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Drazí Rotavané,
když přišel covid, říkal jsem, že bych
nevěřil, že naše generace něco takového
zažijí. Za ještě méně pravděpodobnou
jsem považoval hrozbu něčeho tak
strašného, jako je válka. A ona je tak blízko
nás. Cítíme to a spojuje nás to. V obavách,
ale také ve vůli pomáhat. Nečekají nás
lehké časy. Priority se změní. Pocítíme to
všichni. Nezbývá než společně čelit
všemu, co nás čeká. A jako vždy věřím, že
to zvládneme.
Únor byl pracovně nabitý. Od schůzky se
senátorem Miroslavem Balatkou ve věci
obchodu s chudobou, přes jednání o stavu
silnic ve Smolné a u sběrného dvora, až po
výběrová řízení na letošní investiční akce.
Proběhla valná hromada Dobrovolného
svazku měst a obcí Kraslicka, kde jsem
dostal důvěru jako nový předseda.
Absolvoval jsem několik schůzí SVJ.
Přivítali jsme v kanceláři starosty vzácnou
návštěvu, děti z naší školky. Řešili jsme
krmné místo pro kočky a problematiku
toulavých koček obecně.
Proběhlo
i jednání o možných úpravách kolem
rybníku Plivátko, který by se mohl
v budoucnu stát atraktivnějším z pohledu
trávení volného času. Bylo podáno
také několik žádostí o dotace. Třeba
na pravidelné letní aktivity pro mladé
s názvem Ulice v pohybu, na cestu
nad rybníkem Kačákem, na čtyřkolku
pro naše hasiče nebo na vybavení
pro venkovní kulturní akce. Samozřejmě
jsme řešili i válku na Ukrajině. Níže se

rozepíšu k některým věcem trochu
podrobněji. Máme plno práce.
Přeji nám všem jen to dobré. Držme
při sobě.
Sbírka pro Ukrajinu
V sobotu 26. 2. jsme během dopoledne
vyslyšeli výzvu Velvyslanectví Ukrajiny
a rozhodli se v rychlosti, protože rychlá
pomoc je dvojnásobná pomoc, uspořádat
odpolední tříhodinovou charitativní sbírku.
Druhý den v neděli už naši hasiči jeli
plným autem do Chřášťan na sběrné
místo. Dětské pleny, dámské a dětské
hygienické potřeby, léky a zdravotní
materiál, dětská výživa, spací pytle,
peřiny, přikrývky, teplé dětské oblečení.
K tomu 20 600 Kč na další pomoc
dle aktuální potřeby. Rotavo, děkujeme Ti
za tak bleskovou reakci!
Zajistili jsme také bydlení pro dvě rodiny
ukrajinských pracovníků v Čechách. Nově
se zatím našimi sousedy stanou dva páry
a tři děti. Kvůli válce. Hrozné. Stále to
nedovedu pochopit.
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Pumptrack
Pumptrack už o prázdninách? Jdeme do finále! Těšíme se
na zázemí pro naše mladé jezdce a adrenalinové nadšence
z okolí. Čtvrt kilometru dlouhá dráha, 12 zatáček a klopenek,
43 vln, funbox, dvoják, rádius, transfer, minirampa.
Vybudovat pumptrack není zrovna levná záležitost, jde to
do milionů. Máme tedy radost, že Národní sportovní
agentura schválila k financování naši žádost o dotaci.
Ladíme poslední dokumenty.

k doktorům. Doplácené spoje považujeme také za základní
dopravní obslužnost a v tomto duchu budeme jednat.
V této věci už máme s vedením kraje a zodpovědnými
institucemi v polovině března jednání.

Silný vítr
Při únorovém řádění větru u nás naštěstí nedošlo k žádným
zraněním. Naši hasiči řešili téměř 30 událostí, většinou
popadaných stromů. Nejhůře na tom samozřejmě byly
poškozené domy, především střechy. Na bloku 6 ulétla
velká část střechy, bohužel nedostatek materiálu opravu
natahuje. Na místech, kde nehrozilo zranění nebo nebylo
nutné řešit dopravní omezení, likvidovali popadané stromy
pracovníci města.

Každé město, každá obec má dost svých problémů, ale
společně se pokusíme popasovat s těmi problémy, které
nekončí dopravní značkou s červeně přeškrtnutým názvem.

Dalším úkolem bude řešení stavu silnic na Kraslicku, a to jak
povrchů, tak nebezpečných stromů nebo chybějících
bezpečnostních prvků podél komunikací. I tady platí výše
řečené o dojíždění a troufnu si říci, že stav silnic na Kraslicku
je nejhorší v celém kraji. Budeme chtít jasná stanoviska
Po výběrovém řízení je jasné, že když všechno klapne, na papíře k problémovým úsekům. I to bude předmětem
změní se do prázdnin hromady hlíny u bývalé kotelny jednání se zástupci kraje v půlce března.
v parádní sportovní areál pro jízdu na kole, koloběžce,
skateboardu nebo kolečkových bruslích. Ještě musím Koordinovaně budeme chtít řešit i otázku péče o seniory,
doplnit jednu podstatnou věc. Na celém návrhu se podílela kdy nám na Kraslicku chybí Domov pro seniory. Obecně
místní bike komunita. Kluci, co na tom placu vyrostli.
budeme hledat pojící prvky, abychom mohli věci řešit
koordinovaně a netříštit tak síly a finance.
Parkoviště a okolí rybníka Kačák
V březnu budeme také rozhodovat o výběru nejvhodnější Bezpečnost, budoucnost zdravotní péče, turistika... Zde
nabídky na stavbu šikmého parkoviště u Kačáku. Zvýší se jednoznačně
můžeme
těžitMartin
ze společného
postupu.
Michal Červenka,
Pavel Franěk,
Rezek
počet stání, chodník nově povede od bloku číslo 25 až
k novému schodišti. Nad rybníkem vybudujeme novou V loňském roce se podařilo skrze svazek zajistit pro některé
cestu s veřejným osvětlením. K úpravám dojde také obce například kontejnery na bioodpad nebo pro letošní rok
v samotném Areálu zdraví. Hotovo by mělo být do začátku připravovaný nový web a elektronické úřední desky
podzimu.
pro Kraslice, Rotavu a Oloví.

