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Milí spoluobčané,
Vykupování bytů. Pár z Vás se
na mne obrátilo s tím, že uvnitř
Vašeho SVJ jste se dozvěděli lži
o stavu financí města. Že prý město
vykupuje byty a nemá na provoz a je
na mizině. Za ironii osudu považuji,
kdyby Vás těmito nesmysly zahlcovali ti, kteří přihlíželi tomu, jak se
Rotava propadá ke dnu a při jeho
dosažení se vesele odstěhovali
jinam. Sanujeme právě ta nejhorší
společenství a napravujeme, doufám
pouze laxní a ne úmyslný, přístup
dob minulých. Jaká je skutečnost?
Stav bankovních účtů města činí
28 mil. Kč, přitom na začátku roku
to bylo 20 mil. Kč. Město od začátku
roku vykoupilo 20 bytů za celkem
3 144 350 Kč. Z toho 15 bytů bylo
přímo
předmětem
podnikání
se sociálními dávkami a tím často
souvisejícími problémy a nepořádkem. U zbývajících bytů se podařilo
dohodnout přednost před realitními
kancelářemi. O některé z vykoupených bytů jsme bojovali v dražbě
nebo insolvenci. Považuji to
za dobrý výsledek, který není snadný. Často se dostáváme do konfliktu
s různými skupinami. I některé
instituce státu se snaží brzdit náš
přístup, který je často na hraně.
Ale jde o náš domov. Měli jsme
na výběr, nedělat nic anebo si dát
na misku vah investice jen do líbivých věcí a investice do klidné
budoucnosti, která je naprostým
základem. 20 vykoupených bytů
znamená
téměř
dva
vchody
bez nepřizpůsobivých! I jiná města
se již začínají ubírat touto cestou.
Hospodaříme rozumně a snažíme se
vyvážit, jak boj za klidný domov,
tak rozvoj města. Pokud bychom se
někdy rozhodli vzít si například
úvěr, pak jenom z toho důvodu, že
se pustíme do velkých investic,
kterých se ostatní obávali a proto,
abychom vyřešili potřeby občanů
teď. Ne za pět, deset let. Teď
nemáme kde parkovat, teď nemáme
slušné sousedy, teď nemáme kanalizaci, teď nemáme jiné dětské
hřiště… Kdo nic nedělá, nic nezkazí,
ale zároveň by také za nějaký čas

nemuselo být pro koho budovat.
Vzdor osočování z rasismu, nekompromisnosti, buzerace řešíme z Vaší
důvěry problémy, nad kterými už
mnoho jiných zlomilo hůl jako
nad neřešitelnými. Jenom čas ukáže,
zda všechny kroky stály za nevzdání
se. Rotava je krásné město, které
si zaslouží dobrou pověst.
Byla dokončena výměna svítidel
veřejného osvětlení. V průběhu akce
jste se na nás obraceli s tím, že světlo je nedostačující. Bylo to dáno
dodávkou svítidel v továrním
nastavení. Nyní jsou již nová světla
ve všech lokalitách nastavena
na konečnou svítivost a problém je
tedy vyřešen. Stále se ale objevují
nedostatky v podobě starého kabelového vedení v některých částech
Rotavy
a
občas
dochází
k výpadkům. Kabely jsou často
v zemi desítky let a v jejich okolí
docházelo za tu dobu k mnoha
stavebním pracím. Mohlo tedy dojít
i k jejich narušení. Z úspor vytvořených díky novým svítidlům se pustíme do hledání a odstraňování těchto
závad. Zub času se nadále projevuje
i u vodovodního potrubí. Několik
dní po sobě jsme museli v noci vypínat vodu a hledat v různých částech
našeho města její úniky. Právě
v takových chvílích se ukazuje
nutnost politicky nepopulárního
dávání peněz „pod zem“. Rekonstrukce takové infrastruktury je
nákladná a není pro občany tolik
viditelná, ale je naprosto zásadní
pro naše pohodlí. Za veškeré
komplikace, které Vám způsobují
různé poruchy, se
omlouváme.
Snažíme se je řešit vždy tak rychle,
jak nám to okolnosti dovolí.
Krajská správa a údržba silnic se
pustila do další části oprav silnice
do dolní Rotavy. Největší výmoly
byly odstraněny tzv. velkoplošnou
opravou. Také bych raději uvítal
kompletně nový povrch, ale i tak je
toto po letech oprav zasypáním děr
kamínky určitě mnohem lepší
varianta. Ve druhé polovině listopadu dojde ve zbytku trasy právě
ke kompletní výměně povrchu.
Krátce znovu otevřu téma exekucí.

