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Milí Rotavané,
hned na začátku se párkrát vyvztekám. Rozčílil mě v únoru článek
na internetu, kde se psalo, že pokud
naše vedení bude pokračovat
v razantních krocích, které dělá,
a budou následkem toho Rotavu
opouštět někteří obyvatelé, postihne
okolní města a obce tento problém,
cituji: „Obce, do nichž se lidé
přestěhují, začnou mít následující
problémy: vznik nových sociálně
vyloučených lokalit, nárůst osob
v sociálně vyloučených lokalitách,
degradace cen nemovitostí, pokles
atraktivity části obce, sousedské
konflikty,
potenciální
nárůst
kriminality, ztráta pocitu bezpečí
stávajících obyvatel obce. Souhrnem
- prohlubování sociálních problémů
v obci a rostoucí nespokojenost
obyvatel, v důsledku čehož nastává
riziko
odstěhování
původních
obyvatel.“ Zavánělo mi to házením
viny na nás už předem za popsané
problémy, které by mohly vzniknout
u našich sousedů. My se ale jenom
bráníme něčemu, co jsme také ještě
před pár lety neznali. Ani jsme
si to možná nedovedli představit.
Vždyť v roce 2010 mělo naše
městečko 3.440 obyvatel, dnes jich
máme 3.040 a ne-li třikrát tolik
problémových. Takže ano, budeme
v našich krocích nadále pokračovat.
Pak mě dožral problém v bloku
č. 13. Chudáci lidi si tam 14 dní
protrpěli. Nejdřív tam měli občas
na chodbě nezvané návštěvy
do jednoho z bytů. Pak se k tomu
přidaly štěnice. Následovala tedy
deratizace
preventivně
celého

vchodu za 70.000 Kč a poté strach
z toho, co bude dál a kdo to bude
platit. Majitel je bohužel z Izraele.
Když se 14 dní nic nedělo a místo
řešení se po chodbě šířil jenom
smrad, už jsem to nevydržel.
Kontaktoval jsem zástupce majitele
a se statečnou předsedkyní SVJ paní
Félovou jsme se vydali do bytu.
Co jsme tam viděli, nebudu už více
komentovat. Hned druhý den, v osm
hodin večer, jsme jednali na úřadě
a následně v onom bytě se
zástupcem majitele. Odvezl si
fakturu za deratizaci a za tři dny byl
byt i vchod kompletně vystěhovaný
a uklizený. Pokud vše klapne, bude
mít příběh tohoto bytu ještě
šťastnější konec pro další z našich
paneláků. Jedeme jeden po druhém.
Do třetice mě rozčílila drzost
některých „občanů“, s jakou
přistupují k pořádku ve městě.
Dvakrát museli naši strážníci použít
donucovací prostředky. V prvním
případě kvůli podezření z obtěžování
kolemjdoucích žebráním. Když muži
nebylo vyhověno, měl okolí počastovat urážkami a vulgaritami. Běžná
kontrola se však nekonala, muž
odmítl se strážníky spolupracovat,
a skončil tak v poutech. V druhém
případě se žena neustále vměšovala
do řešení případu, který s ní vůbec
nesouvisel, a po přilákání většího
obecenstva ještě intenzitu svého
jednání stupňovala tak, že strážníky
nakonec vulgárně urážela. Po neuposlechnutí výzev k zanechání jejího
jednání a odmítnutí prokázání
totožnosti skončila v poutech také.
Obdržel jsem bezprostředně po obou
případech
samozřejmě
několik
reakcí, že co to má být, co si to
dovolujeme. Já si to dovolím uzavřít
tím, že sranda skončila. Slušnost
jedněch už nebude brána druhými
jako slabost.
A z čeho mám za uplynulý měsíc
lepší pocit? Rozjela se nám Virtuální
univerzita třetího věku. Pravidelně
nám každý týden chodí na přednášky

