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Milí Rotavané,
exekuční dražba, vykoupené byty,
další strážník, místní poplatek
za odpad a jeho vymáhání… V září
zasedaly rada i zastupitelstvo města,
a tak je poměrně dost nových informací. Ještě než spustím, připomínám
proběhlé datum splatnosti místního
poplatku za odpad a státem danou
povinnost očipovat naše čtyřnohé psí
miláčky do konce letošního roku.
Začnu pro nás občany tím nejméně
příjemným.
Zvýšení
místního
poplatku za komunální odpad na 550
Kč za osobu ročně. Při stávajících
rostoucích cenách likvidace odpadu
bohužel nemáme mnoho jiných
možností. Uvedu některá fakta, jež
nás k tomuto kroku vedla, protože se
setkáváte s mnoha účelovými lžemi.
Při stanovení ceny se počítají
celkové náklady za množství
likvidovaného komunálního odpadu
za rok a vydělí se počtem obyvatel.
Při tomto výpočtu dojdeme k tomu,
že od roku 2014 se náklad na obyvatele každoročně zvyšoval. Za loňský
rok už jsme tedy na každého obyvatele dopláceli dokonce 56 Kč, ale
poplatek zůstával stále ve stejné
výši. Je to „politicky nepopulární“,
ale nad politikou musí vítězit souvislosti a selský rozum. I kdybychom
všichni zaplatili to, co máme, stále
nám jenom v loňském roce chybělo
172.380 Kč. Upozorňuji, že vzniklý
rozdíl nesouvisí s tím, že tu máme
neplatiče. Mimochodem právě těm

byly v minulém měsíci po několika
letech rozeslány platební výměry
(stovky obálek), které se v případě
neuhrazení stávají tzv. exekučním
titulem! Minulý měsíc jsem Vás informoval o tom, že budou zahájeny
práce na parkovišti za blokem č. 18.
Bohužel vítězná firma získala
lukrativnější zakázku a druhá firma
v pořadí nebyla schopna garantovat
celkové dokončení prací do začátku
zimy. Rozhodli jsme se tedy
přesunout celou akci na příští rok,
abychom se vyhnuli komplikacím.
Já doufám, že budeme tuto akci
soutěžit znovu již včetně parkoviště
u zdravotního střediska, protože
v této části Rotavy je problém
s parkováním akutní.
Teď k těm radostnějším věcem.
„Ukořistili“
jsme
další
byt
z exekuční dražby v bloku č. 7.
Tento byt patřil mezi nejproblémovější v centru města. Každý měsíc
jiný nájemník a halekání z balkonu
v posledním patře od rána do večera.
Na to není nikdo z nás zvědavý.
Říkám rovnou, že v tomto případě se
takovým rádoby sousedům zatne
tipec a mělo by to být varováním
pro všechny, kteří by je chtěli
v podobném narušování našeho klidu
následovat. Odkoupili jsme i další
byt od osoby podnikající v tomto
„odvětví“ a já věřím, že budeme
pokračovat až do stavu, kdy omezíme problémy v soužití na minimum
a budeme se moci více věnovat
rozvoji a investovat do něj. Tomu by
měl pomoci i další zkušený městský
strážník. Ti jsou nyní v pěti a bude
tak snazší stanovit častější služby
i v případě dovolených nebo nemocí.
Po dalším jednání se zástupci
Krajské správy a údržby silnic jsme
byli ubezpečeni, že ještě v tomto
měsíci dojde ke kompletní výměně
povrchu na silnici z dolní do horní
Rotavy v délce dalších 600 metrů
a u zbývající části k hasičárně bude
provedena
velkoplošná
oprava
výmolů. Ve věci nákupu zemního

