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Milí Rotavané,
letní prázdniny a doba dovolených
jsou za námi. Doufám, že jste alespoň trochu doplnili síly a strávili
příjemné chvíle s rodinou a přáteli.
Našim školákům přeji úspěšný vstup
do nového školního roku a rodičům
trpělivost a vůli vést své děti k tomu,
aby na ně mohli býti právem hrdí.
Naši učitelé jistě přijmou každého
žáka za svého a předají mu potřebné
znalosti, ale to podstatné je domov
a rodina. V průběhu léta došlo
v našem městě k několika změnám.
Jak to bývá, každou změnu jeden
ocení, druhý zatratí. Chvála i kritika
jsou přirozenou součástí lidského
konání a pokud jsou konstruktivní,
dokážou naši otevřenou mysl obohatit. Občas se stane, že za mnou
přijdou občané s tím, že takhle příští
volby nevyhrajeme. Na to mohu říci
jediné. Pokud chceme dosáhnout
změny, pokud máme zkusit zvrátit
stav a setrvačnost, ve kterých se
město nachází, pak v sobě nikdo
z nás nesmí mít strach z volebního
výsledku. Nic z toho nepřijde, pokud
budeme plni obav vyčkávat v koutě
ve snaze přečkat roky do voleb.
Musíme zkoušet, jednat, rozhodovat. Teď. Na prvním místě vždy
musí být prospěch města. Na základě
schválení dopravním inspektorátem
vešlo v platnost nové dopravní značení, omezující zajíždění vozidel
před panelové domy. Stáli jsme
před rozhodnutím, zda uspokojit
pohodlí občanů se zajížděním
ke vchodu, nebo vyřešit stížnosti
na neustále překážející auta nájemníků na chodníku, která se často

měnila
v
„diskotéku“
přímo
pod okny. Díky novému dopravnímu
značení se tento nešvar podařilo
omezit. K městské policii nastoupil
čtvrtý strážník a rozsah služeb tedy
bude opět o něco větší. Otevření
lékárny se z důvodu dovolených
u institucí zodpovědných za příslušná povolení bohužel protáhlo. Další
komplikace již nový provozovatel
nepředpokládá. Probíhají vnitřní
úpravy a k otevření lékárny by mělo
dojít v nejbližší době. Silnice v dolní
Rotavě má již nový povrch a dostalo
se i na část trasy ve směru do horní
Rotavy. Využili jsme toho a současně opravili několik městských
komunikací mimo střed města.
Nadále jednáme se zástupci Krajské
správy a údržby silnic, abychom dosáhli dalších oprav vozovek v našem
městě. Byly vyměněny dva vysloužilé velkoobjemové kontejnery
u bloků 3 a 17 za nové klasické.
Žádám Vás, abyste využívali kapacitu kontejnerů naplno a neodkládali
pytle s odpadem vedle. Odpad je
velkým a bolavým tématem. Již
několik let je u nás stanoven místní
poplatek za odpad ve výši 440 Kč na
jednoho obyvatele. Jaké jsou ale skutečné náklady, i kdybychom všichni
platili bez vymáhání? V roce 2016
475 Kč, 2017 490 Kč a v roce 2018
dokonce 508 Kč na jednoho obyvatele. Taková situace je neudržitelná
a stejně tak skutečnost, že třítisícové
město nemá pořádný sběrný dvůr.
Investice do této sféry občané obecně příliš neoceňují, ale odpadové
hospodářství bude, i vzhledem
k dalšímu celorepublikovému vývoji,
zásadní. Vzniklo nové odpočinkové
místo cestou na hřbitov. Zde apeluji
především na mladé, pokud chceme
v našem městě budovat místa, kde
můžeme trávit volný čas, musíme se
o ně také postarat. Zde platí jasná
rovnice, více pořádku = více takových míst. Schváleno bylo vybudování parkoviště u bloku 18, které
zvýší počet parkovacích míst. Práce
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budou zahájeny ještě tento měsíc
a občany prosíme o trpělivost
po dobu realizace. Zároveň již máme
dokumentaci a odhad nákladů k parkovišti u zdravotního střediska. Akce
vyjde na cca 8,5 mil. Kč. Intenzivně
již řešíme rozpočet na příští rok.
Probíhá výměna svítidel veřejného
osvětlení. Řešili jsme připomínky
k intenzitě svítidel. Zhotovitel nás
ubezpečil, že vše bude vyřešeno
po připojení řídicího systému, protože nyní jsou svítidla na 30% konečné
intenzity svícení. První, dovolím si
říci povedený, ročník má za sebou
akce Pivní stezka. Všem Vám moc
děkuji za atmosféru nejenom na trase, ale i večer v Areálu zdraví! Jste
skvělí J V pátek 30. srpna k nám
dorazila vládní delegace za účasti
pana premiéra Babiše, ministra
životního prostředí pana Brabce
a ministryně pro místní rozvoj paní
Dostálové. Měli jsme na výběr, chlubit se tím, co se nám daří, nebo
ukázat realitu toho, co nás trápí.
Přibližně tři čtvrtě hodiny probíhalo
jednání o největších bolestech města
– občanském soužití, vodě a odpadu.
Poté jsme vyrazili přímo do míst,
která některými z neduhů trpí. Předložili jsme naše návrhy na řešení
problémů souvisejících s obchodem
s chudobou, které již nejsme schopni
realizovat sami. Dotace na vykupování bytů musí mít širší následné
využití, příspěvek na bydlení musí
být „zastropován“ například do výše
nájemného
v obecním
bydlení
a v obecním bydlení musí tento
příspěvek chodit rovnou na účet
města, musí se zjednodušit soudní
nařízení prodeje bytu problémového
vlastníka a mělo by být zavedeno
předkupní právo obce nebo SVJ atd.
Čeká nás dlouhá a složitá cesta.
Musíme využít všech možností,
které pomohou tomu, aby Rotava
úspěšně proměnila svou šanci
na změnu.
Michal Červenka
starosta města

10. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 24. 6. 2019
RM projednala a schvaluje:
 výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 619, za byt
na adrese Rotava, Sídliště 606.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 619.
 pronájem poz. p. č. 922/15, Rotava v zahr. kolonii.
 pronájem poz. p. č. 922/9, Rotava v zahr. kolonii.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání MUDr. Oldřichu Rozsívalovi, IČO 49163418.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání MUDr. Ivana Kosařové, IČO: 49163540.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání paní Libuši Pitoňákové, IČO 44645597.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání paní Heleně Holubové, IČO 75387450.
 pronájem nebyt. prostor na adrese Rotava, Sídliště
603, o celkové výměře 37 m2, za cenu 200 Kč/m2/
rok, na dobu 12 měsíců.
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo u investiční akce
„Odstavná a parkovací plocha u lékárny v Rotavě“,
se zhotovitelem projektové dokumentace firmou
Dopravní stavby a venkovní architektura s. r. o.,
IČO 26392526.
 pronájem nebyt. prostor budovy č. p. 603 , Rotava,
za cenu 1 Kč/měsíc, za účelem provozování lékárny,
a to společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s. r. o.,
IČO 26384523.
 poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2019
na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů
souvisejících s celoroční činností ve výši 3 000 Kč
organizaci ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE,
z. s., IČO 04638603.










bod 15. vozidlo Ford Transit. V nové smlouvě
nepojišťovat vozidlo Ford Transit. Platnost změny
od 1. 8. 2019.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 658.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 714.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 651.
odpis materiálu dle předloženého soupisu
ze dne 27. 6. 2019.
odpis materiálu a načtení plusových položek
do
evidence
dle
předloženého
soupisu
ze dne 20. 6. 2019.
stanovení podmínek krátkodobých pronájmů sálu
Slovanského domu. V případě nájmu ve víkendové
dny (tj. sobota, neděle) RM Rotava stanovuje
tzv. víkendové pronájmy, kdy výše nájemného bude
hrazena vždy na minimálně dvě noci, předání prostor
bude probíhat v pátek, následné převzetí prostor
v pondělí, s účinností od 8. 7. 2019.

RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 714,
a doporučuje, aby byl prostřednictvím OKS zájemci
nabídnut městský byt na adrese Sídliště 633.

12. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 31. 7. 2019

RM projednala a schvaluje:
 revokaci usnesení č. 180/11/19
 kontrolu usnesení RM po zapracování všech doporučených návrhů a připomínek včetně revokovaného
usnesení č. 180/11/19.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 658.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 650.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 658.
RM ukládá:
 pronájem nebytových prostor v budově bez čp/če,
 ředitelce ZŠ Rotava, p. o., předložit ve lhůtě
na pozemku parc. č. st. 1083, k. ú. Rotava, o celkové
do 28. 6. 2019 studii proveditelnosti, projektovou
výměře 85 m2 za cenu 200 Kč/m2/rok.
dokumentaci včetně výkazu výměr a položkový  poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2019
rozpočet, vše uvedené k projektu:
na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů
„Prakticky a moderně“, číslo projektu
souvisejících s celoroční činností ve výši 5 000 Kč
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003208, ve výzvě č. 47
organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM,
IROP Infrastruktura základních škol.
z. s., IČO 27006891.
 uzavření rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží
se společností HECKL s. r. o., IČO 62956833.

11. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 8. 7. 2019

RM projednala a schvaluje:
 kontrolu usnesení RM po zapracování všech doporučených návrhů a připomínek včetně revokovaných
usnesení č. 122/7/19 a č. 132/7/19.
 úpravu stávající pojistné smlouvy Flotila
č. 3270899728, dle předložené nabídky nové Flotily
č. 1897003518. V původní smlouvě ponechat

RM bere na vědomí:
 přehled neomluvené absence žáků Základní školy
Rotava, p. o., za období 4. čtvrtletí školního roku
2018/2019.
 stanovisko Ministerstva vnitra, Odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly k Jednacímu a volebnímu
řádu Zastupitelstva města Rotava a doporučuje ZM
Rotava schválit tento posouzený Jednací a volební
řád Zastupitelstva města Rotava.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

informačním centru města Rotava.
Divadelní představení
pátek 27. září od 19:00 hod. Sál Slovanského domu
Divadelní soubor Jirásek Nejdek uvádí úsměvohru
Dveře. Vstupné 50 Kč, vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v KIC Rotava.

Září 2019
Medailonky:
Karolína Světlá (24. 2. 1830 – 7. 9. 1899)
Blanka Legezová, KIC
česká spisovatelka
Václav Kliment Klicpera (23. 11. 1792 – 15. 9. 1859)
český dramatik
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jiří Kolář (24. 9. 1914 – 11. 8. 2002)
český výtvarník a básník
Město Rotava bude v říjnu 2019
Jan Zábrana (4. 6. 1931 – 3. 9. 1984)
pořádat v obřadní síni MěÚ Rotava
český básník, prozaik
„Vítání občánků“ pro nově narozené
Výstavky:
děti, které mají trvalý pobyt na území
Ondřej Sekora (25. 9. 1899 – 4. 7. 1967)
města
Rotava.
Máte-li zájem účastnit se této malé
český spisovatel, ilustrátor
slavnostní akce, můžete se přihlásit osobně
Josef Škvorecký (27. 9. 1924 – 3. 1. 2012)
na Městském úřadě Rotava, kancelář č. 5,
český prozaik, překladatel
nebo můžete vyplnit přihlášku, která je umístěna
„Pohádkové odpoledne pro děti a vyhodnocení na webových stránkách města Rotava, a doručit ji na
Městský úřad Rotava (osobně, do datové schránky
prázdninové křížovky“
města: w4tb7kv, nebo poštou na adresu: Městský
čtvrtek 26.září ve 14.30 hod.
úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava)
„Naši sousedé. O životě německé menšiny v našem a to nejpozději do 30. září 2019.
Slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku
regionu.“
od 6 týdnů do 1 roku. Údaje uvedené v přihlášce
pondělí 30. září v 17.00 hod.
budou podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
beseda p. RNDr. Petr Rojík
o ochraně osobních údajů a o změně některých
Naše pohraničí je prošpikované stopami dřívějšího zákonů, použity pouze pro účely „Vítání občánků“.
německého osídlení – zaniklých sídel, továren, Termín konání „Vítání občánků“ Vám bude
hornictví, řemesel, kronik atd. Po divokých zvratech oznámen v pozvánce na tento slavnostní obřad.
20. století žije v Čechách jen malá německá menšina. Případné další informace poskytne: paní Monika
Dnes už naštěstí odeznělo napětí mezi národnostmi. Lakatosová, tel. 359 574 133, 777 787 194,
Oživila se činnost spolků, fungují přeshraniční e-mail: lakatosova@rotava.cz nebo pan Ondřej
projekty, partnerství měst, škol, sportovců i církví, Bautz, tel. 359 574 145, 770 142 105.
pomoc při obnově památek a zájem mladých lidí
Monika Lakatosová, referentka OSA
o stopy minulosti kolem nás. Mnoho z nás navázalo
přátelství s lidmi jiných národnostních kořenů, kteří
žijí v Rotavě i za hranicí. Besedu doplní promítání
obrázků ze života staré a nové Rotavy a okolí.
Milí čtenáři,
v době 2. 9. -13. 9. 2019 bude knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.

V měsíci září 2019 oslaví
80 a více let tito jubilanti:
Slabá Leopoldina
Boreš Ladislav
Dvořák Jan
Odehnalová Věra
Slabá Hildegarda
Neudert Rudolf
Vykydalová Aloisie
Švecová Terezie

.Ľudmila Štěpánková, knihovnice

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 18. 9. 2019 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava.