sedmnáct studentek a skvěle jsme
tak doplnili aktivity Klubu seniorů.
I přes naše město se přehnala bouře,
ale naštěstí přinesla jen minimální
škody a několik polámaných stromů.
Naše parta z SDH makala na tom,
aby byly všechny překážky co
nejdříve odstraněny. Když vyhořel
rodinný dům v Jindřichovicích,
každý jsme říkali, jaké je to neštěstí.
Schválili jsme tedy Vaším jménem,
občanů Rotavy, dar ve výši
20.000 Kč na vypořádání škod
po požáru. Moc si přejeme, aby se
každému z nás podobná katastrofa
vyhnula. Proběhla výměna oken
na bytovce ve Smolné, s původními
okny tam už nájemníci nemohli další
rok vydržet. Dále necháváme
zpracovat projektovou dokumentaci
k veřejnému osvětlení na Sklenský
vrch. Ve tmě utopenou autobusovou
zastávku u hasičárny jsme se
rozhodli
udělat
bezpečnější.
Moderním řešením bude lampa
veřejného osvětlení se solárním
panelem, která bude instalována
v nejbližších týdnech. Potěšila mě
také účast na Maškarním dětském
karnevalu v sále Slovanského domu
a na cestopisné přednášce o Borneu
v naší knihovně. Stihli jsme v únoru
podat také mnoho žádostí o dotace.
Předmětem žádostí byly mimo jiné
chodníky, veřejné osvětlení, úprava
zahrady Mateřské školky, slavnosti
města
nebo
výsadba
zeleně.
Snad jich bude většina úspěšných.
V březnu nás čeká další jednání
zastupitelstva. Opět jsou připraveny
odkupy bytových jednotek, které
jsou dnes předmětem pronájmu.
Měli bychom také vybrat zhotovitele
velkých investičních akcí, které nás
čekají v létě – chodníky, parkoviště,
kontejnerová stání… No prostě
pracujeme dál. I když, jak já říkám,
pro nás to není práce, pro nás je to
radost a poslání.
S úctou
Michal Červenka, starosta města

ROTAVA A SPORT V LEDNU
Rotavský bench press – soutěž v tlaku na lavici vleže
Na konci ledna se konal v naší sportovní hale první
ročník soutěže v bench pressu. Jedná se o tlak vleže
na lavici s velkou činkou. Dorazilo 20 závodníků
z celého kraje, které hecovalo 60 diváků. V kategorii
do 100 kg tělesné váhy se předvedlo také několik
domácích borců. L. Ernstberger předvedl výkon 160 kg,
J. Soumar 150 kg, M. Červenka a M. Holan shodně
140 kg. Exhibičně byl předveden Miroslavem
Semínem, vítězem celého klání, extrémní výkon, kdy
vytlačil neuvěřitelných 250 kg a stal se celkovým
vítězem celé soutěže. Děkuji za pomoc při pořádání
V. Zronkovi, M. Rezkovi, B. Legezové, M. Hilkovi,
P. Fraňkovi a M. Vázlerovi. Celé startovné ve výši
3.000 Kč bylo věnováno na dobročinné účely.
Michal Červenka, pořadatel

O pohár ředitele ROTAS STROJÍRNY
v sálové kopané
V sobotu 15. 2. jsme pořádali pod záštitou ředitele
strojíren ROTAS p. Ing. Jiřího Hrůzi již třetí ročník
turnaje v sálové kopané. Devět týmů odehrálo
systémem každý s každým vyrovnané souboje, kdy
nakonec při rovnosti počtu nasbíraných bodů těsným
rozdílem jedné vstřelené branky zvítězil tým z Nejdku
s názvem Sparťani, na druhém místě skončili vítězové
předchozích dvou ročníků Local Masters a na třetím
místě skončil tým Czech Masters. Hráčem turnaje byl
vyhlášen gólman naší rotavské staré gardy
Ladislav Gubčo st. Děkujeme všem hráčům za účast
a těšíme se na další vydařený ročník.
Částka ve výši 1.000 Kč ze startovného byla věnována
na dobročinné účely.
M. Červenka, M. Holan, M. Havel, M. Vázler
pořadatelé

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Březen 2020
Medailonky:
Tomáš Garrigue MASARYK
(7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) pedagog, politik, filozof
Adolf WENIG (13. 8. 1874 – 19. 3. 1940)
český spisovatel, libretista
Jiří WOLKER (29. 3. 1900 – 3. 1. 1924)
český básník, prozaik, dramatik
Erle Stanley GARDNER (17. 7. 1889 – 12. 3. 1970)
americký spisovatel

