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Vážení spoluobčané,

v poslední době se na mne stále
častěji obracíte s dotazem, jakým způsobem bude město pomáhat seniorům. Proto jsem se
rozhodla věnovat tomuto tématu
svůj příspěvek.
Pečovatelská služba
Největší díl pomoci seniorům
má na starosti odbor kultury a
sociálních služeb. Pečovatelská
služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017. Pro
letošní rok získá naše město
670.000 Kč, což je pětkrát více
než v roce 2011. Pečovatelská
služba působí na celém území
našeho města. Kromě seniorů
pomáhá osobám, které mají sníženou
soběstačnost,
lidem
s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením a rodinám s dětmi a to bez omezení
věku tak, aby mohli vést relativně samostatný život. Všech služeb lze využít od pondělí až do
pátku od 6.30 do 22.00hod. a po
předchozí dohodě i v sobotu,
v neděli a během svátků.
V tomto ohledu je naše pečova-

telská služba výjimkou. V současné době je uzavřena smlouva
s více než třemi desítkami klientů. O podrobné nabídce pečovatelské služby je zveřejňována
informace v každém vydání našeho zpravodaje.

úspěšná a v současné době probíhá jeho nákup a nejpozději od
června bude v plném provozu.
Po předchozí objednávce vás
odveze k lékaři, na úřady nebo
za kulturou. Poplatek za využití
této služby bude symbolický a
jeho výši musí ještě schválit zastupitelstvo města. Tato služba
se postupně stává nedílnou součástí sociální politiky mnoha
větších měst a je kladně přijímána veřejností. Věřím, že tato
nadstandardní služba bude pozitivně přijata i v Rotavě, bude
fungovat k vaší naprosté spokojenosti a ulehčí vám život.

Senior Pas i v Rotavě
V září letošního roku spustil
Karlovarský kraj projekt Senior
Pasů pro občany našeho kraje.
Senior Pas je speciální karta,
kterou si může pořídit každý
občan starší 55 let. Slouží
k čerpání různých slev na služby
či zboží z oblasti zdravotnictví,
wellness, ale i ve sportovních
areálech nebo kulturních stán- V neděli 4. února proběhlo již
cích nejen v našem kraji, ale i v druhé setkání s dobrovolníky,
kteří v minulém roce pomáhali
ostatních částech republiky.
Senior Pasy jsou nepřenosné na při pořádání kulturních, spolejinou osobu a kraj je na základě čenských a sportovních akcí
registrace vydává zdarma. O města. Více než šedesáti občamožnosti pořízení Senior Pasu nům, dospělým i dětem z Rotavy,
vám na městském úřadě poskyt- ale i z Kraslic, jsem poděkovala
ne informace Bc. Zdeněk Hara- za spolupráci a předala pamětní
pát nebo Lenka Studená, DiS., list s malou pozorností. Celé odPo upřesnění termínu od Karlo- poledne, které připravilo kulturní
varského kraje připravujeme a informační centrum, proběhlo
představení a ukázku slev Senior ve velmi milé a příjemné atmoPasů všem občanům. Pozvánku sféře.
a podrobnosti najdete v dubnoKrev je nenahraditelnou tekutivém vydání zpravodaje.
nou, která pomáhá mnoha neNový osobní automobil – váš mocným zachraňovat zdraví, nepomocník
bo i život. Bez dobrovolných
I další rotavští občané, nejen kli- dárců by to bylo téměř nemožné,
enti pečovatelské služby, ale a proto je potřeba si těchto lidí
také senioři, budou mít svého vážit. V dnešní době je dárcovpomocníka na čtyřech kolech. ské krve stálý nedostatek. Proto
Jedná se o osobní automobil bych na závěr dnešního úvodníku
s podobným využitím jako seni- chtěla jménem celého města blaor–expres. V roce 2017 jsme hopřát paní Jiřině Krečové k 70.
požádali o dotaci na pořízení bezplatnému odběru a poděkovat
nového automobilu z Integrova- jí za tuto nedocenitelnou pomoc.
ného operačního programu EvS úctou Iva Kalátová,
ropské unie. Naše žádost byla
starostka města
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

