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Vážení spoluobčané,
v termínu 5. 10. a 6. 10. 2018 proběhly volby do místního zastupitelstva. Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří přišli k volbám. Jsem
velice rád, že se oproti minulým
volbám dostavilo více voličů a volební účast dosáhla 49,71 %, což je
o 1,84 % více než v minulých volbách. Nemusím asi tady uvádět
přesné výsledky, většina z vás si je
už zjistila. Pokud ne, jsou uvedeny
v samostatném článku uvnitř tohoto
zpravodaje.
Všichni noví zastupitelé a také i my
budeme nadále v zastupitelstvu fungovat a pokoušet se alespoň trochu
prosadit, co budeme moci. Toto
vydání čtete po ustavujícím zastupitelstvu, tak už všichni víme, jak
bude vypadat nové vedení, jak se
rozdaly karty a kdo budeme mít ten
největší vliv na další rozvoj Rotavy.
Přeji novému vedení, aby mělo co
největší možnost prosadit své vlastní vize rozvoje Rotavy a mělo možnost naplnit vlastní volební program, se kterým do voleb vstupovalo.

Nemůžu se také nezmínit o uplynulých šesti měsících, ve kterých jsem
fungoval jako starosta. Komplikace
při přebírání úřadu způsobily, že se
musely vyhledávat dokumenty, které měly být předány při protokolárním předání funkce starosty. Bylo
obtížné zjišťovat, které akce jsou
v běhu a v jakém stadiu rozpracovanosti se nacházejí. Složité bylo i
dohledávání veškerých dotací a
jejich aktuálního stavu. Myslím si,
že se mnoho podařilo dohledat a
zajistit tak, aby nebylo ohroženo
čerpání dotací. Ještě spousta práce
ale čeká na nové vedení.
Sami víte, jaké úředníky jsme v tu
dobu měli a jaká byla jejich představa o profesionálním přístupu k
práci úředníka. Velmi rychle jsme
museli řešit náhradní chod při nepřítomnosti vedoucích odborů
z důvodu pracovní neschopnosti.
Proto také vznikl požadavek na
provedení personálního auditu externí firmou. Provedený audit pak
nabídl postup řešení. Některé kroky
se následně povedlo realizovat.
Další kroky však už budou na novém vedení. Bude třeba ještě hodně
práce, aby se chod úřadu stabilizoval.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem úředníkům, kteří na úřadě
zůstali a přebrali tak část agend
těch, kteří byli v pracovní neschopnosti, nebo odešli. Jen díky jejich
obrovskému pracovnímu nasazení
se podařilo udržet chod úřadu tak,
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aby občané zažívali co nejmenší
komplikace. Je pravda, že při pohledu zvenčí má někdy občan pocit,
že úředník toho moc nedělá, ale
opak je pravdou. Všechny agendy
jsou náročné a kladou na každého
velké nároky, zvlášť jestliže někdy
přijdeme na úřad řešit nepříjemné
věci. To pak je klidný a vstřícný
přístup úředníka k nezaplacení.
Velkou výzvou byly rozběhnuté
investiční akce. Akcí bylo v běhu
docela hodně a u některých se teprve postupem času ozývali dodavatelé, kteří chtěli vědět, jakým způsobem budeme pokračovat. Všichni
jsme se potkávali s omezením provozu ve městě nebo s omezením
dodávky vody. V současné době se
dokončuje výměna vodovodního
řadu do dolní Rotavy. Také se připravují podklady pro dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Další akce a jejich realizace už budou
na novém vedení města.
Přeji tímto novému vedení vzešlému z voleb, aby mělo stejný elán
jako před volbami a prosadilo ze
svého volebního programu co nejvíce vizí. Budeme u toho a velice rádi
jim budeme v prosazování společných bodů volebního programu pomáhat. Doufejme, že přijmou plnou
odpovědnost za své kroky a budou
realizovat vlastní vize rozvoje Rotavy a nepromarní poslední šanci na
změnu.
Ing. Mgr. Miroslav Šůs,
starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí. Dovolujeme si Vás seznámit s jejich
výsledky.

V měsíci listopadu 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Jánoš Pavel
Glos Otakar
Jurečková Helena
Světlá Hedvika
Selvičková Helena
Bolardová Anna
Džujík Jiří
Valenová Marie

Základní údaje o volební účasti v Rotavě
Okrsek:
1
2
3
Celkem
Počet zapsaných voličů
1 309
919
218
2 446
Vydáno úředních obálek
704
425
87
1 216
Odevzdáno úř. obálek
699
424
87
1 210
Počet platných hlasů (abs.)
11 102
6 623
1 371
19 096

