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Duben 2020

Milí a stateční Rotavané,
všichni jsme se těšili na příchod jara. Nikdo z nás si ještě před měsícem nedovedl představit, že společně
s ním přijde i nákaza, která postupně obchází celý svět. Nemoc, jež nejvíce ohrožuje právě ty nejslabší
z nás, seniory a nemocné. Proto vstupovala postupně v platnost opatření, jež nemají v novodobé historii
obdoby. Každý týden se rozsah opatření mění a spolu s tím se mění i naše životy. Mnoho z nás má strach
o své zdraví, o zdraví blízkých, o budoucnost. V prvních dnech jsme řešili stovky různých dotazů,
na mnoho z nich jsme ještě nemohli dát odpověď. Ale všichni jsme se tomu postavili čelem. Nepodlehli
jsme panice a staráme se nejenom o sebe a své blízké, ale i o mnoho lidí kolem nás. Vlna solidarity,
ochoty a ohleduplnosti, která se zvedla v našem městě, v celé republice, nemá obdoby.
Všichni už víme, co máme dělat či nedělat. Hygienu budeme muset dodržovat neustále. Ještě nějakou
dobu budeme nuceni omezit své pohodlí, své dosavadní návyky. Roušky budou ještě nějaký čas součástí
našeho šatníku. Já věřím, že to dodržíme. Všichni si uvědomujeme, že jenom my sami můžeme situaci
zvrátit. Tuhle nemoc porazíme odhodláním a vytrvalostí, se kterou zvládneme všechna nepříjemná
opatření. Zaměřme se na to pozitivní. Počty uzdravených, pomoc druhých, dobrý pocit z toho,
že pomáháme my sami. Plánujme to, co jsme nemohli nyní uskutečnit. Protože jak se říká, po každé bouři vyjde slunce.
Jsem hrdý starosta skvělého města. Každý den spousta lidí nabízí svou pomoc druhým. Roušky, nákupy,
dezinfekce... Díky Vám město samo sobě, pro své vlastní sousedy, zajistilo tohle všechno. Ne, není
to automatické a není to vůbec málo. Neuvěřitelně si toho vážím! Když obcházím lidi, vidím v každém
tu chuť a odhodlání. Zapojili se všichni, mladí, staří i místní vietnamská komunita. Kolegové udržují
pořádek ve městě a vybavují vás na ulici stovkami roušek od rána do večera. Snad už máte všichni.
Pokud ne, ozvěte se na úřad.
Žijeme v omezeném režimu, ale díky prodavačkám, popelářům, řidičům a mnoha dalším profesím
to pociťujeme minimálně. Nejbližší měsíce nebudou snadné. Ale díky přístupu každého z nás, nasazení
lékařů a všech okolo, nemoc pomine. Všechno zvládneme. I potom bude možná pro mnoho z nás situace
složitá. Bez práce být nemůžeme, ale naše odhodlání a víra v lepší zítřky zase všechno nastartuje.
I město se bude snažit hledat cesty, jak ještě více pomoci. Nyní se snažíme i s Vaší pomocí zajistit
nedostatkové ochranné prostředky, nákupy a v omezeném provozu zajišťujeme i Vaše požadavky vůči
úřadu.
Město žije dál a já Vám za to, drazí Rotavané, z celého srdce děkuji.
Michal Červenka, starosta města

2. schůze Rady města Rotava
ze dne 17. 2. 2020

KRASLICE, z. s., a pověřuje starostu podpisem
předmětné smlouvy.