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Tvořílek
každé pondělí od 15:30
kroužek tvoření pro děti
zasedací místnost MÚ Rotava
Reprezentační ples města Rotava
sobota 14. března od 20:00 hod.
sál Slovanského domu

Výstavky:
Vlasta JAVOŘICKÁ (25. 3. 1890 – 1. 8. 1979)
česká spisovatelka
Alois JIRÁSEK (23. 8. 1851 – 12. 3. 1930)
český spisovatel
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Amnestie upomínek
Každý nový čtenář bude mít registraci do konce roku
2020 zdarma
NOVÝ ZÉLAND – dva roky v zemi Aotearoa
beseda p. Petra Nazarova
pondělí 9. března v 17.00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Rotava bude 25. dubnu 2020 pořádat v obřadní
síni MÚ Rotava „Vítání občánků“ pro nově narozené
děti, které mají trvalý pobyt na území města Rotava.
Máte-li zájem účastnit se této malé slavnostní akce,
můžete se přihlásit osobně na Městském úřadě Rotava,
kancelář č. 5. Nebo můžete vyplnit přihlášku, která je
umístěna na webových stránkách města Rotava,
a doručit ji na Městský úřad Rotava (osobně, do datové
schránky města: w4tb7kv, nebo poštou na adresu:
Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava)
a to nejpozději do 17. dubna 2020.
Slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů
do 1 roku.
Údaje uvedené v přihlášce budou s ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, použity pouze pro účely
„Vítání občánků“.
Termín konání „Vítání občánků“ Vám bude oznámen
v pozvánce na tento slavnostní obřad.
Případné další informace poskytne: paní Monika
Lakatosová, tel. 359 574 133, 777 787 194,
e-mail: lakatosova@rotava.cz
Monika Lakatosová, referentka OSAP

V měsíci březnu 2020 oslaví
80 a více let tito jubilanti:
Procházková Květoslava
Schusterová Marie
Rybová Libuše
Sienkiewiczová Věra
Lakatosová Blažena
Maroušková Hermína
Machek Dalibor
Silná Hana
Sedláková Anna
Kotasová Jozefa
Šimková Růžena
Fialová Ludmila
Marešová Anna
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

Sociální práce a poradenství v Rotavě
Vážení Rotavané, v rámci projektu „Sociální práce a poradenství v Rotavě“, který si klade za cíl snížení míry
sociálního vyloučení přímou podporou ohrožených osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách Rotavy,
a to komplexním přístupem k odstraňování či zmírňování příčin sociálního vyloučení, jsme pro Vás v minulých
měsících připravili několik akcí, o kterých bych Vás teď ráda informovala.
12. prosince 2019 se uskutečnil skupinový nácvik sociálních dovedností v rámci našeho projektu. Společným
cílem bylo vytvoření vánočních dekorací, které si pak mohli účastníci nácviku odnést domů. Obdobnou akci
plánujeme uskutečnit i v dubnu, společně si vytvoříme velikonoční pomlázku a ozdobíme kraslice.
Ve čtvrtek 23. 1. proběhlo veřejné setkání, na kterém jsme Vás seznámili s projektem a plánovanými akcemi
„Sociální práce a poradenství v Rotavě“ na rok 2020. Tématem byly i problémy v soužití a úcta mezi lidmi.
Setkání se zúčastnilo několik desítek obyvatel města, chvílemi toto setkání bylo bouřlivé, zaznělo spoustu výtek
a názorů ze strany majority i minority. Obdobnou akci na téma: „Město, kde bydlím“, uskutečníme 19. 3. 2020
Neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme Vám dluhové poradenství, pomoc s oddlužením a sociální poradenství.
Veškeré tyto služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.
Kontakt: přízemí MÚ 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
Bc. Zdeněk Harapát- odborný garant projektu, zástup v době nepřítomnosti
sociální pracovnice a dluhové poradkyně, mob: 777 724 214
e-mail: harapat@rotava.cz
V rámci projektu Vás srdečně zveme na tyto akce:

Workshop na téma „MĚSTO KDE BYDLÍM“
dne 19. 3. 2020 v čase 16:00 – 18:00 PŘÍZEMÍ MÚ ROTAVA
Workshop je určen široké veřejnosti a bude mít částečně vzdělávací charakter.
Hlavním tématem budou problémy v soužití, porovnání fotografií čisté a neuklizené Rotavy,
fotografie z minulosti Rotavy. Studie a návrhy úprav, které Rotavu v budoucnosti čekají.
Seminář na téma: „REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ“
Dne 24. 3. 2020 v čase 16:00 – 18:00 PŘÍZEMÍ MÚ ROTAVA
Seminář je určen široké veřejnosti a bude mít vzdělávací charakter.
Tuto akci budeme pořádat ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.
Zaměříme se na reprodukční zdraví, mateřství a pohlavní nemoci.
Probereme i to, co po finanční stránce obnáší narození a výchova dětí.
Aktivita probíhá v rámci projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006

Petra Valdmanová / OKS

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2
Novými tématy jsou Projektové dny na 1. a 2. stupni.
Projektový den je zpracován nejméně na čtyři
vyučovací hodiny. V loňském školním roce jsme již
realizovali tematické projektové dny: Den bezpečnosti,
Den umění, Den techniky, Den zdraví. V letošním roce
pokračujeme dalším projektovým dnem – Den
s Koreou.
DEN S KOREOU
Dne 7. 2. 2020 na naší škole v osmé třídě proběhl
projektový den s názvem Den s Koreou. Nejprve jsme
vytvořili myšlenkovou mapu z informací, které jsme
doposud slyšeli, četli, nebo si myslíme o Koreji.
Po dokončení myšlenkové mapy si pro nás hlavní
pořadatelka, dcera naší třídní učitelky, Hana Paarová
připravila prezentaci s podrobnějšími informacemi jak
o Jižní, tak Severní Koreji. Bylo by dobré také zmínit,
že Hana studuje na Filozofické fakultě v Praze
vysokoškolský obor Koreanistika. Po velké přestávce
jsme, jako sladkou tečku po naší svačině, dostali
ochutnat některé tradiční korejské dobroty. Tu stejnou
hodinu jsme si také vyzkoušeli napsat korejsky věty:
Ahoj. Dnes je pátek. Těším se na víkend. 안녕 오늘은
금요일입니다. 주말을 기대합니. Pro některé z nás to
byl oříšek, ale nakonec jsme to s pomocí Hany všichni
zvládli a mohli jsme tak pokračovat dál. Další

na programu bylo to, že jsme, každý dostal papírek,
na kterém bylo korejsky napsáno naše jméno, a fotku
Korejce v jejich tradičním obleku. Tuto fotku jsme
následně nalepili na kraj čtvrtky a vedle, nebo nad ni
jsme se pokusili napsat své jméno v korejštině.
Na závěr celého dne jsme otočili svou první myšlenkovou mapu a na její druhou stranu jsme v doprovodu
korejských písniček vytvořili novou a obsáhlejší
myšlenkovou mapu.
Nakonec bychom jménem celé naší třídy chtěli
poděkovat naší třídní učitelce Haně Paarové a její dceři
Haně Paarové za skvělý den plný nových a zajímavých
informací.
Eliška Marečková VIII.A

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zápis dětí do první třídy proběhne
ve čtvrtek
2. dubna 2020 v době od 12.00 hod. do 17.00 hod.
v budově Základní školy v Rotavě. Pro děti i jejich
rodiče jsme připravili příjemné prostředí s moderně
vybavenými učebnami a drobnými dárky.
Rodiče, nezapomeňte rodný list Vašeho dítěte a svůj
občanský průkaz s místem trvalého bydliště.
Informace naleznete také na webových stránkách školy.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Košík zdraví

Od 10. do 14. února 2020 byl pro žáky školní družiny
připraven týdenní projekt pod názvem
„Košík zdraví“.
Nejprve proběhla beseda „Co člověk potřebuje k tomu,
aby byl zdravý?“ Hovořilo se o stravě, pestrém
jídelníčku, dodržování pitného režimu, dostatku spánku,
o hygieně, pobytu v přírodě, sportu, otužování, volném
čase i o správných kamarádech.
Po domluvě jsme všichni začali střádat omyté obaly
od různých potravin, se kterými se
různými způsoby pracovalo. Mimo jiné jsme v průběhu
projektu poradili těm, kdo měli ve škole místo zdravé
svačiny brambůrky a pili přeslazenou limonádou,
aby si ráno raději namazali tmavý chléb, nebo svačili
ovoce a zeleninu. K pití je vždy nejlepší čistá voda.

