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Vážení spoluobčané,
30. dubna proběhlo tradiční pálení
čarodějnic. Areál zdraví odpoledne zaplavilo plno malých čarodějnic a kouzelníků. Dorazilo více než
250 návštěvníků! Díky nadšení
našich dobrovolníků plnily děti
spousty úkolů. Za každý je čekala
malá odměna a po splnění všech
čar a kouzel bohatý balíček.
Po zapálení vatry, ve které vzplála
čarodějnice, začal večerní program
s kapelou Blue Caravan. Rád bych
řekl, že jsem šel spořádaně domů
v devět hodin večer. Bohudík
místní banda hrála skvěle a všichni
jsme se dobře bavili, takže jsem
areál opouštěl až kolem půlnoci.
Významnou příležitostí k setkání
byla i oslava Dne matek. Tu pořádal v sále Slovanského domu
Spolek přátel Němců a německé
kultury. Pan Rojík spolu s paní
Šimánkovou přivítali téměř 200
hostů z Rotavy a širokého okolí,
včetně
sousedního
Německa.
Přátelská atmosféra se nesla celým
odpolednem. Ve stejném duchu
proběhl i letošní Permoník, turistický pochod, jehož trať nás
zavedla k památníku hřbitova zajateckého tábora z první světové
války, který se nachází u Jindřichovic, a neplánovaně i do blízkého
mauzolea. To vše s poutavou přednáškou o historii. V Kraslicích se
konal 5. ročník benefiční akce
Hry u hranic bez hranic, kterého

se zúčastnilo 9 měst a obcí. Nás
reprezentovali spolu se mnou
zastupitelé M. Hilko a M. Tvarůžek, za městský úřad se zúčastnily
B. Legezová, L. Studená a L. Korčáková a za SDH L. Korčák.
V zábavných
dovednostních
disciplínách jsme pro Rotavu vybojovali 3. místo. Hlavní byl však
výtěžek celé akce. Na dobročinné
účely se podařilo vybrat téměř
12 tis. Kč. Naši mladí hasiči získali v rámci okresního kola celostátní
soutěže Plamen druhé a třetí místo
a postupují do kola krajského, kde
jim budeme držet palce! 15. května
jsme v rámci Českého dne proti
rakovině nabízeli na městském
úřadě žlutou kytičku za minimální
cenu 20 Kč, jako symbol a příspěvek na boj s rakovinou. Jsem pyšný
na nás rotaváky, protože 150 kytiček se podařilo „prodat“ během
dopoledne a vybralo se 5 tis. Kč
a stále jste se chodili dotazovat, zda
kytičky ještě máme! Jste úžasní!
V květnu se také konalo již třetí
zasedání zastupitelstva města
v tomto roce. Jaké zásadní body
byly projednány? Na základě
výsledků veřejné zakázky proběhl
výběr zhotovitele pro výměnu
svítidel
veřejného
osvětlení
za úspornější LED variantu. Součástí této zakázky bude i výměna
některých rozvaděčů, jež byly
jednou z příčin výpadků veřejného
osvětlení v zimním období. Celkové náklady se budou pohybovat
okolo 3,8 mil. Kč, dotace obsáhne
50 % uznatelných nákladů. Dále
došlo také k výběru zhotovitele
bezbariérové trasy mezi naším
městským úřadem a poštou. Zde
ještě čekáme, zda nám bude schválena žádost o dotaci. Pokud
bychom se rozhodli pro realizaci
akce bez dotace, znamenalo by
to výdaj z vlastního rozpočtu
ve výši necelých 2 mil. Kč.
Schválili jsme také odkoupení další

