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Slovo starosty města
Myslel jsem si, že s rozjezdem nového roku Vám ještě nebudu mít
pořádně co sdělit, drazí Rotavané, ale v lednu jsem vedl poměrně
vyhrocenou názorovou debatu o tom, zda naše město chátrá… Nedá mi
to, abych nereagoval i zde.
V prosinci jsem rekapituloval nejvýznamnější investiční akce a opravy
za poslední tři roky. Už ze samotného výběru akcí bylo jasné, že
naprostou prioritou bylo klidné a upravené město. Proč?
Posledních 20 let se pomalu a jistě prohluboval problém s něčím, co
od roku 2015 nabralo ještě rychlejší spád. Problém s obchodníky
s chudobou a nepřizpůsobivými občany. Stávající vedení města od Vás
dostalo důvěru právě proto, že jste věřili, že budeme mít odvahu
a odhodlání tenhle problém, který je jako sud se střelným prachem,
řešit.
Pár let zpět byla hodnota nejenom osobního majetku nás Rotavanů
minimální. Velké rodinné domy se prodávaly i pod milion korun, byt se
dal dokonce koupit za třicet tisíc! To byl stav vedoucí k postupnému
zániku města. Ke všemu jste se ještě ve vlastním paneláku cítili jako
v pasti, protože jste chtěli mít klidné bydlení, ale převažovali sousedé,
pro které je život jedna velká dovolená. Dvacet let měli Rotavané pocit,
že to prostě nemá řešení, a co hůř, že ani nemají nikde zastání.
pokrač. str. 2

V roce 2018 jsme se do toho pustili naplno.
Kdekdo nám říkal, že to takhle nemůžeme dělat.
Z Odboru pro sociální začleňování při Úřadu vlády,
z Orgánu sociálně-právní ochrany, z Člověka
v tísni, z médií jako je Respekt nebo ROMEA… My
jsme ale věděli, že to dělat musíme. Pro Rotavu.
Stojí to hodně úsilí, nervů a především peněz, které
pak bohužel samozřejmě chybí jinde. Jenže nemá
cenu mít chodníky ze zlata, když se ve městě nedá
klidně žít.
Co všechno se dělo, víme my doma v Rotavě
nejlépe. Mnoho z Vás se svými podněty na chodu
města
podílí.
Město
draze
vykupovalo,
vystěhovávalo, strážníci nekompromisně řešili
každý přestupek, sociální pracovníci řešili problémy
v rodinách. Vzdor výhrůžkám jsme zůstali pevní
v přesvědčení. Do všech riskantních kroků jsme se
jako zastupitelé pouštěli s důvěrou v to, že se
za nás naši občané postaví.
Jsme v roce 2022. Ceny bytů vzrostly mnohdy více
než dvacetinásobně. Některé se už nepronajímají
nepřizpůsobivým, ale naopak na rekreaci v našem
krásném okolí. Rodinné domy kupují nebo staví
mladé rodiny. Na kulturních akcích se společně
baví stovky lidí, ať jsou takoví nebo makoví. Napětí
pomalu mizí a problémové jedince se daří držet
na uzdě.
Musím přiznat, že mě proto docela mrzelo,
vyslechnout si útočné poznámky, proč jsme raději
konečně neopravili bývalý internát v dolní Rotavě,
bývalou školku u kotelny nebo proč pořádně
neopravíme byty v majetku města. Že máme
nad hlavou na úřadě ošklivou střechu. Vždyť už je
přeci ve městě klid.

Víte, přijde mi to, jak se říká, že po boji je každý
král. Kdybychom totiž do teď pozornost a peníze
nesměřovali do boje za klidné město, nemáme
třeba byty v majetku města už ani pro koho
opravovat, protože by tu nikdo žít nechtěl.
Nemůžeme vyřešit vše najednou, to pak často
dopadá tak, že se nevyřeší vůbec nic. Nechceme
nechat Rotavu chátrat, ale vyřešme nejprve to, co
nás všechny trápilo nejvíce. Stále totiž není
vyhráno. I přesto každý rok nemalá část rozpočtu
míří do oprav a rekonstrukcí. Stejně tak je tomu
i v letošním roce.
Na začátku února bychom měli znát cenové
nabídky na pumptrack u kotelny. Na konci února
pak i na parkoviště a revitalizaci prostranství
u Areálu
zdraví.
Na jaro
seRezek
dává dohromady plán
Michal
Červenka,
Pavel Franěk,
Martin
oprav městských komunikací. Stejně tak jsou
v rozpočtu také další stovky tisíc na údržbu
bytového fondu. Před začátkem jarní motoristické
sezony bychom už měli být schopni přijímat
od občanů použité pneumatiky, konkrétní
informace budou samozřejmě opět ve zpravodaji.
Urgujeme také opravu silnice přes Smolnou
do Kraslic. Zimní počasí je tu tři týdny a silnice je
samá díra.
Ani v letošním roce určitě nestihneme vše, co
bychom si přáli, ale pracujeme na tom, aby tu
mohly spokojeně žít i generace po nás.
S úctou
Michal Červenka
starosta města
Michal Červenka - starosta Rotavy

