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Zastupitelé spustili další investice.
Březen za námi a další měsíc pomalu před námi.

Michal Červenka - starosta Rotavy
Válka na Ukrajině a situace s uprchlíky jsou asi největším tématem poslední doby.
Především kolem uprchlíků panují velké emoce. Kolik jich je skutečně ve městě
k dnešnímu dni? Už jsem slyšel počty jako 60 nebo dokonce 100… Pravda je taková, že
je jich 23. Z toho zatím pro 12 z nich zajistilo bydlení město. Zbývající jsou
v soukromém ubytování, které jim poskytli vlastníci. Přijdou ještě nějací? Ano. Dá se
očekávat, že vzhledem k situaci na Ukrajině a celkovému počtu uprchlíků v naší zemi
do našeho města další uprchlíci přijdou. Ministerstvo pro místní rozvoj si vyžádalo
od všech měst počty prázdných bytů. Na náklady spojené s bydlením poskytne finanční
prostředky stát. Snažíme se poskytnout všem zdejším novým rodinám veškerou
potřebnou pomoc s rozkoukáním se v novém prostředí. Přesto budeme
směřovat k tomu, aby si v případě zajištěné práce a školní docházky dětí, byli schopni
zajistit ukrajinští občané své životní potřeby sami. Prostě začít žít společně s námi co
nejdříve tradiční život. Tak se z uprchlíků stanou spoluobčané.
Byť se na nás válka valí ze všech stran a nemálo věcí zkomplikuje i v naší zemi, náš úkol
je jasný. Vést město dál a makat pro občany. Na úřadě proběhlo dvoudenní
přezkoumání hospodaření města za loňský rok krajským úřadem. Přezkoumání
dopadlo stejně jako loni OK. Pár drobností si musíme ohlídat, ale jinak bez chyb
a nedostatků. Děkuji zaměstnancům za dobře odváděnou práci. V té byrokratické
hromadě paragrafů a úkolů, které na ně jako zastupitelé valíme, z toho mám radost.
Ještě větší radost máme všichni z posledního jednání zastupitelstva.
Pumptrack u kotelny se začne stavět začátkem června. Z celkové částky 3,7 mil. Kč
dostaneme cca 2 mil. Kč dotaci z Národní sportovní agentury a když klapne i druhá
dotace od kraje, vyjde nás celý areál na nějaký 1 mil. Kč z vlastních. To je paráda!
Parkoviště nad Kačákem vyjde na 7 mil. Kč a parkovat se zde bude už na podzim.
Opěrná gabionová zídka bude až tři metry vysoká. Nad rybníkem vznikne osvětlená
stezka pro pěší a podél parkoviště povede chodník až k novému schodišti do Areálu
zdraví. Osvětlené bude také parkoviště. V samotném Areálu zdraví pak dojde k opravě
cest. I na tuto akci se možná povede získat menší krajskou dotaci čtvrt milionu korun.
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Když jsme u těch dotací, schvalovali jsme také podpis
smlouvy o proplacení dotace 300 tis. Kč na hotovou
zahradu v mateřské škole. Dotace přes 200 tis. Kč dorazí
také za loňskou podzimní výsadbu stromů. A znovu od kraje
dorazí i 20 tis. Kč na Oslavy města. Na výsledky dalších
žádostí čekáme.

Předáme seznam nejhorších úseků, u kterých požadujeme
celkovou opravu povrchu místo zadělání děr kamínky!
Následně proběhne cca za dva měsíce další schůzka, kde již
bude seznam úseků doplněn o dvou až tříletý výhled
smysluplných kompletních oprav těchto úseků. Dohodli
jsme se, že opravy budou řešeny prioritně v úsecích, které
pálí občany nejvíce.