„Závody s knedlíky“ ve štafetě pro týmy „Hrušek“
a „Jablek“. Zájmovou činnost estetickou a rukodělnou
jsme naplnili výrobkem
z papíru „Košík zdravých a nezdravých potravin“.
Zájmová činnost přírodovědná nám umožnila tolik
potřebný pobyt v přírodě. V přírodním atriu naší školy
se všichni otužovali vzduchem při stavbě sněhuláků.
Zájmová činnost hudebně pohybová nás pobavila
písněmi „Hrácha kroupy“, „Luštěniny“ i „Můj Vilém
peče housky“. Při rekreačních činnostech jsme četli
a vyprávěli si pohádky „Otesánek“, „Hrnečku, vař!“,
„Jak pejsek s kočičkou vařili dort“.
Poslední den projektu jsme navštívili rotavskou prodejnu pečiva. Tam jsme vybírali opět zdravé potraviny
a ochutnávali tmavý chléb se solí.
Na závěr žáci a paní vychovatelky projekt zhodnotili
Při zájmové sportovní činnosti jsme uspořádali legrační jako úspěšný.

Turnaj
Od počátku měsíce ledna až do pololetních prázdnin
probíhal ve školní družině turnaj v oblíbené hře
PEXESO. Žáci si při této činnosti připomněli názvy
rostlin, zvířat, pohádkových postav, dopravních značek
a podobně. Důraz byl kladen na dodržování pravidel
a čestnou hru. Vítězové byli jasní po několika vyřazovacích kolech. V mladší kategorii 1. až 3. ročník zvítězil
Šimon Ferenc ze III.A. Ve starší kategorii 4. až 9.
ročník Eva Oláhová ze IV. třídy. Za vítězství obdrželi
drobné dárky.
Zimní olympiáda
Dne 24. ledna 2020 se uskutečnila „Zimní olympiáda
školní družiny“. Po jejím zahájení dva sportovní týmy

Česko a Slovensko soutěžily v přírodě za zdravotním
střediskem v rozmanitých disciplínách. Byly to:
„Zasněžování olympijského areálu“, „Pitný režim
sportovce“, „První
pomoc na sjezdovce“, „Trénink
krasobruslařů“, „Jízda na kluzáku“, „Sjezd družstev
na lyžích“. Po návratu do olympijské vesnice se
uskutečnilo vyhodnocení tým Olympijská porota
rozhodla takto: všichni sportovci z Česka i Slovenska
za mimořádné sportovní výkony obdrželi olympijské
medaile a sladkosti.
Než se vydali na cestu domů, proběhla „Olympijská
párty na rozloučenou“.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

MATEŘSKÁ ŠKOLA

únor

Zima k nám přece jen na chvíli zavítala. Nelenili jsme Vánoce jsou už daleko za námi a my se nacházíme
a užíli jsme si alespoň trochu sněhových radovánek, v období masopustu. Ani my jsme v tomto čase
a tak na naší školní zahradě vyrostl velký sněhulák.
nezapomněli uspořádat karneval. Třídy „Broučci“
pod vedením včeliček, „Šnečci“ v doprovodu Mickey
Mouse s Minnie a „Housenky“ se svými medúzami
přicházely do vyzdobené tělocvičny, kde si děti
společně zasoutěžily a zatančily. U včeliček děti
soutěžily v trefování do včelího úlu, u Mickeyho klubíku pomáhaly ve slalomu přenášet míčky a medúzy
ztížily dětem cestu balančními kloboučky. V soutěžích
děti ukázaly svou šikovnost, za kterou byly patřičně
odměněny dobrotami. Nechyběl ani společný tanec
„Labado“ a další dětmi oblíbené tanečky. Závěrem
zazněly písně na přání. Také nesmíme zapomenout
pochválit naše kuchařky a poděkovat jim za tradičně
usmažené masopustní koblihy, po kterých se jen
zaprášilo. Poděkování patří i vám, rodičům, za masky
Navštívili jsme městskou knihovnu, kde jsme si připo- připravené dětem. Přicházeli a odcházeli jsme veselí,
mněli známé pohádkové postavy z Večerníčků. jako ze správné veselice. Už teď se těšíme na příště.
Nechyběl Maxipes Fík, víla Amálka, Rákosníček
ani Krteček, kterého všichni dobře znají. Poslechli jsme
si pohádku „Krtek a potopa“ a měli jsme možnost
vybarvit si omalovánku našeho oblíbeného Krtečka.

Bc. Martina Piklová
učitelka MŠ

VZPÍRÁNÍ
Mistrovství Karlovarského kraje
ve vzpírání mládeže 2020

První letošní vzpěračská soutěž se uskutečnila v sobotu
8. 2. 2020 v Nové Roli. Bylo jí Mistrovství Karlovarského kraje, které se zúčastnilo celkem 18 mladých
vzpěračů ROTASU Rotava. Soutěž byla vypsána
pro vzpěračky a vzpěrače od 10 do 17 let. Sportovci
do 13 let věku absolvovali ještě atletické disciplíny,
trojskok a hod medicinbalem, ve kterých soutěží
v kategorii mladších žáků a které se jim pro toto
mistrovství do konečných výsledků nezapočítávaly.
Mezi nimi startoval i Viktor KOVACS. Domů si
rotavští mladíci odvezli celkem 15 cenných kovů.
Výsledky rotavských vzpěračů:

1. kolo ligy juniorů
místo

-35 kg

1.
2.

- 39 kg

1.
2.

- 44 kg

1.
2.

- 49 kg

1.
4.

- 55 kg

1.
2.

- 44 kg

1.

- 49 kg

-

- 55 kg

2.

- 61 kg

1.

- 61 kg
- 81 kg

1.
1.
2.

Příjmení
dvojjméno
boj kg
Junioři do 13 let
KOUSALÍK
Matyáš
29
TURKO
Richard
28
FILO
David
60
OLAH
Richard
47
OLAH
Attila
68
SIVÁK
Martin
50
SCHREINER
Bruno
76
JENSEN
Tomáš
39
HORVÁTH
Lukáš
110
ŠIROKÝ
Ondřej
50
Junioři do 15 let
SLÁDEK
Ladislav
68
KOUSALÍK
Alois
0
SIVÁK
Adrian
77
HORVÁTH
Miroslav
121
Junioři do 17 let
KÖHLER
Lukáš
130
JANKOVIC
Denis
205
BUBLA Jan
185

trh nadhoz
kg
kg
13

16

11

17

25

35

20

27

28

40

22

28

32

44

17

22

47

63

22

28

27

41

17

0

30

47

53

68

60

70

90
75

115
110

V sobotu 15. února se v Sokolově konalo úvodní kolo
ligy juniorů skupiny A za účasti 7 sportovních klubů
včetně rotavského ROTASU. Rotavští ve složení Jakub
KARPÍŠEK 260,2 Sb. (212 kg, 95+117), Denis
JANKOVIC 241,4 Sb. (198 kg, 88+110), Jan BUBLA
234,6 Sb. (192 kg, 85+107), Lukáš KÖHLER 201,4
Sb. (131 kg, 63+68) a Miroslav HORVÁTH (ještě
starší žák) 187,8 Sb. (123 kg, 55+68) se umístili
na skvělém druhém místě v tomto kole.
Tabulka 1. kola ligy juniorů skupiny A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baník Sokolov
TJ ROTAS Rotava
VTŽ Chomutov
Lokomotiva Cheb
Slavoj Plzeň
Start Plzeň
SKV Teplice

1 333,8
1 125,4
1 076,6
1 055,6
969,7
968,2
875,1

11
10
9
8
7
6
5

Všem mladým vzpěračům gratulujeme k ziskům
cenných kovů a ke skvělým sportovním výsledkům.
Děkujeme za předvedené výkony, reprezentaci oddílu
a města, a přejeme hodně sportovních úspěchů
v dalších soutěžích.

Nejmladší medailisté z MKK 2020

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

MĚSTSKÁ POLICIE

APK (asistenti prevence kriminality)

Pevná linka: 359 574 148
Mobil: 777 750 480
E-mail: mp@rotava.cz

Mobil I.: 773 088 228
Mobil II.: 773 088 319

LEDEN 2020
Přestupky / řešení
Přestupky v dopravě
Přestupky proti
veřejnému pořádku
Přestupky proti
občanskému soužití
Přestupky proti
zákonu o odpadech
Přestupky proti OZV
Přestupky proti
majetku
Ostatní přestupky
Celkem přestupků

příkaz
na
místě
24

oznámení
správn.
orgánu
3

5

domluva

celkem

9

36

Nalezené věci

2

x

x

5

Ekologická likvidace vozidel

2

2

x

x

2

Vraky

2

0

x

x

0

TPZOV (,,botičky“)

2

7

x

5

12

0

x

x

0

Odchyty psů

6

2
40

x
3

x
14

2
57

Předáno PČR

2

Doručené písemnosti

10

Počet

Celková
částka

na místě zaplacené

31

6.200 Kč

na místě nezaplacené

9

5.600 Kč

Celkem

40

11.800 Kč

Uložené pokuty za přestupky

Ostatní činnosti

Počet

Městská policie Rotava sídlí
v přízemí v levé části
Městského úřadu Rotava. Má
samostatný vchod označený
znakem
Městské
policie
Rotava. Na stejném místě sídlí
také APK (asistenti prevence
kriminality).

POLICISTÉ KARLOVARSKÉHO KRAJE RADÍ:
Seniore, pozor na podvodníky
Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména seniory na podvodníky, kteří se snaží vloudit do jejich
blízkosti, a to z jediného důvodu, podvést je a okrást.
Bohužel k podvodům a krádežím dnes už nedochází jen při návštěvách podvodníků, kteří se vydávají
např. za revizory plynu apod., ale i za zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci se s Vámi mohou spojit
prostřednictvím telefonu nebo v některých případech i prostřednictvím internetu. Mezi časté praktiky patří
např. telefonáty podvodníků, kteří se vydávají za rodinné příslušníky a žádají o finanční prostředky, jež si
u osloveného seniora vyzvedne jejich kamarád. Buďte proto obezřetní, s kým komunikujete, a v případě, že Vás
někdo požádá o pomoc, zejména o tu finanční, dejte si pozor.
V případě, že Vás někdo kontaktuje prostřednictvím telefonu:
 S cizími lidmi se nebavte.
 Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní údaje.
 Prostřednictvím telefonu nikomu nesdělujte čísla faktur služeb, které máte zprostředkovány.
 Podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod záminkou Vašich příbuzných v nouzi, vše si raději dopředu ověřte,
než někomu svěříte své mnohdy celoživotní úspory, může se jednat o podvod. Zdánlivě Vás může kontaktovat
z neznámého čísla Váš vnuk/vnučka s žádostí o zapůjčení peněz na výhodnou koupi vozidla.
V případě, že někdo zaklepe na dveře Vašeho bytu:
 Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Vaše bezpečí může ochránit panoramatické kukátko
nebo bezpečnostní řetízek na dveře.
 Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste o jeho návštěvě předem informováni, dveře neotvírejte.
 Podvodníci za Vámi mohou přijít např. i se záminkou výhry v loterii, či přeplatků energií.
 Buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví někdo se záminkou zatelefonování kvůli poruše na vozidle.
 Nepodléhejte vidině levného nákupu nebo zprostředkování levnějších služeb, ve většině případů se jedná
o podvod.
 Nesdělujte nikomu cizímu své osobní údaje.
 Nikomu neukazujte, kde máte uložené úspory.
Vždy, než někomu svěříte jakoukoli finanční částku, si danou situaci ověřte buď u svých příbuzných, nebo u zprostředkovatele jednotlivých služeb. Neboť v případě, že z Vás podvodníci nevylákají peníze přímo, najdou si jiný
způsob jak Vás okrást.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

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

Prodej 30. 4. 2020
· 13h Nová Role /tržnice na Chodovské ul./ · 14h Hroznětín /před drogerií Ema/ · 14,30 Děpoltovice /před OÚ/
· 15h Nejdek /za Albertem u řeky/ · 16h Rotava /tržnice – parkoviště/ · 16,30 Kraslice /na náměstí T.G.M./
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, Vlaška a kuřice Modrá, kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Holokrčky, Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky
Objednávky a bližší informace: 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!/, po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba je určena všem, kteří z různých důvodů (zdravotní stav, ůbývající fýzické
sílý), potřebují pomoc druhých a přitom chtějí dál ŽÍT DOMA. Slůzba pomůzé i rodinam s détmi,
napr. v prípadé onémocnéní pécůjící osobý, dítété ci pri narozéní vícércat.