bytové jednotky, tentokrát v bloku
č. 9. Jednalo se o byt v exekučním
řízení. Věděli jste, že v roce 2017
bylo v našem městě v exekuci 883
osob? Podíl osob v exekuci tak byl
34,11 %! Proto dalším z bodů
jednání bylo podání žádosti o dotaci na projekt sociální práce
v našem městě. Obsahuje právě
i dluhové poradenství. Co si
od toho slibujeme? Že pomůžeme
lidem řešit situace, kdy se stanou
vinou životních situací oběťmi
lichvy a že se nám podaří snížit
počet dlužníků vůči městu. Více
prostoru by také měli dostat naši
senioři. Mládeži bychom v rámci
projektu chtěli zajistit další
možnosti využití volného času
a naučit se respektovat druhé.
Respektování pravidel občanského
soužití je předmětem druhé podané
žádosti o dotaci. Chceme zajistit
další fungování APK a Domovníků i po roce 2019. Stali se nedílnou
součástí řešení mnoha problémů
v našem městě. Výše uvedené se
týká pomoci těm, kteří o pomoc
stojí a kteří si ji zaslouží.
V opačném případě budeme pokračovat v nekompromisním přístupu.
Městská policie nyní funguje
v počtu tří strážníků a doufám, že
se v nejbližší době podaří obsadit
po několika letech i čtvrtou pracovní pozici. Strážníci postupují
spravedlivě a dle zákona tak, aby
zajistili klidnější život. Odpovídá
tomu velký nárůst počtu řešených
přestupků i počet odtažených
vozidel. Tento režim bude trvat do
té doby, než se nám podaří vymýtit
stále se opakující nešvary.
Nezapomeňte sledovat naše facebookové stránky
www.facebook.com/MestoRotava
Přeji příjemný příchod léta.
Michal Červenka, starosta města

5. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA  vyjádření č. j. 143/2019 ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Rotava, příspěvková organizaZE DNE 17. 4. 2019
RM projednala a schvaluje:
 revokaci usnesení č. 4/1/19 a č. 10/1/2019
 kontrolu usnesení RM po zapracování všech doporučených návrhů a připomínek včetně revokovaných
usnesení č. 4/1/19 a 10/1/19.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 627.
 nový ceník Pečovatelské služby Rotava s účinností
od 1. 5. 2019.
 přidělení bytu adresa Rotava, Sídliště 714.
 pořízení ekonomického informačního systému SQL
Ekonom – Standard, vodné a stočné, dle cenové
nabídky společnosti Softbit Software s. r. o.,
Nad Dubinkou 1634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČO 27473716, ze dne 29. 3. 2019.
 na základě předloženého návrhu příkazní smlouvy
a zákonných předpokladů příkazníka k výkonu přestupkové agendy JUDr. Josefa Kollára, advokáta
z Advokátní kanceláře JUDr. Kollár a partneři
se sídle v Sokolově, Obce Ležáky 972/1,
IČO 66207622, a pověřuje starostu podpisem
příkazní smlouvy.
 směrnici č. 2/2019 „Vnitřní směrnice – o oběhu
účetních dokladů“ s účinností od 18. 4. 2019.
RM projednala a neschvaluje:
 uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce.
 přidělení bytů na adresách Rotava Sídliště 643, 614,
658, 632.
RM projednala a souhlasí:
 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřízením
přípravné třídy v Základní škole Rotava, příspěvkové organizaci ve školním roce 2019/2020, za současného splnění zákonné podmínky, že se v přípravné
třídě bude vzdělávat nejméně 10 dětí, a obdržení
souhlasu krajského úřadu ke zřízení přípravné třídy.
 na základě předložených podkladů a ve smyslu § 32a
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, s uzavřením smlouvy o partnerství u výzvy 30_19_009 Operačního programu
potravinové a materiální pomoci s finančním
příspěvkem v rámci projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020“, mezi příjemcem dotace
Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 a partnerem
v projektu Základní škola Rotava, příspěvková organizace, se sídlem Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava,
IČO 70945128, zároveň s vyslovením souhlasu
s uzavřením smlouvy o partnerství je zřizovatel partnera projektu zavázán, že po obdržení finanční
podpory na bankovní účet tyto prostředky neprodleně převede na bankovní účet partnera projektu.
RM bere na vědomí:
 informaci o vyhlášení ředitelského volna v Základní
škole Rotava dne 6. 5. 2019.

ce, paní Mgr. Fialové k desegregačnímu plánu.
 rezignaci paní Blanky Legezové na funkci předsedy
Školské a kulturní komise RM.
6. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 2. 5. 2019