Další body programu? Tři prodané pozemky s podmínkou
výstavby rodinného domu na Nové Plzni! Držíme palce Rozsáhlejší opravy, které proběhnou v letošním roce, se
budoucím stavebníkům, není to v dnešní době vůbec u nás v Rotavě týkají úseků směrem na Šindelovou. Nadále
pro mě zůstává prioritou silnice Rotava - Smolná - Kraslice.
snadné.
Několik úseků na této trase prostě potřebuje nový povrch!
Letos zkusíme také umístit nový venkovní mobiliář - lavičky, Pokud bude dodržen slib, stane se tak v příštím roce.
stoly, odpočívadla. Místa pečlivě vybereme a uvidíme, zda U našich místních komunikací začneme s opravami v dubnu.
se to osvědčí. Minimálně senioři, navštěvující lékaře nebo
obchod, se musí mít cestou kde posadit. Na místo po bývalé U placení autobusové dopravní obslužnosti, která letos
škole v dolní Rotavě by se se začátkem nového školního vyjde naše města a obce už na 700 tis. Kč, to vypadá
na zdárný konec. Na základě dřívějších jednání by mělo být
roku snad mohla vrátit pamětní věžička z původní budovy.
nejpozději od 1. 1. 2024 všech 17 spojů na 4 linkách
do základní
dopravní
obslužnosti a my tak
Michal Červenka,
Pavel Franěk,
Martin Rezek
I v letošním roce bude městská policie využívat radar zařazeno
nebudeme muset platit ani korunu.
pro měření rychlosti, takže nohu z plynu.
Nohu z plynu ale nedávají zastupitelé v záměrech dalšího První březnový týden patřil na úřadě dětské finanční
rozvoje. Projektové přípravy na další věci běží, stejně tak gramotnosti. Pro děti od školky až po třetí třídu ZŠ zajistil
přípravy na další možné dotační tituly. Ještě pár dalších sociální odbor tematické hry, pohádky a odměny.
nových věcí bychom letos rádi stihli.
Kultura frčí! První vepřové hody proběhly v chladném
Kvalita silnic na Kraslicku a placení autobusové dopravní počasí u budovy úřadu. Country kapela, mastná pusa,
nafukovací
obslužnosti z obecní kasy. To bylo předmětem jednání pivo na trávení a panák na zahřátí,
starostů Kraslicka s krajským náměstkem pro dopravu chaloupka pro děti.
a poslancem Ing. Janem Burešem, ředitelem krajské správy
a údržby silnic Ing. Jiřím Šlachtou a vedoucím krajského Úžasný koncert v sále Slovanského domu k příležitosti
odboru dopravy Mgr. Vladimírem Malým, kteří přijali mé Mezinárodního dne žen předvedla Alena Boháčová se svými
pozvání k jednacímu stolu. I tímto jim děkuji za účast a vůli žáky populárního zpěvu ze ZUŠ Chodov a také 31 kytaristek
a kytaristů z kytarového orchestru KFCh ze ZUŠ Kraslice,
jednat.
Františkovy Lázně a Chodov, doplnění o ZUŠ Luby. Moc
Na kvalitu silnic nadáváme všichni každý den. Samozřejmě děkujeme za návštěvu. Ještě jednou přejeme všem ženám
jsme si vědomi, že vše je o penězích, ale naším úkolem je jenom úsměv na rtech.
pro naše občany vybojovat kvalitní a bezpečné komunikace.
Peníze, které jdou do údržby komunikací, bohužel stačí Završením březnového kulturního programu byl opět
pouze na udržení stávajícího stavu. O celkovém zlepšení tak parádní Reprezentační ples města. Věříme, že si každý
nemůže být ani řeč. Na Kraslicko jde prý 18% celkového najdete tu svou akci, na kterou můžete vyrazit. A nás moc
rozpočtu na opravy. Bohužel velká část z toho padne na těší, že chodíte!
opěrné zdi, propustky a základní opravy po zimě. To je málo.
To hlavní, povrch silnic, pak nestojí za nic. Opravovat jeden S úctou
úsek dvakrát do roka, několik let po sobě… No výsledkem je
Michal Červenka
ementál místo silnice. Rozvádět to dále nebudu, vidíme to
starosta města
všichni.
koncert k MDŽ

Duben 2022

Finanční gramotnost pro nejmenší

Reprezentační ples
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2. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 24. 2. 2022
RM projednala a vydala:

ZŠ a MŠ Rotava předchozí souhlas k přijetí
peněžitých darů účelově neurčených, v částkách 11
100 Kč a 9 800 Kč, který bude využit pro účely
rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže.
ZŠ a MŠ Rotava předchozí souhlas k přijetí věcného
daru: zdravotnického materiálu – antigenních
testů, konkrétně 1375 ks AG test-SEJOY, pro
testování
dětí, žáků
a
zaměstnanců v
souvislosti s onemocněním Covid-19.

RM bere na vědomí:

vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Rotava v době
od 31. 1. do 3. 2. 2022.
zápis z jednání Škodní a likvidační komise.
informaci o vrácení části peněžních prostředků –
Projekt reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/
0002960, vybudování sociálních bytů ve městě
Rotava, dle výzvy č. j. MMR-7221/2022-26.

RM projednala a neschvaluje:

přidělení bytů na adresách Rotava, Sídliště 628,
611, 631.

RM projednala a souhlasí:

s odpisem materiálů z majetku města: 10 ks
propisek, za účelem propagace města; 120 ks knih
Pověsti a vyprávění ze západního Krušnohoří,
za účelem daru MDŽ; 105 ks pamětních mincí,
za účelem daru dětem při kulturně vzdělávací akci
Finanční gramotnost.
se změnou cen vybraného sortimentu zboží v KIC:
kniha „Města a obce ČR“ z původní ceny
1 000 Kč/ks na 500 Kč/ks, sleva bude poskytnuta
na období březen – duben 2022; pamětní mince
bronz – 50 let výročí města z původní ceny
50 Kč/ks na cenu 35 Kč/ks; pamětní mince Varhany
z původní ceny za cenu 100 Kč/ks na cenu
50 Kč/ks; kniha „Kdo tu všechno byl“ z původní
ceny za 100 Kč/ks na cenu 50 Kč/ks; kniha „Pověsti
a vyprávění ze západního Krušnohoří“ z původní
ceny 100 Kč/ks na 80 Kč/ks.

