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Milí Rotavané,
v červnu jsem se zúčastnil osmi schůzí SVJ v panelových domech. Mnoho
společenství díky razantní politice města snížilo počet dlužníků ve svých
řadách na minimum. Město, tím pádem nás všechny, to stojí peníze, ale
nejpodstatnější je z pohledu celého města skutečnost, že se výrazně snížil
počet problémových nájemníků. Byty, jejichž nájemníci jsou příčinou
problémového soužití v paneláku i na ulici, by se daly za chvíli téměř
spočítat na prstech jedné ruky. SVJ se již finančně dostávají do stavu, kdy
budou moci investovat do vzhledu budov, a tak i pozitivně působit
na vzhled našeho města. Postupně se zvedají ceny nemovitostí nás všech.
Nyní je nutné nepolevit a vytrvat v jednotném postoji. Přesně víme, kde nás
problém tlačí. Budu se opakovat, stát nám v tom příliš nepomáhá. Domoci
se řešení problému s vlastníkem, který byt vesele pronajímá někomu, kdo
dělá bordel, ale na údržbu domu neposílá ani korunu, je téměř nemožné.
Jsem nesmírně rád, že se v nedávné době podařilo dotáhnout díky Vašemu
svědectví vyšetřování jednoho z případů vandalismu ke zdárnému konci.
Nebuďte lhostejní a nebojte se jít naproti spravedlnosti. V rámci jednoho
soudního řízení mi přišlo vyrozumění o tom, že proti mně budou předloženy
důkazy, že cíleně zakazuji pronajímatelům bytů v našem městě uzavření
nájemní smlouvy s některými osobami, které na základě místní znalosti
hodnotím jako problémové. Vlastník si přece sám rozhodne, komu byt
přidělí. Čekal jsem, že k tomu dojde. Platí, co jsem řekl. Je nutné nepolevit
a vytrvat v jednotném postoji.
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Ježí se mi chlupy, když vidím některé návrhy, které
zavánějí tím, že by nás měly dotlačit do obsazení
prázdných městských bytů za každou cenu. Návrhy
zdanění, sankcí, povinností obcí mít část bytového
fondu jako sociální bydlení… Co to znamená? Rotavské
sídliště bylo postaveno v době, kdy Škodovy závody
v dolní Rotavě zaměstnávaly patnáct set lidí a Rotava
tak měla 4 000 obyvatel. Ty doby jsou dávno pryč. Nyní
máme 3 000 obyvatel. Pro mnoho v minulosti
průmyslových měst našeho typu, které po revoluci
přišly o hlavní zaměstnavatele, tím i o významnou část
obyvatel, to znamená velký problém s nevyužitými
budovami. A právě také zbytečně velkým bytovým
fondem. Pak jsou tu naopak velká města s opačným
problémem. Bydlení je tam nedostatkové a velmi
drahé. Nemohou tak řádně uspokojit poptávku svých
občanů. Část obyvatel si postaví bydlení vlastní, část
obyvatel dostane bydlení městské a pak je tu část,
pro kterou město nemá nebo nechce mít možnost
bydlení zajistit. To druhé se nahlas říkat nesmí, ale je to
tak. Tady přesně vznikají návrhy, které se zaobírají
otázkou, proč by někdo jiný, třeba naše město, měl mít
prázdné byty, když pro určitou část obyvatel jinde
nemohou (nechtějí) zajistit bydlení? Nechci se dožít
toho, že nám někdo nařídí obsadit náš pracně a složitě
řešený bytový fond. To snad raději jeho část zbourat.
Uvidíme, jaké vyhlídky nám čas budoucí přinese. My se
za každou cenu chceme věnovat rozvoji a budování, ale
musíme hledět dál, než dva tři roky dopředu.
Pár čísel. K 31. 5. 2021 máme kladný výsledek
hospodaření 4 539 184 Kč, kdy příjmy byly celkem
38 762 002 Kč a výdaje 34 222 818 Kč. Zůstatky
bankovních účtů města k 21. 6. 21 byly 24 049 031 Kč.
V tento den se také konalo zastupitelstvo města, které
krom jiného schválilo závěrečný účet za rok 2020
s přebytkem hospodaření 911 482 Kč. Do investičních
akcí a významnějších oprav šlo přitom v loňském roce
více než 24 mil. Kč. Z investičního úvěru, schváleného
v loňském roce, nebylo čerpáno.
Zastupitelstvo města také posvětilo realizaci dalších
akcí a investic. Od začátku prázdnin bude naše městská
policie disponovat radarem pro měření rychlosti
vozidel. V průběhu července začne budování
bezbariérového vstupu do školní jídelny. Ve druhé
polovině prázdnin začne rekonstrukce hráze dolního
Švajgráku. V září začne budování sítí pro výstavbu čtyř
rodinných domů na Nové Plzni. Ve stejném měsíci by
měla začít výstavba kanalizace a rekonstrukce
vodovodu Sklenský vrch, kdy na spoluúčast financování
dotace využijeme právě část úvěru. Jedná se o největší
investiční akci za posledních deset let. Výsledná
vysoutěžená cena je o několik milionů nižší, než jsme

