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Vystěhování • dluhy • plány • obnova historie
Vystěhování. Dluhy. Plány. Tři společné roky
za námi. Tomu se dnes budu věnovat. Začnu
odzadu. Nebojte, bude to rychlé a stručné,
vážení Rotavané.
Prvního listopadu to jsou tři roky, kdy jsem ve funkci starosty města. Dostalo
se mi důvěry Vaší. Důvěry mých kolegů zastupitelů. Společně jsme do toho
my všichni šli s tím, že je nutné provést radikální kroky. Zabojovat tam, kde už
bylo pomalu vyklizené pole. Pustit se do práce, aby byl každý měsíc účelně
využitý. Aby každá utracená koruna byla přínosem pro město. Mým úkolem je
tuto naši vůli prosazovat. A je mi ctí.
Startovali jsme s 20 mil. Kč na účtech. Za ty tři roky jsme proinvestovali 60
milionů korun. Přesto je dnes na účtech více než 25 mil. Kč. Stále máme
připravený také investiční úvěr za těch nejvýhodnějších podmínek. Prakticky
není půl rok, aby se něco neopravovalo, nebudovalo, nesázelo,
neprojektovalo… K problémům se snažíme přistupovat čelem. Ne všechno se
nám daří, ale nestrkáme hlavu do písku.
Připravujeme rozpočet na příští rok. Vyrovnaný. Běžné příjmy i běžné výdaje
cca 75 milionů korun, včetně splátek úvěrů. Máme poměrně dost peněz
na investice. Na prvním místě je stále boj za udržení pořádku a klidného
soužití ve městě. Do rozpočtu ale budou zahrnuty také pumptrack, dětské
hřiště v Areálu zdraví, dokončení chodníku k jídelně, pamětní věžička na místě
zbourané školy v dolní Rotavě, další opravy komunikací a městského majetku,
zřejmě i nákup techniky... Staré betonové panely v Areálu zdraví nahradila
zámková dlažba. Ještě do zimy snad stihneme upravit i nevhodný chodníček
u bloku 1. Snažíme se řešit to, s čím se na nás obracíte a je to reálně v našich
silách.
Teď dluhy. Dluhy se musí platit! S novelou zákona o exekucích teď přichází
dočasně možnost, kdy lidé v exekuci budou moci zaplatit jen původní dlužnou
částku bez poplatků z prodlení, které často původní dluh násobně převyšují.
Jedná se o tzv. Milostivé léto. Stát, města a obce dostanou to, co jim původně
náleželo a dlužník se bude moci postavit znovu na vlastní nohy. Více se
dočtete dále ve zpravodaji. Nejlepší je samozřejmě své závazky řádně platit
včas. Odpad, nájem, pokuty, faktury. Nedávno jsem odvážel na celní úřad 110
nezaplacených pokut! Jestli si někdo myslí, že tomu unikne, tak je na omylu.

pokrač. str. 2

Vystěhování souvisí s tím, co bylo a je naším hlavním cílem. Zajistit pro slušné občany klidný život. Vytipovali jsme
problémové byty. V tomto bytě se hromadily problémy. Koupili jsme ho a řešili. Kvůli koronavirovým opatřením se
soudní rozhodnutí a jeho vykonání vážně vleklo. Rok a půl. Každý měsíc několik telefonátů od zoufalých sousedů, kdy
už bude konečně klid. Plně je chápu a cítil jsem už pomalu stejnou bezmoc. Snažil jsem se v mezidobí aspoň nějak
tlačit, aby se to dalo ustát. Nemělo cenu opravovat schránky, vchodové dveře... Pokaždé jsem slyšel: "To my ne." Pak
jsem jednou šel z kontroly vchodu a kdo myslíte, že zrovna vstupoval dovnitř a zamčené vchodové dveře "otevíral"
kopem do kliky, až práskly o zeď?
V říjnu konečně hotovo. Vystěhování. Nejdřív něco málo výmluv, následovala sprška nadávek a pak prosby o další
termín. Nejde to. Všechno má své hranice. Nebylo to nic příjemného. Ale slušní lidé musí vědět, že mají právo
na slušný život. Budeme v tom pokračovat, dokud bude potřeba. A je nám všem ctí, bojovat za Vás, naše občany,
naše sousedy.
Přeji Vám slunečný barevný podzim a těším se na vánoční setkání.