Souvisí totiž s místním poplatkem
za odpad a platebními výměry, které
jsou exekučním titulem. Nezaplacený poplatek za odpad bude
vymáhán.
Neplacení
poplatku
za odpad některými občany nebylo
důvodem pro jeho zdražení, které
nikoho z nás netěší. Důvodem jsou
plošně rostoucí náklady na jeho
likvidaci.
Příkladem,
kdybyste
sousedce cestou do krámu kupovali
mléko za 20 Kč, ale od ní byste si
brali jen 15 Kč, časem by došlo
k tomu, že byste za chvíli neměli
nejen na její mléko, ale ani na své.
V rámci projektu přeshraniční
spolupráce našich dobrovolných
hasičů a německých hasičů z města
Lößnitz proběhla již dvě setkání
a obě soutěžní. Jedno v partnerském
městě a při druhém domácím setkání
ovládli naše fotbalové hřiště mladí
hasiči. Na soutěž o Železného hasiče
dorazilo 55 účastníků z dobrovolných jednotek 7 měst a obcí. Všichni
naši mladí reprezentanti předvedli
skvělé výkony a obsadili místa
na stupních vítězů. Domácí mladí
hasiči poté předvedli požární útok
a na hasičárně jsme ukázali německým kolegům vybavenost naší
jednotky, kterou sami označili
za velmi dobrou.
Mimo
pravidelná
Odpoledne
pro důchodce proběhl kulatý stůl
našich seniorů s krajským koordinátorem MPSV Bc. Čermákem.
Co jsme řešili? Kolik skutečně přinese navýšení důchodů, obezřetnost
při telefonních hovorech. Šmejdi
využívají toho, že lze uzavřít smlouvu po telefonu. Dále byly představeny možnosti pečovatelské služby
a dostalo se také na dotazy ve věci
limitu doplatků na léky. Pro seniory
chystáme od příštího roku také jednu
novinku. Virtuální univerzitu třetího
věku, která jim poskytne všeobecné
a zájmové vzdělávání na vysokoškolské úrovni. V případě zájmu
o více informací se na mne neváhejte obrátit. Přeji Vám všem klidný
listopad, milí Rotavané.
Michal Červenka
starosta města

16. schůze Rady města Rotava
ze dne 25. 9. 2019
RM projednala a schvaluje:
 zpracovatele projektové dokumentace pro stavební
povolení u veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu
ev. č. M05 – ul. Růžové údolí, p. č. 1726, k. ú.
Rotava“, který předložil městu cenovou nabídku,
a to autorizovaného inženýra Ing. Marcela Zoufálka,
U Koupaliště 845/14, 360 05 Karlovy Vary,
IČO 06275036, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
 výměnu svítidel v „Areálu zdraví“, a to na základě
předložené cenové nabídky od společnosti
LAMBERGA s. r. o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno,
IČO 29241723, a pověřuje starostu podpisem
objednávky.
 zhotovitele veřejné zakázky „Veřejné osvětlení –
ul. Růžové údolí, k. ú. Rotava“, který vzešel
z poptávkového řízení a to firmu Werner Hüttner,
Limnická 1235, 362 22 Nejdek, IČO 42850550,
a pověřuje starostu podpisem objednávky.
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se společností
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00
Praha 4, IČO 29148278, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 pronájem pozemku p. č. 774 k. ú. Rotava o výměře
1 309 m2, za účelem sportovního rybaření za cenu
7 Kč/m2/rok.
 pronájem části pozemku p. č. 922/11 k. ú. Rotava
o výměře cca 50 m2, za účelem zahrady
v zahrádkářské kolonii, za cenu 1,50 Kč/m2/rok,
s podmínkou, že předmětný pozemek nebude
oplocen.
 revokaci usnesení č. 214/14/19.
 kontrolu usnesení RM po zapracování všech doporučených návrhů a připomínek včetně revokovaného
usnesení č. 214/14/19.
 rozpočtové opatření č. 29/2019 v těchto
parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč, příjmy
a výdaje rozpočtu se nemění, přesouvají se částky
jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1
tohoto usnesení.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 614.
 dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor
v objektu čp. 648, na pozemku parc. č. st. 734/1,
zastavěná plocha a nádvoří, v části obce a k. ú.
Rotava, mezi městem Rotava a paní Šárkou Želinovou, IČO 76277577, ke dni 30. 9. 2019, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
 záměr pronájmu nebytových prostor v objektu
čp. 648, stavba občanského vybavení, na pozemku
parc. č. st. 734/1, zastavěná plocha a nádvoří, v části
obce a k. ú. Rotava, za účelem provozování poštovní
novinové služby – prodej novin, časopisů
a papírnického zboží, a to formou veřejné soutěže
o nejvhodnější nabídku, s podmínkou minimální