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

Název volební strany
Počet hlasů (abs.)
1 Česká pirátská strana
773
2 Sdružení nezávis. kandidátů Rotava 2018 2 273
3 ANO 2011
3 931
4 ALTERNATIVA pro ROTAVU 2018 - nk 962
5 Komunistická strana Čech a Moravy
1 776
6 Česká strana sociálně demokratická
6 327
7 Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 300
8 ROTAVÁCI 2018
938
9 Občanská demokratická strana
1 816
Celkem platných hlasů
19 096

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:

Karel Ignác Thám (4. 11. 1763 – 7. 3. 1816)
český spisovatel a překladatel
Albert Camus (7. 11. 1913 – 4. 1. 1960)
francouzský spisovatel, dramatik
Helena Zmatlíková (19. 11. 1923 – 4. 4. 2005)
česká ilustrátorka
Arnold Zweig (10. 11. 1887 – 26. 11. 1968)
německý spisovatel, dramatik

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí zvolení, jméno a příjmení, počet hlasů (abs.)
Volební strana č. 2 – SNK Rotava 2018
1. Ing. Mgr. Miroslav Šůs
244
2. Mgr. Jaroslava Šůsová
170
Volební strana č. 3 – ANO 2011
1. Martin Elíz
263
2. Bc. Iva Kalátová
249
3. Jiří Vondra
243
4. Mgr. Martina Bečková
242
Vol. str. č. 4 – ALTER. pro ROTAVU 2018 – nk
1. Jan Kostroun
76
Volební strana č. 5 – KSČM
1. Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.
170
Volební strana č. 6 – ČSSD
1. Michal Červenka
465
2. Martin Rezek
415
3. Soňa Tatarová
379
4. Mgr. Pavel Franěk
404
5. Blanka Legezová
386
6. Michal Hilko
380
7. Jarmila Černá
368
Volební strana č. 9 – ODS
1. Ing. Jan Slíva
150
2. Christos Duludis
145

Výstavka:

Michael Crichton (23. 10. 1942 – 4. 11. 2008)
americký spisovatel
Enid Blytonová (11. 8. 1897 – 28. 11. 1968)
britská spisovatelka
Setkání s písničkou
Přijďte si mezi nás poslechnout i zazpívat za doprovodu harmoniky, kytary a houslí.
čtvrtek 15. 11. 2018 v 16.30 hod.
Vliv psychiky na zdraví člověka
Beseda pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak
předcházet nebo se následně zbavit svých zdravotních disharmonii. Přednášející Radmila Karafiátová.
středa 21. 11. 2018 v 17.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti
Odpoledne plné pohádek a kvízů
čtvrtek 22. 11. 2018 v 15.00 hod.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice

Volební účast v Rotavě byla 49,71 %
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sele vzlétl. Pohádkou jsme si přiblížili toto roční
období, v kterém se příroda chystá ke spánku, ale
my se můžeme těšit na další zážitky.

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
KABELOVÁ TELEVIZE
středa 21. listopadu 14.00 - 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
DĚTSKÁ HALLOWEEN PARTY
sobota 10. listopadu 16.00 - 18.00 hod.
sál Slovanského domu, vstupné 20 Kč, masky vstup
zdarma.
HALLOWEEN PARTY PRO DOSPĚLÉ
sobota 10. listopadu od 20.00 hod.
sál Slovanského domu, vstupné 50 Kč.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

Přejeme vám krásné podzimní dny.
Nina Jašová, DiS.,
učitelka mateřské školy

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Přáli jsme si krásný, barevný podzim, to se nám
splnilo a opravdu jsme si užili babí léto.
Letos poprvé všechny třídy navštívily naši městskou knihovnu. „Nové čtenáře“ paní knihovnice
Ludmila Štěpánková provedla knihovnou a navzájem se seznámili. Společně si děti zahrály kvíz na
téma pohádkové postavičky, prohlédly si připravené knihy a mohly si vybrat obrázek, který si vybarvily. Na závěr nechyběla ani pohádka a s pocitem
příjemně stráveného času jsme odcházeli. Budeme
se těšit na další pravidelná setkání s knihou.

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
ŠKOLNÍ ŘÁD
Dne 1. 10. 2018 proběhly ve všech třídách třídní
schůzky. Součástí programu třídních schůzek bylo
podrobné seznámení rodičů se školním řádem školy, které provedli třídní učitelé.
Školní řád (v plném znění) naleznete ve vstupní
hale školy. V žákovské knížce každého žáka je vlepen výňatek ze školního řádu 1.5.2 Způsob omlouvání nepřítomnosti a řešení neomluvené absence.
Součástí školního řádu je také časový rozvrh výuky.
1.5.2 Způsob omlouvání nepřítomnosti a řešení
neomluvené absence
−Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby
žák docházel řádně do školy. Důvody nepřítomnosti ve vyučování jsou povinni zákonní zástupci
žáka doložit do 3 kalendářních dnů od počátku
nepřítomnosti a nejdéle do tří pracovních dnů
po nástupu do školy žák přinese písemnou
omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce
(sdělníčku) a předloží ji třídnímu učiteli (v případě
jeho nepřítomnosti ZŘ). Pokud tak neučiní, bude
jeho přítomnost ve škole neomluvena. Omluvu
podepisuje jeden z rodičů.