Kompostéry pro občany zdarma – 2. kolo
Vážení spoluobčané,
v minulém roce byla schválena naše žádost podaná
na základě výzvy MŽP č. 40 pro projekt: „Pořízení
štěpkovače a kompostérů pro město Rotava“ a
občanům Rotavy již byla rozdána 1. část kompostérů o objemu 600 a 900 litrů. Tyto kompostéry jsou
poskytovány zdarma na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce a následném darování za podmínek stanovených dotací.
V měsíci březnu proběhne 2. etapa. V případě, že
jste si nestihli v loňském roce kompostér převzít,
nebo již máte kompostér na svém pozemku a měli
byste zájem o další, zavolejte na telefonní číslo
777 912 098 – Michaela Nevrlá, nebo 777 759 284 –
Zuzana Husárová, popř. kontaktujte na e-mailové
adrese: nevrla@rotava.cz, husarova@rotava.cz.
Potvrzení zájmu je nutné pro přípravu smlouvy a
předávacího protokolu.
Kompostér bude předán občanům s trvalým pobytem v katastrálním území města Rotavy, kteří na
tomto území vlastní, nebo si pronajímají pozemek,
na kterém bude kompostér umístěn.
Kompostéry budou vydány na sběrném dvoře na
základě Vašeho telefonického nebo e-mailového
potvrzení, předložení občanského průkazu a po podpisu smlouvy o bezplatné výpůjčce a následném
darování v těchto termínech:
−9. 3. 2018 (pátek) od 9.30 do 11.30 hodin
−12. 3. 2018 (pondělí) od 14.30 do 17.30 hodin
−13. 3. 2018 (úterý) od 12.00 do 14.00 hodin

1. schůze RM Rotava ze dne 17. 1. 2018
RM projednala a schvaluje:
− kontrolu usnesení včetně revokace usnesení č.
174/16 a 142/9/17.
− pronájem části poz. p. č. 1388/1 k. ú. Rotava o
výměře 1 200 m2 za cenu 1,50 Kč/m2 /rok.
− pronájem části pozemku parc. č. 191/1 k. ú. Rotava o výměře 201 m2 a část pozemku parc. č. 202/1
k. ú. Rotava o výměře 345 m2 za cenu 1,50 Kč/
m2 /rok.
− Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 19. 5. 2011.
− přidělení bytu č. 28 na adrese Rotava, Sídliště 640,
od 1. 2. 2018.
− přidělení bytu č. 42 na adrese Rotava, Sídliště 644,
od 1. 3. 2018.
− přidělení bytu č. 32 na adrese Rotava, Sídliště 620,
od 1. 3. 2018.
− přidělení nebytového prostoru na adrese Rotava,
Sídliště 641, od 01.02.2018.
− zpracovatele projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení u veřejné zakázky „Přístupový
chodník a bezbariérový vstup do jídelny ZŠ Rotava – PD“ projektovou a inženýrskou kancelář Ing.
Jiří Soukup, Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov, IČO
73711870.
− příspěvky na činnost v celkové výši 97 000 Kč.

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech 777 912 098, 777 759 284,
359 574 142, nebo na e-mailové adrese: husarova@rotava.cz.
Zuzana Husárová, referentka OEM

RM projednala a bere na vědomí:
− informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu č. 8, na
adrese Rotava, Sídliště 650, od 9. 12. 2017.

Stanoviště kontejnerů pro biologický odpad DUBEN - KVĚTEN
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Pečovatelská služba
příležitost pro život doma