plynu na další dva roky jsme
se tentokrát rozhodli jít cestou centrálního
nákupu
společně
s Karlovarským krajem, který
pro města, obce a příspěvkové organizace, které měly zájem, zajistil
aukci, jejímž výsledkem je cena
564 Kč za 1 MWh, což je o 65 Kč
méně, než byla cena pro letošní rok.
V rámci projektových příprav jsme
v hektickém termínu stihli přepracovat
projektovou
dokumentaci
k bezbariérovému chodníku mezi
úřadem a poštou dle připomínek
Státního fondu dopravní infrastruktury a podáme znovu žádost o dotaci.
Finišujeme také s projektovou
dokumentací
pro
kanalizaci
a vodovod na Sklenský vrch, kdy již
máme zajištěnou administraci podání
žádosti o dotaci z Národního
programu
Životního
prostředí.
Úspěšně dopadla žádost o dotaci
v mezinárodním projektu „Společně
pro protipožární ochranu, práci
s mládeží a hasičský sport – projekt
setkávání
dobrovolných
hasičů
z Lößnitz a Rotavy“. Do takového
projektu jdeme poprvé a naši hasiči
jedou na první výměnu zkušeností
a změřit síly s mnoha dalšími týmy
v Německu hned první říjnový
víkend, tak držme palce. Ještě
jednou bych na tomto místě rád
poděkoval všem dobrovolníkům,
kteří se podíleli na tradičním pochodu Z pohádky do pohádky. Děti byly
nadšené. Vážím si každého, kdo obětuje svůj čas pro radost nás ostatních.
Přišel podzim a spolu s ním občas
sychravé počasí, že by ani psa
nevyhnal. Stejně jako mnoho z Vás
se těším na slunečné dny, díky
kterým si užijeme období, kdy příroda hraje všemi barvami. Dokud nám
to počasí dovolí, provedeme ještě
okrasnou výsadbu kolem parkoviště
za kavárnou. Příjemný říjen Vám
všem, milí Rotavané.
Michal Červenka
starosta města

13. SCHŮZE RADY MĚSTA
ROTAVA ZE DNE 19. 8. 2019
RM projednala a schvaluje:

15. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 5. 9. 2019
RM projednala a schvaluje:

 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 632.
 podání žádosti u Lesy České republiky, s. p.,  rozpočtové opatření č. 12/2019 v těchto parame-

se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
trech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč, příjmy a výdaje
Králové, IČO 42196451, o prodloužení pronájmu
rozpočtu se nemění, přesouvají se částky
části p. č. 748 k. ú. Rotava o výměře 1 m2 a části
jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
p. č. 1339/1 k. ú. Rotava o výměře 8 m2, kde jsou
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1
umístěny informační tabule v rámci „Naučné stezky
tohoto usnesení.
Rotavské varhany Rotava“.
 rozpočtové opatření č. 13/2019 v těchto parame přidělení bytu od 1. 9. 2019, na adrese Rotava,
trech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč, příjmy a výdaje
Sídliště 714.
rozpočtu se nemění, přesouvají se částky
 přidělení sociálního bytu na adrese Rotava, Sídliště
jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
610, s podmínkou využití institutu zvláštního
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1
příjemce sociálních dávek.
tohoto usnesení.
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
RM projednala a neschvaluje:
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě „Potvrzení zájmu
evidovanou pod č. IZ-12-0000376 se společností
o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru“.
IČO 24729035, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
RM projednala a souhlasí:
 zhotovitele veřejné zakázky „Dodávka a instalace
 s vyplacením mimořádné odměny za rok 2019
sněhových zábran na střeše u bloku č. 17“, který
ředitelce Mateřské školy Rotava, příspěvkové
vzešel ze zadávacího řízení, a to firmu SOVA
organizace.
stavební s.r.o., U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8,
IČO 29162360, a pověřuje starostu podpisem
RM bere na vědomí:
smlouvy.
 mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2019  zhotovitele veřejné zakázky „Aktualizace a doplnění
až 30. 6. 2019 příspěvkové organizace: Mateřská
řídicího systému na úpravně vody v Rotavě“,
škola
Rotava,
příspěvková
organizace,
Samota, Rotava 357 01, a to firmu MARIX, s. r. o.,
IČO 70981663, se sídlem Rotava, Sídliště 674,
Hněvkovského 587/39a, 617 00 Brno – Komárov,
PSČ 357 01, za I. až II. čtvrtletí 2019, bez výhrad.
IČO 26224011, a pověřuje starostu podpisem
 mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2019
smlouvy.
až 30. 6. 2019 příspěvkové organizace: Základní  návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva města
škola Rotava, příspěvková organizace, IČO
Rotava.
70945128,
se sídlem Rotava, Nová Plzeň 673,
PSČ 357 01, za I. až II. čtvrtletí 2019, bez výhrad
RM projednala a zrušuje:
 vyrozumění Základní školy Rotava, příspěvkové
organizace č. j. 384/2019 ve věci realizace projektu  na základě podnětu MV ČR, odboru veřejné správy,
„Prakticky a moderně“.
dozoru a kontroly směrnici č. 3/2015 a č. 4/2015.
 zápisy komisí Rady města Rotava.