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA

Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karl. kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022.
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551, www.rotava.cz • podatelna@rotava.cz, tel: 359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, www.rotava.cz • podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní
Pracovní doba: denně
Pondělí až pátek ► 6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu, neděli a ve svátcích.

Kontakty:

okamžitá kapacita: 3 klienti
cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Pracovníci pečovatelské služby
Lucie Korčáková, tel.: 778 880 047
Marcel Plánka, tel.: 777 717 704
Renata Štorková, tel.: 773 761 291

Únor 2022

věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby:
Rotava, Smolná, Oloví

Sociální pracovník, vedoucí:
Bc. Zdeněk Harapát, tel.: 777 724 214
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MĚSTO ROTAVA

APK
773 088 228
773 088 319

Vítání občánků

pro nově narozené děti (věk 6 týdnů - 1 rok)
s trvalý pobytem ve městě Rotava

Městská policie
359 574 148
777 752 480

Vítání občánků proběhne 23. 4. 2022
přihlášky:
• osobně na MÚ Rotava, kancelář č. 5
• poštou (Městský úřad Rotava, Sídliště 721)
•datová schránka města: w4tb7kv

Hasiči Rotava
725 711 151
Pokladna města
359 574 130
777 926 975

Info:
Monika Lakatosová, tel.: 359 574 133
mob.: 777 787 194, lakatosova@rotava.cz

Informační centrum
359 574 147
777 752 688
Knihovna Rotava
359 574 146
777 791 115
Poruchy dodávky
vody
776 380 406
Sekretariát starosty
podatelna
3590574 131
770 170 649
Životní prostředí
kácení, hřbitov
359 574 135
777 925 756
Správa nemovitostí
v majetku města
359 574 134
770 170 648

www.rotava.cz
80 let
a více

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ

Všem jubilantum přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.
0

Slívová Věra, Navrátilová Jiřina
Stowitz Horst

FAKTURY
ZA VODNÉ

• e-mailem
Faktury za vodné a stočné
můžeme zasílat do Vašich
e-mailových schránek.

leden
2022

SPLATNOST
PRONÁJMŮ
ZAHRAD
POZEMKŮ

31. 3. 2022
PRODEJ VAN
Z MAJETKU MĚSTA

1000 Kč/ks
160 cm

Matrika města
Czech POINT
359 574 133
777 787 194

Souhlas pro zasílání faktur e-mailem
je ke stažení na webových stránkách
města Rotava.

Měst. byty (žádosti)
správa SVJ
vodní hospodářství
(odečty, fakturace)

V elektronické podobě ho můžete
zaslat na podatelna@rotava.cz.

Ilustrační foto

V tištěné podobě lze odevzdat
na MÚ Rotava v kanceláři č. 14
pracovnici Ladislavě Vázlerové.

MÚ Rotava, kancelář č. 6
359 574 134
770 170 648

359 574 142
773 069 685

www.rotava.cz/mestsky-urad/formulare-a-tiskopisy

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROTAVA - HLAVNÍ KONTAKTY
SÍDLO: Sídliště 721, 357 01 Rotava
E-MAIL: podatelna@rotava.cz
WEB: www.rotava.cz
TEL: 359 574 130, 359 574 131
DATOVÁ SCHRÁNKA: w4tb7kv
FACEBOOK: Město Rotava
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Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
tel: 359 574 131

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ SOCIÁLNÍHO BYTU
Město Rotava vyzývá své občany k podání žádosti o přidělení sociálního bytu.
Jedná se o nově zrekonstruovanou bytovou jednotku číslo popisné 641/10 ulice Sídliště, město Rotava.
Žádost o přidělení sociálního bytu s přílohami se přijímají na podatelně MÚ Rotava ve lhůtě
od 19. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

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, e-mail 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

Únor 2022
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EXEKUCE
Co to je a jak probíhá exekuční řízení?

