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Vážení spoluobčané,

máme tu konec dovolených, dětem
skončily letní prázdniny a my jsme
se vrátili ke svým běžným povinnostem doma i v práci. Doufám, že
jste si dobře odpočinuli, poznali
nové kraje anebo jen tak lenošili
někde u vody. Letošní léto bylo velice štědré na slunce a teplo i u nás.
Mnozí z nás proto raději hledali stín
či jsme jezdili k vodě. Někteří si
odpočinuli na svých zahrádkách.
Všichni toužíme někam občas utéci
od všedních starostí a problémů.
Nemyslet na nic a jenom si užívat
klidu o pohody. To je asi největší
odměna pro většinu z nás.
Najdou se i někteří z vás, kteří neměli možnost čerpat dovolenou. Ať
to bylo z důvodu pracovního vytížení či osobních starostí. Těm bychom
chtěli popřát, aby si mohli najít alespoň malou chvilku, kdy by si mohli odpočinout, věnovat se oblíbené
činnosti nebo svému koníčku. Při
tom si nejvíce odpočineme, zapomeneme na své starosti a jsme
schopni získat zpět svou energii.
Do naší „moderní doby“ patří i stres
a shon. Mnozí z vás vypouštějí stres
při sportu, někteří se věnují svým
koníčkům a jiné uklidňuje, když se
mohou věnovat svým dětem nebo

vnoučatům. Každý máte svou oblíbenou činnost, u které se uklidníte,
načerpáte energii do dalšího dne a
„vyčistíte si hlavu“.
Akce, které jsme začali, však dovolenou mít nemohou, a tak jsme během prázdnin prováděli rekonstrukce chodníků, dokončovalo se parkoviště za kavárnou, které bylo
před několika dny znovu otevřeno.
Tím se nám všem zlepšila situace
s parkováním ve městě. Stále ještě
probíhá výměna vodovodního potrubí v Příbramské ulici. Pokračuje
i výměna vodovodního potrubí na
Smolnou. Mnozí z Vás zaznamenali, že se započalo s opravou kamerového systému. Během měsíce září
by měl být kompletně opraven.
V rámci této opravy se připojí na
kamerový systém místní oddělení
Policie ČR. Tím policisté získají
přehled o dění v našem městě a
budou mít možnost rychleji a účinněji reagovat.
V současné době se připravuje projekt na rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení. Chtěli bychom
ještě letos stihnout podání žádosti
do projektu EFEKT, ze kterého
bychom mohli čerpat dotaci až do
výše 50 % uznatelných nákladů.
V rámci této akce bychom rádi vyměnili výbojky za LED panely.
Touto výměnou a přechodem na
LED osvětlení dosáhneme velké
úspory na spotřebované elektrické
energii.
Přibližuje se termín voleb do zastupitelstev obcí a s tím začínají i volební kampaně. Někdo je bere jako
„boj“, ve kterém je povoleno vše,
co mu pomůže k volebnímu vítězství. Je jedno, jestli se používají
pomluvy, třeba i vyjádření typu
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„tak jsem se dozvěděl…“. Věřit
bychom však měli pouze tomu, co
vychází z naší vlastní zkušenosti a
co máme potvrzeno z více stran.
Také se někdy používá jednání,
které je za hranicí našich zákonů, a
to jenom proto, aby se získala lepší
volební pozice a více hlasů při volbách. Někdy se kandidáti snaží rozdmychávat emoce a vyostřit situaci
k rozdělení obyvatel na nesmiřitelné tábory. Tam to asi nikdo z nás
nechce dovést. Myslím si, že to
není výhodné pro nikoho a rozvoji
města to opravdu nepomáhá. Takové situace asi nikdo z nás nechce
zažívat. Bohužel někteří z Vás podobné situace v poslední době určitě zažili. Každý z Vás si dokáže
sám uvědomit, jestli to, co se dozví,
vede k řešení problémů nebo
k vyostření dané situace. Mnozí z
Vás velmi citlivě ve svém okolí
vnímají jednání lidí a dokážou sami
posoudit, k jakému cíli má dané
jednání vést, zda k vyřešení problému a uklidnění situace, nebo naopak k jejímu vyostření.
A tak vám všem přeji, abyste prožili
nadcházející volební období spíše
v klidu, bez negativních emocí.
Abyste vše, co kandidáti budou prezentovat, s „čistou“ hlavou zhodnotili. Každý z nás má odlišné představy o tom, co je potřeba ve městě
udělat, co nejvíce pomůže dalšímu
rozvoji, kde je potřeba něco změnit.
A tak je to správně. Každý z nás má
jiné znalosti, jiné zkušenosti a třeba
i jiné nápady, jak to má správně fungovat. Tak pojďme a spojme naše
síly, znalosti a zkušenosti, abychom Rotavu rozvíjeli.
Ing. Mgr. Miroslav Šůs,
starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

