Milí Rotavané,
Město
2020.
Byl
leden
a na účtech jsme měli
18 milionů Kč a spoustu plánů.
Začal bláznivý rok, ve kterém
proběhly
stavební
akce
za 15 milionů Kč. Odkoupili
jsme 24 bytů, 9 bytů vlastnili
cizinci, 17 bytů bylo předmětem
pronájmů nebo exekucí. Příjmy
města v průběhu roku klesly, ale
zavedli jsme úspory a hledali další možnosti příjmů
do městské kasy. Pro jistotu byl v červnu připraven úvěr
s minimálním úrokem. Z úvěru jsme nakonec nečerpali
ani korunu a je tedy přípraven na spoluúčast k dotacím
a na velké investiční plány v roce 2021. Hospodařili
jsme se 100milionovým rozpočtem. Tenhle rok nás stál
opravdu hodně nervů a úsilí, ale je prosinec a na účtech
máme po tom všem 18, 5 milionu Kč a spoustu plánů.

V dubnu jsme pořídili a začali využívat 55 zavlažovacích pytlů k loňské výsadbě stromů. Vyměnili jsme
dalších 20 starých svítidel veřejného osvětlení
za moderní úsporné LED. Brána na hřbitov dostala
novou fasádu. Začala největší investiční akce letošního
roku - rekonstrukce a výstavba parkoviště u zdravotního
střediska. Nová stání, chodníky, lampy, kontejnery
a výsadba zeleně.
V květnu už jsme měli chuť zase žít společně. Proběhla
Májová stezka a Den dětí. To bylo radosti z tak tradiční
akce, kterou jsme doposud brali jako samozřejmost.
Zahájeny byly práce na rekonstrukci a rozšíření
parkoviště, chodníků a veřejného osvětlení u bloku 18.
Spolu s tím také začaly opravy výmolů na městských
silnicích.
V červnu proběhla velká oprava atrakcí na dětském
hřišti u školky. Parkoviště u fotbalového hřiště dostalo
konečně veřejné osvětlení. Začala se budovat
bezbariérová trasa mezi úřadem a poštou. Na úřadě
proběhla zahrádkářská soutěž a žáci z mateřiny byli
pasováni na školáky. Naši hasiči měli při návratu
z výjezdu havárii, ale všichni byli v pořádku a cisterna
už je opravená.

Hned v prvním měsíci přišel vinou požáru o střechu
nad hlavou človíček z Jindřichovic. Za naše občany
jsme předali dar ve výši 20.000 Kč na vypořádání škod.
Tato situace jako by předznamenala celý následující
rok 2020. Vztek, naději a chuť si pomáhat. Na konci
ledna jsme uspořádali I. ročník silácké soutěže Rotavský
benchpress. Síly poměřilo 20 borců, většinou
V červenci dostala městská policie parádní nový vůz,
přespolních, a k vidění byl dokonce výkon 250 kg.
při II. ročníku Pivní stezky ale zasahovat nemusela.
Na začátku února jsme spustili v okolí ojedinělou věc. Obdrželi jsme dobré zprávy, byly nám schváleny dotace
Virtuální univerzitu třetího věku. Doplnila se tak na vybudování kanalizace a rekonstrukci vodovodu
aktivita Klubu seniorů z loňského roku a nadšení na Sklenském vrchu a také na vybudování nové zahrady
studenti už zdolávají druhý semestr. Bytovka ve Smolné v mateřské škole.
dostala 36 nových oken. V půlce února jsme pořádali
ve sportovní hale turnaj v sálové kopané, kterého V srpnu byly největší událostí Oslavy města, kdy jsme
se zúčastnilo 9 mužstev a první místo tentokrát putovalo si vymodlili počasí na hodinu přesně a v Areálu zdraví
a na Zahrádkářské výstavě se nás protočilo téměř 800!
do Nejdku.
Práce na investičních akcích probíhaly ve slušném
V březnu jsme vyzkoušeli naši první solární lampu tempu.
veřejného osvětlení. Instalována byla k zastávce
u hasičárny. Pak přišla tma, chtělo by se říci. Září je už tradičně v Rotavě ve znamení Rotavských
Koronavirus. Od té doby se v nás mísí vztek, naděje pahorků, které i přes obavy z viru přilákaly stovky
a chuť měnit věci k lepšímu. Desítky lidí nabízely svou účastníků. Díky skvělým dobrovolníkům se konal také
pomoc při zajištění nákupů seniorům, výrobě roušek dětský pochod Z pohádky do pohádky. V září byl
nebo při dezinfekci prostor. Jsem pyšný na moje přebudován vjezd k pečovateláku pro sanitky, byla
občany. Na úřadě jsme byli nuceni přehodnotit chod vyspravena cesta ke služebně státní policie, byl osvětlen
města, zrušit některé akce a výdaje. Přesto jsme přechod v centru města a byla opravena lávka
se snažili pomáhat, jak bylo v našich silách. I bojem na turistické trase k zámečku Favorit.
za uvolnění hranic pro pendlery. Dopady všech opatření
pokračování str. 2
na lidi a na společnost mě štvou pořád.

