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Vážení spoluobčané,
v tomto listopadovém úvodníku
bych se s vámi chtěla zamyslet nad
problematikou odpadového hospodářství a přiblížit vám, jak se
s odpady vypořádáváme u nás ve
městě.
Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu je upraven vyhláškou a
na každý rok zastupitelstvo města
schvaluje jeho výši. Po dlouhé době
se cena za sběr a svoz KO snížila
z 500 Kč na 440 Kč za jeden kalendářní rok. Poplatek je povinen platit
každý občan s trvalým pobytem
v Rotavě a dále i ten, kdo je vlastníkem rekreačního objektu. Ve vyhlášce jsou uvedeny i podmínky, za
kterých je možné poplatek snížit,
případně poplatníka osvobodit.
Často se setkávám s připomínkami,
které se týkají velkoobjemových
kontejnerů i nádob na tříděný odpad
– nedostatek některých nádob na
určitých místech, malý počet sběrných ploch, ale také stížnosti na
nepořádek a zápach kolem kontejnerů. Nepořádek uklízí zaměstnanci

města v rámci veřejně prospěšných
prací a myslím, že v tomto ohledu
opravdu dělají vše, co je v jejich
silách. Ale pomoci musí také každý
z nás.
Problémy se pokoušíme řešit postupně a snad i správným způsobem. V loňském roce jsme poprvé
rozmístili kontejnery na bioodpad a
podle předem stanoveného harmonogramu se je snažíme pro vás rozmísťovat tak, aby je měl každý
v dosahu. Těchto nádob však není
dostatek, proto se město pokusí
získat finanční prostředky z dotace
a to nejen na nákup velkoobjemových kontejnerů, ale i na domácí
kompostéry. Takto jsou stanovené
podmínky výzvy, která je právě
aktuální a mohla by pomoci nám
všem.
Bioodpad je zkrácený název pro
biologicky rozložitelný odpad. V
případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí (to znamená, že jej ukládáme do nádob k tomu určených), se
pak odpadem nestává. Domácím a
komunitním kompostováním tak
předcházíme vzniku bioodpadu.
Pokud bude naše žádost úspěšně
vyhodnocena, mohli bychom získat
sběrné nádoby na bioodpad a rozšít
tak sběrná místa, ale zároveň bychom získali domácí kompostéry
pro občany, kteří mají zahrádky ať už samostatně nebo na pozemku
u rodinných domů. Je na zvážení,
zda by nebylo vhodné umístit kon1

tejnery na bioodpad nebo domácí
kompostéry i k panelovým domům,
protože bioodpad není jen tráva
z pozemku. Bioodpad produkuje
každá domácnost. Jsou to odpady,
které vznikají například v našich
kuchyních - slupky od brambor,
mrkví, banánů, ohryzky z jablek,
květákové košťály atd. Věci, které
normálně odhazujeme do směsného
odpadu a které by po umístění do
kompostéru také přestaly být odpadem. Tyto nádoby by byly
v případě získání dotace všem zájemcům poskytnuty zdarma.
Druhým velkým problémem je třídění odpadu a sběr směsného komunálního odpadu. Opět se nabízí řešení získáním financí z dotace z operačního programu životního prostředí. Naším cílem je, abychom jednak
doplnili samotné nádoby – podle
těch typů, po kterých je největší poptávka, ale také navýšili počet sběrných míst. Výzva také umožňuje,
abychom tyto plochy zrekonstruovali. Kontejnerová stání na tříděný
odpad by tak měla vydlážděné zpevněné plochy a zároveň nově vybudované přístřešky, což by vyřešilo i
estetický problém.
Věřím, že budeme v podání těchto
žádostí úspěšní a takto uspořené
finanční prostředky budeme moci
využít tam, kde dotace není možná.
Přeji vám co nejpříjemněji strávené
podzimní dny.
Iva Kalátová, starostka města