předpokládali, těšíme se tedy na pumptrack u kotelny,
který by měl vyřešit problém, ke kterému se ještě
dostanu níže. Už jsme urgovali výsledky podané
žádosti o dotaci na jeho stavbu. Na přelomu září a října
začne výsadba zeleně v dolní Rotavě v ulici Kraslická
a Nejdecká. Přes léto se v také zfinalizuje návrh
na opravu a umístění věžičky z bývalé školy v dolní
Rotavě, která tamtéž najde své čestné místo.
Minulý měsíc městem prolétla informace o možném
zrušení oddělení Policie ČR a pobočky České pošty
v Rotavě. Jednal jsem se zástupci obou institucí a byl
jsem ubezpečen, že zrušení přítomnosti ani jedné
z nich v našem městě nepřichází v úvahu. Takové
hrozbě bychom se snažili zabránit všemi možnými
prostředky.
Řešili jsme problémy se sekáním trávy, kdy nám
proměnlivost počasí nedovolovala sekat delší dobu
v kuse. Tráva díky počasí rychle rostla a my jsme tak
následně měli technické problémy sekat v obvyklém
tempu. Do toho jsme se svépomocí pustili do výsadby
před blokem 9, kterou jsme museli kvůli životnosti
rostlin chtě nechtě dokončit. No sešlo se to „pěkně“,
za nekomfort se omlouváme.
Poměrně často se setkávám se stížnostmi na partu
našich mladých, kteří se věnují ježdění na koloběžkách.
Stížnosti na ježdění na parkovišti mezi auty, ale také
na využívaní jiných míst veřejného prostranství. Ano,
na parkoviště ježdění nepatří. Není to bezpečné
pro kluky ani auta, ale jinak se jich musím zastat.
Za 10 let se nevytvořilo místo, kde by měli aktivní
mladí plnohodnotné zázemí pro své vyžití. Přece
nechceme, aby trávili volný čas sezením na schodech
ve vchodech nebo kouřením cigaret v lese. Mě
mnohem více trápí omladina, která sice jenom sedí, ale
když se zvedne a místo opustí, vypadá to tam jak
po technoparty. Pokud se vše odehrává v rozumné
míře, mějme pro sebe navzájem mezigenerační
porozumění.
Všechny generace se určitě setkají na slavnostech
města 21. 8. v Areálu zdraví. Ty starší rádi uvidíme
na Pivní stezce 24. 7. Školákům přeji hezké prázdniny.
Vám všem klidné prožití dovolených a moc Vám děkuji
za to, jak jste se podíleli na pomoci obcím a městům,
zasaženým tornádem na Jižní Moravě. Klobouk dolů
před Vámi všemi. Opět jste mě utvrdili v tom, že
přes všechny naše problémy, jsem hrdý starosta
a Rotavan. Jsem rád, že jsem jedním z Vás. Užijte si
krásné léto.
Michal Červenka, starosta města

Město ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost a občanské soužití pořádá
V pondělí 12. 7. od 15:00 hod. zveme všechny občany v rámci
Odpoledne pro důchodce ke kulatému stolu s krajským koordinátorem
MPSV, který jim představí novinky a zodpoví mnohé dotazy z oblasti života
seniorů a bude mít i zajímavého hosta z Asociace občanských poraden ČR.
Léto 2021
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Statistické údaje
o obyvatelstvu v roce 2020:

RADA MĚSTA

7. schůze Rady města ze dne 3. 6. 2021

RM bere na vědomí:
zápisy z jednání: Stavební komise, Škodní a likvidační
komise, Komise pro životní prostředí.
RM projednala a schvaluje:
vyřazení majetku dle „Přílohy č. 1 – Seznam majetku
k odpisu“ z majetku města, vyjímaje položky 51-54
Přílohy č. 1, které budou předloženy k projednání
zastupitelstvu města.
vyřazení a odpis knih vedených na „Úbytkových
seznamech" ze dne 4. 12. 2020 a 13. 4. 2021.
nový ceník Pečovatelské služby Rotava, s platností
od 1. 7. 2021.
prodejní ceny zboží do KIC, s účinností od 4. 6. 2021.
pronájem části poz. k. ú. Rotava, zahrádkářské kolonie:
p. č. 1611/71 o výměře 340 m 2,
p. č. 1611/97 o výměře 104 m 2,
p. č. 1611/71 o výměře 429 m 2,
p. č. 1611/71 o výměře 490 m 2.

