proudit k občanům a kvůli lepší přehlednosti se pracuje
na novém webu města. Není toho málo. V jaké kondici
je tu únor, nouzový stav a s ním budeme vstupovat do druhé poloviny roku je za stávající
spojená opatření stále trvají. situace ještě těžké předjímat.
Očkování se nedaří. Ročníky,
kterých se momentálně týká V průběhu ledna k nám po dvou letech přišla pravá
registrace, se mohou pro radu zima. Padající sníh je snad jediná věc, která v každém
obrátit na náš sociální odbor. městě přebije všechny ostatní problémy lidstva. Téměř
Senioři se stále cítí ohrožení obden sněží i několik hodin v kuse a připadnou
a mnoho lidí má zkomplikovaný centimetry čerstvého sněhu. Spolu s tím přicházejí
osobní i pracovní život. Ani mně stížnosti: „Kde jsou všichni ti pracovníci z let
a mým kolegům se nákaza koronavirem nevyhnula. minulých?“ Bohužel, pracovníků je málo. Pro porovnání
Přes vánoční svátky jsem strávil pár dní v horečkách uvádím, kolik pracovníků veřejného prostranství,
s některými dalšími příznaky. Začátek roku byl u mě hrazených z prostředků Úřadu práce, mělo město
tedy spíše ve znamení vyčerpání než nového elánu. k dispozici v zimním období minulých let: 2015 - 18,
A podobný pocit mám i ze svého okolí, kdy někteří jsou 2016 - 33, 2017 - 29, 2018 - 17, 2019 - 5, 2020 – 5,
v opravdu svízelné situaci. Vše už trvá moc dlouho, 2021 - 5. Finance byly Úřadu práce poníženy a je to
nervozita roste. Na otázku, zda nám nastavená opatření obrovský rozdíl. O to větší nasazení všichni pracovníci
za ten necelý rok přinesla jasnější obrysy toho, kdy předvádějí. Bohužel při takovém počtu není prostor
budeme moci normálně žít, si každý můžeme odpovědět pro „dočišťování“ tzv. na suchou zem nebo po každém
sám. Žijeme v čase nejistoty. Každý se s tím pereme, průjezdu traktoru. Pomáhají brigádníci i někteří aktivní
jak můžeme. Naším úkolem je takovým rokem provést občané, kterým za to srdečně děkuji. Náš katastr je
rozsáhlý a díky vydatnému sněžení to někdy vypadá,
naše město.
že na místě za celý den nikdo nebyl. Občas překáží
Už v jeho první polovině bychom rádi zvládli mnoho v místě odstavená vozidla. Někdy se porouchá technika
úkolů. Podstatné je snažit se získat další finanční a následuje noční směna v dílně. Prosíme Vás
prostředky. Chystáme se tedy podat několik žádostí o trpělivost a obezřetné chování. Někdy stačí přejít
o dotace. Na rodinné a seniorské aktivity, na vybudová- na protější chodník, který je již protažený, nebo
ní pumptracku (dráha pro kola) u kotelny, na zpracování zaparkovat o kousek dále, kde se již podařilo místa
územních zástavbových studií, na další financování odklidit. Děkuji všem pracovníkům, za volantem
asistentů prevence kriminality, na opravu hasičské i s lopatami a hrably, kteří venku v tomto počasí tráví
techniky… U dalších zpracovaných projektových hodiny a hodiny nejenom v pracovních dnech, ale také
dokumentací čekáme, zda budou vypsány vhodné o víkendu a často i večer.
dotační tituly. Máme připravené přivedení infrastruktury
k dalším stavebním parcelám. Připraveno je i bezbarié- S úctou a přáním dobrých dní
rové propojení budovy základní školy a školní jídelny
Michal Červenka, starosta města
nebo plně bezbariérový byt, rekonstrukce mostu
do Růžového údolí, parkoviště u bloku č. 25,
vybudování parku u kostela, rozšíření veřejného
osvětlení. Na dalších projektech se usilovně pracuje.
Milí Rotavané,

