lékařem
MVDr. Janem Kubátem, provede dne
8. ZÁŘÍ 2018 HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ.
Časy očkování v jednotlivých částech města:
dolní Rotava (u aut. zastávky ulice Kraslická)
9.00 – 9.50 hod.
Rotava (u městského úřadu)
10.00 – 11.00 hod.
Smolná (u aut. zastávky)
11.15 – 11.45 hod.
Očkování je pro psy od 3 měsíců věku. Pes musí být
na vodítku a opatřen náhubkem. Vezměte s sebou
očkovací průkaz psa. Cena za očkování proti vzteklině je 100 Kč. Cena za vakcínu proti infekci +
proti vzteklině je 400 Kč.
Miroslava Pletichová,
referentka OEM
AUTOMOBIL PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Dne 13. 6. 2018 převzala Pečovatelská služba města
Rotava nový automobil pro zkvalitnění služeb. Od
data převzetí ho můžete potkávat každý den
v ulicích Rotavy, kde ho využívají pečovatelky při
cestě za našimi klienty.
Naše nová automobilová posila je získána
z dotačního titulu a bude využívána i městem Rotava. Auto bychom chtěli využívat za předem stanovených podmínek i pro širokou veřejnost. Je plánováno využití automobilu při dopravě k lékaři přednostně pro fyzické osoby s trvalým pobytem
v Rotavě od dovršení 65 let věku nebo pro osoby se

Zvláštní poděkování patří bývalému vedení města,
které napomohlo k získání automobilu dotačním
titulem.
Bc. Zdeněk Harapát
Lenka Studená, DiS.
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KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
KABELOVÁ TELEVIZE
středa 18. července 14.00 – 16.30 hod.,
středa 22. srpna 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
PRÁZDNINOVÝ DEN PRO VŠECHNY
sobota 21. července od 13.00 hod.,
sál a zahrada Slovanského domu.

Měsíc červen začal krásným dnem, a to „Dnem dětí“.
U této příležitosti se děti vydaly hledat poklad. Podle
šipek putovaly lesem a cestou musely plnit úkoly. Za
každý splněný úkol dostávaly razítka do svých mapek. Odměnou za jejich snahu a splnění všech úkolů
jim byl nalezený poklad. A že to mnohdy nebylo
snadné, si nechte vyprávět. Také musely ukázat, že
se umí mezi sebou domluvit, umí spolupracovat a
společně něco vytvořit. Třeba se jim podařilo
z nalezených přírodnin poskládat opravdu pěkné
mandaly, které nás k našemu překvapení potěšily i
další dny. Měli jsme velkou radost, když jsme je našli s dětmi v lese nezničené. K našemu putování nám
přálo počasí a děti byly opravdu nadšené.

Bc. Lucie Dupalová, KIC

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:
Franz KAFKA (3. 7. 1883 – 3. 6. 1924)
český spisovatel
Emily BRONTEOVÁ (30. 7. 1818 – 19. 12. 1848)
anglická spisovatelka
Karel KLOSTERMANN (15. 2. 1848 – 16. 7.
1923) český povídkář a romanopisec
Ladislav KLÍMA (22. 8. 1878 – 19. 4. 1928)
český povídkář a dramatik

Výstavka:
Vladimír NEFF (13. 6. 1909 – 2. 7. 1983)
český spisovatel, překladatel, scénárista
Frederick FORSYTH (25. 8. 1938)
anglický autor špionážních románů
Výstava kapesních kalendářů v knihovně
Od 11. července do 31. srpna Vás zveme na výstavu
kapesních kalendářů, které nám poskytli naši čtenáři
i sběratelé. Zároveň jim tímto děkuji za zapůjčení.
Zábavné odpoledne pro děti
úterý 14. srpna od 14.00 hod.
Milé děti, přijďte mezi nás na odpoledne plné her,
soutěží a tvoření.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice

MATEŘSKÁ
ŠKOLA

15. června se vypravili předškoláci a některé starší
děti na školní výlet do Královského Poříčí na Statek
Bernard. Na statku byl pro děti připravený program.
Nejprve si v řemeslné dílně po skupinkách vyrobily
plovoucí svíčku, kterou postupně barvily. Barvy si
volily děti samy a při tom se dozvídaly, že každá
barva má svou charakteristiku a obliba určité barvy
může vypovídat o tom, jací jsme ve svém nitru. Nechyběly ani dětmi oblíbené soutěže. Skládaly dřívka
do hranice, hledaly ukrytá vajíčka, sklízely ovoce a
poznávaly, co na statek patří a co ne. Také se seznámily s hospodářskými zvířaty, povídaly si

Máme tu konec školního roku, a tak se s Vámi setkáváme naposledy v tomto školním roce. Vrátíme
se spolu ještě do měsíce května, v kterém si děti ze
všech tříd připravily besídky. Těmi nejen potěšily
své blízké a ukázaly, jak jsou šikovné, ale také tím
popřály maminkám a babičkám ke „Dni matek“.
Samozřejmě nechyběly ani dárky pro rodiče, které
děti tvořily opravdu s trpělivostí a láskou a pak je
pyšně svým rodičům rozdávaly.
6

Období školního vyučování ve školním roce
2018/2019 bude zahájeno v pondělí 3. září 2018

o jejich životě a užitku. Mohly je nakrmit a zblízka
si je pohladit. Na závěr si v dobové peci upekly
chlebovou placku, kterou si samy vyválely a mohly
si ji potřít připravenými bylinkami. A nakonec ji s
chutí samy spořádaly. Také nám bylo umožněno si
prohlédnout starou stodolu, seznámit se s nástroji,
které byly dříve používány v zemědělství, a osahat
si je. A protože nám zbyla chvilka času, šli jsme
všichni na přilehlé hřiště, kde je několik prolézaček,
které si děti užily. Výlet se vydařil, děti byly šikovné a už teď se těšíme na příště.

Všem dětem přejeme krásné a slunečné prázdniny.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

SPORT
VZPÍRÁNÍ
III. liga družstev mužů ve vzpírání
V sobotu 26. května 2018 proběhlo v Plzni 2. kolo
III. ligy mužů ve vzpírání družstev. Zúčastnilo se ho
už jen jedno družstvo rotavského ROTASU, které
v tomto kole zvítězilo a výrazně si vylepšilo své
postavení v tabulce. Za družstvo ROTASU „A“ startovali Svatobor ŠEVČÍK (100+125 kg, 282,8 Sb.),
Jakub KARPÍŠEK (95+110 kg, 254,6 Sb.), Jan
ŠEDLBAUER (105+131 kg, 252,2 Sb.), René
HRUBÝ (88+113 kg, 236,3 Sb., Martin FABIÁN
(85+120 kg, 235,3Sb.) a Jakub HOCEK (80+110 kg,
229,1 Sb.) Mimo soutěž startovali Michal VARADI
(70+93 kg, 198,1 Sb.) a Karel VANINI (70+90 kg,
172,1 Sb.).
Všem závodníkům děkujeme za předvedené výkony
a reprezentaci oddílu vzpírání TJ ROTAS a města
Rotavy.

Celý školní rok jsme se snažily dětem ukázat něco
nového, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti, fantazii a také je učily ohleduplnosti. Snad vše předškoláci s úspěchem uplatní v základní škole. My
jim tímto přejeme úspěšný start v novém školním
roce a Vám, rodičům, trpělivost a mnoho radosti
z pokroku Vašich dětí.
Vám všem přejeme prosluněné léto, příjemnou dovolenou a dětem léto plné zážitků.
Nina Jašová, DiS.,
učitelka mateřské školy

Pořadí družstev ve/po 2. kole:

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
Školní družina
Provoz ve školní družině bude zahájen v pondělí
27. srpna 2018 pro přihlášení děti.