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - VÝZVA

V minulém čísle Rotavského zpravodaje jsme Vás
informovali, že došlo ke změnám v rozsahu provozních hodin pečovatelské služby Rotava. Pracovní
doba pečovatelek se změnila z dosavadního rozsahu
6:30 - 15:00 hod. na pracovní dobu 6:30 - 22:00
hod., podle nasmlouvaných úkonů. To znamená, že
pečovatelky nebudou nepřetržitě v zázemí pečovatelské služby, ale budou k dispozici klientům, kteří
si nasmlouvají úkon na předem sjednanou hodinu,
která nyní může být i v odpoledních hodinách.
Pokud byste měli zájem o služby našich pečovatelek, stačí jen kontaktovat vedoucího pečovatelské
služby pana Bc. Zdeňka Harapáta, sociální pracovnici Lenku Studenou, DiS. nebo naše pečovatelky Petru Valdmanovou a Blanku Hubálkovou. Veškeré
kontakty budou uvedeny na konci článku. Po telefonickém kontaktu s vámi nebo po osobní návštěvě
v naší kanceláři v přízemí MěÚ za vámi přímo domů dorazí sociální pracovnice s pečovatelkou a domluvíte se na tom, jakou pomoc byste od nás potřebovali. Představíme vám naši pečovatelskou službu
a vysvětlíme vaše případné dotazy. Od ledna již můžeme nasmlouvat pomoc a podporu pro vás na odpolední hodiny. Uvedu na konkrétním příkladu.
Vy nebo váš rodinný příslušník by potřeboval pomoci s osobní hygienou. Nejprve proběhne schůzka
u vás doma, která se nazývá sociální šetření. Společně si popovídáme o vašich potřebách či zdravotních
problémech.
Dále si domluvíte přímo s pečovatelkou, které dny
by za vámi docházela. Například se domluvíte na
každé úterý a čtvrtek okolo 18:00 hodin. Na sociálním šetření rovnou vyplníte se sociální pracovnicí
žádost o zavedení služby a domluvíte se na konkrétním datu. Po vyplnění žádosti a podepsání potřebných materiálů zavedeme pečovatelskou službu dle
vašeho přání, ale pouze za předpokladu, že budete
spadat do naší cílové skupiny klientů, o které můžeme pečovat.
Cílová skupina naší pečovatelské služby je následující: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, rodiny s dětmi a senioři, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Na závěr bych chtěla uvést, že naše pečovatelská
služba je financována z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce
2018. Naše služba má adaptabilní kapacitu 35 klientů. Chtěli bychom být universální službou, která se
bude snažit vám pomoci s jakoukoliv nepříznivou
situací, která u vás může nastat. S jakýmkoliv dotazem neváhejte kontaktovat vedoucího pečovatelské
služby pana Bc. Zdeňka Harapáta na telefonním čísle 777 724 214 nebo sociální pracovnici Lenku Studenou, DiS., 778 421 710. Samozřejmě se také můžete informovat u našich pečovatelek, které jistě
každý den potkáváte po městě.
Lenka Studená, DiS.,
sociální pracovnice

Městský úřad Rotava pořádá dne 14. dubna 2018
v obřadní místnosti MěÚ Rotava vítání občánků
pro nově narozené děti, které mají trvalý pobyt
v Rotavě. V případě zájmu o pozvání na tuto malou slavnostní akci je potřeba narození dítěte
oznámit. Oznámení o narození dítěte přijímá paní
Lakatosová:
−telefonicky na č. 359 574 133
−e-mailem na adresu: lakatosova@rotava.cz
−osobně v budově MěÚ Rotava, kancelář č. 5
−poštou na adresu MěÚ Rotava, Sídliště 721, 357
01 Rotava,
a to nejpozději do 5. dubna 2018.
V oznámení je potřeba uvést: jméno a příjmení
dítěte, datum narození, adresu trvalého pobytu a
doručovací adresu, je-li jiná, než adresa trvalého
pobytu. 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.
Monika Lakatosová,
sbor pro občanské záležitosti

V měsíci březnu 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Schusterová Marie
Procházková Květoslava
Rybová Libuše
Lakatosová Blažena
Maroušková Hermína
Machek Dalibor
Silná Hana
Šimková Růžena
Kroc Josef
Holancová Anna
Fialová Ludmila
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do dalších let.
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SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ KIC ROTAVA
NA ROK 2018
Dětský maškarní ples
- neděle 4. března
Reprezentační ples města
- sobota 17. března
Král a lazebnice, Divadelní spolek Trosky
- pátek 6. dubna
Oldies party - taneční zábava
- sobota 21. dubna
Rotavský kufr - turistický pochod
- sobota 12. května
Den dětí
- neděle 3. června
Prázdninový den pro všechny
- sobota 21. července
Výlet do pohádky - dětský pochod
- neděle 9. září
Rotavský permoník - turistický pochod
- pátek 28. září
Drakiáda - pouštění draků
- říjen (datum dle počasí)
Halloween party pro děti, pro dospělé
- sobota 10. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu
- neděle 2. prosince
Vypouštění balónků Ježíškovi
- středa 5. prosince
Předvánoční setkání seniorů
- čtvrtek 13. prosince