V měsíci dubnu 2022
oslaví 80 a více let tito jubilanti:
Juhová Božena
Darjanin Tibor
Štrichelová Zdenka
Furišová Šarlota
Slaná Helga
Burkhardová Jiřina
Pavlovský Jan
Pajer Stanislav
Klepáčková Kateřina Neudertová Ingeborg
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

RM projednala a schvaluje:

přidělení 2 bytů na adresách, Sídliště 647, 646,
625, 628, 639.
výměnu bytu Sídliště 642 613.
uzavření dohody o ukončení nájmu prostoru
na adrese Nejdecká 213.
revokaci usnesení č. RM/239/15/21.
uzavření zemědělských pachtů vše v k. ú. Rotava,
pro pana Josefa Marouška, IČO 45374678 .
Pachty: na část poz. parc. č. 165/3, část poz.
parc. č. 165/4, část poz. parc. č. 191/1, poz.
parc. č. 417/2, poz. parc. č. 417/3, poz. parc.
č. 467/2, poz. parc. č. 938/3, poz. parc. č. 944,
poz. parc. č. 1146/16, poz. parc. č. 1146/18,
poz. parc. č. 1195/4
výpůjčku části pozemku parc. č. st. 973/1 v areálu
Sběrného místa města 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.
záměr pronájmu pozemku parc. č. 2080.
uzavření Smlouvy o spolupráci při zpětném odběru
odpadních pneumatik, mezi Městem Rotava
a společností GREEN Logistics CZ s. r. o.
„Pravidla pro krátkodobý nájem některých
nebytových prostor, objektů a ploch v majetku
města Rotava“ s účinností od 24. 2. 2022.
udělení výjimky z vyhlášky č. 8/2019 pro žadatele
Město Rotava na akce: „Masopust, Zimní tour,
Pálení čarodějnic, Rotavský permoník, Pivní stezka,
ROTAVA, Oslavy města Rotava, Rozsvícení
vánočního stromu“
výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky
na služby: „Odběr a analýzy vzorků vod 2022“, a to
společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s.
vyřazení movitého majetku dle „Přílohy č. 1 –
Seznam majetku k odpisu“ z majetku města
vyřazení a odpis knih vedených na „Úbytkovém
seznamu – Knihy“ ze dne 18. 11. 2021,
změnu úředních hodin pokladny MÚ Rotava,
podání žádosti do „Programu prevence kriminality
na místní úrovni na rok 2022“.

→

Vítání občánků

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

PROVOZNÍ DOBA POKLADNY MĚSTA
Pondělí
Středa
Pátek

9:00 - 11:30
9:00 - 11:30
9:00 - 11:30

12:00 - 16:45
12:00 - 16:45
12:00 - 16:45

podatelna@rotava.cz
tel: 359 574 130
mob: 777 926 975
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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

POZOR NA ENERGOŠMEJDY!
JAK PRACUJÍ PODVODNÍ PRODEJCI ENERGIÍ

od: Bc. Petra Valdmanová
Odbor kultury a sociálních věcí
Mají příjemný hlas, slušné vystupování a jsou skvěle školení. Když vám zavolají, dokáží vás tak zmást, že ani nevíte,
co jste jim odsouhlasili. Také vás mohou navštívit v domácnosti a než se nadějete, podepisujete jim dokumenty,
které jste nečetli, a nevíte, co v nich je. Ale věříte, že by vám nelhali. Ano, řeč je o tzv. energošmejdech, na které teď
naráží nejen senioři. Využívají současné krize, která vyhnala ceny energií do rekordních výšin. S přibývajícím
množstvím krachujících dodavatelů energií a vzrůstajícími cenami za energie se zvětšuje i riziko, že vás bude
kontaktovat někdo, kdo se vám bude snažit vnutit smlouvu na nového dodavatele energií. Zcela záměrně vám však
neřekne vše, co smlouva obsahuje. Uzavírání takovýchto smluv probíhá velmi často po telefonu.
K uzavření smlouvy po telefonu stačí říct ANO. Mnohdy ale dotyčný vůbec neví, s čím souhlasí, nerozumí otázkám, které
jsou pokládány velmi manipulativně. Operátoři jsou profesionálně proškoleni.