XVII. International Juniors Battle 2018

V termínu 1.–2. 6. 2018 se v rakouském Lochenu
uskutečnil 17. ročník mezinárodního turnaje mládeže ve vzpírání, kterého se kromě sportovkyň a sportovců z domácího Rakouska, Německa, Itálie, Švýcarska a Velké Británie zúčastnilo i společné družstvo tvořené celkem 16 sportovkyněmi a sportovci
z Rotasu Rotava, Lokomotivy Cheb a TJ Chomutov.
Celkem na turnaji startovalo 121 mladých vzpěraček
a vzpěračů.
Tato sportovní akce byla realizována za finanční
podpory Karlovarského kraje, Rotasu strojírny spol.
s r. o. a města Rotavy. Velmi děkujeme.

Zápis do školní družiny
Zápis dětí do školní družiny na školní rok
2018/2019 proběhne 3. září 2018 ve II. oddělení
školní družiny od 8.30 do 10.30 hod. Přítomnost
zákonného zástupce je nezbytná. Pokud dítě školní
družinu navštěvovalo již v loňském školním roce, je
nutné, aby ho zákonný zástupce osobně přihlásil
také pro nový školní rok.
Lenka Szmigielská,
vedoucí vychovatelka
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Všem vzpěračkám a vzpěračům blahopřejeme k velmi pěkným umístěním a děkujeme za vzornou reprezentaci. Velmi rádi jsme viděli v dresu chomutovských rotavského odchovance Matěje Lišku.
Rádi bychom touto cestou poděkovali řidičům Aleši Rambouskovi, Ralfu Kohoutovi, Romanu Víškovi,
Olze a Janu Šedlbauerovým a trenéru Václavu Zronkovi.
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2. kolo ligy juniorek
V sobotu 9. června se v Bohumíně uskutečnilo 2.
kolo ligy juniorek. Závodnice Nikola ZRONKOVÁ
získala za svůj výkon 95 kg ve dvojboji (42+53)
126,9 Sb., Daniela ZRONKOVÁ 178 Sb. (142 kg,
66+76) a hostující závodnice z Plzně Nela ZACHARDOVÁ 158,7 Sb. (118 kg, 50+68). Takto
složené družstvo děvčat obsadilo díky svým výkonům skvělé třetí místo celkovým výkonem 463,7
Sb.
V družstvu Start Plzeň startovala hostující rotavská
závodnice Lucie ZRONKOVÁ 114,4 Sb. (73 kg,
31+42).
Všem děvčatům děkujeme za předvedené výkony a
reprezentaci oddílu vzpírání TJ ROTAS a města
Rotavy.
Výsledky družstev v/po 2. kole:

bohužel nestihl upravit tělesnou hmotnost a vzhledem k tomu, že ve vyšší hmotnostní kategorii neměl splněný limit, do bojů nezasáhl. Denis Jankovic
měl slibně rozjetou soutěž v hmotnostní kategorii
do 77 kg, když výkonem 70 kg v trhu držel průběžné třetí místo. V nadhozu bohužel musel ze soutěže
pro bolesti odstoupit.
Všem sportovkyním a sportovcům děkujeme za
předvedené výkony a reprezentaci oddílu vzpírání
TJ ROTAS a města Rotavy. Zároveň děkujeme
Františce a Lotce Karpíškovým za napečený sladký
doping.

MČR starších žáků
V sobotu 2. června hostila sokolovská vzpírárna v 8.
ZŠ Mistrovství České republiky starších žáků,
na které se svými výkony nominovalo hned 6 žáků
rotavského Rotasu. Do soutěže nastoupili pouze
dva.
V hmotnostní kategorii do 69 kg vybojoval bronzovou medaili výkonem 134 kg ve dvojboji (55+79)
Jan Bubla a v hmotnostní kategorii do 77 kg vybojoval medaili stříbrnou Petr Valdman výkonem
124 kg ve dvojboji (52+72).
Nutno dodat, že neúčastí našich sportovců na MČR
ztrácí náš vzpěračský oddíl nejen cenná medailová
umístění a body do celkového hodnocení, ale přichází i o značné finanční prostředky od Českého
svazu vzpírání.
Oběma sportovcům gratulujeme k zisku cenných
kovů a děkujeme za příkladnou reprezentaci oddílu
vzpírání TJ ROTAS a města Rotavy.

za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava, z. s.
Ing. Jan Šedlbauer