V říjnu jsme ještě před příchodem zimy stihli vyspravit
cesty v katastru města, osadit autobusovou zastávku
v ulici Nejdecká, opravit sjezdy ke garážím a připravit
základ budoucí dirtové sekce pro jízdní kola u bývalé
kotelny. Byly také zahájeny práce na úpravách devíti
kontejnerových stání.

V prosinci jsme rozsvítili, sice s omezeními, ale v dobré
náladě, nejenom stromek u úřadu, ale také ulici
pod Slovanem novými solárními lampami veřejného
osvětlení.

Celý rok mnoho z nás přispívalo k tomu, aby naše
město bylo lepším místem pro život. Je za tím
V listopadu proběhla rozsáhlá výsadba nové zeleně, neviditelná každodenní práce, nadšení, odhodlání.
mnoha stromů a stovek keřů u bloku 6. Chystali jsme Já si pro ten příští rok přeji, ať nás nic z toho neopouští,
konec roku tak, abychom stihli vše zdárně uzavřít protože jací budeme my, takové bude naše město.
a připravit se na rok příští. Rozpočet, kalkulace, žádosti
S úctou
o stavební řízení…
Michal Červenka, starosta města

Policie ČR radí
Buďte vidět
Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale
i tím, že se později rozednívá a brzy stmívá. Proto by
měli být opatrní zejména nejzranitelnější účastníci
silničního provozu, kterými jsou chodci a cyklisté.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti
na silnicích, které platí pro všechny účastníky provozu.
Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob,
proto buďte vidět i Vy a používejte reflexní prvky, které
ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Když
budete vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou
včas zareagovat a předejít tak střetu s tragickými
následky.
Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích, který chodcům
stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném
místě musí mít každý chodec, který se bude za snížené
viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž
není chodník ani veřejné osvětlení. Za nesplnění této
povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000
korun.
Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev,
abyste byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy.

Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit
střetu chodce s vozidlem. Dnes je možné pořídit si
mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěsků,
nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní doplňky
doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny
směrem do komunikace. Chodec musí být viditelný
pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy
zepředu i zezadu.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se
na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je
pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých
18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55 m
a pokud je jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí
jej řidič na 200 m, což je dostatečná vzdálenost
pro bezpečné manévrování.
Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že žádný
řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne
na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí
nebo vběhne do jízdní dráhy.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete
účastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní
linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