EXEKUCE ČEKÁ KAŽDÉHO, KDO PŘESTANE SPLÁCET SVÉ ZÁVAZKY
A BUDE HRÁT „MRTVÉHO BROUKA“.
PŘEČTĚTE SI, CO MŮŽETE ČEKAT OD EXEKUTORA A JAK CO NEJVÍC SNÍŽIT DOPADY ŘÍZENÍ.

Co je to exekuce a jaký má postup?
Exekuce je legální způsob vymáhání dlužné částky od dlužníka. Přichází na řadu,
pokud si od někoho půjčíte peníze, například od banky nebo nebankovní společnosti,
a nesplatíte půjčku včas, a to ani po opakovaných upozorněních.
Exekuce má přesně stanovený postup a vážou se k ní určitá práva a povinnosti.
Uhrazení nezaplaceného dluhu vám nejprve nařídí takzvaný exekuční titul, což může
být například písemné rozhodnutí soudu nebo platební rozkaz. V tuto chvíli se ještě
nejedná o exekuci. Můžete své závazky a případné penále uhradit a vyhnout se tak
dalším nákladům. Pokud to neuděláte, soud na základě exekučního titulu vydá
pověření a nařídí exekuci. Exekutor (případně soud nebo finanční úřad) pak může
zahájit oficiální exekuční řízení.
Exekutor má povinnost vás o nařízení exekuce do 15 dní informovat a vyzvat vás
k zaplacení dluhu do dalších 30 dní. Teprve v této fázi exekutor může začít zjišťovat
stav vašeho majetku, včetně společného jmění manželů. Od bankovních institucí
zjišťuje stav vašich účtů, nahlíží do katastru nemovitostí a může také kontaktovat
vašeho zaměstnavatele.
Už během této lhůty exekutor vydá exekuční příkaz. Poté už s vaším majetkem
nesmíte nakládat „jinak, než je běžné“. Můžete platit jen za základní životní potřeby,
jako je jídlo a bydlení. Rychlé přepsání domu na jiného vlastníka nebo převádění
financí na cizí účty nepřipadá v úvahu. Exekutor ale většinou nechává zmrazit finanční
prostředky na účtu dřív, než má dlužník exekuční příkaz v ruce, aby takovému chování
předešel. Po zablokování účtu si můžete ještě jednorázově vybrat částku
odpovídající dvojnásobku životního minima.
Uplynutí 30denní lhůty
Pokud začnete situaci řešit a ve třicetidenní lhůtě se vám podaří splatit dluh, připlatíte
navíc jen polovinu nákladů na řízení a odměny exekutora. Jestliže ale lhůtu nesplníte,
exekuce bude pokračovat a dlužná částka naroste o další náklady na řízení.
O následném postupu exekuce rozhoduje exekutor. Aby našel prostředky k umoření
dluhu, může zabavit peníze na vašich účtech, nařídit srážky ze mzdy nebo prodat váš
majetek. Způsoby vymáhání může kombinovat, ale vždy musí zohledňovat výši dluhu.
Začíná u zabavování peněz a pokud to nestačí, může postupně přikročit k dražbě
vašeho majetku a nemovitostí.
Co dělat, když vás čeká exekuce
Co nejrychleji se pokuste dlužnou částku uhradit. Pokud nemáte prostředky
na okamžité zaplacení, domluvte si splátkový kalendář. Klíčem je komunikace.
Za určitých podmínek můžete také požádat o odložení exekuce. Dále je možné podat
návrh na částečné nebo plné zastavení exekuce. O takovém postupu se ale poraďte
s odborníky. Pokud ho soud zamítne, řízení se protáhne a náklady na něj se zvýší.
Bc. Petra Valdmanová, OKS

5 RAD JAK SE ZBYTEČNĚ
NEZADLUŽIT
Mějte jasno v tom,
kolik peněz potřebujete.
Když si berete úvěr, měli
byste přesně vědět, kolik
peněz budete skutečně
potřebovat.
Myslete na výhodnost
půjčky.
Většina lidí sleduje
úrokovou sazbu, což je
sice dobré, ale ne ideální.
Mnohem lepší cestou je
sledovat RPSN. Čím
nižší bude, tím lépe.
Sestavte si takový
splátkový kalendář,
který zvládnete.
Zhodnoťte vaše
možnosti o kolik stovek
nebo tisíců korun
měsíčně můžete
bez obav dát na splátku
dané půjčky.
Půjčujte si jenom, když
musíte.
Vyhněte se půjčkám
na dovolenou, vánoční
dárky a na nákupy věcí,
které nepotřebujete.
Pozor na společnosti
s tvrdými podmínkami.
Vyhněte se
nebankovním
společnostem, které
mají neúměrně vysoké
pokuty.
Dle aktuálních dat Mapy exekucí
je v Rotavě v exekuci 792 osob.
Celkový počet exekucí
k dnešnímu dni je 4509.
Těmito katastrofickými údaji
se řadíme mezi nejpostiženější
regiony v republice, které se
potýkají velikou zadlužeností
občanů.

Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční situaci, tak se na nás neváhejte obrátit o pomoc a radu.

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

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

Aktivita probíhá v rámci projektu
Bc. Zdeněk Harapát
odborný garant projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
777 724 214
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
harapat@rotava.cz
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
LEDEN VE ŠKOLCE

Zatímco my jsme přivítali Nový rok plni očekávání, před
přírodou se otevřel nejchladnější měsíc v roce. Leden
nám může ukázat různé tváře, jiskřivě bílý sněhový
háv, ojíněnou krajinu bez sněhu, či zablácené dny.
Přestože letošní leden nám nenadělil velké množství
sněhu, my jsme si i tu trochu sněhové nadílky užili
a uspořádali „Zimní olympiádu“. Vyrazili
jsme
s lopatami a vlajkami obou tříd na kopec a nemohli se
dočkat odpočtu zahájení. Děti soutěžily v několika
disciplínách, vzájemně si fandily a pomáhaly si. Závody
si velice užily a vítězem byl nakonec každý, kdo se
závodu zúčastnil. Naši malí i velcí závodníci si zasloužili
medaili, protože předvedli fair play sportovní zápolení.
Nejenom, že jsme oprášili lopaty, ale také jsme
postavili k zimě neodmyslitelné sněhuláky. Jeden se
nám opravdu povedl a bylo to dílo přímo sochařské.
O zimě jsme si i povídali. Děti poznávaly znaky zimy,
zvířata, která v zimě nespí, a kdo nám létá na krmítko.
Učili jsme se, že je nutné, abychom ve ztichlé zimní
přírodě zbytečně nerušili a respektovali, že v tomto
období právě ticho a klid pomůže zvířátkům toto těžké
období přežít. Připravili jsme lojové koule, které si děti
odnesly domů, aby i doma ze svého okénka mohly
pozorovat hladové ptáčky.

A jedno lednové dopoledne se třída „Broučci“ proměnila
ve třídu „mravenečků“, kdy zábavnou formou primární
preventistka Mgr. Martina Kekulová přiblížila dětem, jak
je důležité umět spolupracovat. Děti si zopakovaly
pravidlo „ruky, nohy, prostoru“ a přidaly nové pravidlo
„pusy“, která nepouští ošklivé věci, umí pozdravit a hezky
se oslovit. Děti si vyzkoušely role „strážníků, stavitelů“.
Vyzkoušely si stavbu ve dvojicích a povídaly si o tom, jak
je lepší, když na věci nejsou samy a umí si pomáhat.
Na závěr se pozdravily „mravenčím“ způsobem. A jak?
Na to se jich zeptejte a určitě vám to předvedou, protože
celé sezení se dětem velmi líbilo a už se těší na další
setkání, kdy se promění v „žížalky“.
Doufáme, že zimní radovánky nám neskončily a my ještě
chvíli budeme jezdit na lopatách, hrát si ve sněhu
a stavět sněhuláky. Jedna stará pranostika nám říká:
„Připadne-li první leden na sobotu, přichází klidný
bezvětrný rok s množstvím plodů a bohatým ovocem“.
Uvidíme, zda se tato pranostika vyplní a my si užijeme
rok plný ovoce.
Za kolektiv MŠ
Eliška Hilková a Nina Jašová, DiS.