INZERCE
Prodej slepiček
Firma Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Araukana. Stáří 14
- 19 týdnů, cena 159 -195 Kč/ks.
Prodej 19. srpna 2018, Rotava - parkoviště
u kavárny od 17.10 hod
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

MČR juniorů a juniorek do 17 let
V sobotu 16. června se v Horní Suché uskutečnilo
Mistrovství České republiky juniorů a juniorek do
17 let, na které se svými výkony kvalifikovalo šest
vzpěraček a vzpěračů rotavského Rotasu. Na soutěž
odcestovalo ale pouze pět z nich.
V juniorkách jsme měli dvojí zastoupení v podobě
sester Zronkových. V hmotnostní kategorii do 48 kg
obsadila 2. místo výkonem 73 kg ve dvojboji
(31+42) Lucie. Daniela zvítězila v hmotnostní kategorii do 75 kg výkonem 137 kg ve dvojboji
(65+72).
V juniorech
vybojoval
stříbrnou
medaili
v hmotnostní kategorii do 85 kg Jakub Karpíšek
výkonem 185 kg ve dvojboji (85+100). Jan Bubla
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SBOR MLADÝCH
HASIČŮ ROTAVA
Dne 14. 4. 2018 jsme se v Oloví
zúčastnili 1. okresního kola celostátní hry Plamen – ZPV (závod
požární všestrannosti), kde jsme
obsadili nečekané 2. místo.
Ve dnech 19. 5. – 20. 5. 2018
v Oloví proběhlo i 2. okresní
kolo celostátní hry Plamen
v kategoriích mladší a starší žáci. Náš sbor závodil v kategorii
mladších žáků. Samotný závod
se skládal ze dvou pokusů
v těchto disciplínách: požární útok, štafeta 4x60 m, štafeta požárních dvojic a dobrovolná disciplína běh
jednotlivců na 60 m s překážkami. Započítává se pokus s lepším časem i trestnými body.
Byly to naše první závody v těchto disciplínách a nervozita byla znát u všech závodníků. Soutěžní klání
bylo zahájeno v sobotu dopoledne slavnostním nástupem všech družstev a seznámením s časovým harmonogramem závodů. Štafeta požárních dvojic byla první disciplínou a skončila pro nás 2. místem. Následovala štafeta 4x60 m, v níž nás po diskvalifikaci druhého pokusu zachránil první pokus, a brali jsme 3. místo.
Sobotní den pro nás končil s malým náskokem průběžným 2. místem. V neděli ráno jsme soutěž začali královskou disciplínou – požární útok, v níž se rozhoduje o konečném umístění. Oba pokusy se nepovedly podle našich představ, a tak 4. místo bylo zasloužené. V celkovém pořadí jsme porazili o 1 bod SDH Kynšperk
nad Ohří a domů jsme přivezli krásné 2. místo z okresního kola hry Plamen. Naši hasiči pomohli
v požárních útocích SDH Krajková na pozicích rozdělovač – Tereza Elízová a jištění proudu – Alena Valdmanová.
Mimo celkové pořadí hry Plamen se běžel závod na 60 m s překážkami – přebor jednotlivců. Za SDH Rotava nastoupil Jan Kozák a Laura Zemunik. Oba si doběhli pro 2. místo. Naše stříbrná sbírka tak byla kompletní.