Aukční společnosti, ty nezůstávají jen u telefonického uzavírání smluv, ale navštěvují zejména seniory
i v domácnostech. Zástupci si s nimi domluví schůzku telefonicky předem, aby obešli zákaz o domovním prodeji. Lákají
na výhodné vysoutěžení nejlevnějšího dodavatele energií a často i to, že nedojde ke změně dodavatele.
Ve skutečnosti je ale všechno jinak a vyvázání z takových smluv může být poměrně komplikované. Co se ale objevuje
nově, jsou neúměrně vysoké zálohy po změně dodavatele. To dříve nebylo. Zároveň je potřeba být ostražití a hlídat si,
s kým skutečně jednáte. Mnohdy se obchodní zástupci vydávají za společnost, kterou ale ve skutečnosti vůbec
nezastupují, jen aby posílili svou důvěryhodnost. Často se vyskytují případy, kdy klienti sami po internetu uzavřeli
smlouvu s novým dodavatelem a mimo to je ještě navštívil fyzicky zprostředkovatel, kterému podepsali plnou moc
s tím, že to nevadí, že to za ně vše vyřeší. Nyní jsou v situaci, kdy jsou smluvně vázáni u několika dodavatelů zároveň.
Opakují se nabídky České srovnávací s.r.o. Ti lidem nabídnou na základě plné moci zastupování a vysoutěžení
nejvýhodnějšího dodavatele, zároveň však tito klienti ztrácejí přehled. Neví, kde mají platné smlouvy, zda za ně
společnost vše vyřídí nebo ne. Takových zprostředkovatelů dodavatelů energií je na českém trhu bohužel velké
množství.
ODPOJENÍ OD ELEKTŘINY ČI PLYNU SE MŮŽE PRODRAŽIT
V současné době stále více než 30 000 domácností zůstává u dodavatelů poslední instance (DPI) a po vypršení
šestiměsíční lhůty jim hrozí odpojení od odběru energií, přestože například řádně platí všechny platby. Odpojení
je problematické zejména u odběratelů plynu, jelikož opětovné připojení může trvat až několik týdnů. Navíc je spojeno
s nutností revizí a může být nejen dlouhé, ale i finančně náročné
Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční situaci, neváhejte se na nás obrátit o pomoc a radu.

Bc. Lenka Studená, DiS.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz
Duben 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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Desatero obrany
před šmejdy v energetice
10 ryze praktických rad, jak nenaletět tzv. "šmejdům"
při změně dodavatele energií

od: Bc. Petra Valdmanová
Odbor kultury a sociálních věcí

1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta
za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní
aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se
přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň
rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout.
Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ:
http://kalkulator.eru.cz/
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem,
nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro
každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou
zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených
smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií,
zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky
jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také
může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného
místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva
na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu
pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je
zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže.
Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury
podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci
distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale
neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází
od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže.
Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele
vydávají – osobně i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou
a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se
na (městskou) policii.

5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se,
odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem
pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá,
hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních
údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického
hovoru se k ničemu nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých
podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“
jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí
vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický
zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či
zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle
občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou
ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci
neříkejte „ano“, protože
smlouvu lze
uzavřít
i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte
takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat
(samozřejmě bez sankce).
8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc,
přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně
nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se.
Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda
podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem
neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel
nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte,
obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se
zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste
jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si
předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií,
kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence,
můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní
od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne
po zahájení dodávek.

EKOLOGICKÁ ROTAVA
Výsadba z dotace

Během měsíce listopadu bylo v okolí města Rotava
vysázeno 36 ks stromů s podporou Státního fondu
životního prostředí ČR. Bylo vysázeno 11 střemch
(Prunus maackii Amber Beauty), 9 sakur (Prunus
serrulata Sunset Boulevard), 12 lip (Tilia cordata)
a 4 javory (Acer capestre Elsrijk). Sázelo se u věžáku
č. bl. 15, nad parkovištěm u fotbalového
hřiště,
u kontejnerových stání mezi panelovými domy č. bl. 11
a 13, na poli mezi panelovými domy č. bl. 24 a 25,
za obchodem, u hasičské zbrojnice a u garáží na ulici
Příbramská. Výsadba je registrována na internetových
stránkách sazimebudoucnost.cz. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se sázení zúčastnili.
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Odběr pneumatik

Město se rozhodlo vyřešit situaci s vyhazováním pneumatik do přírody a využilo možnost zřízení zpětného místa
odběru odpadních pneumatik ve spolupráci s firmou GREEN Logistic CZ s. r. o.