Celkový počet
přihlášených osob v Rotavě
k 31. 12. 2020 je 2902 (ČSÚ).
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RM projednala a schvaluje:
navržené projektové záměry ZŠ a MŠ Rotava. Město
Rotava jako zřizovatel školy souhlasí s jejich
zařazením do Strategického rámce MAP ORP Sokolov
a ORP Kraslice II.
uzavření smlouvy o
zřízení
věcného břemene
–
služebnosti
evidovanou
pod
č.
IZ-120000376/VB/001 se společností ČEZ Distribuce a. s.
zveřejnění záměru pronájmu poz. p. č. 938/6 o výměře
144 m 2, k. ú. Rotava,
za
účelem
pozemku
v zahrádkářské kolonii.
Ondřej Bautz
referent OSAP

38 dětí
14 dívek
24 chlapců

8. schůze Rady města ze dne 14. 6. 2021

Monika Lakatosová
referent OSAP

V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021
OSLAVÍ 80 A VÍCE LET
TITO JUBILANTI:

ř

Písa íková Radomila
Hájková

A

lena

Št

ětková Věruška

B

laho Stanislav

Zatloukal Miroslav

Kotas Julius

Varausová Miluše

Musiejovszká Jarmila

B

lohbergerová Erika

Pešková Margareta

Št

ětka Ladislav

Prokop Karel

Lábr Jan

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME
HODNĚ ŠTĚSTÍ A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ
DO DALŠÍCH LET.
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VÝSADBA PŘED BLOKEM Č. 9
Vážení občané, v předchozím měsíci
započala výsadba před blokem č. 9.
Výsadba byla dlouhá a náročná, ale
výsledek určitě bude stát za to. Rostliny
jsou ještě malé, ale až vyrostou, měly
by utvořit celistvý živý plot, který bude
ve třech barvách.
Byla zde vysázena spiraea japonica
„Valbuma“
a
spiraea
japonica
„Shirobana“, ve spodní řadě byl vysázen
pustoryl – jasmín (Philadelphus
virginalis Mont Blanc).

Chtěli bychom všechny občany tímto
požádat, aby byli ohleduplní a tuto
výsadbu nepoškozovali. Snažíme se,
aby naše město vzkvétalo, a proto je
potřeba vytrvat, než rostlinky naberou
sílu, vyrostou a budou připravené dělat
nám jen samou radost.

Bc. Markéta Hanáková
odbor ekonomiky a majetku

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ V ROTAVĚ
PRÁCE NA ČERNO NEUCHRÁNÍ PŘED EXEKUCÍ

Někteří lidé volí práci na černo, aby se vyhnuli exekuci. Tímto postupem se však
problémy nevyřeší. Základem je komunikace s věřiteli a snaha domluvit se na způsobu
úhrady dluhu, např. snížením měsíčních splátek. Všichni zodpovědní věřitelé si své
pohledávky pečlivě hlídají a neuhrazené pohledávky aktivně vymáhají za pomoci
exekuce apod. Hraní mrtvého brouka se přitom dlužníkům jednoznačně nevyplácí,
neboť stoupá dlužné penále a při exekučním vymáhání je nutné hradit i vysoké náklady
spojené s exekucí. Vyhýbat se exekuci odchodem do černé ekonomiky a výkonem
nelegální práce dlouhodobě nejde. Navíc možnosti exekucí jsou široké, a nikoliv pouze
formou srážek ze mzdy.
Aktivní přístup je nutností. Při prodlení se Práce na černo = dluhy rostou. Při práci na
splátkami nebo s platbou, ať už bance, černo a obdržení výplaty na ruku
finanční instituci nebo dodavateli, je dobré samozřejmě k exekuci z příjmu nedochází,
se s věřitelem spojit, situaci detailně ale současně se dlužná pohledávka v čase
probrat a hledat způsoby řešení. Mezitím nesnižuje, naopak stoupá. Mnohdy si
je potřeba v maximální míře omezit výdaje občané pracující na černo neplatí zákonné
pouze na ty nejnutnější a současně hledat zdravotní pojištění jako OBZP a vzniká jim
další možné způsoby pravidelného příjmu. tedy dluh na zdravotním pojištění. OBZP –
Jestliže situace dospěla až k exekuci, tak osoba bez zdanitelných příjmů je osoba,
i v takových případech je
vhodné která má trvalý pobyt na území ČR, ale
zaměstnancem, nemá
příjmy
s exekutorem komunikovat a situaci řešit. není
samostatné výdělečné
činnosti
Ukončení oficiální práce z důvodu ze
zabránění srážek ze mzdy není správným a nepatří do kategorie osob, za něž platí
finančním rozhodnutím. Někteří dlužníci pojištění stát. K povinnostem této osoby
mají obavy, že jim bude zabavena celá patří nahlášení do osmi dnů od jejího
mzda. Není tomu tak. Při exekuci formou vzniku příslušné zdravotní pojišťovně
srážek ze mzdy musí vždy dlužníkovi a platba zdravotního pojištění.
zůstat nezabavitelná částka, jejíž výše se
liší v závislosti na rodinné situaci a druhu Pokud potřebujete poradit jsme Vám
k dispozici každý všední den.
pohledávky.