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

Z pohádky do pohádky
sobota 7. září od 14:00 hod. - startujeme v Sále
Slovanského domu, vstupné 100 Kč dítě, doprovod
zdarma. Vstupenky je možné zakoupit v kulturním
3

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
NAŠE OBEC RECYKLACÍ
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ
ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci
9 131,81 kilogramů starých spotřebičů

elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 9 131,81 kilogramů elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 98,41 MWh elektřiny, 4 782,50 litrů ropy,
468,10 m3 vody a 4,62 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 21,63 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 97,86 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné době mají Češi prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000
sběrných míst. To je pětkrát více než například
v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již
v každé velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou
doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.
Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může
najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz
nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
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MĚSTO ROTAVA INFORMUJE
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SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ V ROTAVĚ
Informace o projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2022
Hlavním cílem projektu je komplexní přístup k odstraňování či zmírňování příčin sociálního vyloučení
ohrožených osob, a to především prostřednictvím podpory cílové skupiny k přístupu k bydlení, řešení
dluhové problematiky, stabilizace rodinného rozpočtu a snížení míry negativních a patologických jevů
u mladých osob nad 15 let.
Projekt by měl přispět ke zlepšení životní situace cílové skupiny projektu. Jednotlivé aktivity a komplexnost
celého projektu nabízí významné a ucelené nástroje pro sociální začleňování těm, kteří z různých důvodů
sami pomoc nevyhledávají popř. i odmítají.
Dílčí cíle projektu:
1. Tvorba podpůrných a metodických podkladů sloužících pro oblast práce s dluhy a bydlení.
2. Realizace individuálního poradenství, skupinového poradenství, veřejných setkání a workshopů.
3. Realizace vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu.
4. Realizace dalšího vzdělávání sociálních pracovníků města Rotava.
Celkový schválený rozpočet projektu: 5 241 087,50 Kč
Projekt je spolufinancován EU, prostřednictvím ESF Operační program Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR
a rozpočtu města Rotava.
Projekt bude realizován prostřednictvím 8 klíčových aktivit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oslovení osob, motivace a zapojení do projektu
Sociální práce v oblasti bydlení
Aktivizace osob, veřejná setkání a workshopy
Dluhové poradenství
Insolvence
Semináře finanční gramotnosti
Koncepce práce s dluhy a posilování finanční gramotnosti a její ověření v praxi
Evaluace

Kontaktní spojení: 777 724 214, 778 421 170, 777 717 705
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ROTAVA
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
INFORMAČNÍ
LETÁK
ROTAVA
INFORMAČNÍ LETÁK

Ztráta soběstačnosti v běžných životních činnostech,
a s Ztráta
ní spojená
potřebav běžných
pomoci životních
druhé osoby,
může
soběstačnosti
činnostech,
nastávat
postupně,
nebo
přijít
náhle
jako
důsledek
a s ní spojená potřeba pomoci druhé osoby, může
prodělané
však náhle
přináší
nastávat nemoci.
postupně,Vždy
nebo přijít
jakovýznamné
důsledek
prodělané
Vždy však
přináší
a někdy
zcela nemoci.
zásadní změny
v životě
lidí vvýznamné
blízkém
a někdy zcela zásadní změny v životě lidí v blízkém
okolí.
okolí.
Pokud
se ocitnete v situaci, kdy pomoc druhé osoby
Pokud se ocitnete
v situaci,péči
kdy pomoc
osoby
potřebujete,
nebo budete
sami druhé
poskytovat,
potřebujete,
budete
péči sami
poskytovat,
je třeba
mít nanebo
paměti,
že péče
o druhou
osobu
je
třeba
mít
na
paměti,
že
péče
o
druhou
(zejména pokud potřebuje větší rozsah pomociosobu
či se
(zejména pokud potřebuje větší rozsah pomoci či se
jedná o osobu s demencí), je fyzicky i psychicky
jedná o osobu s demencí), je fyzicky i psychicky
velmi náročná. Není tedy příliš moudrým rozhodnuvelmi náročná. Není tedy příliš moudrým rozhodnutím ponechat veškeré břímě péče pouze na jednom
tím ponechat veškeré břímě péče pouze na jednom
člověku.
člověku.
Vhodné
je, je,abyabysesesešly
Vhodné
sešlyvšechny
všechny zainteresované
zainteresované
osoby
(případně
i
se
sociálním
pracovníkem
osoby (případně i se sociálním pracovníkem obce
obce
nebo
nebosociální
sociálníslužby)
služby) a a dojednaly,
dojednaly, jak
jak bude
bude
poskytování
péče
poskytování
péčeprobíhat.
probíhat.Ideální
Ideální jeje tzv.
tzv. sdílená
sdílená
péče,
kdy
je
pomoc
ze
strany
rodiny,
případně
péče, kdy je pomoc ze strany rodiny, případně
jiných
osob
(přátel,sousedů),
sousedů),doplněna
doplněna ii profesioprofesiojiných
osob
(přátel,
nální
odbornou
sociální
službou.
nální odbornou sociální službou.
Pečovatelská
služba
Rotavazajišťuje
zajišťujesociální
sociální služby
služby
Pečovatelská
služba
Rotava
občanům,
aby
mohli
co
nejdelší
dobu
setrvat
občanům, aby mohli co nejdelší dobu setrvat
ve svém
přirozeném
domácímprostředí.
prostředí.
ve svém
přirozeném
domácím