RM doporučuje:
 zastupitelstvu

města schválit návrh programu
pro V. zasedání Zastupitelstva města Rotava, jež se
bude konat dne 27. 8. 2019 mimo řádný termín.

14. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 27. 8. 2019
RM projednala a schvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 629.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647.

V měsíci říjnu 2019 oslaví
80 a více let tito jubilanti:
Blazic František
Zaspalová Marie
Homolková Jindra
Glosová Jaroslava
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Říjen 2019
Milí čtenáři,
děkujeme za Vaši trpělivost při uzavírce knihovny
z důvodu revize knižního fondu. Knihovna je opět
v provozu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Blanka Legezová, KIC

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 16. října 2019 v čase 14:00 - 16:30 hod.
Pohádkové odpoledne pro děti
čtvrtek 10. října
Zveme všechny děti na Pohádkové odpoledne, které
se bude konat ve čtvrtek 10. října od 15:00 hod.
v Městské knihovně Rotava.
Taneční zábava
sobota 26. října
Zveme všechny na taneční zábavu ve stylu první
republiky, která se bude konat v sobotu 26. října
2019 od 20:00 hod. v sále Slovanského domu.
Formální oděv je vyžadován, dobový oděv vítán.
Předprodej a rezervace vstupenek probíhá
od 1. října v KIC Rotava, případně na telefonním
čísle 777 752 688 nebo na facebookových stránkách
Kulturní informační centrum Rotava.
Blanka Legezová, KIC

24. a 25. srpna jsme pořádali soutěžní výstavu
ovoce, zeleniny a květin. Zúčastnilo se 24
vystavovatelů výpěstků. Samotné květiny předvedlo
7 vystavovatelů a 9 se pochlubilo zeleninovými
saláty či pomazánkou. Podle hodnocení 181
návštěvníků vyhrál nejchutnější salát, a to jemný
salát z patizonu od Jiřiny Krečové.
Výpěstky: 1. místo Jiřina Krečová,
2. místo František Ježík,
3. místo Adam Kotlan
Květiny: 1. místo Jana Jančová,
2. místo Anna Marešová,
3. místo Ivana Břicháčková
Na přípravě a chodu výstavy se podíleli:
A. Fedorková,
M. Synková, A. Marešová,
B. Deutschová, L. Nováčková, D. Danková, J. Černá,
A. Fedorek, F. Ježík, Š. Mesároš, P. Oulovský.
Děkujeme všem, kteří pomáhali, zahrádkářům
za vystavené výpěstky, kutilům za vystavené výrobky a návštěvníkům za účast. Děkujeme MŠ, ZŠ,
Kulturnímu informačnímu centru Rotava a sponzorům P. Rohanovi, G. Hanzlíkové a městu Rotava.
Za ZO ČZS Rotava