částky nájmu ve výši od 1 000 Kč / měsíc, s tím, že
pronájem nebytových prostor proběhne bez stavebních
úprav předmětu nájmu „jak stojí a leží“.
RM projednala a neschvaluje:
 odprodej žulových obrub.
 odprodej betonových panelů.
 pronájem části pozemku p. č. 865/3 k. ú. Rotava
o výměře cca 13 m2, za účelem pozemku ke garáži.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.
RM bere na vědomí:
 obdrženou výpověď ze Smlouvy o údržbě veřejného
osvětlení ve městě Rotava, a to od firmy Diviš
elektro centrum s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00
Praha 3, IČO 26403331.
 výběr zpracovatele na administraci pro zpracování
a podání žádosti o dotaci k veřejné zakázce
„Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu
Sklenský vrch Rotava“ v souvislosti s vyhlášenou
výzvou č. 4/2019 v rámci Národního programu
Životní prostředí, a to společnost Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní 90/4,
Praha 5, PSČ 150 00, IČO 47116901.
 informaci o vyhlášení ředitelského volna v Základní
škole Rotava ve dnech 31. 10. až 1. 11. 2019.
RM projednala a pověřuje:
 v souladu s § 102 odst. 3 a § 103 odst. 4 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, starostu města
k uzavírání dodatků nájemních smluv uzavíraných
v souvislosti s pronájmem bytových jednotek
a nebytových prostor ve vlastnictví města Rotava
a hrobových míst. Pověření je uděleno se zpětnou
platností od 31. 10. 2018 do odvolání.

V měsíci listopadu 2019 oslaví
80 a více let tito jubilanti:
Gruberová Jindřiška
Hájek Jaromír
Jánoš Pavel
Kopecká Miloslava
Glos Otakar
Jurečková Helena
Světlá Hedvika
Selvičková Helena
Prchalová Marie
Bolardová Anna
Džujík Jiří
Valenová Marie
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA,
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 20. 11. 2019 14:00 – 16:30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava

Pohádkové odpoledne
čtvrtek 14. listopadu od 15:00 hodin,
městská knihovna
Numerologie - přednáška B. Procházky
středa 20. listopadu od 17:00 hodin,
zasedací místnost městského úřadu
Divadelní představení pro děti MŠ, ZŠ
O křišťálovém srdci
pátek 22. listopadu,
sál Slovanského domu

Drakiáda
sobota 2. listopadu od 14:00 hod.,
pole na Sklenském vrchu, vstupné zdarma
Voda základ života
Beseda R. Koňarikové a R. Karafiátové
středa 13. listopadu od 17:00,
zasedací místnost městského úřadu

Návštěva dětí z MŠ - průběh měsíce listopadu
Blanka Legezová, referent kultury

Železniční spolek Klub M 131.1, PDV Railways, a.s., Česká západní dráha, s.r.o.,
město Rotava, město Kraslice, Hartenberg, z.s., JSDH Rotava a další pořadatelé zvou na
jubilejní 25. ročník

Mikulášské jízdy,

která se po záštitou hejtmanky Karlovarského kraje paní Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové
a starosty města Oloví pana Jiřího Mikuláše uskuteční

v sobotu 30. listopadu 2019

na Kraslické dráze (regionální trati Sokolov – Kraslice)

V centru akce, na Hřebenech a zdejším hradu Hartenberg, bude připraven bohatý program určený zejména
pro rodiny s dětmi. Dopravit se sem můžete historickým vlakem v čele s parní lokomotivou 475.111 (vlakem
MV 1 s odjezdem z nádraží Kraslice ve 12.05 h nebo z rotavského nádraží ve 12.30 h), nebo „oklikou“
přes Kraslice (vlakem MV 4 s odjezdem v 11.55 h). Do Kraslic Vás dopraví zvláštní autobusová linka.
U vlaku MV 1 proběhne na rotavském nádraží doplňování vody do tendru parní lokomotivy, které společně
zajistí naši dobrovolní hasiči spolu se svými kolegy z Oloví.
Zpět Vás od vlaku MV 12 z Kraslic opět dopraví zvláštní autobus.
Cena jízdného (vč. nadílky) činí pro děti 220 Kč, pro dospělé 110 Kč. V této ceně je zahrnuta i doprava autobusem.
Vlak

MV 2 MV 4 MV 6 MV 8 MV 10 MV 12

Parní Parní Motor Parní Parní Parní
Sokolov 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36
Hřebeny 9:58 10:58 11:58 13:58 14:58 15:58

Vlak

MV 1 MV 3 MV 5 MV 7 MV 9 MV 11 MV 13

Motor Parní Parní Parní Motor Parní Motor
12:05
Kraslice
12:30
Rotava
Stanice

Rotava

16:15

Hřebeny 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:37 18:15

Kraslice

16:35

Sokolov 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:50 18:27

Zpět
17:05
17:00
16:45

Těší se na Vás Mikuláš, andělé,
čerti i všichni pořadatelé.