RM projednala a schvaluje:
 přidělení bytů na adresách Rotava, Sídliště 614, 655
 úpravu ceníku KIC dle předloženého návrhu,
po zapracování návrhů a připomínek s účinností
od 3. května 2019.
 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby – pojištění vozidel
v majetku města Rotava II., zadávanou mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se schválenými podmínkami hodnotících kritérií.
 výběr zhotovitele k realizaci veřejné zakázky
na služby „Správa počítačové sítě MÚ Rotava II.“,
který vzešel ze zadávacího řízení, a to společnost
Služby ICT s.r.o., se sídlem Atletická 2147, 356 01,
Sokolov, IČO 06721150, a pověřuje star o s t u
podpisem smlouvy.
7. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 9. 5. 2019
RM projednala a schvaluje:
 kontrolu usnesení RM po zapracování všech
doporučených návrhů a připomínek.
 směrnici č. 1 PO/2019 Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi
města Rotava, po zapracování všech doporučených
návrhů a připomínek, s účinností od 10. 5. 2019.
 přidělení bytů na adresách Rotava, Sídliště 651, 633.
 provedení provozní bezpečnosti stromů v lokalitách
Hřbitov na p. č. 1611/251 a prostranství za samoobsluhou p. č. 1611/272 k. ú. Rotava, společností
BAOBAB – péče o zeleň s. r. o., IČO 26150646.
 pronájem části pozemku parc. č. 964/2 k. ú. Rotava
o výměře cca 400 m2 k podnikatelským účelům
pro pana Karla Štorka, IČO 03372219, Sídliště 639,
357 01 Rotava, za cenu 40 Kč/m2/rok na dobu
určitou 3 let.
 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
evidovanou
pod
č.
LCR229/2/2019/749
se společností Lesy České republiky s. p.,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO
42196451, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 zhotovitele veřejné zakázky „Osvětlení přechodu
pro chodce, ul. Sídliště, Rotava“, který vzešel
z poptávkového řízení a to firmu Werner Hüttner,
Limnická 1235, 362 22 Nejdek, IČO 42850550,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení sociálních bytů 6 žadatelům

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Červen 2019
Medailonky:
Vladimír NEFF (13. 6. 1909 – 2. 7. 1983)
český spisovatel, překladatel, scénárista
Franz Kafka (3. 7. 1883 – 3. 6. 1924)
český spisovatel
Sigrid Undsetová (20. 5. 1882 – 10. 6. 1949)
norská spisovatelka
Václav Beneš Třebízský (27. 2. 1849 – 20. 6. 1884)
český spisovatel
Výstavka:
Václav Pavel Borovička (8. 9. 1920 – 15. 6. 2004)
český spisovatel a televizní scenárista

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ
KOMISE
Vážení důchodci,
zveme vás na pravidelná setkávání 4. a 18. června
2019 vždy od 14.30 do 16.30 hodin, do zasedací
místnosti městského úřadu – přízemí.
Přijďte si zahrát stolní hry, dát kávu nebo čaj. Těšíme
se na vás.
Milé děti,
zveme vás na náš kroužek TVOŘÍLEK, který se koná
každé pondělí od 15.30 do 16.30 hodin, v zasedací
místnosti městského úřadu. Těšíme se na vás.
za kulturní komisi Jarmila Černá

„Vývoj počasí v posledních letech“
beseda a posezení s p. Kovaříkem
středa 19. června v 17.00 hod.
„Pohádkové odpoledne pro děti“
čtvrtek 27. června v 15.00 hod.
Milé děti,
městská knihovna připravila pro soutěživé děti
na prázdniny pohádkovou křížovku, kterou si můžete Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
vyzvednout v průběhu prázdnin v knihovně. V záři v Rotavě pořádá pro děti ve čtvrtek 6. června v zaseproběhne vyhodnocení všech odevzdaných křížovek. dací místnosti městského úřadu soutěžní den se zahrádkářskou tématikou.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice Dopoledne je určeno pro děti z MŠ Rotava.
Od 15.30 odpoledne jsou zvány všechny děti.
Srdečně vás zve výbor ZO ČZS Rotava

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 19. 6. 2019 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava.
Mezinárodní den dětí
sobota 1. června od 15.00 hod. v Areálu zdraví
Za kulturní a informační centrum Rotava děkuji
všem dobrovolníkům podílejícím se na akcích
Pálení čarodějnic a na turistickém pochodu
S Permoníkem za historií. Zároveň si dovoluji požádat o pomoc při konání dalších kulturních akcí.
Kontaktovat mne můžete osobně v KIC Rotava
(přízemí MÚ), telefonicky na 777 752 688,
e-mailem legezova@rotava.cz, facebook - Kulturní
a informační centrum Rotava.
Bližší informace ke kulturním akcím jsou k dispozici na www.rotava.cz, facebook - Kulturní a
informační centrum Rotava
Blanka Legezová, KIC

V měsíci

2019 oslaví
80 a více let tito jubilanti:

květnu

Lihanová Marie
Fedorková Olga
Pobudová Vlasta
Beran František
Sabolová Elisabeth
Královenská Brigita
Dvořáková Anna
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

Město Rotava
Sídliště 721 | 357 01 Rotava | Tel.: 352 350 611

Výzva k podání žádosti o přidělení sociálního bytu
Úvodní ustanovení

Město Rotava vyzývá své občany k podání žádosti o přidělení sociálního bytu. Jedná se o nově zrekonstruované bytové jednotky, číslo popisné: 647/82 a 651/22, ulice Sídliště, město Rotava.