Naším posláním je zvýšení kvality života občanů
a podpora jejich plnohodnotného života. Důležitá je
Naším posláním je zvýšení kvality života občanů
také podpora občanů, kteří si přejí zůstat co nejdéle
a podpora jejich plnohodnotného života. Důležitá je
ve svém
domácím
na zůstat
které co
jsou
zvyklí,
také
podpora
občanů,prostředí,
kteří si přejí
nejdéle
abysvém
se nemuseli
do které
domova
seniove
domácímpřestěhovat
prostředí, na
jsoupro
zvyklí,
ry.
aby se nemuseli přestěhovat do domova pro senioCílem pečovatelské služby je zachovat vazby klientů
ry.
na prostředí
v okruhu
přátel
rodiny,
Cílem
pečovatelské
služby jejejich
zachovat
vazby aklientů
ve kterém
jsouvzvyklí
žít. jejich přátel a rodiny,
na
prostředí
okruhu
ve
kterémrodičům
jsou zvyklí
Pomoc
je žít.
morální povinností jejich dětí,
Pomoc
rodičům je morální
povinností
ale v každodenním
běžném životě
můžejejich
nastatdětí,
situaale
v
každodenním
běžném
životě
může
nastat
situace, kdy péči o rodinného příslušníka již sami
ce,
kdy péči Proto
o rodinného
nezvládnete.
neváhejtepříslušníka
a obraťte již
se sami
na nás.
nezvládnete.
Proto
neváhejte
a
obraťte
se
na
Rádi Vám pomůžeme najít řešení. Pomůžemenás.
Vám
Rádi
Vám pomůžeme
najítna
řešení.
s vyřízením
příspěvku
péči,Pomůžeme
který je Vám
možný
svyužít
vyřízením
příspěvku
k úhradě
péče. na péči, který je možný
využít k úhradě péče.

Pečovatelská služba Rotava je určena všem, kteří

Pečovatelská služba Rotava je určena všem, kteří
nepotřebují trvalou
trvaloulékařskou
lékařskounebo
neboošetřovatelskou
ošetřovatelskou
nepotřebují
péči
ani
trvalý
dohled,
ale
kteří
pro
samostatný
péči ani trvalý dohled, ale kteří pro samostatný
způsob života
životapotřebují
potřebujípomoc
pomoc
druhé
osoby.
způsob
druhé
osoby.

Na koho
kohoaakam
kamsesemůžete
můžeteobrátit:
obrátit:
Na
vedoucí
pečovatelské
služby:
vedoucí pečovatelské služby:
Bc. Zdeněk
ZdeněkHarapát,
Harapát,MěÚ
MěÚRotava
Rotava
Bc.
mobil:
mobil: 777
777724
724214,
214,e-mail:
e-mail:harapat@rotava.cz
harapat@rotava.cz
PS
z dotace
z rozpočtu
PS Rotava
Rotavajejespolufinancována
spolufinancována
z dotace
z rozpočtu
Karlovarského
kraje
na
zajištění
sociálních
služeb
Karlovarského kraje na zajištění sociálních
služeb
vv roce
2019.
roce 2019.

INFORMACE - DOČASNÁ ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

INFORMACE - DOČASNÁ ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
V době od 22. 8. do 5. 12. bude uzavřena komunikace v úseku Stříbrná – Bublava. Vzhledem ke stanované