RM souhlasí:

s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským
RM projednala a schvaluje:
krajem a Mateřskou školou, příspěvkovou organiza revokaci usnesení Rady města Rotava č. 14/1/19
cí, Sídliště 674, 357 01 Rotava, IČO 70981663,
ze dne 30. 1. 2019.
jejímž předmětem jsou movité věci – Malá technická
 kontrolu usnesení Rady města Rotava provedenou
univerzita – v celkové pořizovací hodnotě
na 2. RM dne 17. 2. 2020 po zapracování všech
82 000 Kč.
doporučených návrhů a připomínek, včetně
revokovaného usnesení č. 14/1/19.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 649.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 637.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647.
 výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 642.
 přidělení 2 bytů na adrese Rotava, Sídliště 654.

záměr pronajmout část poz. p. č. 844 k. ú. Rotava
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 632.
za účelem zahrady samostatné.
 pronájem poz. p. č. 922/21 k. ú. Rotava o výměře
2

přidělení 3 sociálních bytů.
473 m , za účelem pozemku v zahrádkářské kolonii,
2
za cenu 1,50 Kč/m /rok, a pověřuje starostu  na základě podané žádosti, pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
podpisem smlouvy.
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
 pronájem části poz. p. č. 873/83 k. ú. Rotava
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
o výměře cca 400 m2, za účelem zahrady
2
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2020,
k rodinnému domu, cena 2 Kč/m /rok, a pověřuje
jako příspěvku na činnost, příspěvku na úhradu části
starostu podpisem smlouvy.
nákladů souvisejících s činností subjektu Správa
 technický dozor stavebníka u veřejné zakázky
zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková
„Odstavná a parkovací plocha u lékárny v Rotavě“,
organizace, IČO 70887985.
který vzešel z poptávkového řízení, a to

na základě žádosti doručené dne 5. 2. 2020
p. Milana Gažiho, Černý vrch 412, 356 04 Dolní
evidované pod č. j. 736/2020, pravomoci vyplývající
Rychnov, IČO 61764299, a pověřuje starostu
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.,
podpisem objednávky.
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
 zhotovitele veřejné zakázky „Rozšíření veřejného
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
osvětlení u parkoviště k fotbalovému hřišti“, který
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2020
vzešel ze zadávacího řízení, a to firmu Werner
spolku ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE, z. s.,
Hüttner, Limnická 1235, 362 22 Nejdek,
IČO 04638603.
IČO 42850550, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
 zpracování projektové dokumentace „Výstavba RM bere na vědomí:
veřejného osvětlení na Sklenském vrchu“,  podání „Žádosti o podporu z programu: Přírodní
zahrady – Vybudování a úpravy dětských hřišť
a to od projektové a inženýrské kanceláře
a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti, číslo
ELECTROSUN s.r.o., U Zvoničky 3, 289 31
výzvy NPŽP 7/2019 – 6.1. C a), a doporučuje
Bobnice, IČO 25688553, dle předložené cenové
Zastupitelstvu města Rotava, v případě kladného
nabídky.
rozhodnutí, realizaci projektu včetně vyčlenění
 uzavření Dohody o zabezpečení vyučování
finančních
prostředků
pro
tento
záměr
odborného výcviku žáků Integrované střední školy
v rozpočtovém opatření.
technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové
 podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci NPŽP
organizace, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výzva č. 9/2019, Prioritní oblast – Životní prostředí
 na základě žádosti doručené dne 28. 1. 2020
ve městech a obcích v podporované aktivitě
evidované pod č. j. 569/2020, pravomoci vyplývající
zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodz příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
ných vodních prvků přírodě blízkého charakteru
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a realizace opatření k zajištění podmínek
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.
poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč z rozpočtu
města na rok 2020 spolku ZÁBAVNÍ ORCHESTR  zprávu o nerealizované úhradě části rozpočtu
Základní školy Rotava, příspěvkové organizace,
KRASLICE, z. s., se sídlem B. Smetany 1742,
náležící k minulému účetnímu období, a doporučuje
358 01 Kraslice, IČO 04638603, jako příspěvku
Zastupitelstvu města Rotava schválit rozpočtové
na činnost, příspěvku na úhradu části nákladů
opatření č. 1/2020.
souvisejících s celoroční činností spolku, a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  zápisy z jednání Stavební komise Rady města
příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi
Rotava ze dne 7. 10. 2019, 4. 11. 2019, 9. 12. 2019,
městem Rotava a spolkem ZÁBAVNÍ ORCHESTR
13. 1. 2020 a 3. 2. 2020.

 zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a občanské
soužití Rady města Rotava ze dne 30. 10. 2019,
27. 11. 2019 a 15. 1. 2020.
 zápis z jednání Komise pro životní prostředí
Rady města Rotava ze dne 9. 12. 2019.
RM projednala a doporučuje:
 Zastupitelstvu města Rotava schválit vyvěšení
pozemků na úřední desku se záměrem prodeje
za účelem výstavby RD pozemkových parcel
parc. č. 113/6, 113/9, 113/11, 345/1, 360/12, 373/1,
376/2, 376/3 (část), 376/5, 873/83, 922/4.

3. schůze Rady města Rotava
ze dne 2. 3. 2020
RM projednala a schvaluje:
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
evidovanou pod č. IV-12-0013972/SOBS VB01
se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 Dohodu o ukončení nájmu pozemku související
s uzavřenou nájemní smlouvou k pozemku
parc. č. 1611/315 k. ú. Rotava, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
 Dohodu o ukončení nájmu pozemku související
s uzavřenou nájemní smlouvou k pozemku
parc. č. 1611/317 k. ú. Rotava, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
 návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města
Rotava v roce 2020.

4. schůze Rady města Rotava
ze dne 15. 3. 2020
RM se usnesla vydat:
 s ohledem na závažný epidemiologický stav,
personální situaci, a po projednání zřizovatele
s Mateřskou školou Rotava, příspěvkovou organizací, v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením
§ 22 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády
České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020
k vyhlášení nouzového stavu v platném znění,
Nařízení města Rotava č. 1/2020, k provedení
krizových opatření v podmínkách města, mimo jiné
k přerušení provozu Mateřské školy Rotava,
s účinností od 16. března 2020 na dobu 14 dní
s možností prodloužení.

MĚSTO ROTAVA INFORMUJE
Stanoviště kontejnerů pro biologický odpad na období duben - květen
Růžové údolí
(u mostu)

3. 4.
5. 4.

17. 4.
19. 4.

30. 4.
3. 5.

15. 5.
17. 5.

29. 5.
31. 5.

Ulice Kraslická
(u plynového výměníku)

3. 4.
5. 4.

17. 4.
19. 4.

30. 4.
3. 5.

15. 5.
17. 5.

29. 5.
31. 5.

U Slovanu

3. 4.
5. 4.

17. 4.
19. 4.

30. 4.
3. 5.

15. 5.
17. 5.

29. 5.
31. 5.

Ulice Příbramská
(nad zahr. kolonií u Kačáku)

3. 4.
5. 4.

17. 4.
19. 4.

30. 4.
3. 5.

15. 5.
17. 5.

29. 5.
31. 5.

5. 6.
7. 6.
5. 6.
Ulice Žižkova (u č.p. 416)
7. 6.
5. 6.
Ulice ČSA (u č. p. 441)
7. 6.
Trvalá stanoviště  ulice U Kina (u č. p. 478) - bude každý druhý víkend (od pátka do neděle)
v měsíci kontejner přemístěn na jiné stanoviště
 ulice Nová Plzeň (u č. p. 507)
 Zahrádkářská kolonie Sklenský vrch
 Zahrádkářská kolonie (u hasičské zbrojnice)
 Garáže nad Kačákem
10. 4.
12. 4.
10. 4.
12. 4.
10. 4.
12. 4.

Ulice Nová Plzeň (u č.p. 495)

24. 4.
26. 4.
24. 4.
26. 4.
24. 4.
26. 4.

7. 5.
10. 5.
7. 5.
10. 5.
7. 5.
10. 5.