Bc. Lenka Studená, Dis.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz
Bc. Petra Valdmanová
dluhová poradkyně
777 717 705
valdmanova@rotava.cz
Bc. Zdeněk Harapát
Odborný garant projektu
777 724 214
harapat@rotava.cz

Návrh a podání
žádosti na oddlužení
pro Vás vyhotovíme
BEZPLATNĚ!
Aktivita probíhá v rámci projektu
Sociální práce a poradenství
v Rotavě
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
14006

Bc. Petra Valdmanová, OKS
Léto 2021
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AKTUÁLNĚ

NABÍDKA BYTŮ V "PEČOVATELSKÉM DOMĚ"
Tíživá situace? My Vám v ní pomůžeme.

1+KK S BALKÓNEM DO ZAHRADY
Bc. Zdeněk Harapát, tel: 777 724 214, e-mail: harapat@rotava.cz
Město Rotava oznamuje občanům, že v Domě pro příjmově
vymezené osoby (DPPVO) se nachází několik volných bytových
jednotek o velikosti 1+kk s balkónem vedoucím přímo na zahradu.
Byty jsou vhodné pro starší osoby s nižším příjmem, kteří nevlastní
žádnou nemovitost.
Bližší

informace

o

bytech

podá

vedoucí

pečovatelské služby Bc. Zdeněk Harapát, kde si
zájemci mohou vyzvednout žádost na byt.
V BUDOVĚ JE K DISPOZICI
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Peč ova te ls ká
s lu žba
Rota va je
spol ufina nc ová na
z dota c e z r ozpočt u Kar l ova rs kého kr a je na za jiš tění
s ociá l níc h s lu žeb v roc e 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

o ka mži t á k apa ci ta : 3 kl ient i
c í lov á sk upi na:
osoby s c hr onic kým one moc nění m
osoby se zd ra vot ním posti žením
r odiny s dí tět em/ dě tmi
seni oři
v ěk ov á s tr uktur a: bez omez ení v ěku
úze mní r ozs ah pos ky tov ané s lužby :
Rot av a, S molná , Ol oví

Forma služby: terénní

S oci ál ní pr a c ovník:
Bc . Zd en ěk Har ap át, t el .: 777 724 214

Pracovní doba: denně
Pondělí až pátek ► 6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu,
neděli a ve svátcích.

Peč ova tel ky
Luc i e Ko rč áko vá , tel . : 778 880 047
Ma rc el Plá nka, tel . : 777 717 704
Re nata Štor ko vá , tel . : 773 761 291
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Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
tel: 352 350 611

VÝZVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ SOCIÁLNÍHO BYTU
Město Rotava vyzývá své občany
k podání žádosti o přidělení
sociálního bytu. Jedná se o nově
zrekonstruované bytové
jednotky číslo popisné 651/22
ulice Sídliště, město Rotava.
Žádost o přidělení sociálního
bytu s přílohami se přijímají
na podatelně MÚ Rotava ve lhůtě
od 28. 6. 2021 do 30. 7. 2021.

Město Rotava vyzývá své občany
k podání žádosti o přidělení
sociálního bytu. Jedná se o nově
zrekonstruované bytové
jednotky číslo popisné 645/50
ulice Sídliště, město Rotava.
Žádost o přidělení sociálního
bytu s přílohami se přijímají
na podatelně MÚ Rotava ve lhůtě
od 7. 6. 2021 do 9. 7. 2021.