Obnova kousku historie

Michal Červenka, starosta města

Michal Červenka, Pavel Franěk, Martin Rezek

Po padesáti letech znovu na světě. Bunkr z druhé
světové války, zvaný einmann. Pro jednoho muže.
Při povodni v roce 1961 ho proud vody odnesl
daleko za město. Zůstal zabořený v korytě řeky.
Upozornil nás na něj pan Jiří Šebo, když jsme
debatovali o poválečném uspořádání v Rotavě.
Bunkr stál na demarkační linii, která se v našem
městě v pětačtyřicátém roce měnila třikrát. Původně
byla na hranicích Rotavy a Šindelové. Rotava
spadala do amerického pásma. Poté byla přesunuta
na začátek Růžového údolí. Ještě o něco později vedla
linie středem obce. Hned jsme věděli, že takovou
památku nemůžeme nechat ležet ladem. Dnes jsme
ho konečně dostali nahoru do svahu. Pár hodin jsme
se s tím mordovali. Naložili a přemístili k opravě.
Bude stát na novém pamětním místě druhé světové
války v našem městě, které chceme vybudovat právě
na začátku Růžového údolí.

Einmannbunker je pozorovací bunkr pro jednu osobu z období
druhé světové války. Jedná se o nevelkou typizovanou
železobetonovou stavbu zvonového tvaru určenou ke strážním
a pozorovacím úkolům. Ač název tak napovídá, nejednalo se
vždy o objekty určené pro jednočlennou osádku. Ta mohla
dosahovat dle velikosti konkrétního objektu počtu až čtyř
mužů. Jejich nejčastějším úkolem bylo střežení průmyslových
areálů a dopravních uzlů vyklizených z důvodu nastávajícího
náletu a pozorování situace při jeho průběhu za účelem snazší
lokalizace míst dopadu nevybuchlých pum. Výrobní cena se dle
konkrétního provedení pohybovala mezi 430 a 525 říšských
marek.
Po druhé světové válce sloužily objekty dále útvarům civilní
obrany a další byly zřizovány, byť již třeba odlišné konstrukce.
Možnost jejich relativně snadné přepravy zapříčinila i jejich
přemístění do lomů coby úkrytů v čase trhacích prací.
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RADA MĚSTA
13. schůze Rady města
ze dne 13. 10. 2021
RM projednala a povoluje:
výjimku z nejvyššího počtu dětí v 1. a 2. třídě
mateřské školy ZŠ a MŠ Rotava pro školní rok
2021/2022 na maximální počet 25 dětí.
RM projednala a schválila:
předložený materiál ZŠ a MŠ Rotava, příjem
věcného daru, konkrétně 550 ks respirátorů,
1 800 ks roušek, 500 ks AG test-LEPU RAPID,
460 ks AG test-SINGCLEAN, 1 075 ks AG testSEJOY, 450 ks AG test-GENRUI BIOTECH INC.,
jako daru pro děti, žáky a zaměstnance
obdarované příspěvkové organizace zejména
ke splnění požadavků vládních nařízení
k ochraně před epidemií koronaviru Covid-19.
RM vydala:
předchozí souhlas k přijetí věcného daru,
osobních ochranných prostředků – roušek,
respirátorů
a
dalšího
zdravotnického
materiálu – antigenních testů, který je určen
na ochranu zaměstnanců, dětí a žáků
v souvislosti s prokázaným výskytem
koronaviru
SARS-CoV-2
způsobující
onemocnění Covid-19 na území ČR.

RM projednala a schvaluje:
přidělení sociálních bytů na adresách:
Sídliště 651, 650.
„Pravidla pro krátkodobý pronájem některých
nebytových prostor a objektů v majetku
města Rotava“.
přidělení bytů na adresách:
Sídliště 646, 637, 628, 631, 630.
přidělení prostoru na adrese Nejdecká 213.
zveřejnění záměrů pronájmů částí poz. p. č.
1611/15, k. ú. Rotava, za účelem pozemků
v zahrádkářské kolonii.
návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení uzavřené
mezi městem Rotava a společností ASEKOL
a. s. IČO 27373231.
dodavatele k dodávkám pro projekt „Výsadby
zeleně v Rotavě – II. etapa“ a to společnost
PE-REZA, spol. s r. o., IČO 27994741.
uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci
odpadů – jedlých olejů a tuků, mezi městem
Rotava a společností EKO-PF s. r. o., IČO
62525816.
záměr pronájmu pozemků parc. č. 1454/1
a parc. č. 1455/1 v k. ú. Rotava, za účelem
zahrady samostatné.
rozpočtové opatření č. 9/2021 v těchto
parametrech: příjmy 0,- Kč, výdaje 0,- Kč.
Příjmy a výdaje rozpočtu se nemění,
přesouvají se částky jednotlivých položek
rozpočtu.