22. 5.
24. 5.
22. 5.
24. 5.
22. 5.
24. 5.

Odečty vody

Bezhotovostní úhrada plateb městu

Rádi bychom Vás informovali o změně v odečtech
vody, které z důvodu změny DPH proběhnou na konci
měsíce dubna. Informace o odečtech vody naleznete
na internetových stránkách města www.rotava.cz.

Využijte možnost uhradit poplatky městu formou
bezhotovostní úhrady. Číslo účtu a Váš variabilní
symbol Vám rádi sdělíme. Stačí nás kontaktovat
např. telefonicky nebo e-mailem.
Pokladna: e-mail: bauerova@rotava.cz
pevná linka: 359 574 130
mobil: 777 926 975
 kulturní a informační centrum:
e-mail: kic@rotava.cz
pevná linka: 359 574 147
mobil: 777 752 688
 Vodní hospodářství:
e-mail: vazlerova@rotava.cz
pevná linka: 359 574 142
mobil: 777 759 284


Sběrný dvůr
Období 1. 4. - 31. 10
pondělí, středa

12:00 - 17:00

úterý, čtvrtek, pátek

8:00 - 12:00

sobota

9:00 - 12:00

neděle

zavřeno

Žádáme občany, aby nevytvářeli skládky před sběrným
dvorem a využili čas, kdy je sběrný dvůr otevřený.

JAK SI U PŮJČKY ZAŘÍDIT ODKLAD SPLÁTEK
Půjčku jste spláceli svědomitě, ale najednou nastala situace, kdy nemáte peníze na další splátky?
Vyhodili Vás z práce, anebo jste skončili z důvodu koronaviru na nemocenské, v karanténě nebo
pobíráte ošetřovné? Zkuste se domluvit s bankou na odložení splátek.
Možná se už teď začínáte bát, že Vám banka v žádném případě nevyjde vstříc a rovnou Vás dá k soudu.
To je ovšem omyl. Banka se Vám bude snažit vyhovět, ale pouze tehdy, pokud s řešením začnete
Vy a především včas. Začít se omlouvat a prosit až potom, co splátku ve stanoveném termínu
neuhradíte, je chyba, která Vás může stát odmítnutí a nemalé problémy. Případné zasílání upomínek
a následné soudní řízení pak pro banku není nijak finančně ani časově výhodné, stejně jako pro Vás.
Nezahazujte proto svoji šanci už na začátku. Některé banky se navíc už nechaly slyšet, že svým
klientům v době, kdy mají omezenější příjem z důvodu koronaviru (karanténa, nemocenská, ošetřovné
atd.), rády umožní odklad splátek hypoték a spotřebitelských úvěrů. Banky, které z důvodu koronaviru
umožňují odklad splátek, své klienty vyzývají, ať sledují jejich webové stránky a sociální sítě,
na kterých zveřejňují informace o tom, jak si odklad splátek z důvodu nemoci, karantény nebo
ošetřovného zařídit. Je také dobré vědět, že banka neměří všem stejným metrem. Ke každému
klientovi přistupuje vždy individuálně, což může být pro jednoho výhoda, a pro druhého nevýhoda.
Rozhodne se především na základě Vaší platební morálky, výše úvěru, závažnosti celé situace
a zároveň si Vás také nezapomene ,,proklepnout“ v registrech dlužníků. Někdy je navíc třeba
přiložit i doklady, které Vaši platební neschopnost potvrzují, aktuálně tedy důvody související
s koronavirem.
Pokud klient využije odkladu splátek, v praxi to zpravidla znamená, že se mu posune kalendář
splácení, a tím se tedy prodlouží i splatnost úvěru. Rozhodně tedy není třeba se obávat,
že např. po uplynutí 3měsíčního odkladu bude klient muset zaplatit 3 měsíční splátky ve dvojnásobné
výši nebo něco podobného. Jedná se zkrátka o způsob, jak krátkodobě ulehčit přetíženému rodinnému
rozpočtu.
Buďme prosím k sobě laskaví a ohleduplní. Proč je to důležité?
Kromě toho, že tím přispíváme k zachování zdraví, přispíváme tím také k zachování dobré nálady
a dobrého pocitu ze sebe, pomáhá nám to přežít. Dobré by také bylo nehledat viníky (vláda, lyžaři atd.),
většina lidí opravdu nikoho nechce vědomě nakazit. Jsme všichni na stejné lodi, to si připomínejme.
Za celý náš tým Vám, milí Rotavané, přeji pevné zdraví a touto cestou bych ráda poděkovala
paní Kozákové za ušití roušek pro mě a mé kolegyně.