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ V ROTAVĚ
V září město Rotava vstoupilo do projektu „Sociální práce a poradenství v Rotavě“, který si klade za cíl
snížení míry sociálního vyloučení přímou podporou ohrožených osob, žijících v sociálně vyloučených
lokalitách Rotavy, a to komplexním přístupem k odstraňování či zmírňování příčin sociálního vyloučení.
Jedná se především o podporu cílové skupiny v přístupu k bydlení, řešení dluhové problematiky a stabilizaci rodinného rozpočtu a snížení míry negativních a patologických jevů u mladých osob nad 15 let.
V rámci projektu naši pracovníci nabízejí pomoc osobám, které jsou ohrožené nebo zasažené ztrátou
či nejistotou v bydlení, nabízejí pomoc s dluhy a exekucemi osobám s nízkou finanční a právní gramotností
i osobám, které se dostávají do konfliktu s obecně uznávanými společenskými normami. Tyto osoby
se potýkají s problémy v mnoha oblastech, přičemž propad do obtížné situace je tak hluboký, že již není
možné věrně definovat, které znaky jsou příčinou a které důsledkem. Navzájem se totiž ovlivňují a posilují
ukotvení jedince i celých rodin v sociálním vyloučení a kultuře chudoby. Tento stav je bez pomoci takřka
nemožné překonat.
Proto se neváhejte na nás obrátit. Nabízíme Vám dluhové poradenství: rádi Vám pomůžeme přezkoumat
oprávněnost exekučního řízení, pomůžeme k oddlužení – insolvenci. Pomůžeme přehodnotit Váš měsíční
rodinný rozpočet. Pomůžeme Vám pochopit základní principy hospodaření s finančními prostředky, získat
dovednosti stanovením priorit v oblasti hospodaření a snižování výdajů. Pomůžeme Vám získat informace
o Vašich právech a povinnostech, o řešení či vyřešení zadluženosti i řešení neprávem vymáhaných dluhů.
Vysvětlíme rizika zabezpečení Vašich potřeb prostřednictvím půjček.
Veškeré tyto služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Petra Valdmanová, OKS

Bc. Lenka Studená, Dis.

sociální pracovnice

775 421 710

studena@rotava.cz

Petra Valdmanová

dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice

777 717 705

valdmanova@rotava.cz

Policisté Karlovarského kraje radí:
Začíná se stmívat, buďte vidět.
Policisté Karlovarského kraje upozorňují na nastávající podzimní situaci, kdy se již brzy začíná stmívat a
ráno se začíná pomalu rozednívat. Pomalu dochází k ochlazení a brzy budeme muset počítat i s častějším
výskytem mlhy. Opatrní by měli být zejména chodci a cyklisté, kteří se za snížené viditelnosti pohybují na
pozemních komunikacích, neboť jsou bráni za nejzranitelnější účastníky silničního provozu.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na pozemních komunikacích, které platí pro všechny
účastníky provozu. Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět a používejte reflexní prvky. Reflexní doplňky ve světlech projíždějících vozidel výrazně září a mohou Vám tak zachránit
život. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout se, a předejít tak
střetu s tragickými následky.
V případě, že z domu vycházíte za snížené viditelnosti, noste oblečení jasných barev. Budete lépe vidět
v šeru, ve tmě i za mlhy. Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu vozidla s chodcem. Dnes
je možné pořídit si kromě reflexních pásků či vest i mnoho přívěsků, nášivek či dalších reflexních doplňků.
Reflexní prvky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec musí
být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na
poslední chvíli nebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství police Karlovarského kraje

MATEŘSKÁ ŠKOLA

„Šnečci v tělocvičně“

ZÁŘÍ
Po krásném slunném létě se opět hlásíme z naší
školičky „V trávě“. Prázdniny utekly jako voda a my
se opět vrháme do nového školního roku. Měsíc září
byl jako vždy seznamovací. Nastoupili nám noví
kamarádi, seznamovali jsme se s novým prostředím,
dětmi, personálem, režimem a chodem mateřské
školky. Neobešli jsme se bez počátečních drobných
slziček, ale po čase jsme si všichni zvykli a zjistili
jsme, že ve školce toho spolu hodně zažijeme,
vyzkoušíme, vyrobíme a naučíme se.
Letošní školní rok máme opět otevřeny tři třídy. Dvě
třídy jsou smíšené věkové kategorie. „Housenky“,
které vedou paní učitelky Adéla Pacíková
a Miroslava Zámková, a „Šnečci“, kde jsou paní
učitelky Nina Jašová DiS. a Bc. Martina Piklová.
Třetí třída „Broučci“ je předškolní věkové kategorie
s paní ředitelkou Mgr. Jaroslavou Červenkovou
a paní učitelkou Petrou Soumarovou. Spolupracuje
s nimi asistentka pedagoga Jana Macháčková.
„Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je mi
prima“. Se známou písničkou jsme přivítali podzim
a budeme se snažit, aby i celý školní rok byl prima.