Turnaj v sálové kopané
V sobotu 19. 2. se konal ve sportovní hale 4. ročník turnaje
v sálové kopané O pohár ředitele ROTAS STROJÍRNY.
S pořadateli Milanem Havlem, Michalem Holanem
a Martinem Vázlerem děkujeme Ing. Jiřímu Hrůzovi
za záštitu a finanční podporu turnaje, Řeznictví Šindelová
a městu Rotava za sponzorské dary. Zahrát si dorazilo
10 týmů. Všem hráčům i divákům děkujeme za účast.
Letos po třetí vyhrál tým Local Masters s kostrou
z domácích hráčů, na druhém místě skončil tým z Kraslic
Neřízená střela a na třetím místě skončil mix Rotavské
Poříčí. Gólmanem turnaje se stal Tomáš Gabčo z týmu
Fachmani, který se stal překvapením turnaje, nejlepším
střelcem pak Roman Prokop z týmu Local Masters. Hráči
dorazili mimo jiné i z Nejdku nebo Chodova. Ještě jednou
díky moc za účast a těšíme se zase za rok.

Kraslicko, náš domov
Chci poděkovat kolegyním a kolegům starostkám
a starostům z Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka
za důvěru, kterou v mou osobu vložili svou volbou nového
předsedy svazku. Momentálně se svazek například
každoročně podílí na financování údržby lyžařských
stop, na kterou částečně čerpá dotaci z Karlovarského kraje.
Největší část ale spolkne každoročně dofinancování
autobusových spojů nad rámec základní dopravní
obslužnosti. Letos už budou naše města a obce skládat
dohromady téměř 700 tisíc Kč, aby autobusy jezdily
v takovém rozsahu, jak jsme zvyklí. Považujeme to
za nepřijatelné, vzhledem k tomu, že je velká část
našich občanů závislá na dojíždění za prací, do škol nebo
Březen 2022

Michal Červenka
starosta města
Michal Červenka - starosta Rotavy
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1. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 13. 1. 2022
RM projednala a schvaluje:

revokaci usnesení č. RM/225/15/21.
kontrolu usnesení RM provedenou na 1. RM, jak
byla předložena.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
evidovanou pod č. 9900100726 se společností
GasNet s.r.o.
ZŠ a MŠ Rotava příjem věcného daru, konkrétně
150 ks AG test-GENRUI, 225 ks AG test-SEJOY,
jako daru určeného pro děti, žáky a zaměstnance
k ochraně před epidemií koronaviru Covid-19.
upravený odpisový plán ZŠ a MŠ Rotava, na rok
2022.
přidělení bytů na adresách: Sídliště 608, 617, 630,
641, 627, 714.
převedení nájemní smlouvy bytu na adrese Rotava,
Sídliště 651.
uzavření Příkazních smluv o obstarávání činností
spojených se správou domu a dále Smluv
o zpracování osobních údajů mezi městem Rotava
a následujícími společenstvími:
Společenstvím vlastníků Sídliště 606, 607,
Společenstvím vlastníků Sídliště 604, 605,
Společenstvím vlastníků Sídliště 608, 609,
Společenstvím vlastníků Sídliště 613, 614,
Společenstvím vlastníků Sídliště 631, 632.
postupy a požadavky na zpracování Rotavského
zpravodaje, jak bylo navrženo, s účinností od 13. 1.
2022.
adresný záměr propachtovat pozemky parcelní
čísla: 165/3, 165/4, 191/1, 417/2, 417/3, 467/2,
938/3, 944, 1146/16, 1146/18, 1195/4, vše v k. ú.
Rotava.

záměr výpůjčky části pozemku p. č. st. 973/1,
v areálu Sběrného místa Rotava, bezplatně na dobu
neurčitou, za účelem užívání jako veřejného místa
zpětného odběru (MZO) odpadních pneumatik
zřízeného pro výrobce pneumatik, s nimiž má
vypůjčitel GREEN Logistik CZ s. r. o. uzavřenu
smlouvu o MZO.
„Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Rotava“ s účinností od 13. 1. 2022.
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
ev. č. 09/2021 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Rotava na rok 2021 mezi městem Rotava
a spolkem ALISON a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
podání žádosti o dotaci na projekt: „Rotava – ulice
v pohybu“ v Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit
v oblasti prevence kriminality.
podání žádosti o dotaci dle Výzvy č. 6 MAS
Sokolovsko, Fiche 9 Základní infrastruktura
venkova – kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven.

RM vydala:

souhlas k přijetí věcného daru: zdravotnického
materiálu – antigenních testů.

RM projednala a neschvaluje:

přidělení bytů na adresách: Sídliště 608, 714.

RM bere na vědomí:

ukončení nájmu bytu na adrese Sídliště 627.
že do výběrového řízení na bytovou jednotku
na adrese Sídliště 641, které se konalo v termínu
od 2. 12. 2021 do 3. 1. 2022, nebyla podána žádná
přihláška, proto bude dané výběrové řízení
opakováno.