RM projednala a neschvaluje:
přidělení bytu na adresách Sídliště 647, 627.

Ondřej Bautz, referent OSAP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována
z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění
sociálních služeb v roce 2021.
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.

okamžitá kapaci ta: 3 kl ienti
cí lová skupina:
osoby s chronickým onemocnění m
osoby se zdravotním postižení m
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby:
Rotava, Smolná, Oloví

Sociální pracovník, vedoucí:
Bc. Zdeněk Harapát, tel .: 777 724 214
Pracovníci pečovatelské služby
Lucie Korčáková, tel.:778 880 047
Marcel Plánka, tel .: 777 717 704
Renata Štorková, tel .: 773 761 291
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MILOSTIVÉ LÉTO

28. 10. 2021 - 28. 1. 2022

MILOSTIVÉ LÉTO BY MOHLO POMOCI VELKÉMU MNOŽSTVÍ DLUŽNÍKŮ.
MOŽNOST JE VŠAK ČASOVĚ OMEZENA.
JAKÉ JSOU LHŮTY A NEMŮŽE POMOCI NÁHODOU I VÁM?
Jedinečná akce schválená poslanci, která umožňuje zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným
podnikům. Stačí zaplatit aktuální výši dlužné jistiny a náklady exekuce ve výši 908 Kč a stát vám odpustí veškeré
úroky, úroky a poplatky z prodlení, náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily.
JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
Máte dluh vůči státu, obci či jejich většinově vlastněným organizacím, např. dopravní podniky, ČEZ,
Česká televize, Český rozhlas a zdravotní pojišťovny.
Dluh je v exekuci – pokud dluh není v exekuci nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit.
Exekuce je vedena soukromým exekutorem – Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené státem,
tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou či okresní
správou sociálního zabezpečení.
Typické příklady exekucí, na které se Milostivé léto vztahuje, jsou exekuce
na zdravotním pojištění, exekuce za nájemné u obecních či městských bytů,
dále nezaplacené pohledávky vůči obci, pokuty za jízdu načerno v MHD,
regulační poplatky u lékaře nebo dluhy na energiích u společností se státní
účastí.
Chci akci využít – co pro to musím udělat?
1. Informujte exekutora a zjistěte si přesnou částku ke splacení.
2. Zaplaťte nesplacenou jistinu a náklady exekuce.
3. Ověřte si, že vše proběhlo v pořádku.
Tato jedinečná akce vám může pomoci se zbavit alespoň některých dluhů. Není totiž velkou výjimkou, že
z původního dluhu ve výši pár stokorun nebo tisícikorun, se během let stal dluh ve výši i několik desítek tisíc korun.
Přičemž většinu tvoří právě úroky z prodlení (často až 90 % dluhu tvoří jen úroky a příslušenství, původní dluh je pak
jen 10 % z celkové vymáhané částky).
Díky Milostivému létu máte šanci zaplatit jen původní dlužnou částku a úroky vám budou prominuty.
Nevíte, jak postupovat, abyste této mimořádné akce mohli využít?
Můžete nás kontaktovat přímo na MěÚ v Rotavě.
Vysvětlíme Vám podmínky této mimořádné akce a pomůžeme Vám oslovit exekutora.