ZIMNÍ OLYMPIÁDA V PRVNÍCH TŘÍDÁCH ZŠ
S příchodem první pořádné sněhové nadílky jsme uspořádali pro děti 1. tříd Zimní olympiádu.
Ve čtvrtek 13.1. jsme tedy vybaveni vším, co k parádní bobovačce potřebujeme, vyrazili na kopec u fotbalového
hřiště. Děti soutěžily v rychlosti, ve sjezdu po zádech, po břiše, válely sudy… Naši první olympiádu jsme si zkrátka
náramně užili. Celé dopoledne jsme završili rozdáváním odměn, děti si vyjezdily sladkosti a na památku si odnesly
domů medaile, které jim tak budou připomínat tento pěkně strávený čas.
Mgr. Iveta Ernstbergerová
Mgr. Lenka Ernstbergerová
třídní učitelky 1. tříd

Únor 2022
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VÁNOČNÍ TURNAJ V HÁZENÉ

V prosinci loňského roku se u nás ve škole konala
řada akcí. Ať to bylo pečení vánočního cukroví
nebo třídní vánoční besídky. Přesto se do nabitého
programu vešel také první ročník vánočního
turnaje v házené v tělocvičně naší školy. Turnaje
se zúčastnila většina třídních kolektivů z druhého
stupně a pátý ročník, který vytvořil dvě soutěžní
družstva. Zápal do hry byl viditelný ve všech
prostorách tělocvičny nejen na hřišti, ale také
mimo hřiště. Žáci a vyučující fandili a povzbuzovali
hráče ve hře. A i když se na závěr hodnotily
výsledky a určovalo se pořadí podle počtu výher,
stali se vítězi všichni hráči bez ohledu na to, kdo
koho porazil.
Michal Fiala, třídní učitel IX. A

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
V pátek 14. 1. 2022 proběhla akce školní družiny „Divadélko“.
Paní Jarmila Černá a Marcela Klimešová za dětmi přišly již podruhé v tomto školním
roce. Tentokrát s ukázkou historického loutkového divadla a loutek, ale všechny nás
překvapily hlavně maňáskovým divadlem. Předvedly dvě známé krátké pohádky. Děti
si pak mohly po skupinkách s jejich pomocí samy tyto pohádky zahrát.
Moc jim za pěkné chvíle mezi námi děkujeme!
vychovatelé ŠD
Lenka Szmigielská, Lukáš Koutný

EVROPSKÝ STROM ROKU
Hlasujte v měsíci únoru
Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský strom roku
Českou republiku bude letos v mezinárodní soutěži Evropský strom roku
reprezentovat Zpívající lípa z obce Telecí. Její přízvisko odkazuje k dobám
husitským, působení Českých bratří a jejich pronásledování. Podle pověsti
se tehdy v její dutině ukryl bratr Jiroušek, který zde přepisoval zakázané
knihy a písně a při tom si je prozpěvoval. Znělo to, jako kdyby lípa zpívala.
Tento krásný památný strom můžete podpořit v bezplatném online
hlasování na stránce www.evropskystromroku.cz od 1. do 28. února 2022.
zdroj: iniciativa Sázíme budoucnost
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JSDH ROTAVA
Hasiči 2021

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval
o tom, jaký rok byl 2021 pro naše Hasiče – JSDH Rotava
(jednotka sboru dobrovolných hasičů, konkrétně u naší
jednotky se jedná o kategorii JPO II, která je nejvyšší
z možných po kategorii HZS ČR).

Na úvod trochu statistiky

V roce 2021 JSDH Rotava řešila jako posilová
jednotka celkem 113 mimořádných událostí nebo se
jich zúčastnila. Nejvíce, jako už několik předešlých let,
bylo technických pomocí (89), dále požárů (15),
dopravních nehod (7) a poté další mimořádné události
a činnosti. Například odchyt nebezpečného hmyzu,
unik ropných produktů atd.
Počet zásahů se neustále zvyšuje a rozmanitost
zásahových prací se také rozšiřuje. Hasiči se musí
neustále přizpůsobovat a školit v nových technikách
tak, aby je nemohlo nic překvapit.

Podrobnosti z několika zásahů

U požárů, které jsou obzvlášť nebezpečné v panelových
domech, se opakoval neustále jeden faktor, a to
nepozornost. Celkem třikrát jsme zasahovali u požáru
potravin v různých patrech panelových domů. Nájemníci,
kteří za nic nemohli a museli být evakuováni ze svých
bytů, mi dají určitě za pravdu. Všemu se dalo předejít.
Stačí tak málo! Vše zkontrolovat a řádně vypnout! Když
si uvědomíme, co by se vše mohlo stát, tak těch pár
sekund kontroly za to určitě stojí.
V oblasti technické pomoci jsme nejvíce řešili stromy
popadané na silnice, komunikace a cesty. Při odchytu
nebezpečného hmyzu jsme loni zažili zvláštní zásah,
při němž roj vos vykousal ve 3. nadzemním podlaží díru
do fasády panelového domu a vosy létaly do bytu
a společné chodby. Po zjištění tohoto stavu jsme
museli přes Krajské informační středisko požádat
o automobilový žebřík a zásah za pomoci výškové
techniky dokončit.
Jako poslední zmíním pomoc a práci při zajištění
a opravách budov v obci Mikulčice. Jednalo se o lokalitu,
v níž byly obce postižené tornádem. Zároveň jsme
v centrálním skladu v Hodoníně předali sbírku od občanů
našeho města, kterým bych velmi rád poděkoval.