Usnesení z 12. schůze Rady města
Rotava ze dne 19. září 2016

William Styron (11. 6. 1925 – 13. 11. 2006)
americký spisovatel
Stefan Zweig (28. 11. 1881 – 23. 2. 1942)
rakouský prozaik a esejista

RM projednala a schvaluje:
− na základě předložené důvodové zprávy přidělení
bytu č. 52, kategorie A, na adrese Rotava, Sídliště
654, od 1. 11. 2016. Byt bude předán po provedení povinných revizí.
− na základě předložené důvodové zprávy výměnu
bytové jednotky za byt č. 29, na adrese Rotava,
Sídliště 652, od 1. 10. 2016. Byt bude předán po
provedení povinných revizí.
− na základě předložené důvodové zprávy výměnu
bytové jednotky za byt č. 23, kategorie A, na adrese Rotava, Sídliště 614, od 1. 11. 2016. Byt bude předán po provedení povinných revizí.
− s účinností ode dne 1. 1. 2017 Dodatek č. 11
k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rotava
ze dne 1. 10. 2010.

Výstavky:

Václav Čtvrtek (4. 4. 1911 – 6. 11. 1976)
spisovatel, autor pohádek
Jack London (12. 1. 1876 – 21. 11. 1916)
americký povídkář a romanopisec
Čtenářské odpoledne pro děti - odpoledne plné
pohádek, soutěží a kvízů.
3. listopadu ve čtvrtek v 15.00 hod.
„Historické a přírodní krásy západního a
středního Turecka“
cestopisná přednáška p. PhDr. V. Bružeňáka
10. listopadu ve čtvrtek v 16.30 hod.
Ľudmila Štěpánková,
knihovnice

RM projednala a neschvaluje:
− základě předložené důvodové zprávy přidělení
bytu č. 52, kategorie A, na adrese Rotava, Sídliště
645.

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM

RM projednala a bere na vědomí:
− informaci o záměru ustanovit „památný strom“.
− informaci o investiční akci „Inženýrské sítě a komunikace pro 5 RD, lokalita u školy – propoje
plynových přípojek“.
− informaci o změnách v přestupkovém zákonu a
dopadu na obce v souvislosti s rušením nočního
klidu.
− informaci o umístění zařizovacích předmětů do
bytů v majetku města (Nejdecká, Smolná).

„Darmošlapky aneb repete, hoši“
divadelní přestavení souboru Jirásek Nejdek
4. listopadu 2016 - 20:00 hod.
Sál Slovanského domu
Prodejní akce
7. listopadu 2016 - 9:00 - 16:00 hod.
Sál Slovanského domu

Bc. Lucie Dupalová, KIC

VI. Zasedání Zastupitelstva
města Rotava se bude konat
dne 28. 11. 2016

Dětská halloween party
12. listopadu 2016 - 20:00 hod.
Sál Slovanského domu
Halloween party
12. listopadu 2016 - 20:00 hod.
Sál Slovanského domu
KABELOVÁ TELEVIZE
23. listopadu 2016 — 14.00-17.00 hod.
Zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Rozsvícení Vánočního stromu
27. listopadu 2016

Medailonky:

Karel Hynek Mácha (16. 11. 1810 – 6. 11. 1836)
český romantický básník a prozaik
Karel Jaromír Erben (7. 11. 1811 – 21. 11. 1870)
český básník, jazykovědec, historik