Vítání občánků

pro nově narozené děti (věk 6 týdnů - 1 rok) s trvalý pobytem ve městě Rotava
Vítání občánků proběhne 23. 4. 2022
přihlášky • osobně na MÚ Rotava, kancelář č. 5
• poštou Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
• datová schránka města: w4tb7kv
Info:
Monika Lakatosová, tel.: 359 574 133 mob.: 777 787 194, lakatosova@rotava.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA

Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karl. kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022.
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava • IČ: 00259551 • www.rotava.cz • podatelna@rotava.cz • tel: 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: denně
Pondělí až pátek ► 6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu, neděli a ve svátcích.

Kontakty:

okamžitá kapacita: 3 klienti
cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Pracovníci pečovatelské služby
Lucie Korčáková, tel.: 778 880 047
Marcel Plánka, tel.: 777 717 704
Renata Štorková, tel.: 773 761 291

věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby:
Rotava, Smolná, Oloví

Sociální pracovník, vedoucí:
Bc. Zdeněk Harapát, tel.: 777 724 214
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CO JE DLUHOVÁ PAST A JAK DO NÍ NESPADNOUT
PŮJČKA JE ČASTO PONĚKUD RISKANTNÍ ŘEŠENÍ NEPŘÍJEMNÉ FINANČNÍ SITUACE.

Půjčka je často poněkud riskantní řešení nepříjemné finanční situace. Většinou ji čerpáme v době, kdy nás ani
nenapadne, že bychom na její splacení neměli. Jenže pak se něco pokazí a najednou stojíme před problémem, který
může skončit až obávanou dluhovou pastí, či dokonce insolvencí nebo exekucí. Pokud na splátku nemáte, rozhodně to
nemusí dojít tak daleko. Pojďte si přečíst, co (ne)dělat, pokud vás dostihnou problémy se splácením vašich úvěrů a jak
se snadno vyhnout hrozivým problémům chronických dlužníků.
CO JE TO DLUHOVÁ PAST NEBOLI
MIKROPŮJČKA A OPOŽDĚNÁ SPLÁTKA PŮJČKA NA SPLACENÍ PŮJČKY
HLAVNĚ ŽÁDNOU PANIKU
NEJRYCHLEJŠÍ CESTA DO DLUHOVÉ PASTI DLUHOVÁ SPIRÁLA?
Nejhorší, co můžete udělat, pokud
nemáte na splátku nebankovní
půjčky, je začít panikařit. Za většinu
problémů, do kterých se dlužníci
dostávají, může právě strach
a nepřiměřená reakce. Lidé mají
totiž v podobném případě nejčastěji
tendenci ke dvou krokům – a ani
jeden z nich není správně.
ukončí komunikaci a dělají
mrtvého
berou si další půjčku
Co se stane, pokud v den splatnosti
nemáte na svém účtu ani korunu
a rozhodnete se, že peníze pošlete,
až dorazí, ale věřiteli se o tom
zapomenete zmínit? V ten okamžik
už se dostáváte do problému,
protože vám hned při prvním
dni zpoždění začne nabíhat úrok
z prodlení.

Druhá možnost, ke které se dlužníci
uchylují, je čerpání nové půjčky
na splacení té původní. A přesně to je
cesta do dluhové pasti a následně
do obávané exekuce. Na první pohled
se nová půjčka zdá jako snadné
a rozumné řešení. „Dneska nemám
výplatu, šéf se opozdil. Vezmu si novou
půjčku a příští měsíc to zalepím,“ právě
to je častá myšlenka dlužníků, kterou
se však dostane jen do nekonečného
koloběhu nových a nových půjček.
Zvlášť v případě, že se jedná o půjčku
na splacení jedné z mnoha splátek
dlouhodobějšího
spotřebitelského
úvěru. Místo toho je lepší začít
komunikovat
s
nebankovní
společností, od které původní půjčku
máme.
Zvlášť
u
zmíněných
spotřebitelských úvěrů většinou není
odložení splátky o pár dní problém.
Často vám tuto možnost nebankovní
NEMÁTE NA SPLÁTKU? NEBOJTE SE společnosti
poskytnou
dokonce
PŘIZNAT VČAS, UŠETŘÍTE!
zadarmo.
Místo samovolného odkladu splátky,
o kterém nikomu neřeknete, zkuste SLOUČENÍ PŮJČEK NEBO OSOBNÍ
raději využít možnost odložení BANKROT?
splátek. Některé společnosti nabízejí Hlavní rozdíl mezi těmito možnostmi je
odložení
splátek
přímo
jako v tom, že konsolidace půjček je vlastně
doplňkovou službu. Sice za toto opět jen obyčejná půjčka, která pokryje
odložení budete muset zaplatit všechny vaše dosavadní dluhy. Splácíte
nějaké peníze navíc, rozhodně se tak přibližně stejnou částku, ale pouze
však stále jedná o lepší nabídku, než jednomu subjektu. Máte tak přehled
splácení úroků z prodlení a případné o tom, kolik a kdy poslat, a současně
upomínky, které většina společností také nižší úrok. Insolvence je ve zkratce
posílá do týdne od data splatnosti státní
možnost
oddlužení
a částka za ně se rychle nasčítá.
předlužených lidí a nárok na ni mají
pouze někteří dlužníci. Osobní bankrot
je na dobu pěti let a po tu dobu musíte
mít stále zaměstnání a vše kromě
životního minima posílat na splátku
vašich dluhů.