Oprávněné osoby

Byt je určen pro osobu v bytové nouzi. Tyto osoby jsou:

osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
osoby bydlící v bytě bez nájemní smlouvy,
osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
osoby spící venku nebo v nízkoprahové noclehárně,
osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
muži a ženy v azylovém domě, dále matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě a úplné rodiny
v azylovém domě, rovněž invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě a osoby po opuštění dětské
instituce v azylovém domě,
 osoby v domě na půl cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně, osoby po propuštění z věznice, dále
senioři a osoby žijící v mobilním obydlí nebo v budově, která není určená k bydlení.








Podmínky pro poskytnutí sociálního bytu

Žadatelem může být ekonomicky aktivní osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá
ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt apod. Zároveň splňuje podmínky příjmu
uvedené v Žádosti o přidělení sociálního bytu (příloha č. 1).

Podání žádosti

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – příloha č. 1 – Žádost o přidělení sociálního bytu
(dále jen „Žádost“), který je k dispozici na podatelně MěÚ Rotava, u sociálního pracovníka MěÚ Rotava
nebo na webových stránkách města Rotava. Žádosti o přidělení sociálního bytu se přijímají na podatelně
Městského úřadu Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava ve lhůtě
od 27. 5. 2019 do 21. 6. 2019.
Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům konzultaci se sociálním pracovníkem města Rotava
Bc. Zdeňkem Harapátem, kontakt 777 724 214, email harapat@rotava.cz.

Závěrečná ujednání

Na přidělení sociálního bytu není právní nárok. Přidělování sociálních bytů bude probíhat na základě
vyhodnocení jednotlivých podaných žádostí. Při posuzování žádostí bude vycházeno z aktuální obsazenosti
bytů a jejich dispozic. S žadatelem, kterému bude schváleno přidělení sociálního bytu, bude uzavřena
nájemní smlouva.
Michal Červenka v.r.
starosta

OSOBNÍ BANKROT VERSUS TOTÁLNÍ BANKROT
–
spekulanti útočí ze všech stran!
Jste předlužení nebo zadlužení natolik, že již nezvládáte své závazky splácet? Máte bezesné noci
kvůli exekucím, které se na Vás hrnou ze všech stran, hrozí Vám zabavení majetku – dražba domu či
bytu kvůli závazkům po splatnosti nebo exekucí? Pak se neváhejte na nás obrátit, oddlužíme
Vás – pomůžeme Vám vyřídit osobní bankrot!!!
V podobném duchu znějí inzeráty komerčních společností. A výsledek? Žádný, nejistý, špatný, ale vždy za
hodně peněz… Na co si dát POZOR, aby se z OSOBNÍHO nestal TOTÁLNÍ BANKROT? Čtěte dál!
Od července 2017 začala platit novela insolvenčního zákona mající za cíl zabránit komerčním nebo naoko
neziskovým (a často spekulativním) společnostem inkasovat od zoufalých předlužených lidí vysoké částky
za zpracování a podání insolvenčního návrhu – žádosti o osobní bankrot. Odměna za přípravu a podání
insolvenčního návrhu smí aktuálně dosahovat pouze 4000 Kč pro jednotlivce a 6000 Kč při společném jmění manželů bez DPH.
Čas a zkušenosti odborných poradců z občanských/dluhových poraden však ukazují, že se některé společnosti, ale dokonce i advokáti snaží tento zákon obcházet. Většinou tím, že si účtují „služby“ navíc.
ROZHODNĚ NEPLAŤTE leckdy desetitisíce za kopírování dokumentů, sledování stavu insolvenčního
rejstříku, finanční vzdělávání – finanční gramotnost, hospodaření s penězi, rozpoznání nevýhodné půjčky,
právní či finanční poradenství, zjištění aktuální výše dluhů včetně počtu věřitelů ani jiné „nutné“ doprovodné služby spojené s podáním návrhu na osobní bankrot.
Spolehlivým partnerem pro úspěšné povolení osobního bankrotu bývají akreditované nestátní neziskové
organizace. Proč zrovna neziskovky? Dluhová expertka Agentury pro sociální začleňování, Petra Adamovská, k tomu uvádí: „Mají (letité) zkušenosti, poskytují komplexní informace o podmínkách a povinnostech
spojených nejen s podáním insolvenčního návrhu, ale i s celým procesem osobního bankrotu, mají vysokou
úspěšnost podání insolvenčních návrhů, a především poskytují odborné poradenství a přípravu
insolvenčního návrhu ZDARMA“.
Seznam oprávněných neziskových organizací
zde: https://sako.justice.cz/, https://vesta.justice.cz/