Spolupráce

Již v roce 2019 začala JSDH Rotava v rámci
přeshraničního projektu spolupráce Česko – Sasko
spolupracovat se sborem ze saského města Lößnitz.
Tuto spolupráci, jejímž programem byly zejména soutěže
pro mládež a dorostence, jsme kvůli pandemii museli
dočasně pozastavit. V září 2021 došlo k dalšímu jednání
na MěÚ Rotava a projekt byl znovu otevřen. Při prvním
adventním víkendu došlo ke společnému setkání a my
jsme hrdě ukazovali náš zásahový obvod a krajinu kolem
Rotavy. Došlo na návštěvu lomu, prohlídku památníku
u Jindřichovic, prohlídku obce Šindelová a naší sportovní
haly, kde se právě jako každou neděli konal kroužek
mladých hasičů. Poté jsme se společně prošli Rotavou.
Mezi našimi a saskými hasiči vzniklo přátelství a všichni
se těší na další spolupráci.
Dále se jednotka podílela na přípravách při různých
akcích pořádaných městem, spolupracovala s KIC
a pomáhala při pracích na turistické základně Sluníčko.
Samozřejmostí byly drobné práce na údržbě techniky
a na objektu hasičské zbrojnice.

Jednotka mladých hasičů

Probíhaly běžné schůzky, příprava na soutěže a také
došlo u několika členů k výbornému umístění
ve výtvarných soutěžích. Dne 22. 5. 2021 se konalo
ve zkrácené formě okresní kolo celostátní hry Plamen
v Rotavě. Závodilo se v disciplínách: štafeta požárních
dvojic, štafeta 4x60 m a požární útoky. Naše jednotka
SDH se umístila na 4. místě. Následující akcí bylo
prosincové šedesátkování. Konalo se v sobotu 18. 12. 21
na stadionu Baníku Sokolov. V kategorii mladších žáků se
umístil Martin Ján Elíz na 5. místě, v kategorii starších
žákyň se umístila Tereza Maroušková na 6. místě.
Ve starších žácích byl Aleš Ryba na 13. místě, Michal
Husár na 5. místě a Jan Kozák na 4. místě.
Dále se naši mladí hasiči zúčastnili v rámci příprav
a spoluorganizace několika akcí města. Konkrétně Dne
dětí, kde sami měli své stanoviště, oslavy města
a pochodu Z pohádky do pohádky.

Závěrem mi dovolte tímto poděkovat všem členům JSDH Rotava za jejich namáhavou a obětavou práci.
Přeji vám mnoho zdraví, štěstí a budoucí pěkné časy.
Martin Elíz, velitel JSDH

Únor 2022
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MĚSTSKÁ POLICIE

Pevná linka: 359 574 148
Mobil: 777 750 480
Email: mp@rotava.cz

sídlí v levé části budovy MÚ. Má samostatný vchod.

Strážníci jsou připraveni na zabavování registračních značek za nezaplacené pokuty
Řidičům, kteří mají nezaplacené pokuty, se může během silniční
kontroly stát, že už dál nepojedou. Od ledna letošního roku totiž
získala Celní správa ČR společně s Policií ČR a městskou policií
novou kompetenci. Pokud při silniční kontrole zjistí, že řidič
nezaplatil pokutu za dopravní přestupky, mohou nově na místě
požadovat její okamžitou úhradu. Když řidič nezaplatí hned, může
mu být odebrána registrační značka nebo na vozidlo umístěna
tzv. „botička“. Vstup do evidence dlužníků je strážníkům městské
policie k dispozici, a tak jej budou při dopravních kontrolách
využívat.
Jako jedno z prvních měst u nás využilo novinku město Rotava již
4. ledna, avšak pravomocně uložená pokuta po termínu splatnosti
byla po vyzvání uhrazena řidičem na místě kontroly, proto
k odebrání registračních značek nedošlo. Někteří další dlužníci,
po zveřejnění novely zákona a záměru městské policie, své závazky
začali plnit sami, proto věříme, že k tomuto oprávnění se budou
strážníci uchylovat jen výjimečně.

zákon č.