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
KABELOVÁ TELEVIZE
středa 21. března 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
TVOŘÍLEK
každé pondělí 15.30 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
neděle 4. března 15.00 - 17.00 hod.
sál Slovanského domu.
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
sobota 17. března od 20.00 hod.
sál Slovanského domu.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:

Betty MacDonald (26. 3. 1908 – 7. 2. 1958)
americká spisovatelka
Václav Hájek z Libočan (konec 15. st. - 18. 3.
1553) český kronikář, spisovatel
Sandra Brown (12. 3. 1948)
americká spisovatelka
Pavol Dobšinský (16. 3. 1828 – 22. 10. 1885)
slovenský spisovatel, básník a folklorista

Výstavky:

Arthur Charles Clarke (16. 12. 1917 – 19. 3. 2008)
britský autor science fiction
Ota Pavel (2. 7. 1930 – 31. 3. 1973)
český prozaik a novinář
Březen měsíc čtenářů
amnestie upomínek, registrace nových čtenářů zdarma do konce roku 2018.
Letní dny bez konce
beseda s regionálním autorem Milanem Hlouškem o
románu z prostředí Kraslic
čtvrtek 1. března v 16.00 hod.
Posezení s písničkou
za doprovodu harmoniky, kytary a houslí
přijďte si mezi nás poslechnout i zazpívat staré šlágry, lidové písničky.
úterý 6. března v 17.00 hod.
Magnet hornických krajin
přednáška RNDr. Petra Rojíka, Ph.D.
úterý 13. března v 16.00 hod.
Odpoledne s H. CH. ANDERSENEM
odpoledne plné her, soutěží a překvapení na závěr
pátek 23. března od 14.00 hod.
Velikonoční výstava výrobků dětí a čtenářů
od 12. března.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice

SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ S FINANČNÍ
SPOLUÚČASTÍ MĚSTA ROTAVA NA ROK 2018
Hry bez hranic
Nadační fond Ještěřice - sobota 5. května
Oslava 100 let od příjezdu Karla I. a 20 let soukromého provozu na Kraslické dráze
Železniční spolek Klub M 131.1 - neděle 27. května
Velká cena memoriál Otty Bartovského k 60. výročí založení oddílu vzpírání v Rotavě
TJ ROTAS Rotava z. s. - červen
Atletický víceboj všech generací
Rotavský avantgardní klub - sobota 14. července
Koncert skupiny Spirituál kvintet
Rotavský avantgardní klub - pátek 17. srpna
Divadelní představení kočovného divadla Háta
Rotavský avantgardní klub - sobota 22. září
Rotavské pahorky
Martin Rezek - sobota 22. září
Mikulášská jízda
Železniční spolek Klub M 131.1 - sobota 1. prosince
12. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS strojírny spol. s r. o. mládeže ve vzpírání
TJ ROTAS Rotava z. s. - prosinec
4
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MATEŘSKÁ
ŠKOLA

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

Máme pomalu konec zimy a pro toto období jsou
typické veselice a maškarní reje. Ani my ve školce
jsme tento zvyk neporušili.
Masopust je podle tradice poslední zábavou před
obdobím půstu. Děti si dosyta užily nejen zábavu,
ale i dobroty. Největší dobrotou byly jako vždy už
tradiční masopustní koblihy, které nám upekly naše
paní kuchařky. A opět byly výýýborné. Děti přišly
v maskách a ani my učitelky jsme je v tom nenechaly. Nechyběla zvířátka, princezny, víly ani piráti,
přišel mezi nás i doktor a objevil se také Thor. Samozřejmě jsme soutěžili v různých disciplínách a
k pořádné zábavě nám nechyběl tanec. Zopakovali
jsme si taneček „A Ram Sam Sam“ a naučili nový
„Macarena“. „A Ram Sam Sam“ se opravdu chytil,
protože děti si ho dobře pamatovaly a tančily
s chutí. Věříme, že stejně oblíbená bude i
„Macarena“ a na čarodějnice si to užijeme.