Sběrné místo se bude nacházet

v areálu sběrného místa v ulici Příbramská v Rotavě. Občané budou mít možnost odložit po přezutí auta své
pneumatiky na toto nové místo zpětného odběru. Naproti tomu bude od pracovníka města vydán doklad o převzetí
odpadních pneumatik. Vznikne tak nový zpětný systém odběru, který může zabránit dalšímu zbytečnému vyhazování
pneumatik do přírody a přestat ji tím znečišťovat. Prosíme občany, aby pneumatiky odevzdali na sběrné místo.
Bc. Markéta Hanáková, referent OEM

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA - LETNÍ OBDOBÍ
Pondělí 12:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 12:00

Středa 12:00 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00

Pátek
Sobota

8:00 - 12:00
9:00 - 12:00

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ PRO BIOLOGICKÝ ODPAD

víkendy lichých týdnů
stanoviště:
ČSA
u Slovanského domu
Kraslická
u plynového výměníku
Příbramská
nad zahr. kolonií u Kačáku
Růžové údolí
u mostu

víkendy sudých týdnů
stanoviště:
ČSA
u č. p. 441
U Kina
u č. p. 478
Nová Plzeň
u č. p. 495
Žižkova
u č. p. 416

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
MĚSTA ROTAVY

ZDROJE A KVALITA PITNÉ VODY
Vážení občané,
jak již jsem se v minulém článku o vodním hospodářství
města Rotavy zmínil, dnes bych se zaměřil na zdroje
a kvalitu výroby pitné vody v Rotavě.
Jakou vlastně máme v Rotavě vodu? Samozřejmě pitnou
a kontrolovanou vhodnou ke konzumaci či vaření, kdy je
každý měsíc podrobována sérii hygienických testů,
které provádí certifikovaná laboratoř, a následně jsou
výsledky rozborů předávány zpět. Kontroluje se
množství ukazatelů a limitů, které musí splňovat
hygienické normy a předpisy. Vzorky vody se odebírají
na úpravně vody a z prameniště Lesní jako voda surová
(před upravením) a voda upravená, která je po kontrole
následně distribuována do vodovodní sítě. Specifikum
Rotavy je, že využívá několik vodních zdrojů- Prameniště
Lesní – podzemní voda a z úpravny vody Samota - voda
povrchová a podzemní, které se spolu následně mísí.
Další série testů je prováděna přímo na síti,
ve vodojemech a u koncových odběratelů.
Kvalita vody, i když je řádně vyrobená a upravená, však
může být ovlivněna několika dalšími faktory, a to stářím a kvalitou vodovodních rozvodů, které mohou
zvláště při vodovodních haváriích na distribučním
vodovodním řadu a následné opravě vykazovat estetické
nedostatky,

Duben 2022

trvalá stanoviště:
Nová Plzeň
u č. p. 507
zahrádkářskéBkolonie
řezen 2022
- Sklenský vrch
- u hasičské zbrojnice
- garáže nad Kačákem

kdy se voda jeví jako ne úplně čirá či mírně zakalená.
Toto zakalení je způsobenou zavzdušněním vodovodních
rozvodů s následnými změnami tlaků v potrubí,
při kterých může docházet k narušení vnitřních stěn
potrubí, převážně rozvodů vody v oceli či železe. Tyto
změny kvality vody v potrubí se snaží pracovníci OTVH
města Rotavy minimalizovat odkalením vodovodního
potrubí a i přes jejich veškerou snahu se může stát, že se
uvedené nedostatky v kvalitě vody mohou krátkodobě
projevit.
Jakou máme ještě vodu v Rotavě? – měkkou, kdy tvrdost
vody je určena obsahem rozpuštěného vápníku a hořčíku
– menší koncentrace značí vodu měkčí, vyšší
koncentrace vodu tvrdší. Výhoda měkčí vody je absence
vodního kamene, který nám může zanést spotřebiče
v domácnosti, nevýhoda je koroze potrubí či menší míra
příjmu hořčíku a vápníku do lidského organizmu. Co se
týká kyselosti a zásaditosti místních vodních zdrojů,
převažuje zde voda kyselejší, která je následně
upravována do optimálních neutrálních hodnot okolo
7,0 pH.
Objem distribuované vyrobené pitné vody se měsíčně
pohybuje okolo 9 000m3.
Na závěr bych chtěl konstatovat, že zdrojů vody
na Rotavě pro výrobu pitné vody je dostatečné množství
a dovolí nám v současné době i v budoucnosti vyrábět
dostatek pitné vody pro potřeby obyvatel města Rotavy.
Ing. Aleš Neškrabal
vedoucí OTVH Rotava
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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