k

podání

insolvenčního

návrhu

naleznete

Ale pozor, ne všechny organizace na tomto seznamu jsou seriózní. Obecně platí, že je dobré vybírat
renomované neziskové organizace, jako je například Člověk v tísni, Rubikon Centrum, Charita ČR,
Diakonie, Poradna při finanční tísni, nebo občanské poradny sdružené pod Asociací občanských poraden.
Ověřené neziskové organizace včetně HELP linky, které vám mohou pomoci, můžete nalézt například
na http://www.jakprezitdluhy.cz/
Informace podají pracovníci sociálního odboru MěÚ Rotava.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V jarních slunných dnech trávíme spoustu času
venku. O naší bezpečnosti ve městě a o pravidlech
silničního provozu jsme si povídali ve školce a také
jsme si na školní zahradě prakticky ukázali bezpečné
chování na silnici. S pomocí asistentů prevence
kriminality jsme si vytvořili dopravní hřiště a vše si
vyzkoušeli na vlastní kůži.
V tomto měsíci jsme přivítali nové občánky našeho
města. Dívky ze školky zatančily a zarecitovaly
slavnostní básně. Získaly obdiv a odnesly si drobné
dárky. Všem zúčastněným děkujeme.

V rámci Dopravních dnů nás navštívila i PČR,
MP Rotava a hasiči se svojí technikou. Děti si tak
mohly prohlédnout, co vše se skrývá v hasičském
i policejním voze, jak vypadají hydraulické nůžky,
jak dlouhá je proudnice, jak je těžká neprůstřelná
vesta a mnoho dalšího. Děkujeme za naučné dopoledne a těšíme se na další setkání s policisty i hasiči. Při návštěvě městské knihovny se děti seznámily

s tvorbou známého dětského autora Eduarda Petišky. Prohlédly si jeho knížky, poslechly si pohádku, nechyběla ani omalovánka. Děti nejvíce
zaujaly příběhy „O Krtečkovi”, kterého všechny
velmi dobře znají.

Zábavné odpoledne plné her, soutěží a tance jsme
zažili při akci „Čarodějnický rej”. Na zahradě MŠ se
sešli čarodějové a malé i velké čarodějnice.
Nechyběl ani oheň, na kterém jsme si opekli jen
buřtíky. Všechny čarodějnice naštěstí zůstaly celé.

Bc. Martina Piklová,
učitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Venku bylo slyšet ptačí cvrlikání a uvnitř základní
školy se 10. dubna 2019 nesl krásný proud čisté řeči.
To žáci prvního stupně zdejší školy přednesli své
básně i básničky v rámci školního kola recitační soutěže. Soutěžili ve dvou kategoriích.
1. kategorie - 1. a 2. ročník
2. kategorie - 3. - 5. ročník
Umístění bylo následující.
1. kategorie
1. místo - Šimon Korčák - Můj týden
2. místo - Lucie Horváthová - Tygří den
3. místo - Adéla Hilková - Pět minut v Africe
Markéta Trefilová - Kukla
2. kategorie
1. místo - Vanesa Jílková - Zlatý kolovrat
2. místo - Adéla Olahová - Paleček
3. místo - Tomáš Karol - Smolíček a jeskyňky
Mgr. Petra Holešová, Mgr. Michala Kaslová