Tam
11:30
11:35
11:50

Autobus Rotava
Rotava sídliště
Rotava Zátiší
Kraslice autobusové stanoviště

MĚSTSKÁ POLICIE

Kontakty:
pevná linka: 359 574 148
mobil: 777 750 480
email: mp@rotava.cz

Činnosti řešené MP Rotava za třetí čtvrtletí
(červenec – září) 2019
Uložené pokuty za
Počet
Částka
přestupky příkazem
na místě zaplacené

77

14.900 Kč

na místě nezaplacené

45

20.300 Kč

Druh činnosti

Počet

Přestupky v dopravě

127

Přestupky proti veřejnému pořádku

47

Přestupky proti občanskému soužití

1

Přestupky proti zákonu o odpadech

7

Předání nalezených nebo ztracených věcí

7

Počet umístěných TPZOV (tzv. ,,botiček“)

22

Odstraněná nebo předaná vozidla
k ekologické likvidaci

7

Odchycení psi

10

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Říjen

Úspěšný start do nového školního roku je za námi
a my se již naplno vrháme do všech aktivit, které nám
naše školka nabízí. Mimo tradiční výuku nabízíme
i nadstandardní aktivity, které připravují a rozvíjí děti
v konkrétní oblasti. Naši školku navštívila klinická
logopedka Mgr. Iva Hniličková, která vyšetřila
zájemce, a ti následně mohou navštěvovat logopedický kroužek „Povídálek“. Tuto logopedickou prevenci
vedou paní učitelky Nina Jašová, DiS., a Petra
Soumarová. Hudební průpravu pro nejmenší
pod názvy „Triolka“ a „Sborový zpěv“ vede Mgr.
Zlatuše Sellinger pod ZUŠ Kraslice. Dalším zájmovým kroužkem jsou „Šikovné ručky“ – tvoření, které
povede paní Heidrun Fraňková.
Na Obecním úřadu v Šindelové přivítaly nové malé
občánky šikovné holčičky z naší školky. „Vítání
občánků“ je slavnostní akt, při kterém dívky
přednesly básničku, zazpívaly písně s tanečním

doprovodem a popřály tak občánkům vše nejlepší
k jejich narození. Slavnostní akce se vydařila
a potlesk a odměna je neminuly.
Předškoláci pozvali na podzimní „Drakiádu“ své loňské kamarády, kteří jsou již v 1. třídě v základní škole. Společně si zasoutěžili v navazování mašliček na
dračí ocas, v překážkové dráze s dráčkem,
v přetahované a dalších úkolech. Samozřejmě
vyzkoušeli i pouštění draků za školkou. Děti si
dopoledne užily a určitě se zase společně sejdou.

Bc. Martina Piklová, učitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ního znevýhodnění, dále údaje podle odst. 2g)
o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost
dítěte-žáka, a změny v těchto údajích.

ŠKOLNÍ ŘÁD
Dne 30. 9. 2019 proběhly ve všech třídách třídní
schůzky. Součástí programu třídních schůzek bylo 1.4 Pravidla vzájemných vztahů žáků, rodičů a
seznámení rodičů se školním řádem, které provedli pracovníků školy
1. Žáci, zaměstnanci školy a rodiče se vzájemně
třídní učitelé.
respektují, dbají o vytváření vztahů podložených
vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
Školní řád (v plném znění) naleznete ve vstupní hale
školy a na webových stránkách školy. Ve školním 2. Vyučující pravidelně a soustavně informují
zákonné zástupce žáka o prospěchu, sdělují jim
řádu také naleznete práva a povinnosti rodičů a pravšechny závažné skutečnosti. Informují je
vidla vzájemných vztahů žáků, rodičů a pracovníků
o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka
školy. V žákovské knížce každého žáka je vlepen
a chování.
výňatek ze školního řádu 1.5.2 Způsob omlouvání
3. Vyučující informují rodiče o prospěchu a chování
nepřítomnosti a řešení neomluvené absence.
žáků prostřednictvím sešitů, žákovských knížek,
při pohovorech, konzultačních dnech a třídních
1.2.1 Práva rodičů (zákonných zástupců)
schůzkách nebo doporučeným dopisem. Souhrnné
1. svobodně si zvolit školu pro své dítě;
hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek
2. informovat se na průběh a výsledky vzdělávání
tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů
svého dítěte ve škole především na třídních
o prospěchu a chování. Sledují, zda rodiče
schůzkách nebo pohovorech s rodiči;
kontrolují zápisy v žákovských knížkách.
3. prostřednictvím výchovné komise, která je
ve škole zřízena, se mohou vyjadřovat ke všem 4. Vyučující evidují a kontrolují absenci žáků
a při neomluvené a neobvykle zvýšené omluvené
rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
absenci informují rodiče a OSPOD.
jejich dětí;
4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy 5. Při vzájemném styku dodržují základní společenská pravidla, pravidla slušné a zdvořilé
a výpisy;
komunikace, zásady kulturního chování. Zdvořile
5. na vzdělávání svého dítěte v jazyce národnostní
se oslovují a při setkání se slušně zdraví
menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14
v souladu s pravidly společenského chování.
školského zákona;
6. žádat o informace a poradenskou pomoc školu 6. Jakékoli vzájemné připomínky či námitky
se budou dávat najevo v rámci pravidel slušného
nebo školské poradenské zařízení v záležitostech
chování bez emocí, agresivity, urážek či jiného
týkajících se vzdělávání podle školského zákona;
napadání.
7. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody 7. Za prokazatelně doručené sdělení škola považuje
takové sdělení, které je zapsané v žákovské
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možknížce.
nostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které
toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc 8. V celém prostoru školy a při všech akcích školou
pořádaných je přísně zakázáno pořizovat jakékoškoly a školského poradenského zařízení;
liv audio, video nebo kombinované nahrávky
8. volit a být voleni do školské rady;
bez předchozí domluvy s vyučujícím/vedením
9. požádat o přezkoušení nebo komisionální
školy.
přezkoušení svého dítěte v souvislosti s pravidly
9. Šíření hanlivých a urážlivých výroků o žácích
pro hodnocení žáka.
a zaměstnancích školy prostřednictvím internetové sítě je považováno za hrubé porušení školního
1.2.2 Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)
řádu. Výchovným opatřením bude takové jednání
1. zajistit, aby dítě-žák docházel řádně do školy;
trestáno bez ohledu na to, které koncové technic2. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit
ké zařízení k šíření bylo použito a kdy.
projednání
závažných
otázek
týkajících
Rozhodným okamžikem bude ten, kdy se škola
se vzdělávání dítěte -žáka;
o tomto porušení školního řádu dozvěděla
3. informovat školu o veškerých změnách zdravotní
a ověřila si ho z vlastního technického zařízení
způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte-žáka
připojeného k internetové síti.
nebo jiných závažných skutečnostech, které by
10. Jestliže je na zveřejněné nebo jinak šířené nahrávmohly mít vliv na průběh vzdělávání;
4. dokládat důvody nepřítomnosti svého dítěte
ce zachyceno ponižování, ubližování nebo jiná
ve vyučování v souladu s §50 školského zákona
forma útoku vůči žákům nebo zaměstnancům
a školním řádem;
školy, případně jejím zjevným cílem je někoho
5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje
zesměšnit, je toto jednání považováno za závažné
podle § 28 odst. 2f) zda dítě nebo žák je zdravotzaviněné porušení školního řádu
ně postižen, včetně druhu postižení nebo zdravotMgr. Dana Fialová, ředitelka školy