V době
od 22.
do 5.481260
12. bude
uzavřena
komunikace
v úseku
– Bublava.
Vzhledem
ke 481240
stanované
objížďce
na8.lince
bylo
nutné zajistit
návaznosti
na Stříbrná
některých
spojích linek
481220,
objížďce
na lince
nutné
návaznostikomunikace
na některých
spojích
linekspoje
481220,
481240
a 481660
- viz 481260
přiloženébylo
jízdní
řády.zajistit
Po zprovoznění
budou
upravené
v provozu
nevýlukového,
původního
jízdního
a dle
481660
- viz přiložené
jízdní
řády.řádu.
Po zprovoznění komunikace budou upravené spoje v provozu
dle nevýlukového, původního jízdního řádu.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
JAK A KDY ZAPLATIT MÍSTNÍ POPLATKY MĚSTU ROTAVA
Splatnost poplatku za komunální odpad je 30. září 2019. Poplatek za komunální odpad platí fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt (povinnost platit poplatek se týká i cizinců žijících trvale v obci
a občanů, kteří mají pobyt na ohlašovně Městského úřadu Rotava, Sídliště 721), fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům. Sazba poplatku za rok
2019 zůstává ve stejné výši jako v roce 2018, tj. 440 Kč za osobu a kalendářní rok.
Poplatky je možné uhradit hotově v pokladně městského úřadu případně na účet 19-862166389/0800
pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen správcem poplatku. Bližší informace
na www.rotava.cz.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮ NA SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 5. října 2019 od 9:00 – 12:00 hod. bude v katastru města Rotava proveden sběr nebezpečného
odpadu.
Vyzýváme všechny občany, aby shromáždili nebezpečný odpad, který nelze ukládat do kontejnerů a nádob
na směsný odpad, a v uvedený den jej odevzdali do areálu OEM.
Nebezpečný odpad tvoří např.: autobaterie, monočlánky, olejové filtry, výbojky, nátěrové hmoty, odpadní
oleje, tuky a jiná maziva, organická rozpouštědla, odmašťovací přípravky, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, odpady rtuti, obalový a textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami.
Nebezpečný odpad odevzdejte v areálu OEM (plechová hala), Příbramská ulice. Občané města
Rotavy mají tuto službu uhrazenou v poplatku za odpad.
Žádáme občany, aby nebezpečný odpad osobně předali posádce sběrného vozu a netvořili z něj skládky!
Děkujeme, že využíváte těchto služeb a chráníte tím životní prostředí ve městě.

OZNÁMENÍ MAJITELŮM PSŮ
Město Rotava ve spolupráci s veterinárním lékařem MVDr. Janem Kubátem, provede:
V SOBOTU 7. ZÁŘÍ 2019 H R O M A D N É O Č K O VÁ N Í P S Ů P R O T I V Z T E K L I N Ě
Časy očkování v jednotlivých částech města:
Dolní Rotava (u aut. zastávky ulice Kraslická)
Rotava (u městského úřadu)
Smolná (u aut. zastávky)

9:00 - 9:50
10:00 - 11:00
11:15 - 11:45

Očkování je určeno pro psy od 3 měsíců věku. Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem. Vezměte
s sebou očkovací průkaz psa. Cena za očkování proti vzteklině je 100 Kč. Cena za vakcínu proti infekci
+ vzteklina je 400 Kč.
Miroslava Pletichová
Odbor ekonomiky a majetku

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Část obce

datum

čas

Smolná 104, 105. 106, 115, 116, 119, 121, 124, 132, 133, 153, 164/1889, 22, 31,
40, 42/133, 45, 52, 715, 77, 85, 87, 88, 83, 95, E16, E24, E25, E29, E30, E32, E23

9. září 2019

7:30 - 14:30

Anenské údolí 680, parc. č. 1765/2, parc. č. 1998

20. září 2019

7:30 - 17:30

Nádražní 186, 675, 677, Rotava 1618/p, 1618/3

20. září 2019

7:30 - 17:30

10

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na začátku nového školního roku se ještě krátce
vrátíme k tomu loňskému. Konaly se dvě akce,
se kterými bychom Vás chtěli seznámit.
Jednou z nich bylo „Poslední zvonění“ pro třídu
předškoláků Broučků.
Ve spolupráci se Základní školou v Rotavě se předškoláci rozloučili s mateřskou školou a vycházející
žáci základní školy je symbolicky doprovodili
k jejich budoucí nové škole, ve které je s novým
školním rokem zastoupí.

Druhou bylo „Pasování na školáka“.
Poslední den školního roku se konalo na zahradě
mateřské školy kouzelné odpoledne, při kterém děti
za pomoci rodičů a pohádkových bytostí plnily
úkoly z pohádek. Poté byly pasovány králem na školáky. Pohádkové pasování připravili pro děti již
tradičně členové rotavského divadelního spolku
Komedia, kterým patří naše poděkování.

I v novém školním roce Vás budeme pravidelně
informovat o dění v mateřské škole.
Mgr. Jaroslava Červenková, ředitelka MŠ
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2019/2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájení
školního roku
Podzimní prázdniny

ZÍSKÁVÁME
VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2
V projektu pokračujeme také v tomto školním
roce. Hned od září nabídneme všem žákům
doučování v předmětech matematika a český
jazyk. Od října budou moci žáci navštěvovat
2 kluby – Klub deskových a logických her
a Čtenářský klub. V průběhu školního roku
proběhne několik projektových dnů na 1. a 2.
stupni. Od října se zapojí do výuky ICT technik.
Spolu s učitelem v rámci daného předmětu
budou vyučovat s použitím mobilního telefonu.
Tato výuka bude určena především pro žáky
2. stupně. Nebude chybět ani vzdělávání učitelů
– v oblasti matematické gramotnosti a nových
metod
ve
výuce
(čtenářská
gramotnost
a projektová výuka).