Kontakt: přízemí MÚ Rotava
Bc. Lenka Studená, Dis. - sociální pracovnice,
mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz
Petra Valdmanová - dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice,
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz

Petra Valdmanová
dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice
Odbor kultury a sociálních věcí

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do Mateřské školy Rotava pro školní rok 2020/2021
proběhne dne 5. 5. 2020 v době 9:00-11:00 a 12:00-14:00

Tento den je možné navštívit mateřskou školu a seznámit se s prostředím.
Koná se „Den otevřených dveří“ od 8:00 – do 10:00 hod.
MŠ přijímá k celodennímu pobytu děti ve věku od 3 do 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky.
V případě nenaplnění kapacity je možno přijmout i děti dvouleté.
Dětem, které dosáhnou pěti let věku do 31. 8. 2020, je stanoveno nastoupit v následujícím školním
roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Kritéria pro přijetí
1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Rotava.
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání)
a děti s odkladem povinné školní docházky.
3. Starší sourozenec v mateřské škole.
Zápis proběhne v MŠ, kde zákonní zástupci dětí budou mít možnost podat žádost k zařazení svého dítěte
do předškolního vzdělávání.
Formulář „Žádost o přijetí dítěte“ je možné vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek MŠ.
Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Březen ve školce
Na začátku měsíce března nás v mateřské škole navštívilo Divadlo Letadlo s pořadem „V korunách stromů –
jaro“. Připomněli jsme si, jaké změny se dějí v přírodě i to, na jaké jarní zvyky se můžeme těšit. Z divadla měly
děti o to větší radost, že se na něm některé z nich mohly podílet jako herci.

Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.
ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Duben 2020
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče,
měsíc duben patří již čtvrtým rokem mezi měsíce, kdy přicházejí děti k zápisu do první třídy. Nejinak tomu bude
také v letošním roce. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy,
ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR
o vyhlášení nouzového stavu vydalo toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní
rok 2020/2021.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zákonný zástupce dítěte bude moci podat přihlášku datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem,
poštou, ale také osobně ve škole.
Konkrétní termín, podmínky a organizaci zápisu najdete na webových stránkách naší školy a na vstupních
dveřích do budovy školy nejpozději 30.března 2020. Informace vám budou sděleny také prostřednictvím
městského rozhlasu.

V souvislosti s nařízením vlády a v souladu s doporučením MŠMT mohou rodiče a žáci komunikovat
s vyučujícími prostřednictvím e-mailů umístěných na webových stránkách školy v rubrice ŠKOLA –
KONTAKTY. Prostřednictvím těchto e-mailů budou zadávány úkoly k vypracování.

Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Dne 6. března 2020 jsme si ve školní družině uspořádali „Burzu dětských knih“. Před touto akcí proběhla beseda
na téma BŘEZEN- MĚSÍC KNIHY.
Žáci si přinesli se svolením rodičů nepotřebné dětské knihy, se kterými výměnným způsobem „obchodovali“.
Snažili se odhadovat jejich hodnotu, zvažovali zachovalost, čistotu, obsah i jejich ilustrace. Mnozí se těšili,
že si získanou knihu přečtou, což je skvělé.
Lenka Szmigielská
vychovatelka ŠD

TJ ROTAS ROTAVA ODDÍL VZPÍRÁNÍ
1. kolo ligy juniorek 2020

Do letošního ročníku ligy juniorek se přihlásil rekordní počet 10 družstev. K úvodnímu kolu, které proběhlo
22. února 2020 v Třinci, nakonec nastoupilo jen 9 družstev, protože děvčata z plzeňského Startu se na poslední
chvíli ze soutěže omluvila. Juniorky ROTASU Rotava byly tedy jedinými zástupkyněmi z Čech a ve složení
Daniela ZRONKOVÁ, Marie VANKÚŠOVÁ a Karolína ZRONKOVÁ obsadily celkovým výkonem 330 bodů
Sinclair 7. místo.
Pořadí družstev po 1. kole:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

oddíl / klub
TJ Sokol Mor. Ostrava
SKVOZ Horní Suchá
TJ TŽ Třinec
TJ Holešov
SK CWG Bohumín
SKV Bonatrans Bohumín
TJ ROTAS Rotava
TAK Hellas Brno
Vzpírání Haná

body Sinclair
538,6
492,9
450,3
399,8
372,5
351,8
330,4
320
311,6

hl. body
13
12
11
10
9
8
7
6
5

Daniela Zronková
MarieVankúšová
KarolínaZronková

dvojboj
kg

trh
kg

nadhoz
kg

body
Sinclair

128
56
67

60
25
32

68
31
35

151,4
97,6
81,4

I. kolo ligy žáků skupiny A 2020

V sobotu 29. února 2020 hostila rotavská sportovní hala úvodní kolo ligy mladších a starších žáků skupiny „A“
za účasti dvou družstev rotavského ROTASU v soutěži mladších žáků. Ligu mladších žáků suverénně ovládlo
rotavské „A“ ve složení Lukáš HORVÁTH, Attila OLAH, David FILO a Tomáš JENSEN. Rotavské „B“
ve složení Martin SIVÁK, Ondřej ŠIROKÝ, Richard OLAH a Matyáš KOUSALÍK obsadilo 3. místo. V tomto
kole startovalo ve všech třech skupinách celkem 15 družstev mladších žáků. Mimo soutěž startoval pouze
v atletických disciplínách Viktor KOVACS.
Výkony nejmladších vzpěračů ROTASU Rotava v 1. kole:
trojskok
dm

hod
dm

trh
kg

nadhoz
kg

dvojboj
kg

dvojboj
body Sc.

čtyřboj
body

čtyřboj
body Sc.

Lukáš HORVÁTH

66

95

49

63

112

177,1

273

257,6

Attila OLAH

57

82

30

39

69

135,4

208

204,9

David FILO

57

66

23

30

53

125,8

176

187,3

Martin SIVÁK
Ondřej ŠIROKÝ
Richard OLAH
Matyáš KOUSALÍK
Tomáš JENSEN
Viktor KOVACS

55
59
46
52
57
53

60
62
52
48
45
41

24
27
20
14
20

30
35
26
18
27

54
62
46
32
47

106
96,8
103,5
90,4
85,6

169
183
144
132
149

163,5
157,3
152,5
140,4
136,6

1. kolo 2020 liga mladších žáků

1. místo

ROTAS Rotava A

649,8

2. místo

SKV Teplice

556,9

3. místo

ROTAS Rotava B

473,3

4. místo

SKV Sokolov

441,6

Všem vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme ke skvělým sportovním výsledkům a 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

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policisté Karlovarského kraje radí:
Starejte se o své motorové miláčky