Město Rotava vyzývá své občany
k podání žádosti o přidělení
sociálního bytu. Jedná se o nově
zrekonstruované bytové
jednotky číslo popisné 641/7
ulice Sídliště, město Rotava.
Žádost o přidělení sociálního
bytu s přílohami se přijímají
na podatelně MÚ Rotava ve lhůtě
od 14. 6. 2021 do 12. 7. 2021.

Podání žádosti
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – příloha č. 1 - Žádost o přidělení sociálního bytu (dále jen
„Žádost“), který je k dispozici na podatelně MÚ Rotava, u sociálního pracovníka MÚ Rotava nebo na webových
stránkách města Rotava. K této žádosti musí být vyplněny další přílohy – P 12 Příjmový dotazník, P 13 Prohlášení
o souladu s ETHOS, P 11 Prohlášení o příjmech a vlastnictví. Žádosti o přidělení sociálního bytu s přílohami se
přijímají na podatelně Městského úřadu Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava.
Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům konzultaci se sociálním pracovníkem Města Rotava
Bc. Zdeňkem Harapátem, kontakt 777 724 214, email harapat@rotava.cz

Oprávněné osoby
Byty jsou určeny pro osoby v bytové nouzi, kterými jsou:
osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
osoby bydlící v bytě bez nájemní smlouvy,
osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
osoby spící venku nebo v nízkoprahové noclehárně,
osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
muži a ženy v azylovém domě, dále matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě a úplné rodiny v azylovém domě,
rovněž invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě a osoby po opuštění dětské instituce v azylovém domě,
osoby v domě na půl cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně, osoby po propuštění z věznice,
dále senioři a osoby žijící v mobilním obydlí nebo v budově, která není určená k bydlení.

Podmínky pro poskytnutí
sociálního bytu

Závěrečná ujednání

Žadatelem může být ekonomicky aktivní
osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní
smlouvu,
nemá
ve
vlastnictví
ani
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům,
byt apod. Zároveň splňuje podmínky příjmu
uvedené v Žádosti o přidělení sociálního bytu.

Na přidělení sociálního bytu není právní nárok. Přidělování
sociálních bytů bude probíhat na základě vyhodnocení
jednotlivých podaných žádostí. Při posuzování žádostí bude
vycházeno z aktuální obsazenosti bytů a jejich dispozic.
S žadatelem, kterému bude schváleno přidělení sociálního bytu,
bude uzavřena nájemní smlouva.

Michal Červenka, starosta
Léto 2021
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BEZPEČNÉ PRÁZDNINY
Období léta je většinou populace
oblíbeným obdobím. A to vzhledem
k nastávajícímu slunečnému a teplému
počasí, dovoleným a dětmi celoročně
očekávaným prázdninám. Tento popis zní
takřka idylicky, nicméně i toto příjemné
období s sebou nese určitá rizika, která
jsou mnohdy spojena právě s trávením
volného času a kterých je zapotřebí se
vyvarovat.

Rizikové mohou být zejména sportovní
aktivity pojící se s tímto ročním obdobím.
Lidé vyjíždějí na kolech prozkoumávat
krásy naší země, čeřit vody našich rybníků,
koupališť, řek nebo jen probádat různá
zákoutí „po svých“. Ať už se
jedná
o jakoukoli aktivitu, je žádoucí myslet
na vhodný oděv, který by měl zejména
v případě sportování v rámci silničního
provozu obsahovat i reflexní prvky. S tím
se v případě cyklistů pojí i využívání
cyklistické helmy, která je stěžejní a hraje
velkou roli v případě, kdy k úrazu dojde.
A to i přesto, že je její nošení povinné jen
do osmnácti let věku. Důležité je i její
upevnění. Helma by vždy měla být zapnutá
tak, aby v případě nehody nedošlo jen tak
k její ztrátě.

Co se týče aktivit u vody, mělo by se
zvýšené opatrnosti dbát především
při koupání se v neznámých vodách,
jakými jsou například rybníky, řeky, nádrže,
lomy a podobně. Tyto jsou nebezpečné
právě pro neznámost vodní hladiny a toho,
co na nás čeká pod ní. Vyvarovat bychom
se proto měli skákaní do vody nebo plavání
příliš daleko od břehu. Stejně tak je velmi
důležité zajistit si při aktivitách u vody
vhodné a dostatečné množství ochranných
a záchranných prostředků, jakými jsou
v případě plavby na kánoi či raftu například
záchranné vesty apod. Při těchto
aktivitách bude možné potkávat se
na tuzemských vodních plochách a v jejich
okolí po celé léto s policisty - a to v rámci
kampaně „Bezpečně u vody 2021“. Toto je
součinnostní akce policistů pořádkové
služby, policejních preventistů a zástupců
Státní plavební správy, kteří společně cílí
na bezpečí osob pohybujících se na vodě
i v jejím nejbližším okolí. Věnovat se budou
plavcům, návštěvníkům pláží, ale i vůdcům
plavidel. Upozorňovat budou na zásady
zajištění majetku při pobytu u vody, ale
také budou kontrolovat zákaz požívání
alkoholu v souvislosti s řízením plavidel.