Březen v mateřské škole

Letošní školní rok se třída „Šnečci“ zúčastnila soutěže Karlovarského kraje
a společnosti EKO-KOM. Jednalo se o výtvarnou soutěž „Hrajeme si
s odpady“ na téma „Krajina plná života“. Z odpadového materiálu jsme 3D
dílem měli vyjádřit naši myšlenku a co vše si vlastně pod krajinou plnou
života představíme. S naší představou a myšlenkou, že: „bez vody žít
nemůžeme, pod ní neumíme, a přesto je plná života“, jsme vytvořili
kolektivní práci „Život nad i pod“ a umístili jsme se na krásném 3. místě.
Děti se zúčastnily slavnostního předávání a také si převzaly cenu
na Krajském úřadě Karlovarského kraje. A jak naše dílo vypadá? Tak s tím
se Vám pochlubíme v aule naší školky. Už teď jsme zvědaví, jaké téma
bude příští rok. Těšíme se, že zase společně něco vytvoříme. A o to vlastně
jde, ukázat, že jeden bez druhého nejsme nic a že umíme táhnout za jeden
provaz.
Když se řekne masopust, většina lidí si vybaví masky, veselí a hory
dobrého jídla i pití. Jaká je historie tohoto oblíbeného svátku, kdy probíhá
a jaké zajímavé tradice se k němu vážou, jsme se snažili přiblížit dětem
během celého týdne. Tento nejveselejší svátek jsme zakončili masopustní
úterý 1. března, kdy naše školka byla plná masek. Ani my učitelky jsme
nebyly výjimkou a proměnily jsme se na Šmouly. Tak jak k průvodu patří
zpěv, tanec a hry, tak ani my jsme tento den nic nevynechali. Soutěžili
jsme, zpívali a tancovali. A musíme se vám pochlubit, že se nám opravdu
povedl folkový tanec The Chimes of Dunkirk. Zkuste si ho pustit a snad
si děti vzpomenou a ukážou, jak to zvládly, nebo se nechte překvapit
a třeba si ho společně zatancujeme na „Čarodějnice“.
Na konci měsíce jsme s dětmi navštívili městský úřad, kde byla pro děti
připravena přednáška o finanční gramotnosti. Děti si za odměnu vybarvily
omalovánky, podívaly na pohádku a jako dárek dostaly pamětní minci
města Rotavy a pokladničku, kterou si mohly dle své fantazie ozdobit.
Závěrem bychom Vás chtěly srdečně pozvat na „Jarní tvoření“, které bude
probíhat 7. dubna ve třídě „Šnečci“. Společně si něco hezkého vyrobíme
na nadcházející velikonoční svátky. A co, zatím neprozradíme, přijďte
a uvidíte. Těšíme se na Vás.
Za kolektiv MŠ
Nina Jašová, DiS. a Eliška Hilková
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FINANČNÍ GRAMOTNOST

Město Rotava připravilo pro žáky prvních,
druhých a třetích tříd zajímavé vzdělávací
aktivity. První ročníky navštívily městský úřad
ve čtvrtek 10. 3. Činnosti, které byly pro žáky
připraveny, měly za cíl rozvíjet finanční
gramotnost. Nácvik finanční aktivity proběhl
v rámci projektu „Sociální práce a poradenství
v Rotavě“. Žáci si dopoledne užili, nejen že si
ověřili své znalosti, co se týče hodnoty peněz,
ale aby se učili s penězi také správně
hospodařit, dostali jako dárek pokladničky.
Finanční gramotnost patří k základní
vybavenosti každého z nás. Ve školním
prostředí je naším cílem rozvíjet znalosti
a dovednosti, které propojují učivo s reálným
životem. Stejně tak finanční návyky dětí je
nutné od základu budovat, proto děkujeme
vedení města, že nás v této oblasti podporuje.

Mgr. Iveta Ernstbergerová
Mgr. Lenka Ernstbergerová
třídní učitelky 1.tříd

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Dne 22. února 2022 v dopoledních hodinách se ve školní
tělocvičně uskutečnil turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně ZŠ
Rotava. Před začátkem tohoto turnaje předcházela
dostatečná a kvalitní několikaměsíční příprava žáků
pod dohledem třídních učitelek. Tato akce byla obnovena
po dlouhé přestávce z důvodu omezení shromažďování dětí
při společenských hrách a akcích z důvodu vyhlášení
nouzového stavu kvůli Covidu 19. O to větší měli žáci zájem
a chuť se tohoto turnaje zúčastnit, a byla dokonce
rozšířena soupiska jednotlivých družstev. Turnaj byl
zahájen dle předepsaného časového harmonogramu v 8.00
s pořadovým nástupem jednotlivých družstev, kdy byli
všichni účastníci dodatečně seznámeni s pravidly.
Zahajovacím písknutím hlavního rozhodčího byl turnaj
zahájen a hned od prvních okamžiků se proměnil
v napínavé drama, kdy nejmladší hráči byli velmi emotivně
povzbuzován i ostatními spolužáky i z jiných tříd. Nejmladší
hráči prvních tříd dokázali v několika okamžicích starším
žákům ukázat bojovného ducha a družstva starších žáků se
oprávněně obávala i o svůj výsledek.
Atmosféru tohoto turnaje nelze vyjádřit slovy, prostě se
musí zažít přímo v centru dění. Tam byly učitelky, které své
hráče motivačními pokyny povzbuzovaly a dávaly cenné
rady, jak vybít soupeře. Po vyrovnaném a dramatickém boji
byly vyhlášeny výsledky jednotlivých družstev.
1.místo družstvo žáků III. třídy
2.místo družstvo žáků IV. třídy
3.místo družstvo žáků I.A
4.místo družstvo žáků II. třídy
5.místo družstvo žáků I.B
Všichni zúčastnění byli odměněni medailí v podobě
čokoládové Fidorky a první tři družstva obdržela diplom
s
pohárem.
Velké
poděkování patří vedení školy,
učitelům a žákům IX. třídy, kteří ochotným způsobem
vypomáhali jako pořadatelé a čároví rozhodčí.
Bc. Jan Vávra
učitel tělesné výchovy
Duben 2022
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Pyžamový karneval