„Housenky“ při pobytu na školní zahradě

„Broučci“ při procházce lesem

Bc. Martina Piklová, učitelka MŠ

velkého formátu podle živého vzoru kamarádku
a kamaráda. Kapitánky Natálie Dědková, Denisa
Pohořalá, Andrea Trefilová a Alena Valdmanová
vedly své týmy tak, aby se výtvarné práce vydařily
a společně se na nich všichni členové podíleli.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Od měsíce října nabízíme žákům naší školy následu- Na závěr paní vychovatelky s kapitány hodnotily
především spolupráci v týmech. Výtvarné práce
jící zájmové kroužky.
dopadly opravdu pěkně a nebylo poražených. Každý
I. STUPEŇ VEDOUCÍ
zúčastněný si za odměnu zamlsal.
NÁZEV KROUŽKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

II. STUPEŇ KROUŽKU

Kroužek
výpočetní techniky

I. stupeň
II. stupeň

M. Fiala

Výtvarný kroužek

I. stupeň
II. stupeň

Ž. Rauová

Zdravotnický kroužek

I. stupeň

Lenka Szmiegelská
vedoucí vychovatelka ŠD

VZPÍRÁNÍ

E. Floriánová

Celkem pět cenných kovů přivezlo devět rotavských
mladých vzpěraček a vzpěračů o posledním prázdniLogopedický kroužek
I. stupeň S. Stará
novém víkendu, který tradičně patřil 26. ročníku International Günter Stapfer Gedächnisturnier ve vzpíDěti v pohybu
3. - 7. ročník L. Korčáková
rání mládeže v rakouském Ranshofenu, jehož jsme
I . stupeň
Karate
M. Hanák
se už po čtrnácté v řadě zúčastnili společně
II. stupeň
s mladými sportovci z domácího Rakouska, Německa,
Maďarska a České republiky.
Kromě těchto kroužků bude zahájena činnost tří
Čtenářských klubů. Dva kluby jsou určeny
dvojboj trh
nadhoz
bS
pro žáky 1. stupně a jeden klub pro žáky 2. stupně. Kateg. umíst.
(kg)
(kg)
(kg)
Od měsíce září již mohou žáci 1. a 2. stupně navštěLAMKOVÁ
2.
Karolína
90
41
49
105,7
vovat dva kluby Deskových a logických her. W2006
Dopravní kroužek

I. stupeň
II. stupeň

L. Szmigielská

Všechny zájmové činnosti jsou pro žáky
bezplatné.

W2004

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
A ŘEDITELSKÉ VOLNO

M2007

Podzimní prázdniny budou mít žáci ve dnech
29. října 2019 (úterý) a 30. října (středa) 2019.
Na podzimní prázdniny bude navazovat ve dnech
31. října 2019 a 1. listopadu 2019 ředitelské volno.
Školní družina bude otevřena pro přihlášené žáky.

W2001

M2005

2.
1.
2.
9.
4.

M2004

5.
6.

M2001

2.

ZRONKOVÁ
Karolína
ZRONKOVÁ
Daniela
HORVÁTH
Lukáš
HORVÁTH
Miroslav
JANKOVIC
Denis

BUBLA Jan
KÖHLER
Lukáš
KARPÍŠEK
Jakub

0

33

0

0

143

63

80

169,6

100

45

55

172,2

88

38

50

147,8

179

80

99

220,1

173

75

98

216,4

128

58

70

201,2

205

95

110

253,3

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY
Podívejte se na nové webové stránky školy. Mezi
informacemi najdete kontakty na školu, aktuální
sdělení, účast školy v projektech, informace
o činnosti školní družiny a fotografie. Postupně
budeme obsah stránek dále doplňovat.