s podmínkou přímého oslovení minimálně 5 společností zabývajících se touto problematikou. Termín ukončení podání nabídek 15. 7. 2018.
− vyhlášení výběrového řízení na Poskytování služeb externí mzdové účetní firmy pro město Rotava a pověřuje tajemnici přípravou a vyhlášením
výběrového řízení na Poskytování služeb externí
mzdové účetní firmy pro město Rotava
s podmínkou přímého oslovení 5 společností zabývajících se touto problematikou. Termín ukončení podání nabídek 15. 7. 2018.
− vyhlášení výběrového řízení na Poskytování právní pomoci pro město Rotava a pověřuje starostu
přípravou a vyhlášením výběrového řízení na Poskytování právní pomoci pro město Rotava
s podmínkou přímého oslovení 3 advokátních
kanceláří. Termín ukončení podání nabídek
31. 7. 2018.
− OEM zjednání nápravy k vymáhání pohledávek
dle platné směrnice č. 8/2015.
− OEM zjednání nápravy k vymáhání pohledávek
z pronájmu bytů dle platné směrnice
č. 8/2015.
RM ukládá:
− OSAP okamžitému zjednání nápravy k vymáhání
pohledávek a vydání platebních výměrů dle platné
směrnice č. 8/2015 ve spolupráci s AK.
− OEM připravit přehled čerpání volných prostředků z § 3900 a pověřuje OEM přípravou rozpočtové změny volných prostředků z položky 5221 do
položky 5222 a předložením k projednání na následující schůzi RM.
RM projednala a neschvaluje:
− poskytnutí příspěvku společnosti KSK centrum o.
p. s.
− poskytnutí příspěvku Českému svazu bojovníků
za svobodu, okresní výbor v Chebu.
− prominutí nájmu bytu velikosti 1+2, na adrese
Rotava, Sídliště, za měsíc červen 2018.
− pronájem části pozemku v k. ú. Rotava o výměře
5 m2.
RM odkládá:
− projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ ROTAS Rotava z. s. na příští schůzi RM.
RM jmenuje:
− předsedu škodní likvidační komise.
RM bere na vědomí:
− zápis ze schůze stavební komise ze dne 6. 6.
2018.
− informaci o stavu evidence smluv.