Už několikrát jsem zmínila dluhovou
past neboli dluhovou spirálu. Co to
však vlastně vůbec je? Jedná se
o situaci, kdy:
dlužník není schopen splácet
své dluhy
neustále mu narůstá penále
u starých dluhů
bere si nové půjčky za horších
a horších podmínek, aby splatil
dluhy staré
vznikají dluhy za služby (telefon,
domácnost…) protože na jejich
placení nezbývají peníze
Častými příčinami neschopnosti
splácet dluhy a následné exekuce
jsou zejména dluhy na sociálním
a zdravotním pojištění, pokuty
za jízdu na černo, nesplacené účty
telefonním operátorům a v závěsu
také nesplacené nebankovní půjčky.
Ať už se do této situace dostane
člověk jakkoliv, cesta ven je v lepším
případě přes sloučení půjček, v tom
horším pak insolvencí neboli
osobním bankrotem.
DLUHOVÁ PAST SE VÁS TÝKAT NEMUSÍ
Pokud přemýšlíte o své první nebo
druhé půjčce, určitě se nemusíte
ničeho bát. Zvlášť u větších
spotřebitelských úvěrů je důležité
mít plán, co budete dělat, pokud
například přijdete o zaměstnání
nebo onemocníte, a tím přijdete
na delší dobu o příjem. Pokud se
však budete řídit našimi radami
a místo mlčení či lepení jedné půjčky
druhou
budete
s
věřitelem
komunikovat, je možné vyřešit
každou nenadálou a zatěžující
situaci ke spokojenosti obou stran.
Bc. Petra Valdmanová, OKS

Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční situaci, tak se na nás neváhejte obrátit o pomoc a radu.

Bc. Lenka Studená, DiS.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz
Březen 2022

Bc. Petra Valdmanová
dluhová poradkyně
777 717 705
valdmanova@rotava.cz

Aktivita probíhá v rámci projektu
Bc. Zdeněk Harapát
odborný garant projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
777 724 214
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
harapat@rotava.cz
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Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
tel: 359 574 130

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ SOCIÁLNÍHO BYTU
Město Rotava vyzývá své občany k podání žádosti o přidělení sociálního bytu.
Jedná se o nově zrekonstruovanou bytovou jednotku číslo popisné 642/24 ulice Sídliště, město Rotava.
Žádost o přidělení sociálního bytu s přílohami se přijímají na podatelně MÚ Rotava ve lhůtě
od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

Podání žádosti
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – příloha č. 1 - Žádost o přidělení sociálního bytu (dále jen
„Žádost“), který je k dispozici na podatelně MÚ Rotava, u sociálního pracovníka MÚ Rotava nebo na webových
stránkách města Rotava. K této žádosti musí být vyplněny další přílohy – P 12 Příjmový dotazník, P 13 Prohlášení
o souladu s ETHOS, P 11 Prohlášení o příjmech a vlastnictví. Žádosti o přidělení sociálního bytu s přílohami se
přijímají na podatelně Městského úřadu Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava.
Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům konzultaci se sociálním pracovníkem Města Rotava
Bc. Zdeňkem Harapátem, kontakt 777 724 214, e-mail harapat@rotava.cz

Oprávněné osoby
Byty jsou určeny pro osoby v bytové nouzi, kterými jsou:
osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
osoby bydlící v bytě bez nájemní smlouvy,
osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
osoby spící venku nebo v nízkoprahové noclehárně,
osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
muži a ženy v azylovém domě, dále matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě a úplné rodiny v azylovém domě,
rovněž invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě a osoby po opuštění dětské instituce v azylovém domě,
osoby v domě na půl cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně, osoby po propuštění z věznice,
dále senioři a osoby žijící v mobilním obydlí nebo v budově, která není určená k bydlení.

Podmínky pro poskytnutí
sociálního bytu

Závěrečná ujednání

Žadatelem může být ekonomicky aktivní
osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní
smlouvu,
nemá
ve
vlastnictví
ani
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům,
byt apod. Zároveň splňuje podmínky příjmu
uvedené v Žádosti o přidělení sociálního bytu.

Na přidělení sociálního bytu není právní nárok. Přidělování
sociálních bytů bude probíhat na základě vyhodnocení
jednotlivých podaných žádostí. Při posuzování žádostí bude
vycházeno z aktuální obsazenosti bytů a jejich dispozic.
S žadatelem, kterému bude schváleno přidělení sociálního bytu,
bude uzavřena nájemní smlouva.