Celkové umístění kategorie mladší žáci:
SDH Chodov, 6 b.
SDH Rotava, 13 b.
SDH Kynšperk nad Ohří, 14 b.
SDH Oloví, 18 b.
SDH Krajková, 19 b.
Mladí závodníci SDH Rotava: Martin Ján Elíz (velitel družstva), Michal Husár, Matěj Odehnal, Sebastian
Záblocký, Jan Kozák, Zuzana Husárová, Laura Zemunik, Denisa Větrovská, Alice Kuklínková, Alena Valdmanová. Náhradníci: Tereza Elízová, Sára Hudáková, Mikuláš Štefan Hudák.
Děkujeme sponzorům: Město Rotava, Kukal & Uhlíř, Výškové práce Karel Vrba, Qant Robert Bauer,
Haider s. r.o. Zároveň děkujeme všem rodičům za podporu, SDH Rotava a vedoucím mládeže Romanu
Weingartlovi, Michalu Pavelkovi, Pavlíně Valdmanové a Heleně Elízové za práci s dětmi.
Daniela Weingartlová, hlavní vedoucí mládeže SDH Rotava
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„DOBROVOLNÍ HASIČI Z ROTAVY JSOU STÁLE VĚTŠÍMI PROFÍKY
Dobrovolní hasiči v Rotavě na Sokolovsku se stávají stále většími profíky. Nově začnou zachraňovat lidské
životy i za pomoci AED defibrilátoru. „Je to další posun v profesionalitě naší jednotky dobrovolných hasičů, kdy jsme se zúčastnili speciálního školení a prošli kurzy první pomoci,“ říká velitel rotavských
„dobráků“ Martin Elíz. Jeho jednotka díky zařazení do JPO2 nezasahuje jen v Rotavě, ale pomáhá i svým
kolegům v okolí. Novodobá historie tamních dobrovolných hasičů se přitom začala psát v roce 1995, kdy si
město zřídilo vlastní příspěvkovou organizaci - Hasiči Rotava. V současné době má jednotka patnáct členů
ve výjezdové jednotce, slouží také dvě ženy. „Celkově je nás s dětmi pětatřicet,“ těší velitele. Jen za loňský
rok mají rotavští dobrovolní hasiči na kontě téměř stovku výjezdů. Vyjíždějí nejen k požárům nebo nehodám, postarají se i o ucpané kanály, popadané stromy a v neposlední řadě asistují při akcích města. Hasičská
zbrojnice sídlí mezi Horní a Dolní Rotavou. V její garáži nalezneme například cisternu z roku 1993, na jejíž
rekonstrukci se nyní podařilo sehnat dotaci. „Byli jsme navíc úspěšní i s dotací na dopravní automobil pro
devět lidí,“ poukázal Elíz. Dobrovolní hasiči intenzivně pracují i s mládeží. Hned dvě družstva se účastní i
soutěží v požárním útoku, a to úspěšně. Před pár týdny se v Oloví konalo jedno z kol Hry Plamen. Kde Rotavští obsadili druhé místo. „Děti poctivě trénují a za to byly takto odměněny,“ doplnil. Rotavští hasiči mají
za sebou celou řadu náročných a nebezpečných zásahů. Stačí si vzpomenout na řádění žháře v místních lesních porostech, kdy hašení komplikoval těžko přístupný terén a na pomoc musel být povolán i vrtulník s
vakem na vodu. Na dno sil si sáhli i při nedávných silných větrech, kdy padaly tisíce stromů.“
převzato z Týdeníku Sokolovska٠23