SCIO TESTOVÁNÍ
Scio je česká firma (s obchodním názvem
www.scio.cz, s. r. o.) zaměřená na školní
i mimoškolní vzdělávání dětí. Do českého vzdělávání zavedla měření výsledků vzdělávání a obecných
studijních předpokladů.
Naše škola se do testování poprvé zapojila ve školním roce 2005/2006. Patříme mezi aktivní
„Scioškoly“ a najdete nás na mapě spolupracujících
škol. Ve škole u ředitelny visí Certifikáty, které nám
byly touto společností průběžně uděleny včetně
značky Pečujeme o vzdělávání.
V průběhu třinácti let jsme zadávali žákům srovnávací testy (obecně studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka, anglického a německého jazyka, prvouky) a dovednostní testy (např. informační
gramotnosti, čtenářské dovednosti a klíčové kompetence). Testováním prošli žáci prvního stupně (3. a
5. ročník) a druhého stupně (6. až 9. ročník).
V letošním školním roce získala naše žákyně Eliška
Marečková ze VI. A Ocenění za třetí nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování ČJ pro
šesté třídy.
Projekt Mapa školy je nástroj společnosti Scio, který umožňuje zjistit objektivní pohled na školu.
K jejímu vnitřnímu i vnějšímu prostředí se anonymně vyjadřovali učitelé, rodiče a žáci. Poprvé jsme
klima školy zjišťovali ve školním roce 2006/2007 a
potom ještě čtyřikrát. Výsledkem analýzy Mapy
školy ve šk. roce 2016/2017 je individualizovaná
zpráva a SWOT analýza školy, která nám pomáhá
stanovit cíle k jejímu dalšímu rozvoji.
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče, zápis dětí do první třídy proběhne ve
čtvrtek 5. dubna 2018 v době od 12.00 do 17.00
hodin v budově Základní školy v Rotavě. Pro děti
jsou připraveny pěkné učebny a drobné dárky.
Rodiče, nezapomeňte rodný list Vašeho dítěte a
svůj občanský průkaz s místem trvalého bydliště.
Informace naleznete také na webových stránkách
školy.
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy
NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Před jarními prázdninami se děti ze školní družiny
pokoušely při rozumové zájmové činnosti vymyslet
krátké básničky na téma „Rotava–město, kde žiji".
Za pomoci vychovatelek vznikaly nejrůznější roztomilé verše.

Také Vás, rodiče, chceme upozornit na třídní
schůzky předškolních dětí, které proběhnou 15.
března od 15. hodin. Zároveň bychom Vás chtěly
srdečně pozvat na „Jarní tvoření“, které bude 22.
3. Doufáme, že si společně něco hezkého vyrobíme
na nadcházející velikonoční svátky. Přejme si, ať
nám jaro brzy zaťuká na dveře.
Nina Jašová, DiS., učitelka mateřské školy

Rotava
Renata Kolářová, Michala Parihuzičová
(žákyně II. třídy)
Rotava je moje město,
je v ní škola, kde jsem já,
kamarádi–holky, kluci,
naše třída druhá A.
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Město, kde žiji
Eliška Marečková (žákyně VI. A)
Lesy, louky, domy, dětská hřiště,
potoky, rybník, pole, koupaliště.
Knihovna, obchody
i další velké výhody.
A naše škola je tu celé půlstoletí,
chodila sem už celá řada dětí.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