Startujícím sportovcům gratulujeme k ziskům
cenných kovů, velmi pěkným umístěním a v mnoha
případech i ke zlepšeným osobním výkonům. Všem
zúčastněným náleží veliké poděkování za příkladnou
reprezentaci oddílu TJ ROTAS Rotava z.s., Karlovarského kraje a České republiky, stejně tak jako
našim sponzorským oporám, především ROTASU
Mgr. Dana Fialová strojírny, s.r.o. Rotava, Karlovarskému kraji, městu
ředitelka školy Rotava a mnohým jiným, bez kterých bychom
se nemohli účastnit takových skvělých sportovních
akcí.

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

Dne 12. 9. 2019 proběhla ve školní družině výtvarná
soutěž na téma „Všichni jsme kamarádi“. Žáci se
rozdělili do čtyř soutěžních týmů, které řídili vybraní
kapitáni. Týmy měly za úkol ztvárnit na čtvrtce

Za oddíl vzpírání

TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer

INFORMACE
MÍSTNÍ POPLATKY
Město Rotava si Vás dovoluje upozornit, že splatnost poplatku za komunální odpad vypršela dne 30. září,
splatnost poplatku za psa vypršela 30. června. Připomínáme proto občanům, kteří poplatky ještě
neuhradili, ať tak učiní co nejdříve.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz
3. 10. 2019
Kraslická

144, 210, 252, 265, 284, 288,375, 681, 682

Příbramská

14, 170, 250, 264, 299, 333, 356, 376, 378, 383, 43, 46, 47, parc. č. 1252/2

7. 10. 2019
Čsl. armády

parc. č. 835

Sídliště

11/11/2 637, 12/12/3 635, 13/13/2 632, 14/14/2 625, 17/17/5 654, 17/17/7 656, 19/19/1 661, 20/1 659,
20/20/2 660, 24/1, 25/25/1 666, 25/25/3 668, 624 - 627, 631 - 639, 640 - 649,
650 - 653, 655 - 659, 660 - 668, 674, 684 - 688, 9/9/2 642, 9/9//4 644, 9/9/5 645, parc. č. 651

Nejdecká

1, 152, 1882/1882/3, 2, 213, 235, 247, 248, 268, 272, 280, 291, 33, 330, 331, 338, 339, 424, 427, 480,
530, 6, 60, E8, parc. č. 1433/1, Rotava parc. č. 800

Růžové údolí

23, 240, 274, 314, 315 - 318, 33, 341, 5, 523, 525, 706, 729, 747, 749, 85, E10, E37, E65, 15, 33, 38

9. 10. 2019
Čsl. armády

373, 395, 3956, 397, 398, 400, 401, 407, 418, 423, 441, 442, 443, 444, 447, 449, 451, 450, 457, 466,
468, 470, 473, 476, 697, 718, parc. č. 678

Jiráskova

1611/p1611/318, 740, 753

Nová Plzeň

.10/p.10/5, 1611/p1611/28, 484 - 511, 712, 726, 728, 734, parc. č. P.1611/320

Rotava

P1611/319, parcelní čísla 1057, 1611/357, 673, 678

Sídliště

3/3/615, 4/4/1 606, 6/6/4 611, 6/6/6 613, 603 - 616, 690, 714

U Kina

167, 462, 477, 478, parc. č. 1611/356

Zahradní

720, 745, parc. č. 1611/313

Žižkova

456, 702, 724, 731, 732

INZERCE

Městská knihovna v Rotavě
ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM
Přijďte se podívat do naší knihovny a v koutku
čtenáři čtenářům si vyberte knihu, kterou si
odnesete volně domů.
Po, St

8:00 - 11:00

Čt
Pá

11:30 - 17:00
11:30 - 15:00

8:00 - 11:30

11:30 - 14:00

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

Bc. Lenka Studená, Dis.

778 421 710

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

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

Rotavský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního celku, vydává město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava,
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