Slunečné počasí nás láká vyrazit konečně na výlety,
předtím než však někam vyjedeme, zkontrolujme si,
zda je naše vozidlo zcela v pořádku. Zákon o silničním
provozu umožňuje řidiči k jízdě užít jen takové motorové vozidlo, které splňuje technické podmínky.
Kontrola před jízdou může nás i ostatní účastníky
provozu uchránit před řadou nepříjemností, kterou by
mohla být například i dopravní nehoda, zapříčiněná
právě nedostatečnou kontrolou vozidla.
Co vše musíte před jízdou provést:
 kontrolu tlaku v pneumatikách
 kontrolu uchycení kol
 kontrolu hloubky desénu pneumatik
 kontrolu hladiny chladicí kapaliny
 kontrolou hladiny oleje
 funkčnost všech světel
 správné nastavení zrcátek
Než někam vyrazíte, zkontrolujte si také, že máte
u sebe veškeré doklady, které pro řízení motorového
vozidla potřebujete.
V případě, že Vás čeká dlouhá cesta, naplánujte si
pečlivě trasu i s bezpečnostními přestávkami, které
bychom měli dělat každé dvě hodiny. Navigaci si
raději nastavte, než započnete jízdu.
Nezapomeňte také na to, že zákon o silničním provozu
na pozemních komunikacích nám sice ukládá
povinnost mít zimní přezutí našeho vozidla jen v době
od 1. listopadu do 31. března, ale s přezutím svého
vozu však raději vyčkejte na vhodné klimatické
podmínky, ať Vás nezaskočí mrazivá rána či noci.
Přestože letošní zima byla nadprůměrně teplá,
dokázala nás na silnicích občas trochu potrápit.
Před jízdou si dále zkontrolujte i povinnou výbavu
vozidla, do které patří:
 příruční zvedák, klíč na matice kola a rezerva (není
povinné pro vozidla s tzv. dojezdovými pneumatikami, pneumatikami opravitelnými bez demontáže
z vozu, nebo při sjednaných asistenčních službách
pro celou ČR)
 výstražný trojúhelník
 reflexní vesta – doporučuje se mít pro každého
člena posádky
 autolékárnička

Jsme v tom společně!
Celosvětově se řadu týdnů řeší
nákaza
virem
COVID-19.
Ohnisko se bohužel přesunulo
do Evropy a významně se
dotýká naší země. Koronavirová
pandemie se dostala do popředí
společenské diskuze. Pomoc
jednotlivcům, celým rodinám
i všem obyvatelům České republiky je samozřejmá,
jsme v tom přece všichni společně. Znevažování
onemocnění a nerespektování legislativy není
v současné době na místě. Změnou přístupu, chování
a návyků dokážeme všichni dohromady situaci
zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální
potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České republiky,
aby chránili své zdraví a přispěli svým počínáním
k ozdravení celé populace. Respektování nastavených
opatření znamená nejen dodržování legislativy, ale
i dodržování hygienických a morálních pravidel
s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší
populaci možná i fatálních, dopadů. I přes mnohá
a opakovaná upozornění a stovky telefonátů se
na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních objevují
naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě
zaznamenali, že zejména pro seniory může být
jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí COVID-19
velmi nebezpečný, až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou
seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet
se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat
o donesení nákupu, lékařům se neostýchat zavolat
a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.
Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili
preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat
se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme
si i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak,
abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách,
nepořádejte párty, jděte příkladem svým prarodičům
dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky,
dědečky, tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním
k tomu, že ani oni nebudou podceňovat doporučení
související s aktuální zdravotní hrozbou.

Při Vašich jízdách přejeme šťastnou cestu a spoustu
najetých kilometrů bez nehod.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR

INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
 Tetra hnědá,
 Dominant ve všech barvách,
 Green Shell-typu Araukana,
 Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů
cena 169 -219 Kč/ ks

Prodej: 15. 4., 29. 5. a 29. 6. 2020
Rotava – parkoviště u bývalé 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

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
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

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

MĚSTSKÝ 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 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

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

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

úterý

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 16:45

čtvrtek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

čtvrtek

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

pátek

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45
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