NOVINKY
ŠKOLNÍ DRUŽINKY
V měsíci srpnu 2019 opět uspořádala v našem městě ZO ČZS výstavu květin, zeleniny, ovoce a rukodělných
výrobků. Tuto zajímavou akci doplnila, mimo jiné, výtvarná díla žáků navštěvujících školní družinu ve školním
roce 2018/2019. Ti tvořili na téma „Příroda“ a „Zahrádky“. Malí výtvarníci i letos získali za své vystavované
práce od zahrádkářů užitečný výtvarný materiál.
Děkujeme všem členům ZO ČZS v Rotavě, nejvíce však paní Jarmile Černé a Miladě Synkové, kterým posíláme
velkou pomyslnou kytici.
Dne 10. 10. 2019 proběhla ve školní družině zábavná soutěž „Odpoledne s hádankou“.
Ihned v úvodu se žáci rozdělili do dvou týmů „Chytráků“ a „Pilňáků“. Každý tým měl kapitána. Byly to žákyně
5. ročníku Andrea Trefilová a Iveta Kolářová.
Pak už přišlo na řadu samotné soutěžení: zajímavé lidové i hudební hádanky, určovaly se neobvyklé předměty,
hrála se pantomima a podobně.
A kdo vlastně zvítězil? Tým „Chytráků“ a všichni ti, kdo se nebáli namáhat trochu svoji hlavičku.
Lenka Szmigielská
vychovatelka ŠD

Policisté Karlovarského kraje radí:

Čekají nás dušičky, pozor na lidské hyeny a sváteční řidiče.
Vzhledem k tomu, že počasí stále více připomíná podzim, začíná se brzy stmívat a stále častěji se setkáváme
s mlhami, můžeme říct, že nastává dušičkové období. Památka zesnulých, neboli Dušičky, připadají na datum
2. listopadu, lidé však navštěvují místa posledního odpočinku i s týdenním předstihem a mnohdy i několik dní
poté. I v tomto smutném období je však potřeba si uvědomit, že musíme myslet na svou bezpečnost a hlídat si své
osobní věci.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje by rádi apelovali na občany, aby si při návštěvě hřbitovů či dalších pietních míst dávali pozor na své osobní věci a zejména, aby nenechávali cenné věci, jako jsou kabelky, peněženky či mobilní telefony, ve svých automobilech. K vykradení vašeho vozidla stačí zkušeným pachatelům této trestné činnosti jen několik málo vteřin, a návštěva hřbitova Vás může vyjít i na několik tisíc korun.
Ke krádežím však nedochází jen na přilehlých parkovištích městských a obecních hřbitovů, ale i přímo na samotných místech posledního odpočinku. Zloději se nestydí okrádat návštěvníky hřbitova, odcizují dokonce smuteční
dekorace či květiny přímo z hrobů zemřelých a tyto věci následně dále prodávají.
Během těchto pochmurných dní však vyjíždí i sváteční řidiči. Senioři, kteří svá vozidla vytahují z garáží právě jen
za účelem návštěvy hřbitova nebo v případě dalších svátečních okamžiků. Sváteční řidiče může překvapit hustota
provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky či agresivita ostatních řidičů. Právě tito řidiči pro Vás mohou být
v dnešní uspěchané době další hrozbou. V případě, že se s nimi v silničním provozu potkáte, dodržujte od nich
náležitý odstup a buďte obezřetní.
Dušičkové období je také vhodnou dobou přípravy Vašeho vozidla na zimu. Každoročně máme povinnost mít na
svých vozidlech od 1. listopadu do 31. března zimní obutí, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza anebo to lze předpokládat. Zimní pneumatiky pak musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejméně 4 mm. Myslete také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí, abyste tak
předešli pozdějším komplikacím.
Přejeme příjemné prožití barevného podzimu bez nehod.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Mapování dluhů je jednou z nejtěžších fází řešení dluhů.
Základem je zjistit, kde a kolik dlužíte.

Mnoho poskytovatelů úvěrů své pohledávky prodává jiným firmám, a tak je mapování dluhů občas
detektivní prací. Dluhy časem narůstají o smluvní úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty a další
příslušenství. Základním předpokladem pro vypořádání se s dluhy je MÍT O NICH PŘEHLED. Znamená
to zjistit si o každém svém dluhu následující:
• Kdo je věřitel (to znamená ten, komu dlužím)
• Datum vzniku dluhu (od kdy dlužím)
• Celkovou výši dluhu (jde o aktuální výši dluhu, neboť dluh v čase roste)
• V jaké fázi je dluh (zda proběhl soud a je nařízena exekuce)
Kde zjistím, že dlužím?
Pro vyhledání svých závazků je dobré pokusit se vzpomenout si na půjčky, pokuty, jiné závazky a oslovit
věřitele s žádostí o informaci o výši dluhu. Dále je možné požádat okresní soud v místě bydliště o výpis
všech řízení vedených proti mně, je možné nahlédnout do centrální evidence exekucí či do registru dlužníků (Solus, BRKI, NRKI) – informace z registrů jsou však vždy za poplatek
Zásadní pro mapování dluhů i celé řešení zadluženosti je, aby si dlužník přebíral svou poštu, a mohl
tak včas reagovat na výzvy věřitelů i lhůty k odvolání. Stručný přehled nejčastějších subjektů a institucí,
u nichž je možné být zadlužen:
A. Stát • Daně a poplatky (např. daň z příjmu, dědická daň, daň z převodu nemovitosti, poplatky za odpad
atd.) • Sociální a zdravotní pojištění • Pokuty
B. Dluhy z trestné činnosti • Náhrada škody poškozenému • Náklady soudního řízení a obhajoby • Náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody
C. Nestátní věřitelé na základě smlouvy • Úvěry a půjčky (od banky, rodiny atd.) • Nezaplacené účty
(nájemné, telefon atd.) • Nedoplatky (např. na energiích) • Pokuta od dopravních podniků
D. Výživné • (vůči dětem i vůči manželce/manželovi)
Můžete se také obrátit na dluhovou poradkyni nebo sociální pracovníky města Rotava, kde Vám rádi
pomůžeme Vaše dluhy zmapovat a případně pomoci s oddlužením. Naše pomoc je poskytována
BEZPLATNĚ.
Kontakt: přízemí MěÚ Rotava
Bc. Lenka Studená, Dis. - sociální pracovnice,
mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz
Petra Valdmanová – dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice,
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz

Město Rotava by vás ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, o.p.s. chtělo srdečně pozvat
na předvánoční posezení – workshop.