Jak funguje pečovatelská služba?



Pracovníci pečovatelské služby docházejí domů za uživatelem.



Sestaví plán péče. Hlavním cílém slůzbý jé pomoci zít bézný zivot tak, jak býl kazdý ůzivatél
doposůd zvýklý. Proto socialní pracovník vzdý néjdrívé projdé s ůzivatélém, jakoů pomoc a v jakém
rozsahů béhém dné potrébůjé. Poté domlůví konkrétní ůkoný a jéjich casový rozvrh. Výtvorí plan
poskýtovaní slůzbý, kdé bůdé jasné stanovéno, o jakoů podporů půjdé a k cémů ma vést (napr. abý sé
ůzivatél mohl sam najíst, sam si rano ůvarit caj, sam rozhodnoůt, co si préjé k jídlů atd.).
Pokůd sé ůkazé, zé ůzivatél potrébůjé néco, co mohoů zajistit bézné slůzbý (napr. rozvoz obéda, ůklidova firma), pécovatélska slůzba to pomůzé sjédnat.

















Pečovatelská služba bude doplňovat uživatelovy ruce, oči atd. tam, kdé to bůdé potréba.
Tzn. co nézvladné ůzivatél výkonat sam, s tím mů pomůzé. Pritom bůdé podporovat jého maximalní
sobéstacnost a schopnost ůrcovat, co a jak sé bůdé délat.
Pomůže s mytím/denní hygienou. Pokůd jé pro ůzivatélé mýtí vélmi narocné, nékdý az boléstivé,
výbéroů spolécné takovoů variantů mýtí s podporoů pécovatélký, abý to býlo pro ůzivatélé pohodlnéjsí, bézpécné, sé zachovaním soůkromí a důstojnosti. Pokůd ůzivatél hůré ovlada vlastní růcé nébo
jé néovlada vůbéc, můzé jé pécovatélka opatrné vést tak, zé sé v téchto místéch bůdé dotýkat poůzé
vlastní růkoů.

Pomůže s výměnou inkontinenčních pomůcek. Poůzíva-li ůzivatél inkontinéncní pomůcký a jéjich
výména jé pro néj narocna, pécovatélka můzé i vícékrat dénné pomoci toto zajistit, vcétné naslédné
hýgiéný.
Pomůže s vařením. Pokůd ůzivatél nézvlada cinnosti týpů nakrajéní cibůlé na drobné koůský
nébo namahavé míchaní tésta, můzé výůzít asisténcé pécovatélký. Pokůd nikdý névaril a nýní obcas
potrébůjé néco pripravit, můzé ho pécovatélka naůcit nékolik zakladních jídél. Pokůd si varit néchcé,
můzé mů doporůcit a zprostrédkovat dovoz obédů z réstaůracé.

Pomůže s podáním jídla. V prípadé, zé sé clovék sam nají poůzé s vélkými obtízémi (spatné
sé mů krajéjí soůsta nébo potrébůjé pomoc s podaním jídla), pécovatélka mů pomůzé. Bůdé to délat
s trpélivostí, réspéktém a védomím, zé vsé potrébůjé svůj cas.

Doprovodí. Toůzí-li ůzivatél vidét sé s prítélém/prítélkýní, alé sam si na céstů jiz nétroůfné,
pécovatélka jéj doprovodí tam i zpét. Stéjné tak mů můzé poskýtnoůt doprovod k lékari, kadérníkovi,
na výchazků apod.

Pomůže s nákupem. Zajistí doprovod do obchodů, kdé si ůzivatél sam výbéré zbozí, nébo pomůzé
sépsat séznam toho, co jé potréba, a samotný nakůp zajistí pécovatélka. Prípadné pomůzé s nakůpém
prés intérnét.
Pomůže s drobným úklidem. Spolécné ůklidí s tím, zé pécovatélka pomaha a doplnůjé růcé vsůdé
tam, kdé jiz néstací sílý ůzivatélé. Pokůd si ůzivatél sam na ůklid jiz nétroůfné, pomůzé
mů pécovatélska slůzba sjédnat pro pravidélný ůklid komércní slůzbů.

Bc. Zdeněk Harapát
Pečovatelská služba - Vedoucí odboru kultury a sociálních věcí - sociální pracovník

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
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

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
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
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