8. schůze RM Rotava ze dne 20. 6. 2018
RM projednala a schvaluje:
− revokaci usnesení č. 32/2/18.
− kontrolu usnesení tak včetně revokovaného usnesení č. 32/2/18.
− přidělení bytu velikosti 1+3 kategorie A na adrese
Rotava, Sídliště, od 1. 9. 2018. Byt bude předán
po provedení nezbytných oprav a povinných revizí.
− přidělení bytu velikosti 1+1 kategorie A na adrese
Rotava, Sídliště, od 1. 7. 2018. Byt bude předán
po provedení povinných revizí.
− přidělení bytu velikosti 1+1 kategorie A na adrese
Rotava, Sídliště, od 1. 9. 2018. Byt bude předán
po provedení nezbytných oprav a povinných revizí.
− pronájem pozemku v k. ú. Smolná o výměře 928
m2 za účelem zahrady samostatné. Cena 1,50 Kč/
m2/rok.
− pronájem pozemku v k. ú. Smolná o výměře 687
m2 za účelem pozemku k rekreační chatě. Cena 3
Kč/m2/rok.
− pronájem části pozemku v k. ú. Rotava o výměře
100 m2 za účelem louky k sečení neohrazené. Cena 1 Kč/m2/rok.
− směrnici č. 1/2018 o zřizování věcných břemen
zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Rotava.
− uzavření smlouvy o zániku věcného břemene
k nově odkoupenému pozemku.
− přidělení sociálního bytu na adrese Rotava, Sídliště, od 1. 7. 2018, s podmínkou, že budou splněny
všechny stanovené podmínky pro přidělení bytu
včetně vyplněných příloh k žádosti.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště, od
1. 7. 2018, s podmínkou, že budou splněny všechny stanovené podmínky pro přidělení bytu včetně
vyplněných příloh k žádosti.
− zrušení původně vyhlášeného výběrového řízení
na Správu počítačové sítě Městského úřadu Rotava z důvodu přihlášení pouze jediného zájemce a
jeho opětovné vyhlášení s podmínkou přímého
oslovení minimálně 5 společností.
− vyhlášení výběrového řízení na Správu počítačové sítě Městského úřadu Rotava a pověřuje tajemnici přípravou a vyhlášením výběrového řízení na
Správu počítačové sítě Městského úřadu Rotava
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− podání výpovědi Smlouvy o poskytování právní
pomoci ze dne 9. 7. 2012 a nesouhlasí se zkrácením výpovědní doby ke dni 30. 6. 2018.
− odstoupení předsedy škodní likvidační komise
z této funkce
RM projednala a pověřuje:
− stavební komisi k posouzení předložené žádosti
o výměnu pěti dveří v bytě na adrese Rotava,
Sídliště, a předložení stanoviska pro projednání
na následující RM
RM projednala a nesouhlasí:
− dle doručené výpovědi Smlouvy o obstarání
správy nemovitostí a výkonu dalších práv
a povinností uzavřené dne 28. 5. 2012 se Společenstvím vlastníků Sídliště č. p. 610 – č. p. 612
Rotava s ukončením smlouvy dohodou do 31. 7.
2018 a pověřuje starostu k jednání
se Společenstvím vlastníků Sídliště č. p. 610 – č.
p. 612 Rotava.

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 v budově 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.
V přihlášce uvedené údaje budou s ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, použity pouze pro
účely „Vítání občánků“.
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

9. schůze RM Rotava ze dne 2. 7. 2018
RM projednala a schvaluje:
− smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s majitelkami soukromé zahrady, dle vypracovaného geometrického plánu č. 105571/2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
− prodejní cenu knihy „60. let vzpírání v Rotavě“
na 260 Kč za 1 ks výtisku publikace.
− v rámci existujících smluvních vztahů s Českou
spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, podpis Dodatku ke smlouvě, na
jehož základě bude od 1. 9. 2018 městu poskytnuta služba „Transparentní účet“. Dle tohoto
dodatku bude Česká spořitelna, a. s., na svých
internetových stránkách (www.csas.cz) po dobu
180 dnů zveřejňovat bankovní výpisy účtů.
− odvolání vedoucí OEM MěÚ Rotava z této
funkce.
RM projednala a pověřuje:
− OEM provedením a vyhlášením výběrového
řízení na nákup zemního plynu a elektrické
energie
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, a
to ve dvou variantách: a) varianta na rok 2019 a
b) varianta na rok 2019-2020, s termínem předložení předběžných podkladů výběrového řízení
do 30. 8. 2018 jako podkladu k projednání na
dalším zasedání Zastupitelstvem města Rotava.
Ondřej Bautz,
referent OSAP

V měsíci září 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Boreš Ladislav
Dvořák Jan
Odehnalová Věra
Vykydalová Aloisie
Braunová Vlasta
Švecová Terezie
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do dalších let.
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„Vrtochy počasí a otázky s ním spojené “
OZNÁMENÍ MAJITELŮM PSŮ
Město Rotava ve spolupráci s veterinárním lékařem posezení a beseda s panem Kovaříkem
MVDr. Janem Kubátem provede dne 8. září 2018 středa 12. září v 17.00 hod.
hromadné očkování psů proti vzteklině.
Zábavné odpoledne pro děti
Časy očkování v jednotlivých částech města:
20. září ve čtvrtek od 14.30 hod.
− dolní Rotava (u aut. zastávky ulice Kraslická)
Ľudmila Štěpánková,
9:00 – 9:50 hod.
knihovnice
− Rotava (u městského úřadu)
10:00 – 11:00 hod.
− Smolná (u aut. zastávky)
11:15 – 11:45 hod.
MATEŘSKÁ
Očkování je určeno pro psy od 3 měsíců věku. Pes
ŠKOLA
musí být na vodítku a opatřen náhubkem. Vezměte s
sebou očkovací průkaz psa.
Po slunečném a horkém létě začíná nový školní rok,
Cena za očkování proti vzteklině je 100 Kč.
Cena za vakcínu proti infekci + vzteklina je 400 Kč. my se však ještě chviličku zdržíme v závěru toho
Miroslava Pletichová, loňského. Před prázdninami navštívilo děti
referentka OEM v mateřské škole divadlo Řimbaba s pořadem
„Letem světem za pohádkou“, při kterém se připravily na velké prázdninové putování.