Přijďte si vyrobit vlastní svíčku, papírovou dekoraci, či věnec.
Dne 12. 12. 2019 v čase 15:30 - 18:00 PŘÍZEMÍ MÚ ROTAVA
Posezení je určené široké veřejnosti a bude mít částečně vzdělávací charakter. Nad čajem a kávou si
budeme povídat o tématu ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ. Člověk v tísni o.p.s. zde bude prezentovat sociální a poradenské služby v Rotavě, město Rotava nabídne pomoc v dluhové oblasti a dojde k prezentaci
projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě.
V tento den od 17:00 proběhne promítání dokumentu ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ, v rámci aktivity
PROMÍTEJ I TY!
Aktivita probíhá v rámci projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
Proč promítat?
„Promítej i ty!“ je platforma, díky které můžeme zdarma a legálně promítat kvalitní dokumentární filmy.
Za „Promítej i ty!“ stojí festival Jeden svět, největší přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech
na světě. Je to platforma pro sdílení divácké zkušenosti, otevírající prostor k diskuzi. Dokumenty v naší
kolekci zastupují ta nejpalčivější témata, která hýbou současným světem, a šířením povědomí a diskuzí
o nich můžete bez nadsázky pomoci změnit svět k lepšímu.
Zajišťuje: Člověk v tísní, o.p.s., ve spolupráci s městským úřadem Rotava.
Datum: 14. 11. 2019, 12. 12. 2019
Čas: 16:00 – 17:30
Místo: Městský úřad Rotava, přízemí v zasedací místnosti
14. 11. 2019 SONITA:
Sonita se chce stát slavnou raperkou. Filmový štáb ji začíná sledovat v době, kdy jejími jedinými fanoušky
jsou ostatní děti z útulku na okraji Teheránu. Sonita totiž s některými příbuznými uprchla před Tálibánem
z Afghánistánu do Íránu, zatímco rodiče zůstávají dál v Afghánistánu. Zdá se, že Sonitu stejně jako asi 15
milionů dalších nezletilých dívek po celém světě čeká domluvená svatba. Rodiče láká 9000 dolarů, které by
za dceru mohli dostat, a o rapování nechtějí ani slyšet; kromě toho je v Íránu sólový ženský zpěv zakázán.
Jenže Sonita si chce svůj osud zvolit sama. Když se zeptá režisérky, zda si ji nechce koupit, když je stejně
na prodej, její příběh nabere zcela nečekaný směr.
https://www.promitejity.cz/filmy/
12. 12. 2019 ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ:
„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Taková slova slyší gymnastka Rita Mamun od své nemilosrdné vrchní
trenérky. Intimní portrét odvrácených stránek sportu odhaluje ruský tréninkový systém, který v honbě
za dokonalostí překračuje všechny meze.
Dvacetiletá moderní gymnastka Rita se připravuje na olympiádu v Riu, která by měla být vyvrcholením
celé její kariéry. Nekončící fyzické úsilí je vyčerpávající, ale mnohem náročnější je psychický nátlak,
kterému je vystavena ze strany svých trenérek. Ať se snaží sebevíc, nikdy to nestačí. Neustále musí
splňovat jen ta nejvyšší očekávání. Ačkoliv je připravena pro úspěch obětovat všechno a sáhnout
si na hranice svých možností, tady je nucena jít ještě dál. Nemyslet na rodinu, ignorovat svá zranění,
ale hlavně cvičit, stále dokola. Kolik ponížení musí člověk snést, aby vyhrál?
https://www.promitejity.cz/filmy/

VZPÍRÁNÍ
MČR juniorů a juniorek do 17 let
V sobotu 21. září se v Teplicích uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů a juniorek do 17 let,
na které se svými výkony kvalifikovali čtyři mladí
vzpěrači rotavského Rotasu. Na soutěž odcestovali
pouze dva z nich.
Oba se představili v hmotnostní kategorii do 81 kg.
Denis JANKOVIC se stal výkonem 176 kg ve dvojboji (80+96) vítězem a Jan BUBLA výkonem 167 kg
ve dvojboji (70+97) vybojoval stříbrnou medaili.
V hmotnostní kategorii do 102 kg se Mistrem ČR
stal výkonem 225 kg ve dvojboji (105+120) rotavský
odchovanec nyní závodník Chomutova Matěj
LIŠKA.
III. kolo ligy žáků skupiny A 2019
V sobotu 28. září 2019 se v Sokolově uskutečnilo III.
kolo ligy mladších a starších žáků skupiny A
za účasti jednoho družstva rotavského ROTASU
v soutěži mladších žáků a jednoho družstva v soutěži
žáků starších. V lize mladších žáků nenašlo opět
rotavské „A“ ve složení Lukáš HORVÁTH, Ladislav
SLÁDEK, Attila OLAH a Bruno SCHREINER
přemožitele a po zásluze i v tomto kole zvítězilo.
V lize starších žáků patří rotavským závodníkům
stále průběžná druhá příčka v součtu všech skupin
ligy starších žáků, když zvítězili v tomto kole před
SKV Sokolov ve skupině A.
Obě žákovská družstva rotavského ROTASU
si svými suverénními vítězstvími ve svých
skupinách zajistila účast ve finálových utkáních,
která se uskuteční 30.11.2019 (starší žáci), resp.
7.12.2019 (mladší žáci).
XI. ročník turnaje mládeže ve vzpírání v Polsku
V pátek 11. října a v sobotu 12. října se v polském
městě Nidzica uskutečnil 11. ročník mezinárodního
turnaje mládeže o „Puchar Burmistrza Nidzicy“
jednotlivců ve vzpírání a turnaj čtyřčlenných družstev o „Puchar Starosty Nidzickiego“, kterých