ZO ČZS Rotava pořádá ve dnech 18. a 19. srpna 2018
v sále Slovanského domu v Rotavě VÝSTAVU OVOCE,
ZELENINY A KVĚTIN.
Výstavu je možné navštívit v sobotu 18. 8. od 9.00 do 17.00 hodin a v neděli 19. 8. od 9.00 do 16.00
hodin.
Nebude chybět ochutnávka zeleninových salátů, výtvarné práce dětí MŠ a dětí družiny ZŠ.
Dále můžete shlédnout koutek včelařů a koutek kutilů. Vstupné dobrovolné.
Informace pro vystavovatele: vystavované výpěstky, které budou při ukončení výstavy vyhodnoceny,
můžete přinést v pátek 17. 8. od 14.00 do 18.00 hodin do sálu Slovanského domu v Rotavě. Vystavovat
může každý, bez ohledu na to, zda je členem ČZS, zahrádkář v osadě, u rodinného domku, nebo pěstuje
doma či na balkoně. Taktéž v koutku kutilů mohou vystavovat ti, kteří mají šikovné ruce a chtějí se pochlubit svojí prací. Předem děkujeme vystavovatelům a těšíme se na vaši návštěvu.
Za ČZS Rotava Jarmila Černá, tajemník ZO
Vážení spoluobčané, zahrádkáři, majitelé či uživatelé zahrádek,
na začátku letní sezony bych vás ráda seznámila s činností předsedů osad a lidí, kteří se starají
o vodoměry a o to, aby vám tekla na zahrádce voda. Každá osada má svého předsedu a člověka, který se
stará o zajištění vody. Voda se na jaře může v jednotlivých osadách pustit až v případě, že jsou připojeny
všechny vodoměry a zaplaceno vyúčtování vody. Člověk, který od vás požaduje zaplacení spotřebované
vody, má smlouvu na sebe za vás za všechny a sám zaplatí fakturu spotřebované vody za osadu. Jsou
tací, kteří se dohadují o spotřebě, popřípadě o ztrátách vody. Pokud je ztráta větší, zkuste pomoci vyřešit,
jak se voda ztrácí. V případě poruchy na vodovodním řadu mezi vaší zahrádkou a vodovodním řadem
města zajistíme opravu a v případě zjištění černého odběru nápravu. Jen nenechávejte vše na jednom člověku, který dělá něco navíc pro vás a bere za vás dobrovolně zodpovědnost. Toto stejné platí podle osadního řádu při prodeji zahrádky (před ukončením užívacích práv je dosavadní uživatel povinen uhradit
všechny závazky, které pro něj z užívání společných zařízení vyplynuly). Pak se právě i předseda osady
dozví, že je zahrádka prodána. Vše je zakotveno v osadním řádu, schváleném výroční členskou schůzí
v roce 2011. Tento osadní řád je platný, v příštím roce bude aktualizován a schválen výroční členskou schůzí. Tato schůze se koná každým rokem, většinou v březnu. Právě ti zahrádkáři, kteří mají největší výhrady k poplatkům ohledně vody, se těchto schůzí nezúčastňují a přitom by jim bylo vše vysvětleno. Nakonec chci požádat všechny v naší zahrádkářské kolonii, aby byli ohleduplní ke svým sousedům. Někteří mají zahrádku spíše k rekreaci než k zahrádkaření. Přesto svůj nebo pronajatý pozemek mají v zahrádkářské osadě, kde by měla vládnout spíše pohoda.
Veškeré další informace se dozvíte na našich internetových stránkách, kde je také rubrika diskuze a do té
nám můžete psát dotazy, připomínky a různá sdělení. Najdete tam i znění osadního řádu naší ZO. Pokud
osadní řád nemáte, oslovte předsedu osady a on vám jej předá.
http://www.zahradkari.cz/zo/rotava/index.php?str=263
Za ZO ČZS Rotava Jarmila Černá, tajemník ZO
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Tvoříme s kozlem Františkem
Více než šedesát prací se sešlo ve výtvarné soutěži „Tvoříme s kozlem Františkem“, kterou u příležitosti
akce „Po stopách Karla I. aneb 20 let soukromého provozu na Kraslické dráze“ vyhlásily Železniční spolek
Klub M 131.1 spolu se Základními uměleckými školami v Kraslicích a v Sokolově.
Je potěšitelné, že řadou hezkých a nápaditých dílek se v naší soutěži prezentovaly i děti z naší rotavské Základní školy. Vyhodnocení soutěže provedli zástupci obou uměleckých škol, Městské knihovny Kraslice a
Klubu M 131.1.
V kategorii výkresů dětí ve věku od 6 do 7 let se na 3. místě shodně umístily Markéta Trefilová a Lucie
Peterková. Třetí příčku v kategorii 10 – 11 let obsadila Denisa Miková. Své zástupce měla ZŠ Rotava i
v kategorii žáků 6. – 9. třídy. Na stříbrné příčce se umístili Sára Kalová a Štefan Gabčo, jako třetí zde byla
Anna Bedlíková.
Děkujeme všem žákům (a také jejich pedagogům a vychovatelům) za účast; současně blahopřejeme všem,
kdož se umístili na „medailových“ pozicích.
