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Vážení spoluobčané,
chceme zajistit lepší sousedy! Ve
čtvrtek 28. 2. zastupitelé odsouhlasili odkoupení dvanácti bytových
jednotek, z nichž osm je v nejproblémovějších panelových domech bl. č. 6, 7 a 13. Odkup je součástí
dlouhodobé strategie navrácení pořádku do našich ulic a vchodů. Jedná
se o největší navýšení bytového fondu města od dob jeho privatizace,
kdy došlo ke ztrátě kontroly nad tím,
kdo s námi bude bydlet. Během několika let jsme se dostali do situace,
kdy starousedlíci z paneláků, jež nejsou v našem vlastnictví, chodí prosit
na úřad o pomoc a část nových
„spoluobčanů“ nám tamtéž vyhrožuje, když jim kvůli dluhům a špatným
referencím odmítneme přidělit byt.
Chceme pomoci lidem v SVJ převzít
zpět kontrolu nad panelovými domy
a nastavit takové podmínky, aby se
zahraničním vlastníkům nevyplatilo
nadále využívat byty k jejich ziskům.
Oslovujeme insolvenční správce,
kteří spravují majetek zadlužených
vlastníků bytů. Snažíme se tím předejít prodeji „na kšeft“. Stejně tak

postupujeme i v případě neziskových
organizací, díky kterým přicházejí do
našeho města občané, které z jejich
měst vystěhují. Tito lidé vzhledem ke
své situaci nemají na více než jeden
nájem v takových bytech a migrují v
našem městě z bytu do bytu. Seniorům se snažíme vysvětlit, že nemusí
mít obavy obracet se na MP a PČR.
Jinak se nedostaneme ke konkrétním
osobám a jejich konkrétním činům ve
věci narušování občanského soužití.
Podaří se nám totiž po letech rozhýbat přestupková řízení a již nedojde k
tomu, že přestupek nebude potrestán!

Další besedy na téma bezpečnosti a
zdraví jsou již přichystány. Nebude
to snadná a krátká cesta, ale občas si
extrémní situace vyžádají extrémní
řešení. Rotava má být městem s dostupným bydlením pro rodiny a mladé a klidným místem pro odpočinek
starých, kteří se často v dobách minulých osobně podíleli na jeho zvelebování. A spolu s námi tu může být
každý, chceme jen to, aby respektoval pravidla slušného soužití.
V rámci zasedání zastupitelstva byl
také změněn původně kalkulovaný
zisk vyúčtování tepelné energie pro
obyvatele ve výši 15,65 %. V době
zvyšování
nákladů
domácností
na základní potřeby, u energií ob1

zvláště, jsme považovali takový zisk
za nepřiměřený a rozhodli jsme se jej
snížit na 6 %.
Že jsme schopni si tu každodenní
život zpříjemnit, je vidět i na kulturních a společenských akcích. Na
pondělního Tvořílka chodí pravidelně mnoho dětí, nově zavedená Odpoledne pro důchodce už si také našla
své pravidelné účastníky a Reprezentační ples města byl beznadějně vyprodán. Sto šedesát hostů se bavilo
do brzkých ranních hodin! Nezapomněli jsme v rámci slavnostní události
ani
na
naše
občany
v pečovatelském domě, kam jsme
zavítali s malou výslužkou a zpříjemnili jim nedělní odpoledne.

V úterý 19. 3. od 14:30 hod zveme
seniory v rámci Odpoledne pro důchodce ke kulatému stolu s krajským
koordinátorem MPSV, který jim
představí novinky a zodpoví mnohé
dotazy z oblasti života seniorů. Na
začátku dubna, konkrétně 5. 4., nás
čeká divadelní představení, komedie
S tvojí dcerou ne, a čekají nás také
Velikonoce a Pálení čarodějnic. Rozhodně se máme společně na co těšit.
Michal Červenka, starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

- s darováním a následným vyřazením z majetku
města 76 ks knihy „Pověsti a historická vyprávění
ze západního Krušnohoří pro mládež“ jako poděkování pro dobrovolníky, kteří pomáhali při organizaci na akcích města za rok 2018.