Nepodceňujte
reflexní prvky.
Nošení cyklistické
helmy je povinné
do 18 let věku.
Přesto pro Vaši
bezpečnost je
doporučována
všem cyklistům.
Buďte opatrní
při koupání
v neznámých
vodách.
"Bezpečně u vody
2021" - kampaň
PČR a Státní
plavební správy.

V případě, že děti zůstávají samotné doma,
měly by se poučit o tom, jak se mají
správně chovat bezpečně nejen doma, ale
i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu
hrozí na každém rohu. Dále by měly také
vědět, že nikomu nesmí otevírat dveře
a že nemají komunikovat s cizími lidmi.
V případě, že dítě odchází z domova, mělo
by rodičům nechat minimálně písemný
vzkaz s informací, kam jde, jak dlouho
se zdrží a případně by mělo přiložit
i telefonický kontakt na někoho s kým
bude trávit čas. Klíče od bytu by děti měly
nosit skrytě, odděleně od jiných osobních
věcí.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů
přejí policisté Karlovarského kraje.

Myslete na zákaz
požívání alkoholu
v souvislosti
s řízením plavidel.
Buďte vždy
a všude opatrní.
Zopakujte dětem,
jak se mají
chovat bezpečně
nejen doma, ale
i venku.

prap. Mgr. Lucie Machalová

150 hasiči • 155 zdravotnická záchranná služba • 158 policie • 156 městská policie
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školka - červen plný zážitků

Školní rok utekl jako voda a my jsme s dětmi prožili
poslední měsíc před prázdninami. Konečně přišlo hezké
počasí, usmálo se na nás sluníčko, a tak jsme mohli
s dětmi projít velkou část našeho města a okolí. Došli
jsme až na Sklenský vrch, kde jsme pozorovali jelena
s laněmi. Ještě o kousek výš jsme měli město jako
na dlani a společně s dětmi jsme obdivovali, na jak
krásném místě žijeme. Navštívili jsme kostel sv. Petra
a Pavla, kde nás přivítal pan farář a udělal všem dětem
křížek na čelo jako požehnání. Vydali jsme se na výlet
k jezírku, kde jsme pozorovali ryby a došli až do dolní
Rotavy k ovečkám. Na našich výletech jsme viděli
spoustu nového a zajímavého.
1. června jsme oslavili Den dětí. U fotbalového hřiště
na nás čekali příslušníci hasičů, městské i státní policie
a horské záchranné služby. Děti si prohlédly auta
i nejrůznější techniku. Nejvíce nadšené byly ze zvuků
policejních sirén. Navštívil nás také pan starosta
s místostarostou, kteří přinesli dětem čokoládu
a lízátka.

Školní družina

Dne 16. června navštívil školní družinu
městský strážník Bc. Stanislav Masák.
Besedoval
se
žáky
na
téma
„Já a prázdniny“. Žáci dostali mnoho
cenných rad ohledně bezpečného
chování v dopravním provozu, při koupání
i sportování. Dozvěděli se, jak se správně
zachovat v situaci, když je osloví neznámý
člověk. Byli upozorněni na nebezpečí
v přírodě, při požáru a podobně.
V průběhu besedy nechyběl ani nácvik
praktických situací: přivolání 1. pomoci,
hasičů, policie.
Na závěr se všichni mohli podělit o vlastní
zkušenosti prožité ve volném čase.
Vychovatelky touto cestou strážníku
S. Masákovi srdečně děkují za spolupráci.
Léto 2021

Po dlouhé době jsme navštívili naši paní knihovnici,
která nás pozvala na výstavu panenek. Výstava se líbila
především holčičkám, ale i paní učitelky si vzpomněly
na své dětství.
Před koncem školního roku jsme pro děti uspořádaly
na hřišti základní školy Letní olympiádu. Děti soutěžily
v hodu na cíl, běhaly přes překážky, skákaly v pytlích,
chodily na chůdách a přenášely kelímky s vodou. Jako
odměnu dostaly krásné medaile a diplomy. Na zahradě
mateřské školy jsme pro ně měly připravené
překvapení v podobě vodních hrátek. Děti byly
promáčené na kost, ale šťastné. Užily jsme si společně
mnoho legrace.
Přejeme všem krásné slunečné prázdniny, našim
budoucím prvňáčkům hodně štěstí v nové škole
a hodné paní učitelky. Ať si vás oblíbí stejně jako my!