Robert Koutný
Oslavili jsme výročí Kraslické dráhy
Hned dvěma výročím byly věnovány oslavy, které proběhly 26. května na trati Sokolov – Kraslice.
V letošním roce uplynulo sto let od cesty posledního rakousko – uherského císaře Karla I. do Kraslic (kam
přijel v březnu 1918 vlakem); současně uplynulo dvacet let od převzetí provozu na Kraslické dráze soukromým dopravcem. Hlavním pořadatelem akce byl Železniční spolek Klub M 131.1, který spolupracoval
s více než třemi desítkami dalších organizací a institucí. Mezi spolupořadateli bylo i město Rotava, které na
oslavy mj. přispělo i finančně. Záštitu nad akcí převzali ministr dopravy České republiky Ing. Dan Ťok a
hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová.
Tou největší atrakcí oslav byl historický vlak v čele s parní lokomotivou 475.111 z roku 1947. Ranní spoj
ze Sokolova do Kraslic nesl název „Karel I.“ a jel „proti proudu času“, tedy ze současnosti až do roku 1918.
Zastávka na rotavském nádraží (na nádraží Anenské Údolí – Rotava, jak nám oznamoval dobový nápis, který dočasně překryl současnou modro – bílou tabuli s názvem stanice), byla věnována třicátým letům, zejména pak tragickému roku 1938. Mohli jsme zde tak zhlédnout ukázku německého Wehrmachtu, jakož i československého četnictva a finanční stráže. Určitou dobovou kulisu pak tvořili někteří Rotavané převlečení
do historických kostýmů. Dění na našem nádraží, stejně jako i na ostatních stanicích Kraslické dráhy, velice
vtipně komentovali starosta Sokolova Bc. Jan Picka a jeho kraslický kolega Roman Kotilínek.
Mezi čestnými hosty - cestujícími protokolárního vlaku byl i starosta města Rotavy pan Ing. Mgr. Miroslav
Šůs, který při slavnostním zahájení oslav na sokolovském nádraží vystoupil s krátkou zdravicí.
Do Rotavy se historický vlak v odpoledních hodinách vrátil ještě třikrát. Jednalo se o spoje „Kozel František“ (nazvaný podle maskota Kraslické dráhy), „Rotavský permoník“ a „Eddy“ (jmenoval se podle stejnojmenné veverky – maskota německého dopravce Vogtlandbahn). Při podvečerní zpáteční jízdě do Sokolova
se pak v Rotavě uskutečnilo, obdobně jako při Mikulášských jízdách, tradiční doplňování vody do parní
lokomotivy. Zajistili ho rotavští dobrovolní hasiči pod vedením velitele Martina Elíze spolu se svými olovskými kolegy.
Všem zaměstnancům Městského úřadu v Rotavě, jakož i dalším občanům města tímto děkuji za aktivní podíl na vydařených oslavách, které se u nejširší veřejnosti setkaly s velice kladným ohlasem.
Robert Koutný
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PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli
na perfektní organizaci a přípravách rozloučení Kryštofa s kolektivem dětí z mateřské školy, bez Vás všech by se to tak
nevydařilo.
Kateřina Ševčíková

DEN DĚTÍ - PODĚKOVÁNÍ
V neděli 3. června se na fotbalovém hřišti uskutečnila tradiční oslava Dne dětí. Děti na stanovištích za splněné úkoly dostaly kromě dárečků také volné lístky na kolotoče a na závěr
se jako každý rok dočkaly pěny od hasičů. Děkuji všem, kteří
pomáhali při přípravách, nebo se dětem věnovali na jednotlivých stanovištích.
Lucie Dupalová, KIC
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Pečovatelská služba Rotava
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018.
Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Ing. Mgr. Miroslav Šůs
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz, 352 350 611
právní forma: obec

Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení:
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
kontaktní údaje:
Bc. Zdeněk Harapát, 777 724 214
Lenka Studená, DiS., 778 421 710
pečovatelky:
Blanka Hubálková, 777 717 704
Petra Valdmanová, 777 717 705
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby - terénní

Pracovní doba: (služba je poskytována denně)
pondělí až pátek

6:30 – 22:00 hod

Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu, neděli a ve svátcích

kapacita: 35 klientů
cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním
		 osoby se zdravotním postižením
		 rodiny s dítětem/dětmi
		senioři
věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby: Rotava, Smolná
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