Dotaci jsme již získali na vybudování environmentální
zahrady v mateřské škole, tam by mělo být v prvním
pololetí hotovo. Díky schválené 30milionové dotaci
na vybudování kanalizace a rekonstrukci vodovodu
na Sklenský vrch budeme již hledat dodavatele stavby.
Čekáme také na schválení dotace na opravu hráze
rybníka Švajgrák. S příchodem jara se pustíme do další
výsadby zeleně a úprav veřejného prostranství. Nutné
bude vybudování dalšího kolumbária na hřbitově. Kvůli
množství informací, které skrze nás v dnešní době musí

1. schůze Rady města Rotava
(dále jen RM) ze dne 20. 1. 2021
RM projednala a schvaluje:
 revokaci usnesení RM č. 164/10/20 ze dne
3. 6. 2020.
 kontrolu usnesení RM provedenou na 1. RM jak
byla předložena.
 přidělení bytů na adresách, Sídliště 653, 642.
 přidělení prostoru Nejdecká 213.
 pronájem nebytových prostor na parcele č. 1081.
 uzavření smluv o zřízení věcného břemene –
služebnosti s ČEZ Distribuce a. s. pod čísly:
IV-12-0016024, IV-12-0016030, IV-12-0016274.
 zhotovitele veřejné zakázky „Zkvalitnění zázemí
pro environmentální výuku na MŠ v Rotavě“, firmu
Jan Brunclík, IČO 63553538.
 pronájem pozemků, jako pozemků k rodinným
domům: p. č. 518/1 (532 m2), p. č. 373/1 (663 m2),
p. č. 156/3 (1 680 m2), p. č. 157/3 (100 m2).
 záměr pronájmu pozemků: p. č. 1520/2 (194 m2),
p. č. 1520/3 (208 m2), p. č. 2026 (125 m2), části
pozemků p. č 2080 (385 m2), p. č. 2081 (540 m2).

INSOLVENCE = ODDLUŽENÍ = OSOBNÍ
BANKROT

 poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2021
organizacím jako příspěvky na činnost:
1. DROSERA z. s. ve výši 5.000 Kč,
2. „Konec toulání” ve výši 5.000 Kč,
3. Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR
ve výši 10.000 Kč,
4. TAJV, z. s., ve výši 5.000 Kč jako příspěvek
na část nákladů souvisejících s pořádáním
akce: „Sportovní den mládeže s TAJV
v Rotavě“ v roce 2021.
RM projednala a souhlasí:
na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Rotava, p. o.
s nákupem a instalací nového dataprojektoru
k interaktivní tabuli, a s posílením investičního fondu
z rezervního fondu organizace ve výši 49 792,71Kč
vč. DPH.
RM projednala a neschvaluje:
přidělení bytů na adresách Rotava, Sídliště 634, 647.
Ondřej Bautz, referent OSAP
S čím Vám můžeme pomoci:
 S orientací ve Vaší dluhové pasti
 S posouzením, zda splňujete podmínky na oddlužení
 Podat návrh na insolvenční řízení
Komu jsou naše služby určeny
 Obyvatelům města Rotava
 Rodinám i jednotlivcům

Oddlužení je výhodnější než splácení Vašich
současných dluhů, denně navyšovaných o smluvní
pokuty, penále a úroky z prodlení. Díky oddlužení
přestanou Vaše závazky narůstat o odměny
Podání návrhu na oddlužení
advokátů a exekutorů. Po celou dobu trvání
je zcela ZDARMA!!!
oddlužení budete pod ochranou soudu, a proto se
nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů. Díky Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční
oddlužení můžete splatit pouze určité procento podle situaci, neváhejte se na nás obrátit o pomoc a radu.
Vašich možností a zbytek po Vás již nemůže nikdo
Jsme Vám k dispozici každý všední den.
nikdy požadovat.
Kontakt: přízemí MěÚ Rotava
Má klient nárok na oddlužení?
Bc. Lenka Studená, Dis. - sociální pracovnice
mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz
Odpovězte na tyto otázky:
 Má více věřitelů (nejméně 2)
Bc. Petra Valdmanová
 Je alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po lhůtě
- dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice
splatnosti
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz
 Není schopen své závazky pravidelně plnit
Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant projektu,
 Je schopen platit po dobu 3 – 5 let minimální splátku
zástup v době nepřítomnosti pracovnic
pro oddlužení
mob: 777 724 214, e-mail: harapat@rotava.cz
 Pokud klient na výše uvedené otázky odpověděl
ANO, pak splňuje základní podmínky pro oddlužení
Sociální práce a poradenství v Rotavě,
a má reálnou šanci se zbavit finančních problémů
reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
a začít znovu žít klidný život bez dluhů, bez strachu
Bc. Petra Valdmanová, OKS
otevřít dveře nebo zvednout telefon

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Medailonky:
Toni Morrison (18. 2. 1931 – 5. 8. 2019)
americká spisovatelka
Jan Procházka (4. 2. 1929 – 20. 2. 1971)
český prozaik, scénárista, politický publicista
Mary Shelley (30. 7. 1797 – 1. 2. 1851)
anglická spisovatelka
Svatopluk Čech (21. 2. 1846 – 23. 2. 1908)
český básník, prozaik, novinář, cestovatel
Výstavky:
Zdeněk Miler (21. 2. 1921 – 30. 11. 2011)
český režisér, výtvarník, ilustrátor
Arnošt Lustig (21.12.1926 – 26. 2. 2011)
český spisovatel, publicista
Ludmila Štěpánková, knihovnice

KULTURNÍ A INOFORMAČNÍ
CENTRUM
Koncert ZUŠ Chodov
čtvrtek 18. 2. 2021
sál Slovanského domu
vstupné: dobrovolné (min. 20 Kč)
Uslyšíme zpěv sólistů a pěveckého sboru žáků
populárního zpěvu třídy paní učitelky Boháčové.
Konání akce je podmíněno uvolněním opatření
souvisejícími s COVID 19.
Sledujte facebookové stránky Kulturní a informační
centrum Rotava, kde jsou vyhlašovány aktuální akce,
on-line pořádané události a další informace. V případě
jakýchkoliv nápadů, návrhů atd. mne neváhejte
kontaktovat na e-mailu kic@rotava.cz nebo
na telefonním čísle 777 752 688.
Blanka Legezová, referent kultury

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROTAVA
Leden v mateřské škole

Tak jsme se dočkali. Jaká byla naše radost, když se paní
Zima rozhodla, že k nám přece jenom zavítá. Sníh je
totiž kouzelný a láká nás k válení, bobování i sochařství.
Když napadne, běžná místa, kam chodíme s dětmi,
vypadají pod sněhovou peřinou úplně jinak a mají své
sněhové kouzlo. Během měsíce ledna jsme zpívali
zimní písničky, učili se básničky, povídali si o zimě
a o tom, co s sebou toto roční období přináší. Že to jsou
nejen zimní radovánky, sporty, ale také starost o volně
žijící zvířata a ptáčky. S dětmi jsme proto vyráběli
krmení pro ptáčky. Použili jsme různá semínka,
slunečnici, mák, travní semeno, ovesné vločky,
rozehřátý rostlinný tuk, vše smíchali a dali do formiček
s provázkem a po ztuhnutí zavěsili na stromy v okolí
naší školky. Je to jednoduchý recept, který si sami
můžete vyzkoušet. Takže „ptáčkové dobrou chuť“.

„ledového sněhuláka“. V dalším pokusu jsme použili
kyblíčky s vodou, přidali větvičky a menší kalíšky
s kamínky jsme dali tak, aby se nám neponořily,
a čekali jsme. Počasí nám přálo, mrzlo a nám vznikly
krásné ledové lucerny.
Také sněžné lopaty byly celé nedočkavé na zimní
olympiádu a díky sněhové nadílce jsme ji mohli
uspořádat. Všechny třídy pod svou vlajkou vyrazily
na kopec. Děti byly samozřejmě náležitě poučeny
o bezpečnosti při jízdě na sněhu. Byla jim vytyčena
trasa na jízdu i trasa na chůzi s lopatou do svahu.
Závody probíhaly ve dvojicích, v družstvech, mezi
třídami a my učitelky jsme neodolaly a daly si také
jednu formulku. Malí i velcí závodníci to všichni zvládli
na zlatou medaili! Hrátky na sněhu a se sněhem byly

Zima ale není jen o sněhu, ale také o mrazu, proto jsme
krásné, ale už se těšíme na masopust a s ním
s dětmi využili mrazivých dnů a vyzkoušeli jsme
i pokusy s vodou a pozorovali její proměnu v led. spojený karneval..
Zkoušeli jsme malování barevnými ledovými kostkami,
Nina Jašová, DiS. a Eliška Hilková, učitelky MŠ
které jsme si vyrobili a každý si pak namaloval svého

Jak se učí třeťáci
V naší třetí třídě jsme kreativní. Tradiční výuku měníme prostřednictvím alternativního přístupu. Vyjmenovaná
slova vkládáme do pohádkových příběhů, kde si s nimi hrajeme a upevňujeme jejich znalosti prostřednictvím
didaktických her jako je běhací diktát, pexeso, manipulace s kartičkami - řešením úloh a hádanek. Zároveň
se učíme vzájemné pomoci. Přicházíme na to, že „učení nemusí být mučení“. Odměnou nám všem jsou znalosti
a dovednosti, které aplikujeme v reálném životě. Už se těšíme na další překvapení ve výuce, která nás čekají
na naší cestě za poznáním.

Mgr. Edita Floriánová
učitelka III. třídy

Pekli jsme společně
V době, kdy vláda v rámci uvolňování povolila nástup
žáků do školy, jsem se se svojí třídou dostal do nově
zrekonstruované a vybavené cvičné kuchyňky.
A protože to bylo v předvánočním čase, společně jsme
se rozhodli, že si upečeme nějaké vánoční cukroví.
Na poslední den před Vánocemi jsme si tedy přinesli
ingredience. Skoro celé dopoledne žáci kuchtili,
strouhali, mixovali, hnětli těsto Když bylo vše
připraveno, přešlo se na pečení. Cukroví bylo různých
chutí a různých tvarů. Zadařilo se. Při společném
ochutnávání, jsme se všichni shodli, že se nám cukroví
velmi povedlo a že jsme nejlepší.
Michal Fiala, třídní učitel VIII. A

Novinky školní družinky
Dne 13. ledna 2021 proběhla ve školní družině beseda Tato akce děti velmi zaujala. Už se těší, až se budou
se členem Železničního spolku Klub M131.1111 moci nějakým vláčkem svézt.
Kraslice, panem asistentem Lukášem Koutným,
na téma „Dopravní prostředky- vlaky“. Naše školní
družina před několika málo lety, právě díky panu
asistentovi, navštívila zajímavé Železniční muzeum
v Kraslicích.
V době, kdy takovéto akce nemůžeme pořádat, jsme
rádi za to, že pro nás mohl připravit alespoň poutavou
besedu. Hodně se hovořilo o jeho milovaných
mašinkách. Besedu zpestřila velmi názorná prezentace
fotografií, malá vědomostní soutěž jednotlivců k tématu
i krátká pohádka O ztracené mašince.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

JEDNOTKA
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

MĚSTSKÁ POLICIE
 359 574 148
 777 750 480
 mp@rotava.cz

 725 711 151
hasici.rotava@worldonline.cz

ROK 2020
Strážníků městské policie bylo v roce 2020 celkem pět,
tento stav se nemění. Město Rotava má v současné
době 6 asistentů prevence kriminality (APK). V roce
2020 bylo řešeno celkem 472 událostí, za které bylo
uděleno 252 blokových pokut příkazem na místě a 48
jich bylo předáno příslušným správním orgánům.

Přestupky řešené MP Rotava za rok 2020
Druh přestupku

Počet

Přestupky v dopravě
Přestupky
proti obecně závazným vyhláškám

275

Přestupky proti veřejnému pořádku

20

Přestupky proti zákonu o odpadech

6

Přestupky proti občanskému soužití

1

Ostatní přestupky

22

Celkem

388

Uložené pokuty
za přestupky příkazem
na místě zaplacené
na místě nezaplacené
Celkem

64

Počet

Částka

181
71
252

35.700,41.900,77.600,-

Ostatní činnosti řešené MP Rotava za rok 2020
Doručené písemnosti
Nalezené nebo ztracené věci
Odchycení psi
Vraky
Podezření z tr. činu předané Policii ČR
Počet umístěných TPZOV (tzv.,,botiček“)
Odtahy vozidel
Použití donucovacích prostředků
Útoky na strážníky
Převoz na PAZS (záchytka)

168
36
34
18
13
8
5
3
1
1

Městská policie společně s asistenty prevence
kriminality (APK)
sídlí v přízemí v levé části
městského úřadu. Má samostatný vchod označený
znakem Městské policie.

Václav Pikrt, velitel MP

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v dnešní
nelehké době, která na každém z nás za poslední dobu
nechala nějaký ten šrám a není vůbec jednoduchá,
informoval o JSDH Rotava (jednotka sboru dobrovolných hasičů, konkrétně u naší jednotky se jedná
o kategorii JPO II, která je nejvyšší možná po kategorii
HZS ČR).
V roce 2020 JSDH Rotava řešila jako posilová jednotka
celkem 107 mimořádných událostí nebo se jejich řešení
zúčastnila. Nejvíce, jako už několik předešlých let, bylo
technických pomocí (71), dále požárů (22) a dopravních
nehod (6). Zbytek připadá na další mimořádné události.
U dvou dopravních nehod naše jednotka sehrála bohužel
aktivní roli. Poprvé při jízdě po zásahu za nepříznivých
povětrnostních podmínek vyjela s technikou
CAS 20 T 815 mimo silnici na Smolné a přetočila se.
Podruhé na rekonstruované křižovatce v Anenském
údolí, kde se předělával most. Zde došlo k malé
dopravní nehodě (škrábnutí) na technice CAS 32 T 815.
Při rekonstrukci této části silnice došlo k mnoha
nehodám a jakýkoliv výjezd směrem na Oloví nebo
po silnici č. 210 směrem na Kraslice byl opravdu
obtížnou záležitostí. Několikrát se nám stalo, že proti
houkající a blikající technice vyrazilo bezohledně
osobní auto, nebo dokonce auto nákladní.
Naštěstí obě nehody za sebou zanechaly pouze
materiální škody a nedošlo k žádnému zranění.
Opravená technika se vrátila zpět do akceschopného
stavu, a i když škoda u havarované techniky byla
vysoká, došlo díky pojištění k jejímu 90% uhrazení.
O zbývajících 10 % procent jsme žádali v rámci
dotačních projektů MNV a KVK a snad budeme
úspěšní.
V roce 2019 začala JSDH Rotava v rámci
přeshraničního projektu spolupráce Česko – Sasko
spolupracovat se sborem ze saského města Lößnitz.
Tuto spolupráci, jejímž programem byly zejména
soutěže pro mládež a dorostence, dočasně zhatil vývoj
kolem pandemie COVID19. Soutěže a spolupráce
se postupně posouvaly a nyní všichni doufáme, že se
vše bude moci uskutečnit v roce 2021. Mezi našimi
a saskými hasiči vzniklo přátelství, všichni se těší
na další spolupráci.
V jednotce mladých hasičů probíhaly běžné schůzky,
příprava na soutěže a také se několik členů výborně
umístilo ve výtvarných soutěžích.
Dále se jednotka podílela na přípravách různých akcí
pořádaných městem, spolupracovala s KIC a pomáhala
při pracích na základně Sluníčko. Samozřejmostí byly
drobné práce na údržbě techniky a na objektu hasičské
zbrojnice.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům JSDH
Rotava za jejich namáhavou a obětavou práci.
Přeji vám mnoho zdraví, štěstí a budoucí pěkné časy
Martin Elíz, velitel JSDH

Policisté Karlovarského kraje radí:

Chystáte se na hory? Přečtěte si našich pár preventivních rad.
Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali Při pohybu na horách se držte vyznačených tras
návštěvníky hor před hrozícím nebezpečím, neboť i zde a dodržujte řádně místní dopravní značení v dané
oblasti. Vždy u sebe mějte mobilní telefon, abyste si
jim hrozí určitá rizika.
v případě potřeby mohli zavolat pomoc. I použití
Před jízdou do horských oblastí si nejprve zjistěte reflexních prvků je na horách důležité, neboť správný
povětrnostní podmínky v dané oblasti. Mnoho horských sportovec i turista se řídí pravidlem „Vidět a být viděn“.
oblastí a jednotlivých měst má již na svých
internetových portálech aktuální meteorologické V případě zimních sportů, používejte kvalitní vybavení
zprávy, případně web kamery přímo z dané oblasti. určené pro jednotlivé sporty. Můžete tak předejít
Pokud na horách panuje nepříznivé počasí, raději vůbec nepříjemnostem s výstrojí či nebezpečí úrazu. Při jízdě
na lyžích či snowboardu mějte ochrannou přilbu,
nevyjíždějte.
ochranu očí i páteře.
Trasu výletu si vždy naplánujte a případně mějte
i náhradní variantu. V krásném počasí se může stát, že Vozidla parkujte jen na vyznačených místech. Své věci
oblast bude již přeplněna turisty a nebude zde možné nenechávejte volně viditelné a své sportovní vybavení
nenechávejte bez dozoru, abyste se nestali obětí
ani zaparkovat.
krádeže. Věci odkládejte jen tam, kde je máte na dosah
Do hor se však nevydávejte bez kvalitní zimní výbavy a na dohled, či na zabezpečená a hlídaná místa
vašeho vozidla. Což znamená povinné zimní obutí, provozovatele zařízení.
řetězy, případně lopatu na vyproštění vozidla. Auto
nprap. Mgr. Věra Hnátková
mějte vždy dostatečně natankované. V případě,
že někde uvíznete, si můžete alespoň přitopit, oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
než pro Vás dorazí pomoc.
Karlovarského kraje

INZERCE

Inzerci lze objednat do každého 20.
v měsíci na tel. 777 752 688, případně
zaslat na e-mail kic@rotava.cz

Z důvodu aktuální situace v ČR spojené
s COVID 19 Vám bohužel nemůže přijít
poblahopřát osobně nikdo ze zástupců města
Rotava. Velice nás tato situace mrzí, ovšem
Vaše zdraví a bezpečí je pro nás důležité.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2021.
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
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

MĚSTKÝ ÚŘAD ROTAVA
Adresa: Sídliště 721, 357 01 Rotava
Kontakty
Tel.: +420 359 574 130
ID datové schránky w4tb7kv
rotava@rotava.cz, mu@rotava.cz
www. rotava.cz
facebook: Město Rotava
Úřední hodiny všech odborů MÚ v omezeném
režimu v souladu s nařízeními vlády ČR
pondělí
8:00 - 11:30 12:00 - 13:30
středa

zavřeno

12:00 - 17:00

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
Sociální pracovníci:

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

Standardní úřední hodiny městského úřadu
pondělí
8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

čtvrtek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

pátek
8:00 - 11:30 12:00 - 14:00
úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

Snažte se maximálně využít bezkontaktní
komunikace s MÚ.

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

Veškeré kontakty naleznete na www.rotava.cz
nebo tel. 770 170 649, 777 752 688.

úterý

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 16:45

K podání dokumentů mimo úřední hodiny
pro veřejnost využijte schránku na budově MÚ.

čtvrtek

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

pátek

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45
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