VZPÍRÁNÍ
Vzpěračští mistři republiky
Rotavské vzpěračky a vzpěrači získali od roku 1960
do konce loňského roku v dresech vzpěračských oddílů SPARTAK ROTAVA, ŠKODA ROTAVA a
ROTAS ROTAVA celkem 154 tituly Mistr ČSR,
ČSSR, ČSFR a České republiky. Prvním rotavským
Mistrem ČSR se stal v květnu 1960 v Prostějově
ERVÍN STÖHR. Nejvyšší počet vítězství na mistrovství republiky, celkem 9, získal JAN ŠEDLBAUER st., 8 titulů mají PETR STANISLAV s JAROSLAVEM KUČEROU a 7 titulů vlastní DAVID
CSERGE a JAN ŠEDLBAUER ml. V rodinných
dynastiích vítězí ŠEDLBAUEROVÉ 16 (JAN st. 9,
JAN ml. 7) před ZRONKOVÝMI 11 (VÁCLAV st.
1, DANIELA 6, NIKOLA a LUCIE po 2) a bratry
CSERGEOVÝMI 10 (DAVID 7, MICHAL 3).
Zpracováno s využitím vzpěračské databáze KARLA PROHLA st., kterému za tuto statistiku velmi
děkujeme.
1. kolo ligy juniorek
V sobotu 10. února se v Ostravě uskutečnilo úvodní
kolo ligy juniorek, do něhož nastoupilo i družstvo
vzpěraček rotavského ROTASU, loňských mistryň
ČR. Do soutěže pro nemoc nastoupilo nekompletní
družstvo SK CWG Bohumín. Juniorky ve složení
Nikola ZRONKOVÁ, která za svůj výkon 102 kg ve
dvojboji, 46 kg v trhu a 56 kg v nadhozu, získala
133,3 Sb., Daniela ZRONKOVÁ 173,3 Sb. (138 kg,
63+75), Michaela MALÁ 158 Sb. (129 kg, 58+71) a
Lucie ZRONKOVÁ 120,1 Sb. (74 kg, 31+43), obsadily v tomto kole skvělé druhé místo celkovým výkonem 464,6 Sb.
Všem děvčatům děkujeme za předvedené výkony a
reprezentaci oddílu vzpírání TJ ROTAS a města Rotavy.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Přípravnou třídu lze zřídit tehdy, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.
Je určena dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Co nabízíme v přípravné třídě?
− Denní výuku v délce čtyř vyučovacích hodin, tj.
od 8.00 do 11.40 hodin,
• vyučovací hodiny jsou rozděleny do kratších
časových úseků,
• v průběhu dne se jednotlivé činnosti střídají a
prolínají navzájem, rozvrh hodin je pouze orientační, každá činnost je délkou i obsahem přizpůsobena aktuálním potřebám dětí,
− bezplatnou docházku, která se nezapočítává se
do povinné školní docházky,
− snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje
pracovat s dětmi individuálně a plnit tak jejich
osobní plány,
− péči kvalifikovaného pedagoga,
− bezplatný pobyt ve školní družině (provoz školní družiny je od 6.00–7.40 hodin a od 11.40–
16.00 hodin),
− stravování v naší školní jídelně – stravné hradí
rodiče,
− využívání počítačové učebny, interaktivní tabule,
tělocvičny a školního hřiště s umělým povrchem,
− společně se žáky 1. stupně účast na kulturních a
sportovních akcí školy, výletech, návštěvách
městské knihovny atd.,
− společné výchovně vzdělávací akce se žáky 1.
ročníku,
− společně s dětmi předškolní třídy mateřské školy
pořádat tematická dopoledne (pouštění draků, vánoční besídka, poslední zvonění).
Jaký je výchovný a vzdělávací obsah
v přípravné třídě?
− vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků,
− rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání),
− hudební výchova,
− výtvarná výchova,
− pracovní výchova,
− tělesná výchova.
Co je třeba udělat?
informovat se o tomto typu vzdělávání u ředitelky
základní školy (tel. 352 668 409).
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

Výsledky družstev v 1. kole:

I. kolo ligy žáků skupiny A 2018
V sobotu 3. února 2018 se v Sokolově uskutečnilo
úvodní kolo ligy mladších a starších žáků skupiny A
za účasti čtyř družstev rotavského ROTASU. Ligu
mladších žáků suverénně ovládlo rotavské „A“ ve
složení František PLÁNKA, Michal BLEDÝ, Lukáš
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Pořadí skupiny A ligy mladších žáků po 1. kole:

HORVÁTH. Rotavské „B“ ve složení Miroslav
HORVÁTH, Ladislav SLÁDEK, Adrian SIVÁK
obsadilo 5. místo. 6. místo obsadilo rotavské „D“
ve složení Sára KALOVÁ, Jakub PROCHÁZKA,
David SLÁDEK, Jan DREVEŇÁK, a 7. místo rotavské „C“ ve složení Marie VANKÚŠOVÁ, Richard
a Attila OLAHOVI. František PLÁNKA se stal
nejlepším závodníkem úvodního kola všech skupin.
Startovalo celkem 18 družstev mladších žáků,
z nichž nejlepší bylo družstvo ROTASU „A“.
V lize starších žáků startovalo celkem 13 družstev
ve všech třech skupinách. Rotavským, loňským
vicemistrům ČR ještě v kategorii mladších žáků,
patří průběžná třetí příčka v součtu všech skupin
ligy starších žáků.
Všem závodníkům děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci oddílu vzpírání TJ ROTAS a města Rotavy.