1. schůze Rady města Rotava ze dne
30. 1. 2019
RM projednala a schvaluje:

RM jmenuje:
- na základě pravomoci vyplývající z ustanovení
§ 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, členem komise pro bezpečnost
a občanské soužití paní Jaroslavu Soukupovou.
- na základě pravomoci vyplývající z ustanovení
§ 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, členem komise pro bezpečnost
a občanské soužití pana Tien Trung Do.
- v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pracovní pozici vedoucího Odboru tepelného a vodního hospodářství
Městského úřadu Rotava, s účinností od 1. 2. 2019
pana Ing. Aleše Neškrabala.

- přidělení sociálního bytu na adrese Rotava, Sídliště
647.
- provedení úpravy místnosti v zázemí pečovatelské
služby.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 714,
s podmínkou vypořádání vlastnického práva žadatele k nemovitostem.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 714.
- poskytnutí příspěvku na činnost devíti právnickým
subjektům a jedné fyzické osobě a pověřuje starostu podpisem smluv.
- výměnu vany za sprchový kout v bytě na adrese
Rotava, Sídliště 625.
- výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 643 za byt
na adrese Rotava, Sídliště 643.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 651.
- uzavření dodatku č. 3 k již uzavřené smlouvě
o dílo u investiční akce „Kanalizace a rekonstrukce
RM pověřuje:
vodovodu – Sklenský vrch“ a pověřuje starostu
- manažerem projektu Prevence kriminality pana
jeho podpisem.
Jiřího Gajdoše
- jednací řád komisí Rady města Rotava po zapracování připomínek.
- dohodu o vzájemné spolupráci mezi městem Rotava a Základní organizací Českého zahrádkářského
svazu Rotava a pověřuje starostu podpisem dohody.
- Plán prevence kriminality města Rotava na období
V měsíci březnu 2019 oslaví
2019-2021 tak, jak byl předložen.
80 a více let
- podání žádosti do „Programu prevence kriminality
tito jubilanti:
na místní úrovni na rok 2019“, týkající se APK
Rotava 2019, s finanční spoluúčastí do výše max.
Schusterová Marie
12 % celkových výdajů.
Procházková Květoslava
- revokaci usnesení RM č. 125/7/18.
Rybová Libuše
- revokaci usnesení RM č. 340/22/18.
Sienkiewiczová Věra
- revokaci usnesení RM č. 374/23/18.
Lakatosová Blažena
- kontrolu usnesení RM, jak byla předložena, po zaMaroušková Hermína
pracování připomínek.
Machek Dalibor
Silná Hana
Šimková Růžena
RM projednala a neschvaluje:
Kotasová Jozefa
- přidělení čtyř sociálních bytů na adrese Rotava,
Fialová Ludmila
Sídliště 647.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 714.
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do dalších let.
RM bere na vědomí:
-„Doporučení veřejné ochránkyně práv ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí“
RM projednala a souhlasí:
- s vyplacením mimořádné odměny za rok 2018
ředitelce MŠ Rotava, příspěvkové organizace.

Monika Lakatosová, referentka OSAP
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku od 6
týdnů do 1 roku.
Údaje uvedené v přihlášce budou s ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Březen 2019
a o změně některých zákonů, použity pouze pro účely „Vítání občánků“.
Medailonky:
Termín konání „Vítání občánků“ Vám bude oznáOtokar Březina (13. 9. 1868 – 25. 3. 1929) český
men v pozvánce na tento slavnostní obřad.
básník
Cyrano de Bergerac (6. 3. 1619 – 28. 7. 1655) fran- Případné další informace poskytne paní Monika
Lakatosová, tel. 359 574 133, 777 787 194,
couzský spisovatel
e-mail:
lakatosova@rotava.cz
Bohumil Hrabal (28. 3. 1914 – 3. 2. 1997) český
spisovatel
Paul Verlaine (30. 3. 1844 – 8. 1. 1896) francouzský básník
Březen měsíc čtenářů 2019
Amnestie upomínek
Každý nový čtenář bude mít registraci do konce roku
2019 zdarma.