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM

KABELOVÁ TELEVIZE
středa 19. září 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
VÝLET DO POHÁDKY
neděle 9. září od 13.00 hod.,
start: 14.00 – 15.00 hod. sál Slovanského domu, cíl:
turistická základna Sluníčko, startovné: 50 Kč, děti
pouze v doprovodu dospělé osoby.
ROTAVSKÝ PERMONÍK
turistický pochod, pátek 28. září
start: 8.00 – 10.00 hod. zasedací místnost MěÚ, cíl:
turistická základna Sluníčko, startovné: 50 Kč, děti
do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

Poslední červnový pátek se předškoláci, ze kterých
budou od letošního září prvňáčci, slavnostně rozloučili s mateřskou školou. Vycházející deváťáci je již
tradičně při „Posledním zvonění“ přivítali mezi školáky a přivedli je k jejich nové škole, kterou budou
od září navštěvovat a ve které je zastoupí. Na novou
cestu je obdarovali pěknými a užitečnými dárky.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:
Adolf Branald (4. 10. 1910 – 28. 9. 2008)
český spisovatel, dramatik
Lev Nikolajevič Tolstoj (9. 9. 1828 – 20. 11. 1910)
ruský spisovatel
Otokar Březina (13. 9. 1868 – 25. 3. 1929)
český básník
J. R. R. Tolkien (3. 1. 1892 – 2. 9. 1973)
anglický spisovatel

Odpoledne se pak na zahradě mateřské školy konalo
pro předškoláky a jejich rodiče „Pasování na školáka“, které pro ně letos opět připravili rotavští ochotníci ze spolku Komedia a při němž museli splnit
několik pohádkových úkolů.

Výstavka:
Mika Toimi Waltari (19. 9. 1908 – 26. 8. 1979)
finský spisovatel
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Velikonoční prázdniny:
18. dubna 2019 (čtvrtek)
Ukončení 2. pololetí školního roku:
28. června 2019 (pátek)
Hlavní prázdniny:
29. června (sobota) – 1. září 2019 (neděle)
Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy
GDPR

je nová legislativa Evropské unie, která je účinná od
25. 5. 2018 a vztahuje se na ochranu osobních
údajů. Pro školu zavedení GDPR znamená mít udělený souhlas rodiče (zákonného zástupce) dítěte.
Pokud někteří rodiče souhlas nedají, omezí se tím
možnost prezentace školy a samotného žáka.
Souhlas bude nutné vyžadovat např. v situacích,
kdy bude dítě fotografováno, při prezentaci na webových stránkách školy, prezentace školy v tisku,
prezentace činnosti školy, organizace výletů, exkurzí, evidence pojistných událostí a jejich likvidace,
kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace
výchovy a vzdělávání a další.
V průběhu školního roku obdrží rodiče prostřednictvím svých dětí formulář „Informovaný souhlas se
zpracováním osobních údajů“ k daným aktivitám a
činnostem. Hned v prvním zářijovém týdnu se budou moci rodiče vyjádřit k výše vyjmenovaným
situacím.
Mgr. Dana Fialová,
ředitelka školy

V průběhu celého léta probíhaly v mateřské škole
stavební práce. Byla rekonstruována spojovací
chodba mezi jednotlivými pavilony a nyní už má
celá mateřská škola pěkný nový kabát. Došlo také
na opravu velké části letitého oplocení. Úpravy probíhaly i uvnitř mateřské školy, v celém přízemí
vstupního pavilonu byla položena nová krytina a
byly vymalovány některé vnitřní prostory. Doufáme, že se Vám u nás bude líbit.
V letošním školním roce se budeme setkávat ve
třech třídách.
Broučci-předškoláci: Mgr. Jaroslava Červenková,
DiS., Petra Soumarová
Šnečci: Nina Jašová, DiS., Bc. Martina Piklová
Housenky: Adéla Pacíková, Miroslava Zámková.
Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.,
ředitelka mateřské školy

SPORT
VZPÍRÁNÍ
MASTERS EUROPEAN WEIGHTLIFTING
CHAMPIONSHIPS
V termínu 16.–23. června 2018 se v Budapěšti
uskutečnilo mistrovství Evropy ve vzpírání masters,
jehož se zúčastnil i rotavský odchovanec a stále i
závodník Karel VANINI. V kategorii M55
v hmotnostní kategorii + 105 kg se umístil na velmi
pěkném 5. místě výkonem 160 kg ve dvojboji, 70
kg v trhu a 90 kg v nadhozu. Gratulujeme.

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Zahájení školního roku:
3. září 2018 (pondělí)
Podzimní prázdniny:
29. října (pondělí) a 30. října (úterý) 2018
Vánoční prázdniny:
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Posledním vyučovacím dnem je pátek 21. 12. 2018,
vyučování začne opět ve čtvrtek 3. ledna 2019
Ukončení 1. pololetí šk. roku:
31. ledna 2019 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny:
1. února 2019 (pátek)
Jarní prázdniny:
18. února – 24. února 2019

VC MEMORIÁL OTTY BARTOVSKÉHO
K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ODDÍLU VZPÍRÁNÍ V ROTAVĚ
O víkendu 22. - 23. června se v rotavské sportovní
hale uskutečnila mezinárodní VC Memoriál Otty
Bartovského k 60. výročí založení oddílu vzpírání
v Rotavě. Startovalo celkem 6 žen a 19 mužů ve
dvou kategoriích z České republiky a Polska.
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ZLATÁ ČINKA 2017
V sobotu 30. června se v Brně uskutečnilo 2. kolo
ligy masters s mezinárodní účastí. V rámci této soutěže byla vyhodnocena „Zlatá činka 2017“ kategorie
masters, v níž se umístil na 2. místě rotavský vzpěrač Jan ŠEDLBAUER. Gratulujeme.

V sobotu se uskutečnil společenský večer za účasti
náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise, starosty města Rotavy Ing. Mgr. Miroslava Šůse, jednatele společnosti ROTAS strojírny,
spol. s r. o., Ing. Jiřího Hrůzy, zastupitelů města,
kolegů z polského vzpěračského oddílu TS NIDA
Nidzica a dalších hostů, převážně bývalých i současných vzpěračů.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou všem poděkovali, zejména Ing. Jiřímu Hrůzovi, který předal
našemu vzpěračskému oddílu šek na 100 000 Kč!
Dále děkujeme za podporu Karlovarskému kraji a
městu Rotava. Chtěli bychom také vyzdvihnout práci Christose Duludise, který nejenže připravil výborný raut, ale také vypracoval velmi hodnotnou
publikaci „60 let vzpírání v Rotavě“, mapující historii tohoto krásného a tradičního sportu v Rotavě
s velkým množstvím fotografií. Tuto knihu lze zakoupit v městské knihovně.

za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava, z. s.,
Ing. Jan Šedlbauer
DALŠÍ ÚSPĚCH ROTAVSKÉHO ODDÍLU
VZPÍRÁNÍ
V italském městě Miláně proběhlo od 20. 7. do 29.
7. mistrovství Evropy mládeže do 15 a 17 let chlapců a děvčat. Tohoto mistrovství se se zúčastnila i
naše reprezentace z ČR. Naše reprezentace vybojovala 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile, dva
evropské rekordy a 20 českých rekordů. Dva
z českých vybojovala naše závodnice Daniela Zronková, která startovala ve skupině do 17 let
v hmotnostní kategorii 75 kg. Svými výkony 66 kg
v trhu, 79 kg v nadhozu a 145 kg ve dvojboji obsadila celkově 6. místo v této hmotnostní kategorii.
Daniele gratulujeme k jejímu umístění, předvedeným výkonům, vzornou reprezentaci ČR, města Rotavy a oddílu vzpírání. Zároveň jí přejeme mnoho
úspěchů sportovních i v životě. Ještě jednou gratulujeme.
za oddíl vzpírání Václav Zronek,
trenér