418/2021

Vzájemná výpomoc městských policií

Městské policie v Karlovarském kraji by si mohly při větších
společenských, kulturních či sportovních akcích navzájem
vypomáhat. Jedná se o města Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
a Rotava. Návrhem se budou zabývat jejich zastupitelé.
V našem městě se to týká např. větších akcí spojených s Oslavami města, Rotava Rock a Rotavských pahorků.
Zákon umožňuje, aby si strážníci v kraji navzájem vypomáhali. Pokud to zastupitelstva jednotlivých měst schválí,
jsme připraveni v letošním roce uzavřít veřejnoprávní smlouvy s tím, že bychom si půjčovali strážníky na velké akce,
aby dohlíželi ve větším počtu na jejich klidný a bezproblémový průběh. V žádném městě nebude narušen standardní
výkon služby strážníků.
O strážnících z jiných měst, kteří se budou případně na základě schválených veřejnoprávních smluv pohybovat a plnit
úkoly na území naší obce, budeme včas informovat, aby obyvatelé města nebyli překvapeni.

Statistika za rok 2021
Druh přestupku

Počet

Ostatní činnosti MP

Doprava (parkování)

196

Ekologická likvidace vozidel

2

Nalezené věci

16

Doprava (rychlost)

158

Počet umístěných "botiček"

5

Odtahy vozidel

6

Veřejný pořádek

15

Vozidla bez TK/vraky

Odchyty psů

8

Obec. závazné vyhlášky

19

Podezření z tres. činu předaných PČR

Skládky a odpady

8

Uložené pokuty za přestupky příkazem

Občanské soužití

4

Majetek

2

Ostatní přestupky

18

Celkem

420

11/22
5

Doručené písemnosti

139

Počet

Částka

na místě zaplacené

251

71.500 Kč

na místě nezaplacené

78

45.500 Kč

celkem

329

117.000 Kč

Městská policie Rotava

Václav Pikrt
velitel MP
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROTAVA

Nabídku knih si můžete prohlédnout on-line http://mk.rotava.cz/katalog/
MEDAILONKY MĚSÍCE ÚNORA
John Ernest Steinbeck
(27. 2. 1902 – 20. 12. 1968)
americký spisovatel

PONDĚLÍ 7. ÚNORA 2022 OD 16 HODIN
Korsika je ostrov ve Středozemním moři nedaleko Itálie a pod správou
Francie. Udržuje si však svéráznost, a to jazykovou i zvykovou. Hornatou
proměnlivou krajinou s čirými potoky a odlehlými městy a skalnatým
jižním pobřežím s historickým městem Bonifacio můžete projít
na přednášce manželů Uhlíkových.

Jiří Trnka
(24. 2. 1912 – 30. 12. 1969)
český malíř, ilustrátor,
režisér animovaných filmů
Charles Dickens
(7. 2. 1812 - 9. 6. 1870)
anglický spisovatel
Victor Hugo
(26. 2. 1802 – 22. 5. 1885)
francouzský básník, prozaik,
politik
VÝSTAVKY
Karel May
(25. 2. 1842 – 30. 3. 1912)
německý spisovatel
Bohumil Říha
(27. 2. 1907 – 15. 12. 1987)
český spisovatel

„ČTEME DĚTEM“
V ÚTERÝ 8. ÚNORA OD 10.00 DO 11.30 HOD.
Milé maminky, babičky, dědečkové – doprovoďte své nejmenší ratolesti
k nám do knihovny. Děti seznámíme s pohádkovými knížkami a Vy si
mezitím můžete vychutnat kávu, nebo čaj , který Vám připravíme.
„ZÁBAVNÉ POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE“
V ÚTERÝ 8. ÚNORA V 15.00 HOD.
Milé děti, zveme vás na odpoledne plné soutěžení a překvapení.

Ludmila Štěpánková, knihovnice

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
777 752 688

kic@rotava.cz

POHÁDKOVÝ KARNEVAL S POPLETENÝM KRÁLEM

SOBOTA 12. ÚNORA OD 15.00 HOD.
Vstupné 20 Kč/dítě, 40/Kč dospělý, masky zdarma
Pohádkovým karnevalem děti provede DJ VESELÁ HUBA.
S dětmi bude bojovat s drakem. Společně postaví hrad, budou
tancovat, smát se a závodit. Panu králi děti navléknou korále a pan
král na oplátku pro děti bude modelovat balónky.
Na místě je zajištěn prodej občerstvení. Kulturní akce bude
pořádána v souladu s platnými nařízeními. Dítě musí být
v doprovodu dospělé osoby.

MASOPUST A ZIMNÍ TOUR

SOBOTA 5. BŘEZNA
Aktuální informace sledujte na internetových a facebookových
stránkách města a Kulturního a informačního centra Rotava.
Kulturní akce bude pořádána v souladu s platnými nařízeními.
Únor 2022

Kulturní a informační centrum

Nově v prodeji v KIC Rotava
Knihy autora Daniela Švece

Wellington byl jejich osud
Kniha vypráví životní pouť pilota – letce
Jaromíra Drmelka. Díky zachovanému
zápisníku letů se můžete v této knize
dočíst, jak probíhal výcvik pilotů na konci
30. let. Jak se mohl člověk stát letcem,
jaký byl systém výuky, kde mohl sloužit
a na čem létat.

cena:
300 Kč

počet stran: 200
vazba knihy: pevná / vázaná

Dále v nabídce:
V oblacích i na zemi
Za křídly stíhačů
Za křídly bombardérů
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SENIOŘI POZOR!

Podvodní „navolávači“ útočí!
Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že
lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami
chtěli. To může mít za následek pocit osamělosti a také sociální
izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří
spoléhají na seniorovu důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu.
Právě telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může
mít pro osamoceného seniora fatální následky. Nic netušící
a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího jménem svého
vnuka či vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se smyšleným
často srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek dostal
do finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc,
na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se
pro hotovost nemůže z určitých důvodu osobně dostavit, posílá
svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného
odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené
informace ověřil, a v té chvíli mnohdy přichází o veškeré své
finanční prostředky.
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě
telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají
pevnou linku může doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost
tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš
příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář,
a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás
sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření
kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158.
Děkujeme. Policie České republiky.“
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval
podvodník, nebo se o to pokusil, vždy to oznamte policistům
na tísňovou linku 158.
nprap. Eva Valtová

Jak se tedy chovat, abychom se
nestali obětí podvodníků, kteří se
snaží získat náš majetek?
Pokud Vám z neznámého čísla volá
osoba vystupující jako Váš rodinný
příslušník a Vy si nejste jisti, že byste
ho po hlase poznali, tak se zeptejte
na celé jeho jméno – rozhodně se
nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to
jsem přece já, ten nejstarší“.
Každý podobný telefonát si okamžitě
ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce,
kteří Vám měli údajně volat, případně
nejbližším příbuzným.
Pokud po
Vás
bude někdo
v telefonickém hovoru chtít peníze
a navrhne z jakýchkoliv důvodů,
abyste je předali kamarádovi či
kamarádce, tak odmítněte a poproste
svého rodinného příslušníka, aby se
pro ně stavil osobně. Cizího člověka
nikdy nepouštějte do svého domu
nebo bytu.

INZERCE
PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu:

• Tetra hnědá
• Dominant všechny barvy
• Green Shell-typu Araukana
• Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16- 20 týdnů

cena 199 -245 Kč/ks

Prodej: 26. 2. 2022
v čase: 17:10 hod.
PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉ KAVÁRNY
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Info: Po - Pá v čase 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

B A Z A R

naproti Amati, bývalá kuželna
Po - Pá 13:00 - 17:00 hod.
www.kraslice-bazar.cz
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PRO ZAJÍMAVOST
V archivu Kulturního a informačního centra Rotava (KIC) jsou k nahlédnutí zpravodaje z let
minulých. Zajímavá vydání jsou ve formátech A6. Tento formát, pro představu, odpovídá
velikostí pohlednici nebo školnímu notýsku. V těchto vydáních máme uloženy Zpravodaje
města Rotavy z let 1975 - 1980. Většinou se jedná o dvanáctistránkové výtisky.
K nahlédnutí budou na požádání od druhé poloviny měsíce února v KIC Rotava
a vystaveny během měsíce dubna v budově Městského úřadu Rotava.

Rotavský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního celku, vydává město Rotava,
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ 00259551 evidenční číslo MK ČR E14985.
Vychází na začátku nového měsíce, 11x ročně (letní dvojčíslo) v nákladu 1250 ks, zdarma.
Vydáno v Rotavě dne 2. 2. 2022.
Měsíční uzávěrka pro následující číslo je 20. den předcházejícího měsíce. Kontakt: 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: Abc tiskárna, Sedlecká 46, 391 37 Chotoviny, www.abctiskarna.cz