Michal Červenka, starosta

strana 5

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
MĚSTA ROTAVY
STRUKTURA A PARAMETRY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ U NÁS VE MĚSTĚ
Vážení občané,
dovolte mi touto cestou, abych vás sérií článků seznámil
s problematikou vodního hospodářství města Rotavy. Na úvod bych
vás chtěl seznámit se strukturou a parametry vodního hospodářství
města Rotavy.
Město Rotava, jako jedna z mála obcí v Karlovarském kraji, si
v současné době zajišťuje výrobu pitné vody a likvidaci odpadních vod
samostatně, svými odbornými pracovníky odboru OTVH Rotava.
Většina obcí a měst Karlovarského kraje, na rozdíl od města Rotavy, je
sdružena do několika vodohospodářských společností. Tato struktura
zajištění pitné vody a čištění odpadních vod města Rotavy má
samozřejmě své výhody i nevýhody, ale jsem přesvědčen, že
v dlouhodobém časovém horizontu se samostatné hospodaření jeví
jako výhodnější varianta pro město a jeho občany. Potvrzením tohoto
trendu je, že v rámci České republiky se čím dál víc obcí a měst snaží
z těchto svazků vystoupit a hospodařit si s vodními zdroji v rámci svých
obcí a měst samostatně.
Město Rotava si historicky zajišťovalo pitnou vodu samostatně již
v minulém století a jen pro zajímavost bych uvedl, že na objektech
vodojemů pro akumulaci pitné vody Bio a Lesní je uvedeno datum
výstavby rok 1922, což je v tomto roce přesně 100 let od výstavby
vodovodní sítě v Rotavě v dnešní podobě, která sloužila k zásobování
pitné vody původní starší zástavby rodinných domů. V 60. letech
minulého století s výstavbou nového sídliště v horní Rotavě, vznikla
potřeba zvýšit kapacitu zásobování pitné vody, a proto byla následně
postavena úpravna pitné vody Samota v k. ú. Nová Ves, která je
využívána do dnes.
V současné době úpravna vody Samota zajišťuje pitnou vodu
pro Rotavu, Smolnou a Jindřichovice, kdy primárním zdrojem pro výrobu
pitné vody je povrchová voda horního toku Prudkého potoka a od roku
2020 je z části také zajištěna vrtem podzemní vody umístěným
pod úpravnou vody s výtlakem do technologické části úpravny.
Druhým zdrojem pro zásobování pitné vody města Rotavy je
samostatná soustava sběrných jímek podzemní vody prameniště
Lesní, která je gravitačním vodovodním řadem svedena do vodojemu
Lesní, upravena a rozvedena do jednotlivých odběrných míst Rotavy.
K výrobě a zajištění pitné vody rovněž patří následné svedení a čištění
odpadních vod. Město Rotava v současné době využívá jednotnou
kanalizační soustavu splaškových a dešťových vod, která byla
vybudována v letech 1962 – 1964 s výstavbou nového sídliště. Veřejná
kanalizace byla původně vyústěna do vodního recipientu řeky Rotava,
ale v letech 1990 - 1993 byla tato kanalizace svedena do nově
vybudované čistírny odpadních vod Rotava, kde je následně vyčištěna.
Čištění odpadních vod ČOV Rotava je v současné době zajištěno
i pro obec Jindřichovice.
V příštím článku Rotavského zpravodaje bych se v rámci poskytnutí
informací o vodním hospodářství města Rotavy zaměřil na kvalitu pitné
vody a jednotlivé ekonomické atributy výroby pitné vody a čištěných
odpadních vod.
Ing. Aleš Neškrabal
vedoucí OTVH Rotava
Březen 2022

NĚKOLIK TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
V současné době spravujeme
rozvodné vodovodní sítě v délce
31,89 km.
Vodovodní sítě jsou napojeny
na úpravnu vody Samota se zemním
vodojemem o kapacitě 400 m3 .
Na vodovodních sítích jsou umístěny
další tři zemní distribuční vodojemy
BIO, Lesní a Glasberg o kapacitách
50 m3 .
V dolní Rotavě se nachází zemní
vodojem Jindřich o kapacitě
180 m3, který v současné době
již není využíván.
Kanalizační sítě s napojením
na ČOV spravované městem Rotava
v současné době činí 16,35 km,
kdy by následně měly být rozšířeny
o nově zahájenou výstavbou
kanalizačních stok a vodovodních
řadů na Sklenském vrchu.
Budova čističky odpadních vod

Budova úpravny vody Samota
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EKOLOGICKÁ ROTAVA

Nový zákon o odpadech
Před námi je další rok plný změn. Podle nového zákona č. 541/2020 Sb., budeme smět každý rok ukládat méně
odpadů na skládky. Tímto odpadem je myšlen odpad, který lze dále použít nebo recyklovat. Je to hlavně tříděný
odpad, nápojové kartony, kovy a biologický odpad. Tyto všechny položky se budeme muset naučit vytřídit za každou
cenu, jinak nás čeká další a další zdražování, protože ukládání odpadů na skládky se bude dále zdražovat. Poplatek za
uložení odpadů na skládku se v roce 2029 zvýší až na 1 850 Kč/t. Pro srovnání, v roce 2022 bude tento poplatek
činit 900 Kč/t. Když budeme ve třídění úspěšní, můžeme se dostat až na hranici, kdy vytřídíme 100% všech
vytříditelných položek a do směsného odpadu budeme vyhazovat pouze položky, které již není možné dál recyklovat.
To je vlastně cílem všech – jak zákona, tak EU, ale i všech, kteří chtějí pomoct naší planetě. Čím méně se bude
skladovat odpadu na skládkách, tím více budeme planetu šetřit. Dalším důležitým krokem bylo přistavení
kontejnerů na jedlé oleje a tuky, které se nesmí vylévat do výlevky nebo kanalizace. Je tedy pouze na nás, jak se
ke třídění postavíme. Čím více odpadu vytřídíme, tím pohodlnější a levnější cesta to pro nás bude.
Po zimě nastává čas velkého úklidu, kdy se snažíme vyhodit věci, které již nevyužijeme, jsou rozbité nebo se nám
nahromadily za celý rok. Kdy jindy, než právě při jarním úklidu, je nejlepší tyto věci vyhodit? I při vyhazování těchto
odpadů je důležité dbát na správné vytřídění. Pro představu, kam odpad vyhodit, přidáváme obrázek ze stránky
www.jaktridit.cz
Bc. Markéta Hanáková, referent OEM
zdroj: www.jaktridit.cz
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
INFORMACE K ZÁPISŮM DO ZŠ A MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO 1. třídy ZŠ

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podat
v mateřské škole ve středu 4. května 2022 od 8.00
do 12.00 hodin.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze podat
v základní škole ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 12.00
do 16.00 hodin.