Pořadí skupiny A ligy starších žáků po 1. kole:

za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava
Ing. Jan Šedlbauer
Výkony mladých sportovců ROTASU Rotava v 1. kole:
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FOTBAL
Fotbalový oddíl TJ Rotas Rotava měl v soutěžním
ročníku 2016/2017 své zástupce ve třech věkových
kategoriích – žáci, dorost a muži. Žáci se zúčastnili
Okresního přeboru starších žáků. V této soutěži obsadili 6. místo z celkového počtu devíti družstev.
Druhé mládežnické družstvo dorostenecké kategorie
odehrálo svá utkání v Krajské soutěži dorostu. Naši
dorostenci se umístili na pěkném čtvrtém místě
z devíti účastníků z celého Karlovarského kraje.
Posledním zástupcem fotbalového oddílu byli naši
muži, kteří bojovali ve své první historické sezóně
v Krajském přeboru mužů s těmi nejlepšími
v Karlovarském kraji. Účast v nejvyšší krajské soutěži by nebyla možná bez sponzorských příspěvků.
Děkujeme městu Rotava, firmě ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. i dalším přispěvovatelům. Poděkování patří i neúnavným podporovatelům z řad fanoušků, kteří najezdí mnoho kilometrů za naším oddílem.
Díky Vám všem!
Kaszai David, člen VV FO

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell-typu Arakauna, stáří 15 - 20 týdnů.
Cena 159 -195 Kč/ ks.
Prodej: 4 března 2018
Rotava - parkov. u kavárny - 17.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840

Pozvánka na výroční členskou
schůzi ZO ČZS Rotava.
Schůze ZO ČZS Rotava se koná v pátek 23. března
2018 v 18.00 hodin v sále Slovanského domu
v Rotavě. Na programu bude zhodnocení uplynulého
roku, pokladní zpráva a zpráva kontrolní komise,
předání čestných uznání a ocenění, slovo hosta –
zástupce města Rotavy.
Výbor ZO ČZS Rotava

1. ročník turnaje v sálové kopané
Dne 17. 2. 2018 jsme společně s M. Vázlerem a M. Havlem uspořádali za finanční podpory pana Ing. Jiřího Hrůzy, ředitele společnosti ROTAS STROJÍRNY, 1. ročník turnaje v sálové kopané. Do rotavské sportovní haly dorazilo 9 týmů, z nichž 5 bylo složeno z místních borců. Od 9 do 15 hodin soupeřily týmy v
desetiminutových zápasech, nejprve ve dvou skupinách a poté v semifinále a finále. K vidění byly výstavní góly a bojovné výkony, které se ale odehrávaly pouze na hřišti, jinak vládla celému turnaji pohodová
atmosféra. Bohaté dárkové koše a poháry si odnesli za čtvrté místo hráči týmu Gucci Shreci, který byl složen z dorostenců, za třetí místo domácí Sokolíci, za místo druhé krasličtí Gambrinus a na prvním místě se
umístil domácí tým Local Masters, jehož název bude umístěn na podstavci putovního poháru. Nejlepším
střelcem z celkem 60 hráčů se stal Milan Havel z vítězného týmu. Děkujeme panu Ing. Jiřímu Hrůzovi,
restauraci Na Hale, M. Hilkovi, M. Rezkovi a J. Hanzlíkovi. Těšíme se na příští ročník.
Michal Červenka, za pořadatele
9
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Pečovatelská služba Rotava
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017.
Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starostka Iva Kalátová
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
dle potřeby uživatelů v odpoledních hodinách
V případě předchozí domluvy nebo v mimořádné situaci
v sobotu, neděli a ve svátcích

6:30 – 15:00 hod
15:00 – 19:00 hod
8:00 – 19:00 hod

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

Rotavský zpravodaj vydává Město Rotava, Sídliště 721, 35701 Rotava, tel.: 352 350 628, fax: 352 350 610, Ev. č. MK ČR E 14985,
e-mail: pro příspěvky a objednávku inzerce: kic@rotava.cz. Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová,
Bc. Lucie Dupalová, Mgr. Martina Bečková, Martin Elíz. Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz.
Redakce neručí za obsah a formu podepsaných článků. Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky.
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