MASTERS WORLD WEIGHTLIFTING
CHAMPIONSHIPS
V termínu 17.–25. srpna 2018 se ve španělské Barceloně uskutečnilo mistrovství světa ve vzpírání
masters, na kterém opět nechyběl zástupce rotavského vzpírání. Byl jím opět Karel VANINI.
V kategorii M55 v hmotnostní kategorii + 105 kg se
umístil na skvělém 5. místě výkonem 162 kg ve
dvojboji, 71 kg v trhu a 91 kg v nadhozu. Karlovi
gratulujeme.

Jindřichovičtí žáci z 1. ZŠ Rotava, díky!
Dne 3. srpna pro mě připravili mí bývalí žáci z Jindřichovic jako překvapení vzpomínkový večer u příležitosti mého životního jubilea. Ten se konal v areálu hřiště v Jindřichovicích za účasti desítek bývalých jindřichovických žáků 1. ZŠ v Rotavě, kde jsem 30 let působil. Bylo to nádherné setkání s „dětmi“ od 30 do
70 let, tedy všech věkových kategorií. Vzpomínalo se na školní léta, na řadu přišel i další život, děti, vnoučata. Atmosféra k nezaplacení – krásná, přátelská, upřímná, dojemná! Nejen já, ale i další přizvaní učitelé z
„Příbramské“ – moje žena Ludmila, Miroslav Pokorný a Karel Kliment jsme byli dojati a večer jsme si užili. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat za to, s jakou upřímností všichni zúčastnění toto setkání připravili a vzpomínkami na chvíle a zážitky v naší 1. ZŠ v Rotavě mi dali nejkrásnější dárek. Ještě jednou - Jindřichovice, díky!
Karel Prokop, učitel 1. ZŠ v Rotavě
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vážného nestalo, nyní je již umístěno v pěstounské
péči. Proti rodičům je zahájeno trestní řízení pro
podezření z přečinů opuštění dítěte nebo svěřené
osoby a z týrání svěřené osoby, kde jim v případě
prokázání viny hrozí až pět let vězení.
Jelikož se na Rotavě množí zvýšený výskyt událostí, kdy podomní prodejci nabízejí v domácnostech
své služby, prosíme občany o obezřetnost a také o
to, aby uvedené osoby nepouštěli do svých domů
či bytů. V případě zjištění takového jednání kontaktujte strážníky MP nebo Policie ČR.
strážníci MP Rotava

ROTAVA - MĚSTO S TRADICÍ APK
Pracovních příležitostí pro třítisícové město v okrese
Sokolov je minimum. Část občanů proto hledá práci
nejen v rámci Karlovarského kraje, ale především v
blízké příhraniční oblasti Saska. Není proto překvapením, že i asistenti prevence kriminality (APK) odchází za výrazně lépe placenou prací do zahraničí a v
rámci výběrových řízení dostávají příležitost noví
zájemci.
Sestava osmi APK (pět asistentek a tři asistenti) po
odchodu dvou asistentů bude doplněna o nové posily
tak, aby oblast bezpečnosti města a veřejného pořádku byla i nadále garantována na požadované úrovni
v součinnosti se strážníky městské policie a policisty
Obvodního oddělení Policie ČR Rotava. Vzhledem
ke značně velké územní působnosti a personální nenaplněnosti obou bezpečnostních složek je pracovní
vytížení APK neporovnatelně větší než v jiných
městech. To vše klade zvýšené nároky nejen na pracovní činnost, vícesměnný provoz, služby podle aktuální potřeby, ale i na oblast důvěry, samostatnosti a
v neposlední řadě i na oblast sebeovládání a dodržování standardů každým jednotlivcem.
Stávající bezpečnostní situace a konkrétní projevy
cílových skupin, se kterými APK nejčastěji přichází
do každodenního kontaktu, proto klade zvýšené nároky na osobní odpovědnost každého člena pracovního týmu. Reakcí na tuto situaci je proto přijetí souboru opatření, jejichž součástí je změna a doplnění
stávajících obchůzkových tras, denní vyhodnocování
plnění stanovených cílů a z nich odvozených úkolů
dne, týdne a měsíce tak jako i bezprostřední informovanost a vzájemná součinnost strážníků a APK.
V závěru měsíce srpna/září bude obsahem každoměsíční profesní přípravy mimo výše uvedené priority
mj. i opakované zvýraznění preventivních povinností
v oblasti základních standardů bezpečnosti, ochrany
zdraví při práci, požární ochrany a specifikace technik předcházení konfliktním, společensky nežádoucím událostem.
Cílem všech těchto opatření je minimalizace profesních, lidských selhání, minimalizace vzniku pracovního úrazu APK a zvýšení pocitu bezpečí občanů
města v rámci sociálně situační prevence kriminality.
V měsíci srpnu bylo v odpoledních hodinách oznámena skutečnost, že tříleté plačící dítě je uzamčeno
samo v bytě a rodiče odjeli neznámo kam. Strážnici
MP Rotava společně s kolegy z Obvodního oddělení
PČR v Rotavě však již z předchozích poznatků věděli, že se nejedná o ojedinělý případ, proto po marných pokusech o telefonický kontakt obou rodičů i
příbuzných, byli přivoláni místní dobrovolní hasiči,
kteří násilně byt otevřeli. Za utěsněnými a uzamčenými dveřmi jednoho z pokojů nalezli zcela nahé
malé plačící dítě, které zde přebývalo ve vlastních
výkalech, se zkaženým jídlem, v horku, bez dostatku
čerstvého vzduchu a kapky vody. Na místo byla přivolána rychlá zdravotnická pomoc a také úřednice ze
sociálně-právní ochrany dětí. Dítěti se naštěstí nic