Zákonní zástupci předloží platný občanský průkaz,
rodný list dítěte a potvrzení o očkování od dětského
lékaře.

Zákonní zástupci předloží platný občanský průkaz
a rodný list dítěte.

Tento den je také možné mateřskou školu navštívit
od 8.00 do 10.00 hod. a seznámit se s prostředím.
Kritéria pro přijetí:
a) trvalý pobyt dítěte v obci
b) povinné předškolní vzdělávání
c) sourozenec v MŠ
Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy
www.zs.rotava.cz nebo www.msrotava.net.

Kritérium pro přijetí je trvalý pobyt dítěte v obci.
Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy
www.zs.rotava.cz

Únor ve školce

Naši školku navštívilo opět divadlo „Z bedny“ a děti si užily pohádku o Otesánkovi, ale trochu jinak, než ji známe.
Divadlo se dětem jako vždy moc líbilo, společně jsme si zazpívali a skvěle jsme se pobavili.
I tento měsíc nás navštívila paní Mgr. Martina Kekulová s primární prevencí. Tentokrát na téma Hroši a o týden
později na téma Opice. Děti si zkusily lenošit, vzájemně se podrbat, relaxovat v bazénu s masážními míčky, vybíraly si
blešky z kožichu a učily se vzájemně se napodobit. Pojmenovali jsme si některé pocity a nálady.
V rámci týdenního tématu o našem městě jsme navštívili s dětmi městský úřad, kde nás přivítali pan starosta
a místostarosta. Dětem ukázali letecké snímky Rotavy a děti ukazovaly, kde bydlí. Od pana starosty dostaly lízátko
a na závěr svezl postupně všechny děti výtahem. Děkujeme tímto za ochotu a čas, který nám věnovali.
S předškoláky jsme navštívili základní školu, do které nás pozvaly děti za sedmé třídy. Připravily si pro nás s paní
učitelkou Žanetou Rauovou projektový den na téma „Marťani a marťánci aneb vesmírné učení se sedmáky.“ Děti se
mohly vyfotit ve skafandru kosmonauta, vyrobily si sluneční soustavu a mimozemšťana. Zahrály si společně
vesmírné sudoku a ukázaly si některá souhvězdí. Sedmáci přečetli s velkou ochotou zajímavosti z nejrůznějších
encyklopedií o vesmíru. Vyzkoušeli si tak roli vyučujícího a byli velice překvapeni, jak těžké je malé děti zaujmout
a udržet jejich pozornost. Už nyní se těšíme na společný výlet do planetária v Chebu, kterým tak završíme celý
projekt. Tímto bychom rády poděkovaly především dětem za skvěle připravenou akci a za milé chování vůči našim
předškolákům. Jsme rády, že nejen nám děti ze sedmé třídy ukázaly, že umí táhnout za jeden provaz a vytvořit
úžasnou atmosféru.
Za kolektiv MŠ
Petra Soumarová a Adéla Pacíková

Březen 2022
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PLANETÁRIUM

Dne 15. 2. 2022 žáci VI. A a V. A navštívili planetárium gymnázia Cheb, kde
jim byl prezentován program – Země ve vesmíru. Dětem byly nejprve
osvětleny základní poznatky o Zemi jako součásti vesmíru, den a noc,
střídání ročních období, sluneční soustava. Poté se žáci usadili
v projektové místnosti, světla zhasla a školákům se doslova otevřelo nebe
nad hlavou. Děti se dozvěděly zajímavosti o zatmění Slunce, zatmění
Měsíce a naučily se rozeznávat některá souhvězdí.
Všem se program moc líbil a děti doufají, že se jim ještě naskytne
příležitost se do planetária podívat.
Mgr. Petra Holešová, třídní učitelka V. třídy
Bc. Soňa Tatarová, třídní učitelka VI.A

UČÍME SE ANGLIČTINU

Od počátku školního roku se žáci druhého stupně učí používat anglický jazyk v praxi.
Každý měsíc dostávají za úkol zpracovat referát na zadané téma. V anglickém jazyce si již
žáci vyzkoušeli zpracovat recept na oblíbené jídlo, představit ostatním svou oblíbenou
kapelu, svého domácího mazlíčka či oblíbené zvíře. Jednou z nejnáročnějších prací bylo
zpracování článku v anglicky psaném časopise.
Při zpracovávání těchto referátů si žáci nejen rozšiřují slovní zásobu, ale učí se také
vyhledávat relevantní informace a rozvíjejí i svou kreativitu. Pokud zpracovávají referát
jako skupinovou práci, zdokonalují si komunikační, sociální a organizační dovednosti.
A co na samotné práce říkají žáci z VI.A a IX.A ? „Nebaví nás pracovat ve skupinách,
protože se kolikrát nedohodneme. Ale na druhou stranu je dobré, že se naučíme
komunikovat a pracovat s lidmi. Učíme se tím líp psát a číst anglicky. Těmi referáty si
můžeme zlepšit i známky.“ „Některým žákům se tento způsob výuky nelíbil, ale po čase
se začali zapojovat a velmi je to baví.“
Všechny práce jsou k vidění ve vestibulu školy.
Bc. Soňa Tatarová, třídní učitelka VI.A