SBĚR PAPÍRU
I v letošním školním roce na naší škole probíhala
soutěž ve sběru papíru. Během celého školního roku
sbíraly jednotlivé třídy starý papír, a tím soutěžily
o hlavní cenu – zájezd. Po loňském velmi úspěšném
výjezdu do plzeňské Techmanie si žáci i letos vybrali, že chtějí navštívit opět Techmanii v Plzni. Nejvíce
sběru v přepočtu na jednoho žáka letos nasbírali žáci
8. C, na druhém místě se umístili žáci 2.A a na třetím
místě skončili žáci 7. A. Zájezd se uskuteční
v pondělí 3. června, žáky z uvedených tříd doplní
šikovní sběrači z ostatních tříd.
Celkem jsme letos vybrali téměř 6 tun starého papíru. Z
jednotlivců nejvíce papíru přinesla
Katrin Köhlerová ze 7. A.
Mgr. Hana Paarová

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
V pátek 28. června 2019 slavnostně ukončíme školní
rok 2018/2019 v sále Slovanského domu.
V obřadní síni Městského úřadu v Rotavě bude
žákům devátého ročníku od 8.15 hod. slavnostně
předáno poslední vysvědčení z rukou třídního učitele. „Poslední zvonění“ bude pro žáky devátého
ročníku pokračovat v sále Slovanského domu. Žáci
se rozloučí se svými učiteli a předají pomyslnou
štafetu svým nástupcům – budoucím prvňákům
z mateřské školy. Na závěr se společně vydají
k základní škole.
Zveme všechny rodiče do obřadní síně Městského
úřadu v Rotavě a také do sálu Slovanského domu.

PRAKTICKY A MODERNĚ
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím
stavebních úprav a investice do moderního vybavení
odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí,
a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků
na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět
k rovnému přístupu ke vzdělávání, kdy škola bude
uzpůsobena pro inkluzi osob se SVP zajištěním
bezbariérovosti a pořízením kompenzačních
pomůcek.
Projekt
s názvem
„Prakticky a moderně“
CZ 06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003208 je realizovaný
v Integrovaném regionálním operačním programu,
ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol“.
Základní myšlenkou je rekonstrukce cvičné
žákovské
kuchyňky
s přilehlou
učebnou,
bezbariérový přístup do školy a bezbariérovost
v některých spojovacích chodbách.
Cvičná žákovská kuchyňka s učebnou je využívána k výuce praktických činností na 1. a 2.stupni
a ve výuce volitelného předmětu Domácnost
na 2. stupni. Aktuální vybavení cvičné kuchyňky je
z doby, kdy byla škole otevřena, tj. z roku 1967.
Samozřejmě, že se v průběhu let obnovilo nebo
doplnilo nádobí a vyměnila se elektrická kamna.
Nyní se cvičná kuchyňka dočká stavebních úprav a
nového vybavení.
 Celková kapacita 24 žáků
 6 pracovních míst (1 pracovní místo je určeno
pro 3-4 žáky)
 Spotřebiče - každé pracovní místo má elektrická
kamna
 Spotřebiče: myčka, pračka, sušička, lednička,
mikrovlnná trouba
 Nábytek, stoly, židle, katedra
 Interaktivní tabule s příslušenstvím pro teoretickou výuku
Do projektu je zahrnuta tzv. vnitřní konektivita
školy. Definuje se jako připojitelnost serveru
do počítačové sítě internet, propojení počítačů nebo
jiných elektronických zařízení v počítačové síti.
Konektivita se bude týkat všech budov školy,
kde probíhá výuka. Zároveň budou vyměněny
v odborných učebnách všechny počítače s monitory
a sluchátky . V odborných učebnách přibudou interaktivní tabule.
Venkovní prostředí školy bude doplněno souborem
stolů, lavic a zelení.

Celková hodnota projektu je ve výši 7 215 455 Kč,
finanční podíl zřizovatele tvoří 10 % z celkového
objemu tj. 721 545,50 Kč. Ve výběrovém řízení se
může vysoutěžit nižší finanční částka. Vlastní realizace projektu proběhne v průběhu školního roku
2019/2020.
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 16. května 2019 odpoledne nás ve školní družině navštívili rodiče. Byli pozváni na besídku ke Dni
matek. Součástí této akce byla tradiční soutěž
pro děvčata, chlapce, maminky i babičky „Miss,
Missák a Missis školní družiny“. Po překonání úkladů všech soutěžních disciplín (např. společenské
chování, rozhovor s moderátorem, pohybově zajímavá chůze po molu, recitace básniček na téma:
„Maminka“, „Babička“ apod.) se stala „Missis“ školní družiny babička paní Pavla Parihuzičová. Vysněný titul „Miss“ získala žákyně 4. ročníku Andrea
Trefilová. „Missákem školní družiny“ byl zvolen žák
1. ročníku Marek Bílý. Zvláštní titul „Prima kamarádka“ obdržela žákyně 9. ročníku Lucie Zronková.
Všichni si ze soutěže odnesli spoustu zážitků
i cenných zkušeností a rodiče-hlavně maminky, jak
doufáme, radost v srdíčku.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

VZPÍRÁNÍ
TŘI ZLATÉ Z MČR MASTERS
Velkého úspěchu dosáhli rotavští vzpěrači kategorie
masters, kteří na 41. Mistrovství České republiky
této věkové kategorie konaném 18.-19. května 2019
v Holešově vybojovali celkem 3 tituly Mistr České
republiky. Konkrétně se o tento skvělý počin zasloužili v kategorii M6 Antonín ŠPERŇÁK v hmotnostní
kategorii do 81 kg výkonem 170 kg ve dvojboji
(75+95), v kategorii M5 Karel VANINI
v hmotnostní kategorii + 109 kg výkonem 145 kg ve
dvojboji (65+80) a v kategorii M3 Jan ŠEDLBAUER v hmotnostní
kategorii + 109 kg výkonem 210 kg ve dvojboji (95+115). V soutěži tříčlenných družstev se umístili
na 6. místě celkovým
výkonem 819,8 b.
Všem vzpěračům gratulujeme ke skvělým sportovním výsledkům a děkujeme za předvedené výkony,
reprezentaci oddílu a města a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích.

Ing. Jan Šedlbauer, oddíl vzpírání

MĚSTSKÁ POLICIE

Vyhodnocení přestupků MP Rotava
za období 1. 1. 2019 – 30. 4. 2019
Druh přestupku

Počet

Přestupky v dopravě

105

Přestupky proti obecně závazným
vyhláškám

5

Přestupky proti veřejnému pořádku

16

Přestupky proti občanskému soužití

2

Přestupky proti majetku

1

Přestupky proti zákonu o odpadech

6

Celkem

135

Ostatní činnosti z uvedené období
Přestupky oznámené příslušným správním
orgánům

30

Odeslané výzvy k podání vysvětlení

21

Předání nalezených nebo ztracených věcí

8

Odtažená vozidla

6

Vozidla předaná k ekologické likvidaci

4

Václav Pikrt, strážník MP

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SDH Rotava MH informují
Okresní kolo celostátní hry Plamen
Dne 13. 4. 2019 proběhlo první kolo hry Plamen - závod požární všestrannosti u nás v Rotavě, kde naši
mladší žáci získali 2. místo a starší žáci 4. místo.
Dne 18. 5. - 19. 5. 2019 proběhlo druhé kolo této hry, tentokrát v Oloví. Zde se naši mladší žáci se umístili
na krásném 2. místě. V jednotlivcích, běhu na 60 m s překážkami, obsadila Alena Valdmanová 3. místo
a ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí také 3. místo.
Starší žáci se po velikém boji umístili na 3. místě, a tím postupují do krajského kola, které se bude konat
15. 6. - 16. 6. 2019 v Ostrově u Karlových Varů. Tereza Elízová obsadila 3. místo v jednotlivcích v běhu
na 60 m s překážkami a Denisa Větrovská 2. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí.
Děkujeme za podporu sponzorům: Městu Rotava, firmám Kukal & Uhlíř, Výškové práce Karel Vrba, QANT
Robert Bauer, Haider s. r. o., Petru Rohanovi - Ladě Říhové za vynikající gulášek k obědu u prvního kola
hry Plamen pořádaném v Rotavě. Zároveň děkujeme všem rodičům za podporu, SDH Rotava a vedoucím
mládeže Romanu Weingartlovi, Michalu Pavelkovi a Heleně Elízové za práci s dětmi.
Daniela Weingartlová, hlavní vedoucí mládeže

INZERCE
Prodej knih
a
propagačních materiálů města Rotava
Kulturní a informační centrum Rotava ve spolupráci s městskou knihovnou nabízí prodej knih
s historickou, zeměpisnou a informační tématikou
města Rotavy, Kraslicka a okolí, dále propagační
a upomínkové předměty města apod.
Prodej probíhá v prostorách KIC a městské
knihovny (přízemí městského úřadu).

Pečovatelská služba Rotava
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019.
Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
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
Bc. 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

okamžitá kapacita: 3 klienti
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, Oloví
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