TVOŘÍLEK - vyrábění nejen pro děti
Každé pondělí 15:30 - 16:30 hod. v KIC
Bc. Lucie Dupalová, KIC
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Samozřejmě jsme se zúčastnili akce „Týden
knihoven“ a vypravili jsme se tam. Tato náMATEŘSKÁ
vštěva byla pro nové děti z třídy „Šnečci“ zkuŠKOLA
šeností druhou, proto si knihovnu již řádně užily. Byly šikovné, poslouchaly pohádku čtenou
V dalším měsíci školního roku, v říjnu, si už paní knihovnicí, s chutí si vybarvily obrázek a
nové děti přivykly životu ve školce a spolu na rozloučenou dostaly všechny sladkou odměs ostatními s chutí zhlédly představení divadla nu.
Řimbaba s pohádkou „O strašidlech“. Už
z názvu pohádky je zřejmé, kdo v pohádce vystupoval. Čarodějnice Bubu začarovala princeznu Lentilku ve strašidlo. Kde se vzal, tu se vzal
Honzík, který si koupil za zlaťák obrázek princezny. Z obrázku se do ní zamiloval a chtěl ji
zachránit. S pomocí dětí, které byly moc šikovné, splnily úkoly, uhodly hádanky, tak princeznu zachránil. Z pohádky pro děti vyplynulo ponaučení „jeden za všechny, všichni za jednoho“.
A jak už to v pohádkách bývá, byla svatba, na
které jsme si všichni zatančili svatební tanec.
V minulém školním roce začala naše školka
spolupracovat s Obecním úřadem Šindelová při
slavnostním aktu „Vítání občánků“. Letošní
školní rok byly děti opět pozvané, aby své pěkné vystoupení zopakovaly. Nové občánky přivítala Adélka Hilková, Baruška Truhlářová a Karolínka Soumarová s pásmem ,,Růžová, modrá
pentlička“ a ,,Spi, panenko, spi“. Pro děti byly
za jejich vystoupení opět připraveny dárky a
sladkosti, z kterých měly velkou radost. Chtěla
bych poděkovat rodičům, kteří děti na Šindelovou odvezli.
Také jsme s dětmi navštívili areál zdraví, kde
společnost Elektrowin zábavnou formou nám i
dětem ze základní školy předvedla, jak je důležité třídit odpad a co se dá z odpadu vyrobit.
Celou akci uváděl Václav Upír Krejčí. Byl vtipný a děti se příjemně pobavily. Zasmály se i
přišly k novým poznatkům.
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Mimo jiné navštívila naši školku klinická logopedka Mgr. Iva Hniličková. Vyšetřila děti rodičů, kteří projevili zájem, a tyto děti začaly navštěvovat kroužek „Povídálek“. Pro děti je tento
kroužek přínosem a sami uvidíte, jak jim to
půjde, ale musíme být samozřejmě trpěliví.
Přeji Vám krásný barevný podzim.
Nina Jašová, učitelka MŠ
(redakčně upraveno)

U chaty „Sluníčko“ si opékaly buřty a posilnily se
tradičně i čerstvým kraslickým chlebem se sádlem.
V cíli za svůj výkon obdržely pamětní listy.
Paní vychovatelka Szmigielská touto cestou chválí
všechny malé vytrvalé turisty a děkuje paní Václavě
Černé za fotodokumentaci z celé akce. Turistické
pochody s námi absolvuje již devět let.
Lenka Szmigielská,
vychovatelka ŠD

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI

ŠKOLNÍ ŘÁD
Dne 3.října 2016 proběhly ve všech třídách naší školy třídní schůzky. Kromě třídních informací třídní
učitelé rodiče seznámili se školním řádem školy.
Školní řád (v plném znění) je vyvěšen ve vstupní
hale školy. V žákovské knížce každého žáka je vlepen výňatek ze školního řádu 1.4.2 Způsob omlouvání nepřítomnosti a řešení neomluvené absence.
Zde se můžete seznámit s časovým rozvrhem výuky.