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO
Odpoledne s H. CH. Andersenem
pátek 29. března od 14.00 hod.
ČZS Rotava
Milé děti, i letos se pro vás uskuteční odpoledne plné
her, soutěží s překvapením na závěr.
Výroční členská schůze se koná 15. března 2019 od
17.00 hodin v sále Slovanského domu.
Na programu bude zhodnocení minulého roku, minulého volebního období naší organizace, pokladní
zpráva a zpráva kontrolní komise ZO, předání čestKULTURNÍ A
ných uznání a ocenění, slovo hosta – zástupce
města Rotavy.
INFORMAČNÍ
CENTRUM

Srdečně vás zve výbor ZO ČZS Rotava

Kabelová televize
středa 20. března 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
Reprezentační ples města
sobota 2. března od 20.00 hod.
sál Slovanského domu
Divadelní představení
„S tvojí dcerou ne“
pátek 5.dubna od 20:00 hod
sál Slovanského domu
Bc. Zdeněk Harapát KIC

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Rotava bude v dubnu 2019 pořádat v obřadní
síni MěÚ Rotava „Vítání občánků“ pro nově narozené děti, které mají trvalý pobyt na území města
Rotava. 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, do datové schránky města:
w4tb7kv, nebo poštou na adresu: Městský úřad
Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava).
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NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

Od 4. do 11.února probíhal ve školní družině projekt
„Knoflíkový týden“. Děti získávaly od rodičů, prarodičů a známých nepotřebné knoflíky. Před zahájením
projektu byla totiž vyhlášena soutěž „O nejlepšího
knoflíkového sběrače“. (Knoflíky mohou doplňovat
různé výrobky, dají se s nimi hrát hry, dají se počítat
apod.)
Tento „Knoflíkový týden“ byl velmi pestrý. KnoflíZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A
ky se malovaly, přišívaly. Poslouchaly se i zpívaly
DOVEDNOSTI
písničky na téma „Knoflík“. Zkoumala se historie
Od února letošního školního roku jsme zahájili rea- prvních knoflíků, vyprávěla se pohádka od Jiřího
lizaci projektu spolufinancovaného ESF a rozpočtem Wolkera „O kominíkovi“. S knoflíky se i závodilo
ČR „Získáváme vědomosti a dovednosti 2“. Projekt atd. A jak dopadla soutěž ve sbírání knoflíků?
vychází ze Šablon II, je dvouletý a potrvá do 31. led1. místo získala Iveta Kolářová
na 2021.
2. místo Renata Kolářová
Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze zkušeností 3. místo Markéta Trefilová
z předešlého projektu a žádané aktivity realizujeme.
Jedná se především o Doučování, Čtenářský klub Celkem se shromáždilo 1 884 nejrůznějších knoflíků.
a Klub deskových a logických her. Novými tématy Poděkování patří všem dětem, které knoflíky nasbíjsou Projektové dny na 1. a 2. stupni a šablona raly a paní Babkové za zbytkový materiál (knoflíky,
s názvem ICT ve výuce. Nechybí ani další vzdělává- látky aj.), který jsme využili v rámci projektu.
ní pedagogických pracovníků zaměřené na matemaLenka Szmigielská, vychovatelka ŠD
tickou gramotnost a projektovou výuku. V rámci
projektu také nakoupíme knihy do školní čítárny,
VÁŽENÍ DŮCHODCI,
nové deskové hry a malou interaktivní tabuli.
Činnosti Klubu deskových a logických her, Čtenářského klubu a Doučování jsme již zahájili 4. února srdečně Vás zveme na příjemné posezení, kde
2019. Doučování probíhá po vyučování ve třídách od si můžete zahrát nejen stolní hry. Neseďte sami
1. do 8. ročníku v předmětech matematika a český doma, ale přijďte se pobavit a poznat nové přátele.
jazyk. Čtenářského klubu se účastní žáci 2. stupně. Možné aktivity: stolní hry, poslech příjemné reproOtevřeli jsme dva Kluby deskových a logických her. dukované hudby, kuželky, po domluvě například
Jeden je určen pro žáky 1. stupně a druhý pro žáky pronikání do světa internetu a jiné... Dáte si kávu
2. stupně. Všechny aktivity budou probíhat do konce nebo čaj.
V úterý 5. 3. a 19. 3. od 14:30 do 16:30 hodin
školního roku.
v zasedací místnosti v přízemí MěÚ Rotava. ZáleMgr. Dana Fialová ží jen na Vaší účasti, zda budou tato setkávání pravimanažerka projektu delná, jakou budou mít podobu a zda se stanou milou tradicí.