Za kolektiv mateřské školy
A. Pacíková a M. Zámková

Zápis do družiny
1. září 2021
II. oddělení ŠD
8:30 - 10:30 hod.
Přítomnost zákonného
zástupce je nezbytná.

Potřebné údaje:
• rodné číslo dítěte,
• zdravotní pojišťovna,
• telefonní spojení na ZZ.
Pokud dítě školní družinu
navštěvovalo již v loňském
školním roce, je nutné, aby
ho zákonný
zástupce
v případě zájmu znovu
osobně zapsal.

Lenka Szmigielská, vychovatelka školní družiny
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SBOR MLADÝCH HASIČŮ ROTAVA

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN

Dne 22. 5. 2021 proběhlo v Rotavě na fotbalovém hřišti okresní kolo hry Plamen. Závod proběhl podle
v té době platných epidemiologických nařízení, tedy bez možné účasti veřejnosti. Soutěžní družstva přicházela
na trať v přesně stanovených časových intervalech tak, aby se nepotkávala.
Na dětech bylo vidět, že i po dlouhé covidové době chuť a zápal k boji a soutěžení neztratily. Soutěž probíhala
v těchto disciplínách: štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m, požární útoky a běh na 100 m
bez překážek.
I když naši pořádající hasiči byli několikrát během soutěže odvoláni k zásahu, vše se povedlo na jedničku.
Postup do krajské soutěže našemu družstvu nevyšel jen o malý kousek, skončili jsme na krásném
čtvrtém místě.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří
naše děti nejen v této covidové době
podporovali a podporují:

Město Rotava • Kukal & Uhlíř s.r.o. • Ing. Iva Kalátová •
Ncar - pan Novotný • Q U E E N s.r.o - pan Tábor • Heider
s.r.o. - pan Pickenhahn • ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o Ing. Hrůza • Sametex s.r.o. • Petr Rohan • Láďa Gáloš •
Ludvík Ernstberger • Katarina Rodinová • Martin Pátek •
PBS s.r.o.
Děkujeme za pomoc i členům naší jednotky,
rodičům a kamarádům.
Daniela Weingartlová, vedoucí SMH
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VZPÍRÁNÍ ROTAVA
TJ ROTAS Rotava
Dvě zlaté z MČR masters

III. liga družstev mužů ve vzpírání

První letošní vzpěračskou soutěží po velmi
dlouhé nucené přestávce se stalo 43.
Mistrovství ČR masters konané o víkendu
29. - 30. 5. 2021 v Brně, jehož se zúčastnili
i dva zástupci rotavského
ROTASU.
V kategorii M6 se stal Mistrem ČR Antonín
ŠPERŇÁK v hmotnostní kategorii do 89 kg
výkonem 165 kg ve dvojboji (75 + 90)
a v kategorii M4 dosáhl shodného úspěchu
Jan ŠEDLBAUER v hmotnostní kategorii
+109 kg výkonem 195 kg ve dvojboji
(90+105).

V sobotu 12. června 2021 hostila sportovní hala plzeňského Slavoje
úvodní kolo III. ligy mužů skupiny A za účasti celkem osmi družstev.
Ke startu v soutěži se ještě nedostavila původně přihlášená
družstva SKV Sokolov a Bohemians Praha. Vítězství v tomto kole si
odvezli vzpěrači Start Plzeň A před vzpěrači rotavského
ROTASU a vzpěrači Lokomotivy Cheb. Za družstvo ROTASU Rotava
startovali Jakub KARPÍŠEK, který za svůj výkon 215 kg ve dvojboji
(100+115) obdržel 262,7 Sb., Svatobor ŠEVČÍK (215 kg (90+120),
258,7 Sb.),
Patrik HRUBÝ (192 kg (87 + 105), 232,1 Sb.),
Jan ŠEDLBAUER (216 kg (91+125), 230,6 Sb.), Jan BUBLA (185 kg
(80+105), 228,4 Sb.) a René HRUBÝ (180 kg (80+100), 208,6 Sb.).