22. schůze Rady města Rotava
ze dne 25. 11. 2020

RM bere na vědomí:
 zprávu k možnosti užívání místních komunikací
v majetku města společnostmi užívajícími vozidla
a stroje o vyšší hmotnosti určené k těžbě a přepravě
RM projednala a schvaluje:
dřeva, vypracovanou příslušným odborem rozvoje
 revokaci usnesení RM č. 253/16/20, č. 310/21/20.
a investic města.
 kontrolu usnesení RM provedenou na 22. RM,  návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové
po zapracování všech doporučených návrhů
organizace ZŠ a MŠ Rotava, na období 2021-2023.
a připomínek, včetně revokovaných usnesení
č. 253/16/20 a 310/21/20.
RM odvolává:
 přidělení bytů na adresách Sídliště 605, 661.
 v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
 přidělení sociálního bytu na adrese Sídliště 642.
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
 uzavření příkazní smlouvy ohledně zajištění
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
manažerského řízení a kompletní administrace
a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranprojektu „Rotava, Sklenský vrch – kanalizace,
ném systému a o změně některých zákonů, ve znění
vodovod“ v rámci poskytnutí finančních prostředků
pozdějších předpisů, a na základě předložené
ze Státního fondu životního prostředí ČR
důvodové zprávy, členy povodňové komise.
se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a. s., IČO 47116901.
RM jmenuje:
 žádost města o pořizování Změny č. 1 Územního  v souladu s ustanovením (viz. bod výše) členy
plánu Rotava, a to podle ustanovení § 6 odst.
povodňové komise.
6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.
 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k celému
pozemku parc. č. 417/3.
23. schůze Rady města Rotava
 pronájem poz. p. č. 971/4 o výměře 70 m², jako
ze dne 17. 12. 2020
pozemek k rekreační chatě v zahrádkářské kolonii.
 Pronájmy poz. p. č.:
RM projednala a souhlasí:
 1474/6 o výměře 370 m²,
 s vyplacením mimořádné odměny ředitelce ZŠ a MŠ
 1386/12 o výměře 166 m²,
Rotava, dle důvodové zprávy předlož. materiálu.
 1388/14 o výměře 305 m²,
 s uzavřením ZŠ a MŠ Rotava, v souvislosti s dobou
 1611/15 o výměře 650 m².
vánočních svátků a návazných dní prázdnin ve dnech
 zveřejnění záměrů pronájmů za účelem pozemku
od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
k rodinnému domu:
 části poz. p. č. 156/3 o výměře 1 680 m²,
RM projednala a schvaluje:
 části poz. p. č. 157/3, výměře 100 m²,
 přidělení bytu na adresách Rotava, Sídliště 605, 644.
 poz. p. č. 373/1 o výměře 663 m²,

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
 poz. p. č. 518/1 o výměře 532 m²,
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
 poz. p. č. 2081 o výměře 1541 m².
stavbu č. IV-12-0017296/VB1 se společností ČEZ
 návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města
Distribuce
a. s., IČO 24729035.
Rotava v roce 2020.

uzavření
smlouvy
na služby týkající se zpracování
 na základě důvodové zprávy – vlastního návrhu
projektové dokumentace pro provádění stavby
odpisového plánu, odpisový plán ZŠ a MŠ Rotava,
k investiční akci „Rotava, Sklenský vrch – kanalizap. o. na rok 2021 ve výši 70 881 Kč.
ce, vodovod“ v souladu s podmínkami Státního
 prodloužení
pronájmu
nebytových
prostor
2
fondu životního prostředí ČR od projektanta
parc. č. st. 1152, 63 m , garáž, panu Karlu Vanini,
Štefana Bolváriho, IČO 18690068.
IČO 62094785.
 na základě usnesení RM č. 296/19/20, prodej  smlouvu o pachtu č. 229 119/2020 se spol.
LČR s. p., IČO 42196451.
nepotřebného majetku města (dalších 500 m2
použité betonové zámkové dlažby), a ukládá nejprve  pronájem části poz. p. č. 191/1 o výměře 499 m2,
na úřední desce městského úřadu zveřejnit nabídku
a části poz. p. č. 202/1 o výměře 59 m2, za účelem
2
k odprodeji, a to za cenu 50 Kč za m .
pozemku v zahrádkářské kolonii.
 vyřazení movitého majetku dle „Přílohy č. 1 –
RM projednala a neschvaluje:
Seznam majetku k odpisu“ z majetku města,
 přidělení bytu na adresách Rotava, Sídliště 609, 647.
a v souladu s článkem 4.3. Směrnice Rady města
 přidělení 1 sociálního bytu.
Rotava evidenční číslo 1/2017 pověřuje starostu
 zveřejnění záměru pronájmu poz. p. č. 78/8,
města k podpisu rozhodnutí o vyřazení movitého
cca 400 m², k. ú. Rotava, za účelem zahrady.
majetku.