2. září 2019
pondělí
29. října 2019
úterý

Vánoční prázdniny* 23. prosince 2019

30. října 2019
středa
3. ledna 2020

*Posledním vyučovacím dnem je pátek 20. prosince 2019.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Ukončení 1. pololetí
školního roku

30. ledna 2020
čtvrtek

Pololetní prázdniny

31. ledna 2020
pátek

Jarní prázdniny

24. února 2020

Velikonoční
prázdniny

9. dubna 2020
čtvrtek

Ukončení 2. pololetí
Školního roku

1. března 2020

30. června 2020
úterý

1. července 2020 31. srpna 2020
středa
pondělí
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021
začne v úterý 1. září 2020.
Hlavní prázdniny

Mgr. Dana Fialová , ředitelka školy
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VZPÍRÁNÍ
Sommerturnier Plauen 2019
V pátek 26. 7. 2019 jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje mladých vzpěračů v soutěži družstev
v německém městě Plauen, ve kterém startovali
sportovci z domácího Německa, Polska a z České
republiky. Naši nejmladší zástupci si vedli velmi
dobře a po skvělém výkonu obsadili celkové 2. místo
v tomto turnaji. Startovali Lukáš KÖHLER 120 kg
ve dvojboji (53+67), Jan BUBLA 167 kg ve dvojboji
(72+95), Denis JANKOVIC 165 kg ve dvojboji
(75+90) a Lukáš HORVÁTH 90 kg ve dvojboji
(40+50). V soutěži jednotlivců si nejlépe vedl
Miroslav HORVÁTH výkonem 88 kg ve dvojboji
(35+53).
Všem závodníkům děkujeme za předvedené výkony
a vzornou reprezentaci oddílu vzpírání TJ ROTAS
a města Rotavy.
Celkové pořadí oddílů:
pořadí

název oddílu

body

1.

KKS Wlokniarz Konstantinow

198,3

2.

TJ ROTAS Rotava

178,5

3.

AC Atlas Plauen I

172

4.

TSG Rodewisch

129

5.

AC Atlas Plauen II

89

ve věku 7 – 12 let. Tábora se zúčastnilo celkem
14 dětí. Organizátoři chtěli mít, jak sdělila vedoucí
tábora kpt. Blanka Bláhová, děti romské i neromské,
a to zejména proto, aby je učili vzájemné toleranci
a spolupráci. Celá akce měla rovněž prostřednictvím
dětí a jejich rodičů pozitivně působit na obyvatele
Rotavy, kteří Policii ČR vnímají často pouze jako
represivní složku.
V průběhu pěti dnů zažily děti bohatý zábavný
program plný her, tvoření, ale také vzdělávání.
Do programu byly vkládány krátké výukové bloky
na různá témata, jako např. drogy a jiné závislosti,
doprava, bezpečí apod. Důraz byl po celou dobu
kladen na vzájemnou spolupráci, kamarádství,
toleranci a smysluplné trávení volného času.
Součástí programu tábora byly také dva výlety. První
proběhl na hřišti „Meandr“ v Karlových Varech.
Zde si mohly děti volně užívat zábavu, vyposlechly
si od policistů rady k bezpečné a správné chůzi
po přechodu pro chodce a také doporučení, jak
správně a bezpečně jezdit na jízdním kole. V Centru
zdraví a bezpečí se jim potom věnovali hasiči,
policisté a záchranáři.
Druhý výlet byl nasměrován na statek „Bernard“.
Tam si mohly vyrobit přírodní mýdlo, pekly placky,
krmily zvířátka a seznámily se s tím, jak se žije
na statku.
Po celý týden bylo pro děti zajištěno stravování
a pravidelný pitný režim. Děti se učily připravit
si svačinu, pomáhaly při výdeji jídla a úklidu.
Tábor byl finančně zajištěn z účelově vyčleněných
finančních prostředků Ministerstva vnitra ČR
v rámci programu prevence kriminality.
To, že cílů, které si organizátoři stanovili, bylo
dosaženo a program tábora byl dodržen, bylo i díky
tomu, že město Rotava poskytlo k provozování
veškerých aktivit zázemí sálu Slovanského domu.
(zpracováno z podkladů poskytnutých Policií ČR)

Za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer

Komise pro bezpečnost
a občanské soužití
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje pořádalo letos již 4. ročník příměstského letního tábora
pro děti z Rotavy, který se uskutečnil ve dnech
22. - 26. července.
Výběr dětí byl proveden sociálním pracovníkem
MěÚ v Rotavě na základě místní znalosti. Jednalo se
o děti z nejchudších rodin, romských i neromských,
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Mgr. Jiří Holan
předseda komise pro bezpečnost a občanské soužití