Bc. Lenka Studená, Dis.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz

INFO

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

M I L O S T I V É

Bc. Zdeněk Harapát
Odborný garant projektu
777 724 214
harapat@rotava.cz

Aktivita probíhá v rámci projektu
Sociální práce a poradenství v Rotavě
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00140
06

L É T O

28. 10. 2021 do 28. 1. 2022

Vymaňte se z dluhové pasti.
Uhraďte jistinu a 908 Kč poplatek exekutora.
Osvoboďte se od zbývající části dluhu.
Zastavte exekuci.
Potřebujete poradit?
Bc. Petra Valdmanová, dluhová poradkyně, tel: 777 717 705
Listopad 2021

Bc. Petra Valdmanová, OKS
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
MEDAILONKY MĚSÍCE LISTOPADU
Jean Arthur Rimbaud
(20. 10. 1854 – 10. 11. 1891)
francouzský básník
William Styron
(11. 6. 1925 – 13. 11. 2006)
americký spisovatel
Karel Hynek Mácha
(16. 11. 1810 – 6. 11. 1836)
český básník a prozaik
Václav Čtvrtek
(4. 4. 1911 – 9. 11. 1976)
český spisovatel

Měs to Rot ava v e sp ol u pr ác i
s Měs tsk o u k ni hov nou R o tav a si
V ám dov ol uj e p ř edst avi t p r oj ek t

KNIHOVNA
ZA VÁMI
určeno pro:
seniory
handicapované

Konzultace a donáška knih
k Vám domů zdarma
kni hovna@rotava. cz
777 791 115

VÝSTAVKY
Karel Jaromír Erben
(7. 11. 1811 – 21. 11. 1870)
český básník, spisovatel,
překladatel
Zdeněk Miler
(21. 2. 1921 – 30. 11. 2011)
český režisér,
výtvarník a ilustrátor
Ludmila Štěpánková, knihovnice

Provozní doba
Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00
Středa

8:00-11:30 12:00-17:00

Čtvrtek 12:00-15:00
Pátek

8:00-11:30 12:00-13:00
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EKOLOGICKÁ ROTAVA

PROČ BY PNEUMATIKY
NEMĚLY NIKDY KONČIT

Kam se starými pneumatikami?

Opět se blíží doba, kdy je ze zákona povinnost přezout pneumatiky
u

svého

automobilu.

Máte možnost pneumatiky

odevzdat

do některých z prodejen pneumatik. V ČR je kolektivní systém,
který vybírá pneumatiky od dovozců nebo výrobců pneumatik.

NA ČERNÉ SKLÁDCE?
Pneumatiky mají při nevhodné
formě „likvidace“ nepříznivý
dopad na přírodu a na životní

Tento systém se jmenuje ELTMA a je složen ze společností, které

prostředí. Jak je uvedeno výše,

vyrábějí

pneumatiky obsahují značné

pneumatiky.

www.eltma.cz

se

Na

dozvíte,

jejich
kde

internetových

je

nejbližší

stránkách

místo

odběru

pneumatik. Podle zákona č. 542/2020 – zákon o výrobcích
s

ukončenou

životností,

mají

výrobci

pneumatik

povinnost

zpětného odběru pneumatik. Dále se můžete podívat na stránky
https://www.kamsnim.cz/, kde najdete také místa, kam uložit
pneumatiky. Na těchto stránkách najdete i další druhy odpadů

množství

látek,

z

nichž

některé jsou silně toxické. Ty
samozřejmě
zůstávají

v

přírodě

a také po dlouhá

léta krajinu hyzdí. Vytváření

a rovnou se na mapě můžete podívat, kam daný odpad vyhodit.

černých skládek je trestným

Odevzdejte pneumatiky a chraňte tak naši přírodu.

činem.

Bc. Markéta Hanáková, MÚ, životní prostředí
Vše začíná u nás...

30

kontejnerů na papír

38

kontejnerů na plast

21

kontejnerů na sklo

12

kontejnerů
na nápojové kartony

2

kontejnery na kovy

4

kontejnery na bio odpad

Rozhodněme se správně.
Třiďte odpad hned doma

Tašky na třídění odpadu můžete
zakoupit v KIC Rotava.
Každá sada obsahuje 3 ks tašek
(plast, papír a sklo).
Větší sada 43 Kč
menší sada 39 Kč

zimní provoz - sběrného dvora

Sběrné místo Rotava

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

8:00 - 13:00
8:00 - 12:00
12:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00
8:00 - 11:00
zavřeno

A JAK JE TO S POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU?

Poplatek za komunální odpad platí každá fyzická osoba přihlášená v obci (povinnost platit poplatek se
týká i cizinců přihlášených v obci). Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba přihlášená,
nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.
Což vlastně znamená, že poplatek je potřeba platit za každého člena v domácnosti do 30. 9. každého
roku. Jak na to?

V pokladně města
hotově
platební kartou

Co je potřeba?

Nic. Pouze uvedete jména osob,
za které jdete poplatek uhradit.
O úhradě poplatku dostanete
doklad.
Listopad 2021

Bezhotovostním převodem
na účet: 19-862166389/0800

Co je potřeba?

Zjistit si variabilní symboly osob, za které chcete poplatek hradit. Tuto
informaci zjistíte: 359 457 130, 777 926 975, bauerova@rotava.cz
Pak stačí už jen zadat příkaz k úhradě.
Platíte-li, za více osob je potřeba zaslat každou platbu zvlášť, každý
z Vás má přidělený svůj variabilní symbol.
Více informací: www.rotava.cz/mestsky-urad/mistni-poplatky/
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VZPÍRÁNÍ ROTAVA
TJ ROTAS Rotava
3. kolo ligy žáků skupiny A 2021

V sobotu 2. října uspořádal rotavský vzpěračský oddíl závěrečné kolo základní části ligy mladších a starších žáků
za účasti obou domácích družstev. V lize mladších žáků tentokrát domácí bez své největší opory Viktora KOVACSE
nestačili na své soupeře ze Sokolova. Přesto udrželi vítězství ve skupině A a po zásluze postupují do Finále
ligy mladších žáků, které se uskuteční společně s MČR mladších žáků 13. 11. 2021 v Havířově.
Obdobně úspěšní byli ve své skupině i žáci starší, kteří se umístili na 2. místě v tomto kole a shodné umístění jim
náleží ve skupině A. I oni se svými celoročními výkony kvalifikovali mezi 6 nejlepších družstev a postupují do Finále
ligy starších žáků, které se uskuteční společně s MČR starších žáků 27. 11. 2021 v Horní Suché.
Výkony mladých sportovců ROTASU Rotava v 3. kole:

trojskok
dm

hod
dm

trh
kg

nadhoz
kg

dvojboj
kg

dvojboj
body Sc.

čtyřboj
body

čtyřboj
body Sc.

Kousalík Matyáš

46

63

21

28

49

92,3

103,5

146,8

Kolářová Renata

48

40

22

25

47

75,2

91

119,2

Horváthová Lucie

45

40

12

16

28

68,1

70,5

110,6

Mašek Ondřej

38

42

20

27

47

64,7

87

104,7

liga mladších žáků

liga starších žáků

trh
kg

nadhoz
kg

dvojboj
kg

dvojboj
body Sc.

Horváth Lukáš

0

83

83

119,1

Široký Ondřej

48

63

63

157,9

Schreiner Bruno

45

57

57

149,5

Skupina A ligy starších žáků
TJ ROTAS Rotava
3. kolo
Umístění: 2. místo
Sinclair b.: 426,5
body: 7

konečné pořadí po 3. kole
Umístění: 2. místo
Sinclair b.: 1282,3
body: 20

Memoriál Karla Hofmana

V sobotu 2. října se v Meziboří uskutečnil 4. ročník Memoriálu
Karla Hofmana, zakladatele tamního vzpěračského oddílu, jehož
se zúčastnil i Svatobor ŠEVČÍK, který pro rotavský ROTAS
vybojoval stříbrnou medaili v kategorii mužů do 81 kg
výkonem 240 kg ve dvojboji, 105 kg v trhu a 135 kg v nadhozu.

VC Nové Role

V sobotu 9. října se dvě děvčata rotavského ROTASU zúčastnila
29. ročníku VC Nové Role ve vzpírání jednotlivců. V kategorii žen si
vítězství do Rotavy odvezla Daniela
ZRONKOVÁ výkonem
170,6 Sb. za 155 kg ve dvojboji, 70 kg v trhu a 85 kg v nadhozu.
Kristýna VLČKOVÁ se v této kategorii umístila na 4. místě
za 95,9 Sb. (66 kg, 30+36).

2. liga žen
V sobotu 16. října se ve sportovní hale v Plzni – Doudlevcích
uskutečnilo závěrečné 3. kolo 2. ligy žen za účasti družstva
rotavského ROTASU, které se ve složení Daniela ZRONKOVÁ
(176,8 Sb., 160 kg (70+90)), Kristýna VLČKOVÁ (94,2 Sb., 65 kg
(27+38)) a Karolína ZRONKOVÁ (85,9 Sb., 74 kg (32+42)) umístilo
na 3. místě v tomto kole. Shodné umístění jim náleží i celkově
v soutěži.

Všem vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme
ke skvělým sportovním výsledkům a děkujeme
za předvedené výkony, reprezentaci oddílu,
města i Karlovarského kraje a přejeme hodně
sportovních úspěchů v dalších soutěžích.
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Říjen v mateřské škole
Koncem měsíce září jsme se s dětmi vydaly do sálu Slovanského domu na krásné divadlo „O Sněhurce“, ze kterého
byly děti nadšené.
V říjnu jsme s dětmi navštívily městskou knihovnu, pro některé děti to bylo opravdu poprvé. Paní knihovnice nás
provedla celou knihovnou. Děti si mohly prohlédnout nejrůznější knížky a dozvěděly se, jak se správně s knihou
zachází. Na závěr paní knihovnice přečetla pohádku a děti si vybarvily omalovánku. Za snahu dostaly malou odměnu.
Během našich dlouhých, a ne vždy slunných procházek, jsme se naučily poznávat některé druhy listnatých
i jehličnatých stromů a jejich plody. Také jsme zkoušely rozeznat nejrůznější druhy ovoce a zeleniny a naučily jsme se
je správně pojmenovat. Rozeznávaly jsme jejich chuť, vůni i barvu.
Děti a paní učitelky z prvních tříd nás pozvaly na Drakiádu do základní školy, kde jsme si společně vyrobily papírové
dráčky a poté jsme si zasoutěžily v tělocvičně. Nenechaly jsme si zkazit náladu deštivým počasím a vyzkoušely jsme
si alespoň v tělocvičně, jak naši dráčci létají. Paní učitelky pro nás na závěr měly připravenou malou odměnu. Určitě
se těšíme, že v budoucnu uspořádáme další společné akce.
Ovšem největší novinkou tohoto měsíce bylo, že si nejstarší děti ze třídy Broučci alespoň jednou týdně chystají samy
svačinku. Šlo jim to opravdu skvěle. Nebojme se dětem dát trochu více samostatnosti. Ony se také nebojí!
Léto se s námi definitivně rozloučilo a my jsme začaly chystat zahradu k zimnímu spánku. Sklidily jsme poslední
plody, nasušily některé bylinky, ochutnaly poslední jahůdky a vyplely záhony.
Závěrem bychom rády poděkovaly manželům Šulákovým za bonbóny, které koupili pro děti.
Za kolektiv MŠ
Adéla Pacíková a Petra Soumarová

Děkujeme

Děkujeme

všem dětem,
rodičům

a paním
učitelkám
za úžasné
vystoupení
dětí na Vítání
občánků.

Město
Rotava
Škola plná zážitků

Děti z 1. A a z 1. B si na školní režim přivykly rychle
a zdá se, že ve škole se jim zalíbilo. Aby škola nebyla
jen povinností, snažíme se si ji zpříjemnit nejen
během učení, ale také různými akcemi. V měsíci září
vyhlásila městská knihovna soutěž o nejkrásnější
obrázek z prázdnin, prvňáčci se s radostí do soutěže
zapojili a za odměnu byli pozváni paní knihovnicí
na vlastní výstavu, odkud si odnesli nejen něco
na zub, ale také malé dárečky. V měsíci říjnu jsme
zase uspořádali pro děti z MŠ tradiční Drakiádu.
Dopoledne nabité tvořením vlastního draka a hrami
v naší tělocvičně si děti náramně užily. I když nám
počasí nepřálo a žádný drak se na nás z výšky
nezasmál, měli jsme i tak usměvavých dráčků plnou
školu.
třídní učitelky 1. tříd
Mgr. Iveta Ernstbergerová, Mgr. Lenka Ernstbergerová

Listopad 2021
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Hudební výchova trochu jinak
Víte o tom, že děti vnímají hudbu, její tóny a zvuky jinak než
dospělá populace? Ano, dokážou ji procítit a každý tón
i zvuk hudebního nástroje zaznamenat a přenést a to všemi
dostupnými prostředky, ať verbálně či neverbálně. K tomu
jim slouží buď řeč, kdy mluví o pocitech z hudby, nebo
kresba, malba, pohyb, ale i pantomima.
Jako první se třídou rozezní tóny ze skladby od A.Vivaldiho Čtvero ročních dob. Děti mají za úkol vyjádřit tuto skladbu
kresbou nebo malbou. Přenesou ji na plochu a vykouzlí
pouhými tahy za pomoci štětce a vodových barev
neuvěřitelné výtvory. A pro obměnu jejich výtvarného díla
stačí jen barevné kousky krepového papíru a lepidla, které
jejich obraz vyzvedne k dokonalosti.
Druhou skladbou je Telemannova Předehra fis moll – Italské
laškování a to již vymění štětec za barevné šátky a v mžiku,
jako mávnutím kouzelného proutku, je melodie přenese
na imaginární louku. Šátky se v ten okamžik promění
v motýlí křídla a přelétnou nad kvetoucí loukou. K jejich
nádherným a dokonalým pohybům jim pomáhá podzimní
vánek. Unaveni po dlouhém letu odloží svá křídla a zároveň
se při poslechu skladby Hudba k ohňostroji od německého
skladatele G.F.Händela děti položí na koberec a pohybem
paží a třepetajících prstů předvádí pocity z hudby.
I tak se dá učit Hudební výchova. Není to jen o tom, jak se
naučit hudební abecedu, notový zápis, poznat takt, druhy
not a stupnic nebo napsat správně houslový a basový
klíč….., ale je to hlavně o tom, jak docílit toho, aby v každém
z nich hudba něco vyvolala, aby dokázaly mluvit o pocitech
a ve finální části o samotném prožitku.
žáci IV. třídy a třídní učitel
Mgr. Floriánová

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
29. září proběhla mimo jiné ve školní družině výtvarná
soutěž na téma „Podzim“.
Děti pracovaly voskovými pastely a všechny se velmi
snažily. Na čtvrtkách se v průběhu časového limitu
objevily postavy, které pouštějí draka, podzimní česání
jablek, krajina s nádherně zbarvenými listnatými
stromy a podobně.
Po ukončení soutěže jejich díla vyhodnotila náhodně
vylosovaná dětská porota.
Kategorie 1. a 2. ročník
1

Šimon Hála, 2. ročník

2

Robert Bílý, 2. ročník

3

Tereza Kroková, 1. ročník

„Víte, že do školní družiny přišly ve středu 6. října
na návštěvu loutky?!“
„Že ne?“
Přivedla je rotavská loutkářka paní Jarmila Černá.
Vyprávěla s Kalupinkou o jejich vzniku, původu, o jejich
druzích a dalších zajímavostech. Nechyběla ani pěkná
pohádka, kterou s loutkami zahrála.
Tahle velká kamarádka školní družinu určitě znovu
navštíví a pokusí se naučit děti hrát maňáskové
divadlo. Touto cestou zasíláme srdečné díky!
Lenka Szmigielská a Lukáš Koutný
vychovatelé ŠD

Kategorie 3. až 6. ročník
1

Stanislav Franc, 4. ročník

2

Tereza Slovjáková, 3. ročník

3

Ramona Segurová, 4. ročník
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MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet na pomoc této ohrožené
a zranitelné skupině obyvatel a na její bezpečí než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů se preventisté z oddělení tisku
a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce zaměřené
na seniory. Během ní navštívili několik obchodních center po celém Karlovarském kraji. Cílem bylo
varovat seniory před možnými podvodníky a upozornit je na možná rizika s tím spojená. Preventisté se
snažili seniorům předat co nejvíce potřebných a důležitých informací spojených s nakupováním
v obchodních centrech, ale předali jim i obecné informace o prevenci kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali drobné dárky, jako například nákupní tašky s reflexními prvky,
reflexní pásky, žetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná pouzdra na platební
karty nebo také letáčky, na kterých mohli najít několik dalších důležitých preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října 2021, přesto
nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou skupinu obyvatel, kterým chceme poskytnout veškeré
důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené níže, které by měli znát.

5 RAD PRO BEZPEČÍ VAŠICH PENĚZ

Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které dobře znáte.
To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře viditelném místě.
Nenoste u sebe větší množství peněz. Před nikým se penězi ani majetkem nechlubte.
Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.
Svoji tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.
Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku, mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní číslo, rodné číslo, datum narození atd.)
Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě).

Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní. Dávejte pozor.
V případě, že se i Vy stanete obětí protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc okamžitě oznamte
na nejbližší policejní služebnu.
Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto roce nadále. Pokud
máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou činnost, neváhejte kontaktovat oddělení
tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz.
prap. Jan Bílek

Krásné narozeniny!

V m ě síci l ist o pa du 2 021 o sl av í 8 0 a v íce l et t it o j ub ila n ti :
Gruberová Jindři ška
Hájek Jaromír
Kopecká Miloslava

Gl os Otakar
Selvičková Helena
Světlá Hedvika

Prchal ová Marie
Bol ardová Anna
Valenová Marie

Vš em j ub ila n tů m př e jem e h o dn ě št ěs tí
a h la v n ě pev n é zd r av í d o da lš ích let .
Listopad 2021
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KADEŘNICTVÍ
ILIOS

A

M

CKA

SÁŽE LU
IČO: 742 09 931

Klasické masáže celého těla
Lávové kameny
Vakuová masáž - baňkování
Manuální lymfodrenáž
Indická masáž hlavy
Reflexní masáže chodidel
Tělový peeling
Prodej dárkových poukazů

723 102 578

Sídliště 648, Rotava
TEL: 728 637 676
provozní doba
dle objednávek
• stříhání dámské • stříhání pánské •
• stříhání dětské • barvení • přelivy •
• melírování • další vlasové procesy •
prodej dárkových poukazů

Obec Šindelová touto cestou
děkuje za dosavadní výbornou
spolupráci s rotavskou
mateřskou školkou.

MĚSTO ROTAVA

Příjem zboží
do vánočního stánku
28. 11. 2021
Vyrábíte a rádi byste své výrobky prodali?
Kontaktujte KIC Rotava (přízemí MÚ)
tel.: 777 752 688
e-mail: kic@rotava.cz

Pod
ěkov
ání

Naše vřelé díky patří zejména
učitelkám paní Nině Jašové, DiS.
a Petře Soumarové dále šikovným
dětem Karolínce Eleni Kronikové,
Markétce Hilkové
a Zdeněčkovi Štefánikovi,
které pod vedením svých učitelek
oživily poutavým vystoupením Vítání
občánků v naší obci dne 23. října 2021.
Těšíme se na další vzájemnou
spolupráci i v příštím roce 2022.
da
v Ben
Jarosla
obce
starosta

cová
a Kubin
Pavlín
bce
rostka o
místosta

PRODEJ

knihy nejen o historii Kraslicka
drobné dárkové předměty
sada sklenic město Rotava a Varhany

KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM ROTAVA
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Město Rotava Vás zve
k městskému úřadu na

Rozsvícení
vánočního
stromu

HALLOWEENSKÝ P
5. 1ÁTEK
DŮM
1. 2
1
Měst sk ý úřad Rot ava

st art v časových i nt erval ech
nut ná rez ervace K I C Rot ava
Vst upné 50 K č/ účast ní k

POHÁDKOVÉ
DOPOLEDNE
PRO DĚTI
DO 3 LET

ÚTERÝ 9. 11. 21

10:00 - 11:30

10 K č/ doprovod

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Neděle

28.11.

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI
z MŠ a ZŠ
Rotava
s maminkami
na mateřské

2021

1. 12. 2021
10:00 hod.
sál
Slovanského domu

Tradiční vánoční prodej
Malování pro děti
Svařák
Fotokoutek

WWW.REALLYGREATSITE.COM

Den
válečných
veteránů
11. 11.
2021
Bez hrdinů
minulosti bychom
neměli přítomnost.
Děkujeme

Prodejní výstava
háčkovaných
pohádkových bytostí
a panenek
3. - 30. 11. 2021
Městská knihovna

Zábavné
odpoledne
pro děti
městská
knihovna

úterý
23. 11.

14:
30

VYSTAVOVATELKA:
ELEONORA SATLEROVÁ

www.rotava.cz
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