RM projednala a schvaluje:
 na základě podané žádosti o poskytnutí individuální
dotace schvaluje RM poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města na rok 2021 organizacím:
1) TJ ROTAS Rotava z. s. na část nákladů
souvisejících s pořádáním akce: 15. ročník
mezinárodní Velké ceny ROTAS STROJÍRNY spol. s r. o. mládež ve vzpírání v roce
2021, ve výši 50 000 Kč,
2) TJ ROTAS Rotava z. s. jako příspěvku
na správu a údržbu tenisových kurtů ve městě
v roce 2021, ve výši 50 000 Kč,
3) Spolek za zachování hutě v Šindelové
na v žádosti specifikované doporučené práce
na technické kulturní památce „Železárna –
vysoká huť, rejstříkové č. NPÚ ÚSKP
20147/4-711 – areál bývalých železáren“
v roce 2021, ve výši 15 000 Kč,
4) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rotava
příspěvek
na
úhradu
části
nákladů
souvisejících s celoroční činností v roce 2021,
ve výši 30 000 Kč,
5) Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Rotava příspěvek na úhradu části
nákladů souvisejících s celoroční činností –
uspořádání výstavy a zájezdu v roce 2021,
ve výši 15 000 Kč,
6) ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE, z. s. ,
příspěvek
na
úhradu
části
nákladů
souvisejících s pořádáním koncertů swingové
a dechové hudby v roce 2021, ve výši
10 000 Kč,
7) spolek ALISON na část nákladů souvisejících
s pořádáním akce: Festiválek Na konci světa,
14. ročník v roce 2021, ve výši 10 000 Kč.
 po vzájemném projednání města se Základní
organizací Odborového svazu státních orgánů
a organizací při Městském úřadu Rotava uzavření
Kolektivní smlouvy pro období od 1. 1. 2021
na dobu neurčitou mezi městem Rotava, a Základní
organizací Odborového svazu státních orgánů
a organizací při Městském úřadu Rotava.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 634.
RM bere na vědomí:
 zápisy z jednání:
1) Stavební komise,
2) Komise pro bezpečnost a občanské soužití,
3) Komise pro životní prostředí,
4) Škodní a likvidační komise.
Ondřej Bautz, referent
Odbor správních agend a personalistiky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Medailonky:
Karel Vladislav Zap (8. 1. 1812 – 1. 1. 1871)
český historik a popularizátor vědy
Julius Zeyer (26. 4. 1841 – 29. 1. 1901)
český básník, prozaik a dramatik
Václav Hanka (10. 6. 1791 - 12. 1. 1861)
český básník, filolog
Jan Karafiát (4. 1. 1846 – 31. 1. 1929)
český spisovatel, evangelický farář
Výstavky:
Agatha Christie (15. 9. 1890 – 12. 1. 1976)
anglická spisovatelka
Jaroslav Seifert (23. 9. 1901 – 10. 1. 1986)
český básník, spisovatel, novinář, překladatel
Ludmila Štěpánková
knihovnice

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Vybíráme sněhuláky
4. - 17. 1. 2021
Zašlete na nám fotografie nebo video dětí, jak staví
sněhuláka, na facebookovou stránku Kulturní
a informační centrum Rotava nebo nám přineste
namalovaný obrázek, vyrobeného sněhuláka apod.
do Kulturního informačního centra (sídlí v přízemí
MÚ v knihovně) a my děti odměníme.
Senioři
Využijte nového odkazu na stránkách města https://
www.rotava.cz/knihovna-kultura/seniori/,
kde
naleznete aktuální informace pro Vás, odkaz
a novinky z Klubu seniorů Rotava a také časopisy
Povzbuzení a Senioři krajích.
Blanka Legezová
Kulturní a informační centrum

Prosinec v mateřské škole

Rok se s rokem sešel a my jsme ve školce s našimi
dětmi prožívali krásné adventní období.
Epidemiologická situace nám bohužel zkomplikovala
naše tradiční akce s rodiči, ale my jsme se je snažili
užít, co nejvíce to šlo.
Vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromečku jste
mohli netradičně zhlédnout na facebookových stránkách
města a také na webových stránkách školky.
I bez přítomnosti diváků mělo vystoupení své kouzlo
a děti si ho užily s radostí a nadšením.

nádherná vůně perníčků a jemná melodie vánočních
koled.
Besídku, kterou si děti s učitelkami připravily
pro rodiče, viděli jen kamarádi z vedlejších tříd.
Společně jsme si zazpívali některé známé koledy a poté
na děti čekaly pod stromečky na třídách dárky
od Ježíška. Zářivá očka dětí nám všem vykouzlila
úsměv na tvářích. Vánoční besídku a Čertoviny můžete
zhlédnout na webových stránkách Mateřské školy
www.msrotava.net.

Dne 4. prosince proběhla v naší školce Mikulášská
besídka. Byla letos trošku neobvyklá, čerty jsme slyšeli
pouze za okny. Děti měly připravené básničky,
a tak čerti odešli s prázdnou. Mikuláš nechal dětem
za okny nadílku za snahu, tudíž se akce obešla
bez velkého pláče.