Jako každý rok nás navštívila klinická logopedka
paní Mgr. Hniličková. Někteří rodiče si odnesli rady, poučení a jiné děti se po jejím doporučení mohou přihlásit do kroužku „Povídálek“.
Zpestřením pro děti byla návštěva Karlovarského
hudebního divadla s pohádkou „Jak na draka
Taklence vítr ze strniště fouknul“. Děj pohádky děti
vtáhl do proměnlivé podzimní nálady a přiblížil
vše, co k podzimu patří. Protože nikdo jiný si neumí hrát s barvami jako podzim, tak obarvil všechno
kolem, i vítr. Nabarvený vítr ale nechtěl foukat, a
tak papírový drak „Taklenc“ nemohl létat. Děti musely pomáhat „Větrnou písničkou“, aby mohl do
oblak. Jak už to bývá, vše dobře dopadlo a drak ve-

−Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou
dobu na předem podanou žádost zákonných zástupců. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až dva dny třídní učitel,
na delší dobu ředitelka školy. Při uvolnění delším
3

mého a devátého ročníku museli prokázat značné
znalosti, aby v této soutěži obstáli. Nejlépe se
s nástrahami soutěže vypořádali:
• Sandra Adamíková, Ludmila Červenková a Lucie
Zronková z IX. A.
Nejlepším řešitelům blahopřejeme a všem děkujeme za zapojení mozkových závitů.

dvou dnů zákonní zástupci podávají škole písemnou žádost. Při posuzování žádosti bude přihlíženo k učebním výsledkům a docházce do školy.
Žáci budou uvolňováni maximálně v rozsahu 10
pracovních dnů ve školním roce. Rozhoduje ředitel školy.
− Škola může především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbání školní docházky
(v souladu s Metodickým pokynem MŠMT č. j.:
10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování) požadovat
jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího
lékaře o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti,
která nepřesáhne tři dny školního vyučování.
− V případě neomluvené absence v počtu 10 hodin a
více, nebo nepřiměřené četné omluvené absence,
jsou zákonní zástupci vyzváni ke školní návštěvě –
do výchovné komise. Současně vedení školy oznámí orgánům sociálně právní ochrany, že zákonný
zástupce porušil §50 odst. 1 školského zákona.

Mgr. Bc. Jaroslava Marečková,
vedoucí předmětové komise
KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE
V letošním školním roce nabízíme všem rodičům
novou službu. Každý třetí čtvrtek v měsíci v době
od 14:30 hod. do 15:30 hod. mohou rodiče navštívit školu a s učiteli projednat prospěch, chování, zdravotní stav, účinnost individuálního vzdělávacího plánu svého dítěte nebo si přijít pro domácí
úkoly. Informaci o konání „konzultačního odpoledne“ budou mít žáci zapsanou v žákovské knížce a
najdete ji také na webových stránkách školy.
První konzultační odpoledne proběhlo ve čtvrtek
18. října 2018. Děkujeme všem rodičům, kteří projevili zájem a vzdělávání svých dětí a konzultací se
zúčastnili.
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy

ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Od 8. do 12. října 2018 proběhl ve školní družině
projekt „Ponožkový týden“. Jeho cílem bylo zpestřit dětem pobyt v ŠD. Děti a paní vychovatelky
nosily celý týden z legrace na každé noze jinou ponožku. Vyzdobily si svá oddělení vyrobenými ponožkami, sportovaly v legračních disciplínách s ponožkami, vymýšlely krátké pohádky a básničky o
ponožkách. Na závěr proběhla výtvarná soutěž „O
nejhezčí ponožku“.
V kategorii „Jak to vidí děti“ zvítězila Anna Horáková ze IV. třídy. V kategorii „Jak to vidí dospělí“
se o 1. místo podělila děvčata Markéta Trefilová z
II.B, Barbora Hlaváčová z II.A, Štěpánka Růžičková ze III. třídy a Karolína Zronková z VIII.C.

Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy

Posíláme jednu dětskou legrační básničku:
Ponožky smraďošky
Ty naše ponožky
jsou pěkné smraďošky.
Když si je vezmeme do školy,
nemáme domácí úkoly.
Učitelku bolí hlava,
ten zápach totiž s každým mává.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Ve středu 10. října 2018 se v naší škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá
Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity
Palackého Olomouc. Cílem soutěže je vzbudit
zájem žáků o přírodovědné a technické předměty.
Soutěž obsahovala různorodé a často netradičně
pojaté otázky hned z několika předmětů: přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a chemie. Žáci os-

Lenka Szmigielská,
vedoucí vychovatelka ŠD
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SPORT

Přípoj ze sídliště a z dolní Rotavy bude k oběma
těmto vlakům zajištěn zvláštní autobusovou linkou.
Zpět z nádraží Rotava pojede autobus od pravidelných vlaků č. 17032 a 17034 dopravce GW Train
Regio, a. s., ve kterých platí zvláštní mikulášské
jízdenky.
Cena jízdného (vč. nadílky) činí pro děti 200 Kč,
pro dospělé 100 Kč. V ceně jízdného je zahrnuta i
doprava autobusem. Jízdenky lze zakoupit v KIC
Rotava v době od 22. do 29. listopadu 2018. Další
informace získáte na telefonním čísle 602 203 548 a
na e-mailové adrese Robert.koutny@duo.cd.cz.
Těší se na Vás Mikuláš, andělé, čerti i všichni pořadatelé.

VZPÍRÁNÍ
MČR juniorů a juniorek do 23 let
V sobotu 29. září se v Holešově uskutečnilo MČR
juniorů a juniorek do 23 let, na které se kvalifikovaly svými výkony i dvě rotavské závodnice. Obě
nastoupily shodně v hmotnostní kategorii do 75 kg.
Mistryní republiky se stala Daniela ZRONKOVÁ
výkonem 138 kg ve dvojboji (63+75). Michaela
MALÁ vybojovala výkonem 122 kg ve dvojboji
(55+67) bronzovou medaili.
Oběma sportovkyním gratulujeme k zisku cenných
kovů a děkujeme za příkladnou reprezentaci oddílu
vzpírání TJ ROTAS a města Rotavy.
MSR mužů a žen 2018
O víkendu 13. a 14. října se ve slovenském Bobrově konalo Mistrovství Slovenska ve vzpírání mužů
a žen, jehož se zúčastnila i členka rotavského vzpěračského oddílu Eleonora DINGA a stala se
s přehledem Mistryní Slovenska v hmotnostní kategorii do 75 kg velmi kvalitním výkonem 178 kg ve
dvojboji (76+102), když další závodnice v pořadí
za ní zaostala o více než 30 kg.
Eleonoře gratulujeme k zisku mistrovského titulu i
ke skvělému sportovnímu výkonu.
Za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
Železniční spolek Klub M 131.1, GW Train Regio,
a. s., PDV Railways, a. s., Česká západní dráha, s.
r. o., Město Rotava, Město Kraslice, Hartenberg, z.
s., SDH Rotava a další pořadatelé zvou na 24. ročník Mikulášské jízdy, která se pod záštitou starosty města Oloví pana Jiřího Mikuláše uskuteční
v sobotu 1. prosince 2018 na Kraslické dráze
(regionální trati Sokolov – Kraslice).
V centru akce, na Hřebenech a zdejším hradu Hartenberg, bude připraven bohatý program určený
zejména pro děti. Dopravit se sem můžete historickým vlakem v čele s parní lokomotivou 475.111
buď přímo (vlakem MV 1 s odjezdem z rotavského
nádraží ve 12.30 hod.), nebo „oklikou“ přes Kraslice (vlakem MV 4 s odjezdem v 11.55 hod.) Pojedete – li přes Kraslice, můžete zde navštívit zdejší
Muzeum Kraslické dráhy. Současně zde můžete
sledovat přejíždění parní lokomotivy na opačný
konec vlakové soupravy.
U vlaku MV 1 proběhne na rotavském nádraží doplňování vody do tendru parní lokomotivy, které
společně zajistí naši dobrovolní hasiči spolu se svými kolegy z Oloví.

INZERCE
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU
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TVOŘÍLEK - každé pondělí 15.30-16.30 hod.
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Pečovatelská služba Rotava
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018.
Město Rotava

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

Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení:
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
kontaktní údaje:
Bc. Zdeněk Harapát, 777 724 214
Lenka Studená, DiS., 778 421 710
pečovatelky:
Blanka Hubálková, 777 717 704
Petra Valdmanová, 777 717 705
Lucie Korčáková, 778 880 047
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby - terénní

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

6:30 – 22:00 hod

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

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

Rotavský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního celku, vydává město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, evidenční číslo MK ČR E14985.
Vychází na začátku nového měsíce, 11x ročně (letní dvojčíslo) v nákladu 1350 ks, pro odběratele zdarma.
Měsíční uzávěrka pro následující číslo je 20. den předcházejícího měsíce. Kontakt pro příspěvky a objednávku inzerce: kic@rotava.cz, tel: 777  752  688.
Redakce neručí za obsah a formu podepsaných článků a vyhrazuje si právo zkracovat došlé příspěvky.
Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová, Mgr. Martina Bečková, Martin Elíz, Bc. Lucie Dupalová.
Tisk: Skyepress – tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz