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU

Za kulturní komisi Jarmila Černá

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zápis dětí do první třídy proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době od 12.00 hod. do 17.00 hod.
v budově Základní školy v Rotavě. Pro děti jsou
připraveny pěkné učebny a drobné dárky.
Rodiče, nezapomeňte prosím rodný list Vašeho
dítěte a svůj občanský průkaz s místem trvalého
bydliště.
Informace naleznete také na webových stránkách
školy.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy
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Mateřská škola

Tvořílek

Únor

– vyrábění nejen pro děti každé pondělí od 15.30 do
16.30 hodin v zasedací místnosti - přízemí MěÚ.

Měsíc únor nás obdaroval velkou sněhovou nadílkou, a tak jsme se naplno mohli vrhnout do zimních
aktivit. Vyzkoušeli jsme si jízdu na lopatách, která
byla pro některé děti úplnou novinkou, a moc jsme si
ji užili. Na naší zahradě jsme si ze tří velkých sněhových koulí postavili kamaráda, na kterého se vždy
těšíme. Sněhulák však nebyl náš jediný výtvor. Postavili jsme si i iglú s tunelem pro odvážné děti, které
mohly prolézat sem a tam .

Navštívilo nás divadlo Letadlo s představením
„V korunách stromů – zima “, ve kterém jsme si
mohli připomenout, co nám zima přináší. Děti představení moc bavilo i díky tomu, že se mohly zapojit
a názorně si ukázat zvyky zimního času. Nejprve
jsme korunovali paní zimu a pomocnice sněhové
vločky, které zasněžily celou krajinu. Ukázali jsme si
zimní sporty a proběhla soutěž v oblékání do zimního oblečení. Kutáleli jsme koule a sestavili velkého
sněhuláka. Staráme se i o ptáčky, kterým sypeme do
krmítek, aby přečkali dlouhou zimu. Nechyběly ani
tradice jako Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Silvestr a
karneval. Děkujeme za naučné představení a budeme
se těšit na další návštěvu tohoto divadla.

Za kulturní komisi Jarmila Černá

Bc. Martina Piklová, učitelka MŠ
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VZPÍRÁNÍ
Mistrovství Karlovarského kraje ve vzpírání mládeže 2019

Juniorky do 13 let
- 39 kg
Juniorky do 15 let
- 55 kg
- 73 kg
Junioři do 13 let

dvojboj
kg

trh
kg

nadhoz kg

1. místo

VANKÚŠOVÁ Marie

50

22

28

1. místo
1. místo

ZRONKOVÁ Lucie
ZRONKOVÁ Karolína

77
61

32
27

45
34

OLAH Richard
SLÁDEK David
SLÁDEK Ladislav
PROCHÁZKA Jakub
OLAH Atila
SCHREINER Bruno
HORVÁTH Lukáš
BLEDÝ Michal

42
42
31
51
50
47
82
100

18
18
0
21
20
20
35
45

24
24
31
30
30
27
47
55

- 73 kg

1. místo
2. místo
1. místo

HORVÁTH Miroslav
SIVÁK Adrian
JANKOVIC Denis

75
58
155

30
22
70

45
36
85

- 96 kg

1. místo

GABČO Štefan

125

52

73

1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
1. místo

-35 kg
- 39 kg
- 44 kg
- 49 kg
- 61 kg
Junioři do 15 let
- 49 kg

Sokolov 2.2.2019

1. kolo ligy juniorů
V sobotu 16. února se v Teplicích uskutečnilo úvodní kolo ligy juniorů, kterého se po pětileté odmlce zúčastnili i mladíci rotavského ROTASU ve složení Jakub KARPÍŠEK 258,2 Sb. (210 kg, 95+115), Ondřej SEDLÁČEK 209 Sb. (145 kg, 65+80), Petr VALDMAN 171,1 Sb. (133 kg, 58+75), Miroslav HORVÁTH 135,2
Sb. (77 kg, 32+45) a Nikolas KRATOCHVÍL 131,2 Sb. (115 kg, 50+65). Míra s Nikolasem jsou ještě staršími žáky.
Tabulka 1. kola ligy juniorů skupiny A:
1.

Baník Sokolov

1 354,3

11

2.

SKV Teplice

1 033,3

10

3.

Lokomotiva Cheb

1 026,9

9

4.

Slavoj Plzeň

951,8

8

5.

TJ ROTAS Rotava

904,9

7

6.

Start Plzeň

810,4

6

7.

VTŽ Chomutov

767,7

5

Všem mladým vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme k ziskům cenných kovů a ke skvělým sportovním výsledkům. Děkujeme za předvedené výkony, reprezentaci oddílu a města a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích.
za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer
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Senioři, nedůvěřujte cizím lidem
Policisté Karlovarského kraje varují před podvody páchanými na seniorech. Jen od začátku letošního roku
byly nahlášeny dva případy, kdy pachatelé ze seniorů pod různými smyšlenými záminkami vylákali přes
dva miliony korun.
Nikdy nevpouštějte cizí lidi do svého bytu. Když se jim nepodaří vylákat z Vás peníze přímo, znají mnoho
jiných způsobů, jak Vás okrást. Neukazujte nikomu, kde máte uložené úspory. Během Vaší chvilkové nepozornosti Vám je mohou nezvaní návštěvníci odcizit. Nedůvěřujte neznámým osobám, které vás osloví.
V případě, že někdo zvoní či ťuká, nikdy neotvírejte dveře dříve, než zjistíte, kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek, tyto bezpečnostní prvky Vám umožní pohlédnout na osobu za
dveřmi a vyvarovat se tak nebezpečí vniknutí cizí osoby do Vašeho bytu. Pokud na Vás zazvoní opravář či
pracovník jiných služeb (odečty plynoměru, vody apod.) a nemá řádné označení, neotvírejte dveře a nejprve
si telefonicky na dané instituci ověřte, zda má pracovník u Vás danou službu vykonávat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nabízenou službu odmítněte.
Nepodléhejte vidině levného nákupu, zprostředkování levnějších služeb či podomní nabídky výher v loterii,
ve většině případů jde totiž o podvody. Nikomu nesdělujte své osobní údaje.
Nedůvěřujte každému, kdo Vás požádá o pomoc, zejména o pomoc finanční – podvodníci využívají důvěry
a zranitelnosti zejména seniorů a vymýšlí si různé záminky k jejich okradení. Mohou Vás požádat o peníze
pro jejich hladovějící děti, o finanční hotovost na opravu právě rozbitého motorového vozidla či požadovat
po Vás peníze pro Vašeho vnuka či vnučku, kteří je za Vámi poslali. Finanční hotovost jim nikdy neposkytujte, a to ani v případě, že jste si tuto informaci ověřili.
Nenechte, aby na Vás byl činěn nátlak od cizích osob ani od rodinných příslušníků k podpisu závažných
dokumentů, například o poskytnutí peněžní půjčky či převedení nemovitosti.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, kteří vám mohou v případě potřeby pomoci. Důležitá telefonní čísla mějte pro případ potřeby na viditelném místě a v blízkosti telefonu.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí trestného činu nebo v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, ihned volejte na linku 158.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

INZERCE

Prodej slepiček
Firma Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 169 - 209 Kč/ks.
Prodej 3. března 2019
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 2019.
Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz, 352 350 611
právní forma: obec

Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení:
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
kontaktní údaje:
Bc. Zdeněk Harapát, 777 724 214
Bc. Lenka Studená, DiS., 778 421 710
pečovatelky:
Blanka Hubálková, 777 717 704
Petra Valdmanová, 777 717 705
Lucie Korčáková, 778 880 047
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby - terénní

Pracovní doba: (služba je poskytována denně)
pondělí až pátek

6:30 – 22:00 hod.

Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu, neděli a ve svátcích

okamžitá kapacita: 3 klienti
cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním
		 osoby se zdravotním postižením
		 rodiny s dítětem/dětmi
		senioři
věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby: Rotava, Smolná, Oloví

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.
Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová.
Tisk: Skyepress – tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz