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

18. února proběhla ve školní družině akce „Pyžamový
karneval“. Už název napovídá, že si žáci užili mnoho legrace.
V nápaditých úborech na spaní se tančilo a soutěžilo.
Promenádu masek a tanec střídalo neuvěřitelné podlézání
provazu, který se neustále snižoval. Dále omotávání „spáčů“
pokladní páskou na čas i tanec dvojic na stále zmenšujícím se
archu papíru.
Nechybělo ani vyhodnocení nejhezčích masek.
Všichni účastníci do jednoho měli krásná pyžamka
s nápaditými doplňky, porota proto rozhodla, že není vítězů
ani poražených.
Vyhlásila „alespoň“ titul „Nejsympatičtější spáč“. Stal se jím
zcela zaslouženě žák Stanislav Franc ze IV. třídy.
Každý účastník karnevalu byl odměněn a na závěr nechyběl
opět gejzír sladkostí.

Divadelko v ŠD

25. února proběhla další akce školní družiny „Divadélko“.
Paní Jarmila Černá a Marcela Klimešová přišly za dětmi
na návštěvu již potřetí
v tomto školním roce a to s nápadem vyrobit s nimi ze dřeva,
plastů a provázků loutky. Paní Černá řídila a po částech
s trpělivostí vysvětlovala pracovní postup.
Provázky se provlékaly, vázaly se uzlíky, ruce mnohdy
neposlouchaly.
Nakonec se vše zvládlo a každý odcházel domů s roztomilou
loutkou pejska. Srdečně děkujeme paní Černé za darovaný
materiál a pěkné odpoledne.

Lukáš Koutný, Lenka Szmigielská
vychovatelé ŠD

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
„Zábavné odpoledne v knihovně“
7. dubna ve čtvrtek v 15.00 hod.
Odpoledne pro děti plné pohádek a kvízů

MUZEUM KRASLICKÉ DRÁHY
NÁDRAŽÍ KRASLICE
bývalá restaurace

„Jarní posezení s písničkou“
12. dubna v úterý v 15.30 hod.
Přijďte mezi nás si poslechnout i zazpívat s p. Evou Haufovou.
„Ověřování, srovnání pranostik a skutečnost vývoje počasí“
21. dubna ve čtvrtek v 16.00 hod.
Beseda a diskuse s p. R. Kovaříkem

Vstupné
Děti: 15 Kč
Dospělí: 30 Kč

Otevírací doba:
23. 4. – 1. 10. 2022
pouze soboty
9.00 - 16.00

602 203 548, 606 685 265
www.mkd.websnadno.cz

VÝSTAVKY

MEDAILONKY MĚSÍCE
Jan Kaplický
(18. 4. 1937 – 14. 1. 2009)
český architekt, designer

Egon Bondy
(20. 1. 1930 – 9. 4. 2007)
český básník, prozaik
a filosof

Alena Vostrá
(17. 5. 1938 – 15. 4. 1992)
česká spisovatelka,
prozaička

Karel Kyncl
(6. 1. 1927 – 1. 4. 1997)
český publicista, novinář
a překladatel

Jacques Prévert
(4. 2. 1900 – 11. 4. 1977)
francouzský básník,
dramatik

František Kožík
(16. 5. 1909 – 5. 4. 1997)
český spisovatel
a esperantista

Březen 2022

Ludmila Štěpánková, knihovnice
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VZPÍRÁNÍ

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

1. kolo ligy juniorů 2022

V sobotu 26. února se v Teplicích konalo úvodní kolo ligy
juniorů skupiny A za účasti 5 sportovních klubů včetně
rotavského ROTASU. Ze soutěže se omluvilo družstvo
VTŽ Chomutov. Rotavští se třemi staršími žáky
ve složení Jan BUBLA 282,6 Sb. (237 kg, 102+135),
Lukáš HORVÁTH 206,1 Sb. (148 kg, 61+87), Miroslav
HORVÁTH 184,7 Sb. (130 kg, 55+75), Ondřej ŠIROKÝ
173,2 Sb. (126 kg, 56+70) a Attila OLAH 154 Sb. (96 kg,
44+52) se umístili v tomto kole na čtvrtém místě.

1. kolo ligy juniorek 2022

Úvodní kolo ligy juniorek se uskutečnilo v sobotu 5. 3. 22
v Horní Suché za účasti celkem 8 družstev, včetně
děvčat rotavského ROTASU. Naše družstvo ve složení
Kristýna VLČKOVÁ, Iveta KOLÁŘOVÁ, Karolína
ZRONKOVÁ a René KUKLÍNKOVÁ obsadilo celkovým
výkonem 211,9 bodů Sinclair 8. místo. Ze soutěže se
omluvilo družstvo Vzpírání Haná.

II. liga družstev mužů ve vzpírání 2022

V sobotu 19. března 2022 hostila sportovní hala
plzeňského Startu úvodní kolo II. ligy mužů skupiny
A za účasti celkem sedmi družstev včetně vzpěračů
rotavského ROTASU, kteří se do této soutěže vrátili
po šestiletém účinkování v nižší soutěži. Ze soutěže se
omluvilo družstvo Chomutova. Za družstvo ROTASU
Rotava startovali:
Svatobor ŠEVČÍK (238 kg (103 + 135) 294 Sb.),
Jan BUBLA (233 kg (103 + 130), 275 Sb.),
Jan ŠEDLBAUER (227 kg (96 + 131), 241,4 Sb.),
František BERAN (187 kg (80 + 107), 211,3 Sb.),
Antonín ŠPERŇÁK (164 kg (72+92), 192,9 Sb.).

2. liga družstev žen ve vzpírání 2022

V neděli 20. března se ve sportovní hale v Plzni –
Doudlevcích uskutečnilo úvodní kolo 2. ligy žen za účasti
družstva rotavského ROTASU, které se ve složení
Daniela ZRONKOVÁ (162,2 Sb.,150 kg (65 + 85)),
Kristýna VLČKOVÁ (103,8 Sb., 71 kg (32+39)),
Karolína ZRONKOVÁ (79,7 Sb., 68 kg (30 + 38))
umístilo na 5. místě v tomto kole. Ze soutěže se
omluvila družstva Chomutova a Meziboří.
umístění TJ ROTAS Rotava v soutěžích
soutěž

pořadí

body
sinclair

hlavní
body

1. kolo ligy juniorů

4. místo

1000,7

6

1. kolo ligy juniorek

8. místo

211,9

5

1. kolo lI. ligy mužů sk. A 6. místo

1214,6

6

345,7

5

1. kolo 2. ligy žen

5. místo

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.
1. kolo II. ligy mužů

1. kolo ligy juniorek 2022

VZPÍRÁRNA VE SPORTOVNÍ
HALE ROTAVA
KLUCI A HOLKY OD 9 LET

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
• 16:00 - 17:00
• 17:00 - 18:00
Duben 2022
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DUBEN
Divadlo pro nejmenší
čtvrtek ► 7. 4. ► 10:00
divadelní představení
pro ZŠ a MŠ Rotava
a děti s maminkami na RD

Velikonoční odpoledne
čtvrtek ► 14. 4. ► 16:00
prodejní stánky
občerstvení
dílničky pro děti

Burza / blešák
neděle ► 17. 4.
10:00 - 17:00

723 102 578

Lucka
Masáže

Klasické masáže celého těla
Lávové kameny
Vakuová masáž - baňkování
Manuální lymfodrenáž
Indická masáž hlavy
Regenerační ploska nohou
Tělový peeling
Prodej dárkových poukazů

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost.

2. 5. 2022 v 16:00 hod.
Rotava parkoviště za pekárnou

nákup a prodej zboží

stáří

Drůbež

Den Země
středa ► 20. 4.
8:00 - 17:00

Survivor
čtvrtek ► 21. 4.
dopoledne

sportovní akce
pro ZŠ a MŠ Rotava

Pálení čarodějnic
sobota ► 30. 4.
akce pro celou rodinu
hudba
tanec
občerstvení

cena

Kukuřice:
15 - 18 týdnů
černé, červené, kropenaté, bílé, sussex

230 Kč

Chovní kohoutci

15 - 18 týdnů

230 Kč

Moularden
(kříženec pižmové a pekingské kachny)

2 -3 týdny

110 kč

husy bílé

2 - 3 týdny

190 Kč

Krůty
(kanadské širokoprsé brojlerové)
Brojlerová kuřata
Perličky

6 - 10 týdnů 320 - 400 Kč
1 - 7 dní

30 Kč

1 - 3 týdny

120 Kč

OBJEDNÁVEJTE:
Gallus Extra s. r. o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502
mob. 731 701 331, 734 833 158 (NE SMS)
volejte po - pá 7.00 - 15.00 hod.
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.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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