Doufáme, že vy všichni jste zažili krásné chvíle
se svými nejbližšími a užili si vánoční svátky plné
radosti a klidu.
Rády bychom Vám popřály do nového roku mnoho
radostí a málo starostí. Budeme doufat, že v novém
roce najdeme příležitosti ke společným setkáním.

Pečení cukroví proběhlo tentokrát bez pomoci rodičů
v dopoledních hodinách. Celou školkou se nesla

Za kolektiv MŠ
Adéla Pacíková a Miroslava Zámková

Když děti darují dětem
V letošním školním roce se naše škola chystala zapojit
do akcí ve spolupráci s mateřskou školou a moc jsme se
těšili, že si tak s žáky prvního stupně zpříjemníme
adventní čas. Bohužel v letošním roce se nám to
z důvodu
vládních opatření nepodařilo zrealizovat,
a nemohli jsme se tak zúčastnit zpívání koled při rozsvícení vánočního stromu ani uskutečnit vánoční pečení
pro rodiče a děti z mateřské školy v naší nově vybavené
školní kuchyňce. Když jsme nemohli udělat radost
Vám, rozhodli jsme se zapojit s letošní druhou třídou
do dobročinné akce „Krabice od bot“ a udělat hezké
Vánoce dětem ze sociálně slabých rodin. Společně jsme
zabalili celkem osm bohatých dárků. Žáci donesli
hračky, sladkosti a paní učitelka přibalila také nějaké
pomůcky do školy. Dárky jsme odvezli na určené
sběrné místo, odkud putovaly k dětem. V dnešní
nelehké covidové době nás hřeje u srdce, že jsme
pomohli někomu zachránit Vánoce a naše dárky
pod stromečkem vykouzlily úsměv na tváři.
Vám bychom chtěli popřát úspěšný nový rok a hlavně
hodně zdraví.

Školní družina

Od 1. do 13. října 2020 probíhal ve školní družině
ekologický projekt „Zachraňme přírodu!“. Děti
společně s rodiči doma vytřídily nefunkční CD a DVD.
V přírodním atriu ZŠ jsme je všichni navěsili na stromy
a keře a znázornili tak, jak přírodu zahlcují (i mimo jiný
odpad) plasty. V obou oddělení ŠD byly v tomto období
zájmové činnosti zaměřeny na téma „Třídění odpadu“.
Až 30. listopadu se nám podařilo celý projekt
vyhodnotit. Součástí projektu byla také soutěž
„O nejlepšího sběrače CD, DVD“. Nejvíce CD a DVD
nashromáždila žákyně V. třídy Renata Kolářová, dále
pak žáci I. třídy Matyáš Kašpar a Jan Sivák.
Tito nejlepší „sběrači“ obdrželi pěkné ceny.
Touto cestou děkujeme všem těm rodičům, kteří
umožnili svým dětem získat nepotřebná CD a DVD.

Paní Zima je tu a začíná také nový kalendářní rok 2021.
Děti ze školní družiny se svými vychovatelkami
a panem asistentem Vám všem na jeho počátku přejí
hlavně hodně zdraví a štěstí!
Posílají několik básniček, které děti společně vytvořily
Iveta Ernstbergerová, učitelka II. třídy ZŠ při zájmové rozumové činnosti právě na téma Zima.

Klub deskových her
Hurá, a je to zase tady!
Opět nám začíná Klub deskových her. Díky zmírnění
epidemiologických opatření se zase můžeme scházet
a hrát spolu různé deskové nebo logické hry. Tento klub
nám přináší nejen radost z výhry, ale také radost z toho,
že se můžeme vidět a společně se smát všemu, co nás
napadne. U některých her je sice potřeba trochu
zapřemýšlet, ale i tak nemizí legrace a úsměv z našich
tváří. Jsme moc rádi, že nám škola dává možnost
navštěvovat tenhle klub a stýkat se i jinak než jen
během vyučování, které je ne vždy zábavné. Zato tady
si zábavy a vtipů užijeme do zásoby.
Eliška Marečková, žákyně ZŠ

Sněhulák
V zimě nás vždy láká, stavět sněhuláka.
Když napadne sníh, to jsme samý smích.
Led
Na rybníku led, půjdem bruslit hned.
Užijem si legraci, jako malí tučňáci.
Zimní spánek
Já mám zimu rád, chodím brzy spát.
Když se potom ráno vzbudím, chci na sněhu si hrát.
Těšení
Těším se na den, kdy sníh přijde sem.
Na ty zimní radovánky, kdy si vezmem všichni sáňky.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2021.
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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