DĚTI ČTOU DĚTEM
Je za námi první pololetí školního roku
a naši šikovní prvňáčci už čtou první věty.
Ve čtvrtek 17. 2. jsme proto v prvních
třídách
uskutečnili
čtenářský
den,
abychom si vzájemně ukázali, jací už jsme
velcí čtenáři a něco nového se také naučili.
Začali jsme motivační pohádkou „O zlém
drakovi“ a naučili jsme se básničku
„Dráček“. Proč nás tímto dnem provázela
tato pohádková bytost? Protože jsme se
společně naučili nové písmeno a hlásku D.
Naučili jsme se ji vyslovovat a číst s jinými
písmenky a na závěr jsme si z písmene D
vyrobili draka. Prvňáčci se mimo jiné
pochlubili svými čtenářskými dovednostmi
a vzájemně si četli.
My musíme děti moc pochválit, protože
udělaly od začátku školního roku obrovský
kus práce a úlohy školáka se zhostily
svědomitě. Pochvala patří také rodičům,
kteří jim s přípravou do školy trpělivě
pomáhají. Pro každého učitele je taková
spolupráce motivující a pokroky dětí jsou
nám všem největší odměnou.
Mgr. Iveta Ernstbergerová,
Mgr. Lenka Ernstbergerová
třídní učitelky žáků z 1.tříd

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

Turnaj ŠD „Pexesový král“
Od počátku měsíce ledna až do 7. února
probíhal ve školní družině turnaj „Pexesový
král“. Žáci si při této společenské hře
pořádně procvičili paměť a postřeh. Lépe se
seznámili
s
názvy
zvířat,
rostlin,
pohádkových postav, dopravních značek
apod. Důraz byl kladen hlavně na dodržování
pravidel, čestnou hru a umění přijmout
prohru.
Vítězové byli jasní po několika vyřazovacích
kolech. V mladší kategorii 1. až 2. ročník
zvítězil Jakub Sláma z I. B. Ve starší kategorii
3. až 9. ročník Šimon Ferenc z V. třídy.
Ke královským titulům tito žáci obdrželi
i pěkné dárky.
„Zimní olympiáda ŠD“
21. ledna se uskutečnila „Zimní olympiáda
školní družiny“. Na olympijské trati za
zdravotním střediskem to svištělo ve třech
disciplínách. A to na kluzácích, igelitových
pytlích a linoleu. Sportovcům byl neúprosně
měřen čas.
Po návratu do olympijské vesnice se
uskutečnil pod pěti olympijskými kruhy
ceremoniál. Blyštěly se
cenné kovy
a předávaly se dárky.
vychovatelé ŠD
L. Szmigielská, L. Koutný
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROTAVA

Nabídku knih si můžete prohlédnout on-line http://mk.rotava.cz/katalog/
MEDAILONKY MĚSÍCE
Vilém Mrštík
(14. 5. 1863 - 2. 3. 1912)
český spisovatel
Johann Wolfgang Goethe
(28. 8. 1749 – 22. 3. 1832)
německý básník, prozaik,
dramatik
Josef Čapek
(23. 3. 1887 – duben 1945)
český malíř, spisovatel,
grafik a ilustrátor
Jan Amos Komenský
(28. 3. 1592 – 15. 11. 1670)
filosof, pedagog, spisovatel

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Každý nový čtenář bude mít registraci do konce roku 2022 zdarma.
Amnestie dlužníků – v době výpůjčních hodin budou dlužníkům
prominuty upomínky.
Každý nový čtenář obdrží malý dáreček.
Zábavné odpoledne v knihovně
čtvrtek 10. března v 15.00 hod.
Odpoledne pro děti plné pohádek a kvízů.
„Hojící se jizvy severozápadu Čech“
úterý 22. března v 16.30 hod.
Přednáška manželů Vejříkových.
„Odpoledne s H. CH. Andersenem“
pátek 1. dubna od 14.00 hod.
Milé děti, letos se pro vás uskuteční odpoledne plné her, pohádek, soutěží
a překvapení.

Ludmila Štěpánková, knihovnice
VÝSTAVKY
Michal Viewegh
(31. 3. 1962)
český spisovatel
Karel Poláček
(22. 3. 1892 – 19. 10. 1944)
český spisovatel, novinář

Beseda
úterý 29. března od 15.00 hod., zasedací místnost MÚ Rotava

Zveme nejen seniory v rámci Odpoledne pro důchodce ke kulatému
stolu s krajským koordinátorem seniorské problematiky z MPSV,
který jim představí novinky a zodpoví mnohé dotazy z oblasti života
seniorů a bude mít i zajímavého hosta z Asociace občanských
poraden ČR. Ten se bude zabývat nyní velmi aktuálními tématy
finanční gramotnosti (milostivé léto – zkušenosti a příprava na další
jeho vyhlášení, dluhové poradenství, exekuce seniorů, energie
apod.). Součástí besedy bude i malé občerstvení.

V měsíci březnu 2022 oslaví 80 a více let tito jubilanti:
Procházková Květoslava
Schusterová Marie
Rybová Libuše
Sienkiewiczová Věra
Lakatosová Blažena
Maroušková Hermína
Machek Dalibor

Sedláková anna
Březina Josef
Kotasová Jozefa
Šimková Ružena
Fialová Ludmila
Malinkovičová Vojtěška
Marešová Anna