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM VÝSTAVY
V letošním roce nám příroda ztížila přípravy na
výstavu pro změnu suchem a nesnesitelným vedrem. Ačkoliv jsem byl skeptický, že nebude co vystavovat, pěstitelé mě mile překvapili. Dokonce
počet vystavovatelů byl vyšší než loni. Tradicí se
už staly bramboráčky pro každého návštěvníka výstavy a v loňském roce jsme započali novou tradici,
a to výstavu soutěžní. Soutěžní výstava proběhla i
tento rok a letos nám sponzorským darem do soutěže dokonce přispěla paní Gabriela Hanzlíková. Jelikož jsme s tímto krásným a hodnotným darem nepočítali, bylo to pro nás příjemným překvapením. O
tento dar, kterým byly krásné háčkované krysy, se
nakonec losovalo, protože jsme měli veškeré ceny
pro výherce soutěžní výstavy již připravené.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této
výstavě podíleli. V první řadě bych rád poděkoval
pořadatelům: paní A. Marešové, B. Deutschové, L.
Nováčkové, J. Černé, D. Dankové, A. Fedorkové,
M. Synkové, M. Kotlanové, M. Minaříkové a M.
Kalovi. Dále můj dík patří všem soutěžícím vystavovatelům a rád bych také vyzdvihl a poděkoval
nesoutěžním vystavovatelům, kterými byli: P. Rojík, D. Machek, paní B. Páchniková, E. Satlerová,
L. Nováčková, V. Rauová, A. Marešová a slečna
Beranová. Dále děkuji za poskytnuté výtvory dětí
ze ZŠ, MŠ a výtvarného kroužku Tvořílek, které
naši výstavu doplnily. Mé poděkování také patří
našim věrným sponzorům, kteří každoročně podporují sponzorským darem naši organizaci a tuto výstavu: P. Rohanovi a M. Prýmkové.
Antonín Fedorek,
předseda organizace ZO ČZS Rotava
ZÁJEZD NA ZAHRADU ČECH
Základní organizace ČZS v Rotavě pořádá zájezd
na ZAHRADU ČECH do Litoměřic dne 22. září
2018. Odjezd v 6.00 hodin z autobusové zastávky
na sídlišti. Cena zájezdu: člen 250 Kč, aktivní člen
200 Kč a nečlen 300 Kč. Přihlásit se můžete v KIC
Rotava a zaplatit zálohu 150 Kč (člen i nečlen).
Doplatek v autobusu.
Za ZO ČZS Rotava Jarmila Černá
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OMLUVA ZA VÝPADKY DODÁVKY VODY
NA SMOLNÉ
Vážení obyvatelé, chtěl bych se jménem města
omluvit Vám všem, kteří jste museli vydržet od
čtvrtka 16.8.2018 až do neděle 19.8.2018 výpadky
v dodávce vody ve Smolné. Předem jste byli seznámeni s tím, že ve čtvrtek 16.8.2018 bude plánovaná
odstávka vody, protože se zahajuje výměna vodovodního potrubí na Smolnou. Sami znáte ze své
zkušenosti, že kvalita vody na Smolné nebyla občas
nejlepší. Pro zajištění kvality vody bylo nutné provádět odkalovaní přívodního potrubí o průměru 300
mm. Podle vyjádření odboru vodního hospodářství
bylo nutné pro každé odkalení použít přibližně stejné množství vody jako je měsíční spotřeba vody
dodávaná odběratelům na Smolnou. To je jeden
z důvodů, proč se výměna přívodního potrubí do
Smolné provádí. Stávající potrubí použijeme
k protažení nového, a tím se sníží náklady na prováděnou výměnu. Nemusíme rozkopat celou trasu vodovodního potrubí, stačí pouze vstupní jámy pro
kontrolu protahování nového potrubí. Při zahájení
akce pracovníci úřadu zjistili, že při přípravě zakázky se trochu pozapomnělo na náhradní dodávku
vody do Smolné. Pouze v jednom dokumentu byla
malá poznámka, že je potřeba zásobovat vodou oblast Smolné náhradním způsobem pomocí cisteren.
Přišli s tím, že zásobovat vodou Smolnou po dobu 2
měsíců cisternami je trochu nereálné a navrhli jiné
řešení. Tímto řešením je natáhnout po povrchu náhradní potrubí (tzv. „suchovod“ ), které bude připojeno u bloku 18 na hydrant a na začátku Smolné pak
připojeno zpět na vodovodní řad Smolné. Tím bude
mít Smolná vodu stále k dispozici a obyvatelé si
nebudou muset nosit 2 měsíce vodu od cisteren.
Nechali jsme proto operativně zpracovat nabídku na