Také učitel se učí!
V rámci projektu MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574) měli pedagogičtí pracovníci zapojených škol z Rotavy možnost ve školním roce 2018/2019 rozšířit si či prohloubit své znalosti v různých oblastech.
Mezi zajímavé aktivity, do kterých byly zapojeny také děti, patří např. interaktivní výuka dopravní výchovy.
Nejdříve se žáci 5. třídy základní školy naučili základní pravidla dopravní výchovy, nacvičili si různé modelové
situace a následně své dovednosti předávali žákům 1. tříd a dětem mateřských škol. Jednalo se o velmi poučnou a
často také dojemnou aktivitu – velké děti braly péči o své menší svěřence velice vážně a důsledně. Pedagogové
měli zároveň možnost naučit se, jak vyučovat dopravní výchovu bez dopravního hřiště pomocí vlastnoručně vyrobených pomůcek.
Mezi další praktické aktivity, do kterých byly zapojené děti, patří beseda s dentální hygienistkou. Zde měly děti a
pedagogové možnost naučit se, jak se správně starat o svou ústní dutinu. Jednak na plyšovém pejskovi, ale také
pomocí vlastních zubních kartáčků přímo na svém chrupu. A aby to děti bavilo, vyslechly si i krátkou pohádku,
která je motivovala k čištění zubů. Je to zdárný příklad toho, že je možné vést děti různými způsoby k osobní hygieně.
A jak se tedy učitel učí? Jako další příklad lze zmínit besedu na téma jak cvičit s dětmi v MŠ. Samotní pedagogové „zadřepli“ mezi děti a společně s lektorkou cvičili různé cviky na podporu správného držení těla, rovnováhy
apod. Beseda byla doplněna zpěvem, pohádkou a jinými zajímavými aktivitami.
Jak se zachovat správně, když se někdo zraní? I to měli pedagogové možnost se naučit v rámci projektu. Účastnili
se kurzu 1. pomoci pod vedením Světa záchranářů Karlovy Vary. Praktický nácvik s přednáškou tak leckterému
učiteli doplnily vlastní znalosti a často také osvěžily ty staré.
Mgr. Anna Maria Schröcková

Policisté Karlovarského kraje radí:
Pozor na děti i po prázdninách

Děti se vrátily po dvou měsících prázdnin do školních lavic, a riziko dopravních nehod se tak v blízkosti škol
a přechodů pro chodce výrazně zvyšuje. Děti jsou plné prázdninových zážitků a mohou být tedy ještě mnohdy
roztržité a neopatrné.
Policisté Karlovarského kraje proto radí, aby všichni účastníci v silničním provozu byli zejména v blízkosti
školních zařízení a přechodů pro chodce ve svých městech zvláště obezřetní.
Rodiče by však měli své děti na začátek školního roku řádně připravit. Pozornost by děti měly věnovat zejména
řádnému přecházení komunikace či zvolení bezpečné cesty do školy a domů. Bezpečná cesta nemusí byt nutně
ta nejkratší, zato by měla být co nejbezpečnější. Dítě, které se samo pohybuje v silničním provozu, by mělo znát
význam dopravních značek a mělo by vědět, jak správně přecházet komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní nutnou
výbavou každého chodce, proto myslete na to, aby vaše děti byly pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích viditelné.
V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách.
Také by dále měli myslet zejména na to, že mají děti vysazovat a pak i nabírat na straně chodníku, nikoliv
ze silnice.
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát úspěšný vstup do nového školního roku bez nehod a dalších
karambolů.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
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INZERCE

Nebaví Vás dlouhé čekání na technické kontrole?
Navštivte STK v Jenišově, Daimlerova 271.

Inzerci v Rotavském zpravodaji lze objednat v kulturním
informačním centru města.

Jsme Vám k dispozici každý všední den od 6.30 do 18.00.
Volejte: 724235941 Petr Nekvasil

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell - typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů,
cena 159 - 209 Kč/ks.
Prodej: 29. 9. a 23. 10. 2019
Rotava - parkov. u kavárny – 17.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá, v čase 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
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

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

Forma služby: terénní

Sociální pracovníci:

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Bc. Lenka Studená, Dis.

778 421 710

Pečovatelky

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

Blanka Hubálková

777 717 704

Petra Valdmanová

777 717 705

Lucie Korčáková

778 880 047

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROTAVA
úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství

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

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,
evidenční číslo MK ČR E14985. Vychází na začátku nového měsíce, 11x ročně (letní dvojčíslo) v nákladu 1350 ks, 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, Blanka Legezová
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