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

Březen 2022
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PŘICHÁZÍ JARO
Na silnicích stále opatrně!
Březen je měsícem, který mnoho z nás po dlouhém zimním období vítá s otevřenou náručí. Od března si již slibujeme
vyšší teploty, více světla ráno i večer, více slunečného počasí a pochopitelně méně sněhových srážek, nižších
teplot a dalších, pro mnohé takzvaných „nepříjemností“.
Ačkoli se jaro o svá práva může oficiálně začít hlásit již 20. 3., ze zkušenosti moc dobře víme, že to světlé a teplé dny
zdaleka přinést nemusí. Zrádné bývají zejména ranní mlhy a námraza, které ze zimního období ještě převládají.
Chodcům proto doporučujeme stále věnovat zvýšenou pozornost vlastní viditelnosti a vyhýbat se nepřehledným
místům. Pomoci nám mohou nejen osvětlená místa, ale i bezpečnostní reflexní prvky. Velice aktivním prvkem jsou
retroreflexní materiály fungující na principu zpětného odrazu, kdy se světelné paprsky při dopadu na retroreflexní
materiál odrazí zpět ke zdroji světla. Retroreflexní materiály jsou schopny odrážet dopadající světlo až na vzdálenost
200 metrů, proto mají velké uplatnění při zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním provozu. Velmi důležitá
je i barva oblečení chodců. Siluetu chodce v modrém oblečení vidí řidič na vzdálenost 18 metrů, v červeném oblečení
je vidět na 24 metrů, ve žlutém oblečení je vidět na vzdálenost 37 metrů a v bílém oblečení je vidět na nejdelší
vzdálenost - 55 metrů. Existuje celá škála různých reflexních materiálů od reflexních pásek až po magnetické led
klipy či reflexní samolepky. Ty jsou v různých barvách a tvarech a můžeme je prakticky nalepit kamkoliv – na přilbu
na kolo nebo na aktovku. Na oblečení pak lze použít různé nažehlovací reflexní motivy. Na kabelku či batoh je možné
zavěsit reflexní přívěšek např. reflexní střapec.
Řidiči by zase v souvislosti se sníženou viditelností měli zvýšit pozornost při projíždění míst s větším pohybem osob,
jako jsou přechody pro chodce, rušné ulice či okolí školských zařízení.
Není to ale jen snížená viditelnost, která může díky očekávanému příchodu jara zrazovat. Jsou to také denní teploty.
Ačkoli v březnu již bývají teploty oproti předchozím měsícům vyšší, v noci i v ranních hodinách může stále převládat
námraza a kluzký povrch komunikací.
Chodci by proto neměli opomenout vhodné oblečení a obuv, díky kterým se mohou vyhnout zdravotním potížím,
a řidiči by zase neměli opomenout přizpůsobení jízdy stavu a povrchu vozovky. Zákon nám sice ukládá povinnost
použít zimní pneumatiky do 31. března, nicméně se rozhodně vyplatí tento termín ještě protáhnout, a to zejména
v horských oblastech, kde může být i v dalším měsíci vrstva sněhu a ledu na vozovce.
por. Mgr. Lucie Machalová

Krásný vstup do prvních jarních dní přejí policisté Karlovarského kraje.

VZPÍRÁNÍ

Mistrovství Karlovarského kraje ve vzpírání mládeže 2022
První letošní vzpěračská soutěž se uskutečnila v sobotu 19. 2. 2022 v Nové Roli a bylo jí Mistrovství
Karlovarského kraje, kterého se zúčastnilo
celkem 8 mladých vzpěračů ROTASU Rotava. Soutěž byla
vypsána pro vzpěračky a vzpěrače od 10 do 17 let. Sportovci do 12 let věku absolvovali ještě atletické disciplíny,
trojskok a hod medicinbalem, ve kterých soutěží v kategorii mladších žáků a které se jim pro toto mistrovství
do konečných výsledků nezapočítávaly. Domů si rotavští mladíci odvezli celkem 6 cenných kovů.
kategorie

dvojboj

trh

nadhoz

Juniorky do 12 let - 35 kg 1. místo

Lucie Horváthová

40 kg

18 kg

22 kg

Juniorky do 12 let - 44 kg 1. místo

Eva Olahová

54 kg

22 kg

32 kg

Junioři do 12 let - 35 kg

3. místo

Leon Olah

26 kg

11 kg

15 kg

Junioři do 12 let - 39 kg

1. místo

Viktor Kovacs

70 kg

30 kg

40 kg

Junioři do 12 let - 44 kg

1. místo

Matyáš Kousalík

57 kg

25 kg

32 kg

Junioři do 15 let - 67 kg

1. místo

Lukáš Horváth

146 kg

61 kg

85 kg

Junioři do 15 let - 67 kg

4. místo

Bruno Schreiner

119 kg

49 kg

70 kg

Ondřej Široký

0 kg

52 kg

0 kg

Junioři do 15 let - 67 kg

Všem mladým vzpěračům
gratulujeme k ziskům
cenných kovů a ke skvělým
sportovním výsledkům.
Děkujeme za předvedené
výkony, reprezentaci oddílu
i města a přejeme hodně
sportovních úspěchů
v dalších soutěžích.
za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer
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Srdečné poděkování
za záchranu psa

S velkou vděčností bych chtěla poděkovat neznámému zachránci, který
v lednu neváhal a zachránil mého psa, který se propadl na tenkém ledě,
před utonutím v rybníce Kačák. Z celého srdce děkuji.

Buďte informovaní

pozvánky na kulturní a sportovní akce
aktuality
záznamy z úřední desky
hlášení rozhlasu
ztráty a nálezy
MĚSTO ROTAVA

www.rotava.cz

Masopust

vepřové hody

Hudba • občerstvení • zábava pro děti
PŘED BUDOVOU MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Sobota | 5. března | 15:00 hod.

MĚSTO ROTAVA

www.rotava.cz

B A Z A R

naproti Amati, bývalá kuželna
Po - Pá 13:00 - 17:00 hod.
www.kraslice-bazar.cz
NÁBYTEK • OBLEČENÍ • VŠE DO DOMÁCNOSTI • NÁBYTEK • OBLEČ
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