Od září letošního školního roku jsme zahájili realizaci projektu „Získáváme vědomosti a dovednosti“.
Projekt bude probíhat do konce školního roku
2017/2018.
Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci
projektu doučování téměř ve všech ročnících
v předmětech Matematika, Český jazyk a Anglický
jazyk. Doučování se koná po vyučování.
Jako další mimoškolní aktivitu mohou žáci využívat
účast v Čtenářském klubu. V letošním roce pracují dva Čtenářské kluby s cílem rozvíjení čtenářské
gramotnosti. Vlastním obsahem navazují na loňský
projekt „Čteme a rozumíme“.
Zcela nově se žáci mohou přihlásit do Klubu deskových a logických her, který zahájí činnost
v měsíci listopadu. Celkem budou otevřeny tři Kluby deskových a logických her. Pro tyto účely jsme
již pořídili např. hry: Sázky a dostihy, Monopoly,
Sudoku, Logix, ale také Člověče, nezlob se, Dámu a
další jiné.
Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu
zúčastňovat dalšího vzdělávání a vzájemně budou
hospitovat.
Mgr. Dana Fialová
Manažerka projektu

Časový rozvrh výuky

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Vážení rodiče,
dne12. října 2016 vyvrcholil v ŠD ekologický projekt „Strom zpívající smutnou píseň“.
Žáci od začátku měsíce třídili doma společně se
svými rodiči nefunkční CD a DVD. Společně s vychovatelkami je zavěsili na vybraný strom v přírodním atriu školy. Diskutovali při tom na různá témata
ochrany přírody, třídění odpadů, recyklaci. Na závěr
akce dostali „za úkol“ kontrolovat rodiče při třídění
domácího odpadu.
Děti z dopravního kroužku a školní družiny se
v sobotu 15. října 2016 zúčastnily turistického pochodu „Rotavský permoník“. Zdolaly celou desetikilometrovou trasu, která byla skvěle připravena.

Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy
OMLUVA
Omlouváme se čtenářům Rotavského zpravodaje za
chybu, která se vloudila do textu o památných stromech. Stromy se samozřejmě sázely v roce 1968
k výročí vzniku samostatného československého
státu a jednalo se o československou trikolóru.
Redakční rada
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Dávejte prosím také pozor na své domácí mazlíčky.
Bylo několikrát oznámeno, že psi sežrali na volném
prostranství nějaký jed a uhynuli.
Dovolte mi prosím, abych tímto poděkoval za skvělé uvedení do Rotavy mým kolegům, asistentům
prevence kriminality (APK) Anně Gabčové, Jaroslavě Soukupové a Radku Dzurkovi. Jejich místní znalost a ochota měnit město k lepšímu je neocenitelná
a já si jich velice vážím.
V případě potřeby, prosím, volejte na telefonní číslo
777 750 480 nebo se obracejte na APK, jejichž telefonní čísla najdete na stránkách města Rotavy
v sekci Městská policie.
str. 155010 Jakub Fritz
Městská policie Rotava

V měsíci listopadu 2016 oslaví 80 a více let
tito jubilanti:
Bedřiška Kosová
Pavel Jánoš
Žofie Brožíková
Otakar Glos
Helena Jurečková
Hedvika Světlá
Alma Nowaková
Anna Bolardová
Zdeněk Vrána
Marie Valenová

MO ČSSD V ROTAVĚ DĚKUJE

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

Vážení spoluobčané, vážení voliči,
Vám všem, kteří jste přišli k volbám do Zastupitelstva Karlovarského kraje, děkuji. Děkuji také za
hlasy pro naše kandidáty. Výsledek v našem městě a
obdržené přednostní hlasy pro zástupce naší organizace vnímám jako ocenění jejího fungování a je nám
motivací. Krajští zastupitelé, zvolení za naši stranu,
Vaši důvěru nezklamou.
Více na: www.facebook.com/CSSDRotava

Město Rotava

Výsledky zvolených stran a hnutí v našem městě:

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení občané,
od srpna tohoto roku působím na katastrálním území města Rotavy jako nový strážník Městské policie
Rotava. Strážníkem jsem již pět let a než jsem přišel
do Rotavy, působil jsem celou dobu v Nejdku. Jednou z mých hlavních činností v Nejdku byla primární prevence kriminality. Dělal jsem přednášky pro
děti i pro seniory. Tuto činnost rád přenesu i do Rotavy a již nyní připravuji prezentace.
Nemohl jsem si nevšimnut problému s parkováním,
zejména po dobu rekonstrukce parkoviště za kavárnou. Rekonstrukce naštěstí už skončila, a tak parkovacích míst je v současnosti dostatek. Častým přestupkem je parkování vozidlem na travnaté ploše
veřejné zeleně. Od 1. 10. 2016 vstoupila v účinnost
novelizace zákona o přestupcích a tento přestupek
se bude již evidovat v evidenci přestupků, proto na
Vás apeluji, abyste opravdu parkovali pouze tam,
kde je to dovoleno.
V říjnu se po Rotavě pohybovali podomní prodejci,
kteří nabízeli služby jedné energetické společnosti,
a to tak, že chodili po domech a bytech. Tuto činnost v Rotavě nedovoluje vyhláška města. Ve spolupráci s občany a asistenty prevence kriminality jsme
prodejce našli, upozornili je na to, že v Rotavě toto
dělat nesmí, a zároveň jsme jim uložili blokovou
pokutu.

Michal Červenka
Předseda MO ČSSD v Rotavě

PODĚKOVÁNÍ
ZO KSČM v Rotavě chce touto cestou poděkovat
všem rotavským občanům, kteří se ve dnech 7. a 8.
října 2016 dostavili do volebních místností a odevzdali svůj hlas kandidátům KSČM v krajských volbách.
I přes nízkou účast voličů (27,18 %) jsme s výsledkem voleb spokojeni a děkujeme tímto nejen těm,
kteří nám dali svůj hlas, ale i těm, kteří svojí účastí
vyjádřili svůj postoj.
ZO KSČM Rotava
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NÁZEV NOVÉ ULICE

OSMIS SI VÁM DOVOLUJE PŘIPOMENOUT

Vážení občané,
před schválením názvu ulice v zastupitelstvu města
provádíme nejprve jednoduchou anketu.
Jedná se o nově budovanou ulici v lokalitě pod školou, kde došlo k vybudování inženýrských sítí.
V příštím roce má město Rotava v plánu zde vybudovat novou komunikaci včetně sjezdů. Jedná se celkem o pět stavebních parcel, které jsou Územním plánem města určeny k zastavění rodinnými domy. Vámi
navrhovaný název nové ulice můžete:
− poslat poštou na adresu: Město Rotava, Sídliště
721, Rotava, 357 01,
− přinést osobně do podatelny v přízemí MěÚ,
− poslat emailem na adresu: podatelna@rotava.cz.

Vážení občané, dovolujeme si vám připomenout, že
uplynula lhůta splatnosti místních poplatků:
− poplatek za provoz systému nakládání
s komunálními odpady (30. 9. 2016)
− poplatek ze psů (30. 6. 2016)
Úhradu lze provést:
− v hotovosti nebo platební kartou v pokladně
Městského úřadu Rotava
− složenkou
− bankovním
převodem na číslo účtu:
19-862166389/0800
Při úhradě poplatku bankovním převodem, popřípadě složenkou, je nutné uvést vždy variabilní symbol
poplatníka, za kterého je poplatek hrazen.

Identifikační údaje lokality:
Dotčený pozemek: p. č. 1611/133
Místo a ulice:
Rotava, k. ú. Rotava
Druh pozemku:
ostatní plocha
Výměra:
864 m2

Žádáme občany, kteří poplatek ještě neuhradili, aby
tak učinili co nejdříve.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech 352 350 611, 777 926 975.
Vilma Demuthová,
odbor správy majetku, investic a služeb