položení suchovodu a rada města schválila toto řešení jako náhradní dodávku vody po dobu výměny
potrubí.
Připravil se hydrant, napojil se suchovod a vyzkoušela funkčnost dodávky vody. Ve čtvrtek odpoledne
se propojil suchovod na vodovodní řad Smolné a
otevřel hydrant. Začalo napouštění suchovodu a
vodovodního řadu ve Smolné. Po chvilce z hydrantu
začala voda vytékat spodem okolo otevíracího šoupěte a zalila přilehlou silnici. To zaregistrovali obyvatelé bloku 18 a okamžitě nahlásili na linku hasičů.
Za to moc děkujeme, protože jsme tím mohli okamžitě reagovat a nedošlo k tak velkému úniku vody
a následným škodám, které voda mohla napáchat.
Proto se ve čtvrtek večer přívod vody do Smolné
uzavřel. Hledali jsme náhradní napojení suchovodu.
Pracovníci vodního hospodářství přišli s návrhem,
připojit suchovod na hydrant přes silnici. Chtěli původně překopat silnici, ale pak navrhli využít dešťové kanalizace a protáhnout potrubí touto kanalizací.
Jelikož se dlouho kanalizace nečistila, byla tak zanesená, že nám ji museli pomoci vyčistit naši hasiči.
Znovu jsme zprovoznili dodávku vody do Smolné.
Po krátkém čase se začaly rozpadat spojky použité
na suchovodu. Když během soboty došlo k dalším
výpadkům dodávky vody, nařídili jsme firmě, která
suchovod instalovala, aby co nejdříve přijela vyměnit všechny spojky za nové. Firma přijela v neděli
brzy ráno a provedla ve spolupráci s našimi pracovníky vodního hospodářství výměnu všech spojek za
nové a dle vyjádření pracovníků dodavatelské firmy
za jiný typ. Od té doby máme dodávku vody na
Smolnou bez výpadků.
Děkujeme všem obyvatelům Smolné za trpělivost a
omlouváme se za vzniklé komplikace.
Miroslav Šůs, starosta města
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STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ PRO BIOLOGICKÝ ODPAD

VI. zasedání Zastupitelstva
města Rotava
se bude konat dne 26. 9. 2018
v sále Slovanského domu

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 28. září a 29. října 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.
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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.
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