1. kolo ligy juniorů

1. kolo ligy juniorek 2020

V sobotu 19. června se v Teplicích konalo
úvodní kolo ligy juniorů skupiny A za účasti
4 sportovních klubů včetně rotavského
ROTASU. Ze soutěže se na poslední chvíli
omluvila družstva plzeňského Startu a VTŽ
Chomutov. Rotavští ve složení Jakub
KARPÍŠEK 265,7 Sb. (218 kg, 100+118), Jan
BUBLA 241,7 Sb. (195 kg, 80+115), Denis
JANKOVIC 239,9 Sb. (195 kg, 90+105),
Lukáš HORVÁTH 195,3 Sb. (135 kg, 58+77)
a Miroslav HORVÁTH 194,4 Sb. (135 kg,
55+80) se umístili na skvělém druhém
místě v tomto kole.

Úvodní kolo ligy juniorek se uskutečnilo v neděli 20. června v Brně
za účasti celkem 9 družstev, včetně děvčat rotavského ROTASU,
které byly jedinými zástupkyněmi z Čech. Naše družstvo ve složení
Daniela ZRONKOVÁ, Karolína ZRONKOVÁ a Lucie ZRONKOVÁ
obsadilo celkovým výkonem 243,8 bodů Sinclair 9. místo.

Pořadí družstev po 1. kole

Pořadí Oddíl/klub

Všem vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme ke skvělým sportovním
výsledkům a děkujeme za předvedené výkony, reprezentaci oddílu,
města a Karlovarského kraje, a přejeme hodně sportovních úspěchů
v dalších soutěžích.
za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer

body
Sinclair

hlavní
body

Tabulka 1. kola ligy juniorů skupiny A:

Pořadí Oddíl/klub

body
Sinclair

hlavní
body

1283,6

8

1.

TJ Start Plzeň "A"

1386,3

12

1.

SKV Sokolov

2.

TJ ROTAS Rotava

1212,5

11

2.

TJ ROTAS Rotava

1137

7

3.

TJ Lokomotiva Cheb

1176,5

10

3.

SKV Teplice

968,1

6

4.

TJ Baník Meziboří

1080,4

9

4.

Lokomotiva Cheb

752,5

5

5.

TJ Slavoj 1899 Plzeň "C"

990,8

8

Výkony závodnic 1. kola juniorek

dvojboj
kg

nadhoz
kg

body
Sinclair

Daniela Zronková

trh
kg

145

60

85

158,5

Karolína Zronková

73

33

40

85,3

Lucie Zronková

0

0

0

0

Závodnice

Léto 2021

Úspěch se nedostaví sám
od sebe. Musíš vstát a dřít.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna Rotava mění svou provozní dobu.
V pátek nás můžete navštívit do 13:00 hod.

MEDAILONKY MĚSÍCŮ ČERVENEC, SRPEN
Karel HVÍŽĎALA
(16. 8. 1941)
český novinář, dramatik a spisovatel

Bohuslav REYNEK
(31. 5. 1892 – 29. 8. 1971)
český básník, překladatel, malíř

Jiří VOSKOVEC
(19. 6. 1905 - 4. 7. 1981) český
básník, dramatik, herec a režisér

Jan NERUDA
(9. 7. 1834 – 22. 8. 1891)
český básník, prozaik a novinář

VÝSTAVKY
Alois JIRÁSEK
(23. 8. 1851 – 12. 3. 1930)
český spisovatel

Ernest HEMINGWAY
(21. 7. 1899 – 2. 7. 1961)
americký spisovatel
Ludmila Štěpánková, knihovnice

Prázdninové odpoledne pro děti v knihovně
v úterý 13. července od 14. 30 hod.
Odpoledne plné her, soutěží pro všechny děti, které se doma nudí. Přijďte mezi nás.
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
www.rotava.cz
Kulturní a informační centrum Rotava
SRPEN

21
ZÁŘÍ

5

ZÁŘÍ

18

OSLAVY MĚSTA
Areál zdraví

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

sál Slovanského domu

ROTAVSKÉ PAHORKY

Areál zdraví

Rotavský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního
celku, vydává město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava,
evidenční číslo MK ČR E14985. Vychází na začátku nového
měsíce, 11x ročně (letní dvojčíslo) v nákladu 1350 ks, zdarma.
Měsíční uzávěrka pro následující číslo
je 20. den předcházejícího měsíce.
Kontakt pro příspěvky a objednávku inzerce:
kic@rotava.cz, tel.: 777 752 688.
Redakce neručí za obsah a formu podepsaných článků
a vyhrazuje si právo zkracovat došlé příspěvky.
Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová, Blanka Legezová
Tisk: POLYPRESS s.r.o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy
Vary - Stará Role, www.polypress.cz