se zúčastnili nejen borci z domácího Polska,
ale i vzpěrači z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Slovenska a České republiky.
Ti nejmladší, v kategorii do 12 let se představili
v soutěži, kde rozhodčí bodově hodnotili techniku
provedených pokusů. 11. místo v této soutěži obsadil
Lukáš HORVÁTH.
V kategorii chlapců 13 – 15 let se nejlépe
z rotavských umístil na 11. místě Denis JANKOVIC
výkonem 227,3 Sb. za dvojboj 186 kg, 84 v trhu
a 102 v nadhozu, 13. místo Jan BUBLA výkonem
214,4 Sb. (172 kg, 75+97) a 15. místo Lukáš
KÖHLER výkonem 209,6 Sb. (135 kg, 60+75).
V soutěži děvčat obsadila 6. místo Karolína
LAMKOVÁ výkonem 109,1 Sb. (93 kg, 40+53)
a 8. místo Karolína ZRONKOVÁ výkonem 84,9 Sb.
(71 kg, 33+38).
V soutěži juniorů 16 – 18 let se umístil na 24. místě
Jakub KARPÍŠEK výkonem 140,2 Sb. (115 kg,
0+115).
V soutěži družstev obsadili naši vzpěrači 12. příčku.
3. kolo II. ligy žen
V sobotu 19. října 2019 se v Sokolově uskutečnilo
závěrečné kolo II. ligy žen skupiny A ve vzpírání
družstev, v němž se představilo už jen šest družstev
včetně družstva žen ROTASU Rotava, které
ve složení Eleonora DINGA, za svůj výkon 100 kg
ve dvojboji, bez základního pokusu v trhu, obdržela
121,3 Sb., Daniela ZRONKOVÁ (128 kg (58+70),
153,7 Sb.) a Karolína ZRONKOVÁ (72 kg (30+42),
86,7 Sb.), obsadilo 7. místo celkovým výkonem
361,8 Sb.
Všem startujícím sportovcům gratulujeme k ziskům
cenných kovů, velmi pěkným umístěním a v mnoha
případech i ke zlepšeným osobním výkonům. Všem
zúčastněným náleží veliké poděkování za příkladnou
reprezentaci oddílu TJ ROTAS Rotava z.s.,
Karlovarského kraje a České republiky, stejně
tak jako našim sponzorským oporám, především
ROTASU strojírny, s.r.o. Rotava, Karlovarskému
kraji, městu Rotava a mnohým jiným, bez kterých
bychom se nemohli účastnit takových skvělých
sportovních akcí.

Pořadí družstev v/po 3. kole II. ligy žen:
pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

oddíl / klub
Barbell Club Praha "A"
Bohemians Praha
Vzpírání Brandýs nad Labem
TJ Start Plzeň "B"
Lokomotiva Cheb
TJ ROTAS Rotava

body
Sincl.
571,1
554,6
470,9
446,4
444,8
361,8

hl.
body
10
9
8
7
6
5

oddíl / klub
Barbell Club Praha "A"
Bohemians Praha
TJ Start Plzeň "B"
TJ ROTAS Rotava
Vzpírání Brandýs nad Labem
Lokomotiva Cheb
Barbell Club Praha "B"
SKV Sokolov

body
Sincl.
1702,2
1614,2
1363,3
1354,3
1339,5
1294,5
891
856,1

hl.
body
34
30
25
25
22
18
14
14

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

INZERCE

Ve dnech 5. - 7. 11. 2019 v době od 7:15 hod. do 15:15 hod. proběhne denní
výluka veřejné drážní dopravy v úseku trati č. 145 - Rotava - Kraslice a zpět.
PO DOBU KONÁNÍ DENNÍ VÝLUKY BUDE PLATIT PRO NÁHRADNÍ
AUTOBUSOVOU DOPRAVU STEJNÝ JÍZDNÍ ŘÁD JAKO PRO VLAKY.

Poděkování
Touto cestou Vám všem občanům města Rotavy děkuji za účast na pietě za Mistra Karla Gotta.
Rodina Hergethova
Poděkování
Rádi bychom poděkovali
panu
starostovi
a strážníkům Městské
policie za poskytnutí
pomoci mému manželovi
při
zdravotních
obtížích.
Rodina Slaných

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019.
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní

okamžitá kapacita: 3 klienti
cílová skupina:
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby se zdravotním postižením
 rodiny s dítětem/dětmi
 senioři
věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby: Rotava,
Smolná,
Oloví
Sociální pracovníci:

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

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

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROTAVA
Adresa: Sídliště 721, 357 01 Rotava
Kontakty
Tel.: +420 359 574 130
ID datové schránky w4tb7kv
rotava@rotava.cz, mu@rotava.cz
www. rotava.cz
facebook: Město Rotava

úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11.30

12:00 - 17.00

středa

8:00 - 11.30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

úřední hodiny městského úřadu
pondělí
8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

úterý

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 16:45

čtvrtek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

čtvrtek

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

pátek

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45

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