Návrh názvu ulice:
Luční, Erbenova, Pod Školou, V Zatáčce, V Parčíku,
Nová, Školní atd.
Pavel Troják,
referent OSMIS
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ROTAVSKÝ PERMONÍK A DRAKIÁDA
V sobotu 15. října se konal pochod ROTAVSKÝ
PERMONÍK. V letošním roce byly vyznačeny 2 trasy
v délce 10 a 15 km. Ráno se zdálo, že počasí není
ideální, ale během dopoledne se přiklonilo na naši
stranu a pochod si všech 60 účastníků mohlo užít bez
pláštěnek a deštníků. Chtěla bych touto cestou poděkovat V. Zronkovi a Řeznictví-uzenářství Pňáčkovi,
Kraslice, kteří sponzorsky podpořili tuto akci, ale
také všem, kteří pomáhali na startu, na trase, na kontrole a na občerstvovací stanici. Jsou to M. Bečková,
A. Fedorek, A. Fedorková, V. Ježíková, H. Mesáro-

šová, L. Nováčková, V. Sienkiewiczová. Poděkování
patří také rotavským hasičům, kteří se podíleli nejen
na této akci, ale hned druhý den v neděli 16. října na
DRAKIÁDĚ. Té se letos účastnilo kolem padesáti
lidí, kteří se zapojili aktivně s drakem v ruce nebo si
jen přišli užít krásné počasí do přírody. Vítr nám moc
nefoukal, a tak hlavním „motorem“ byli majitelé draků, ti určitě za celé odpoledne naběhali několik kilometrů. Na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěží o
nejhezčího a nejlépe letícího draka a děti se na cestu
domů posilnily sušenkou a horkým čajem.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

PRODÁM BYT 2+1
Sídliště 611
4. patro, bez výtahu, s balkonem,
Cena: 130.000 Kč
Při rychlém jednání a platbě v hotovosti
možná sleva,
tel. kontakt: 731 183 851

INZERCE
KADEŘNICTVÍ KATKA
opět v provozu
Stříhání horkými nůžkami, módní barvení a střihy,
parafínové zábaly na ruce, úprava obočí a řas,
slevové karty a nově trvalá na řasy.
Kde mě najdete?
Kraslice, Havlíčkova 31 (pod poliklinikou)
Tel. 777 045 903
Facebook: kadeřnictví KATKA
Budu se těšit.
Káťa
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VÝLET DO POHÁDKY - 10. 9. 2016
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MALOVÁNÍ NA KAČÁKU - 24. 9. 2016

KONCERT Paul Batto & Ondřej Kříž - 10. 9. 2016
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ROTAVSKÝ PERMONÍK - 15. 10. 2016
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DRAKIÁDA - 16. 10. 2016
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Pečovatelská služba Rotava
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016.

Základní údaje

Zřizovatel Pečovatelské služby: Město Rotava, Sídliště 721, PSČ 357 01
Vedoucí PS a sociální pracovník: Bc. Zdeněk Harapát, e-mail: harapat@rotava.cz,
		 tel. 777 724 214 (kancelář v přízemí MěÚ Rotava)
Pečovatelka: Blanka Hubálková, tel. 777 717 704
Pečovatelka: Petra Valdmanová, tel. 777 717 705
Provozní doba:
pondělí až pátek

6:30 – 15:00 hod

dle potřeby uživatelů v odpoledních hodinách
V případě předchozí domluvy nebo v mimořádné situaci
v sobotu, neděli a ve svátcích

15:00 – 19:00 hod
8:00 – 19:00 hod

Služby jsou určeny pro občany žijící na území města Rotava.
V případě zájmu o pečovatelskou službu využijte výše uvedených kontaktů.
*******

Co Vám nabízíme
•
•
•
•
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace můžete získat:
• v registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/)
• na webové stránce města Rotavy. Adresa: www.rotava.cz
• ve vstupní hale městského úřadu Rotava
• ve společných prostorách Domu pro příjmově vymezené osoby
• v čekárně v zdravotnickém středisku v Rotavě (MUDr. Rozsíval)
Upozorňujeme, že uzávěrka lednového zpravodaje je 16. prosince 2016
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