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Úřad starosty chovám v takové úctě a důvěry občanů si cením natolik, že si
nedovolím ani jedno jakkoliv pošpinit. Zároveň ale nemohu dopustit špinění
pověst i našeho města a trpčení života jeho občanů činy těch, kteří nemají úctu
k ničemu a nikomu.
Rok již trvá soudní řízení o vystěhování z jednoho problémového bytu. Drogy
a kriminalita. Rok se snažíme situaci řešit alespoň nějakou cestou. Problémů
je samozřejmě více a nejde jen nečinně přihlížet. Výsledkem toho je, že koluje
petice proti mé osobě z důvodu překročení pravomocí a netolerantního
přístupu. Údajně prý měly odejít i stížnosti do kanceláří premiéra a prezidenta
republiky. Úřad starosty chovám v takové úctě a důvěry občanů si cením
natolik, že si nedovolím ani jedno jakkoliv pošpinit. Zároveň ale nemohu
dopustit špinění pověsti našeho města a trpčení života jeho občanů činy těch,
kteří nemají úctu k ničemu a nikomu. Často to není příjemné a nese to i ona
rizika stížností a peticí, ale na našem přístupu a konání se nic nezmění.
Epidemická situace v našem městě se výrazně zlepšila. Během měsíce poklesl
počet aktivních případů koronaviru o třetinu, mírně pod 30 nakažených.
Přichází jaro, které krom slunečných dní přinese snad i postupný návrat
k normálnímu způsobu života. Děti se vrátí do škol, na procházku se vydáme
bez respirátoru, krom supermarketů budou znovu otevřeny i provozovny
služeb. Zvítězí dobrá nálada a zdravý rozum, který občas dostával na frak
od politických bojů a touhy po penězích.
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Neumíte si představit, jak skřípu zuby, když vidím ty cifry, které se
nekontrolovaně sypaly do pytlů „firem“, dodávajících ochranné prostředky
pro boj s epidemií. O funkčnosti oněch prostředků jako laik debatovat nechci,
ale po zavedení povinného testování na úřadě a (ne)výsledcích antigenních
testů mám velké pochyby. Jako starosta vím, co všechno musíme my
podstupovat v případě žádostí o dotace, při správě městského majetku,
před přijetím našich rozhodnutí. Momentálně počítáme každou korunu
a přicházející informace o finančním korona-mejdanu, který budeme všichni
další roky splácet, jsou plivnutím do tváře.
Pro příklad. Aktuálně chceme z dotace zrekonstruovat rybník. Zveřejnili jsme
výběrové řízení, oslovili několik firem. Přihlásila se pouze jedna. Splňovala
veškerá zadání, včetně cenové výhodnosti. Bohužel, v tomto případě je
systém striktní. Musíme výběrové řízení zrušit, protože se nepřihlásily tři
firmy. Celé kolečko se tedy bude opakovat s tím rizikem, že ona jediná firma
si mezitím najde jinou práci a nám se nepřihlásí nikdo. Žádná dotace, žádná
rekonstrukce.
S takovými byrokratickými překážkami se při samosprávě potýkáme dnes
a denně. Občan to nevnímá, někdy si na nás zanadává, ale i když kopeme
za naše město, jak se dá, taháme občas za kratší konec.

Rychlé info
Máme nové webové
stránky. Podívejte se.
www.rotava.cz
Sběrný dvůr přechází
do letní provozní doby.
Stanoviště kontejnerů
na bio odpad jsou
k dispozici na webové
stránce města.
Stáhněte si aplikaci
V OBRAZE a novinky
z města Vám neutečou.

O to větší mám radost, když se nám něco podaří a už se těším na jarní
pracovní cvrkot v ulicích. Snad nám toho vyjde co nejvíce.
Drazí spoluobčané, přeji slunečný duben.
Michal Červenka, starosta města

Sčítání lidu

Sčítání
2021
začíná
rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma.

Online ► 27. 3. - 9. 4. 2021 ► www.scitani.cz

Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí
každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší
osmnácti let, dále osoby omezené
ve svéprávnosti apod. provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

ZA DĚTI
PROVÁDÍ SEČTENÍ
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI!

SČÍTAJÍ SE
VŠECHNY OSOBY !

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz. V případě potřeby se však
můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.

Listinná podoba (písemně) ► 17. 4. - 11. 5. 2021 ► formulář (přinese sčítací komisař) ► odešlete vhozením do schránky
Duben 2021
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RADA MĚSTA
3. schůze Rady města ze dne 4. 3. 2021
pronájem části pozemků jako pozemků
k rodinnému domu
p. č. 2081 o výměře cca 540 m 2 ,
p. č. 2026 o výměře 125 m 2 ,
2
p. č. 2080 o výměře cca 385 m .

RM projednala a schvaluje:
kontrolu usnesení RM provedenou na 3. RM
dne 4. 3. 2021, jak byla předložena.
přidělení bytů na adresách Sídliště 643,
606.
uzavření příkazní smlouvy na služby týkající
se zajištění zadávacího řízení na zhotovitele
stavby
„Rotava, Sklenský vrch
–
kanalizace, vodovod“ se
společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.,
IČO 47116901.

pronájem
pozemků
k
domu
p. č. 1520/2 o výměře 194 m2,
p. č. 1520/3 o výměře 208 m2.

rodinnému

RM projednala a neschvaluje:
pronájem nebytových prostor v bytovém
domě č. p. 646.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápisy pro školní rok 2021/2022
MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

od 3 do 6 let a děti s odkladem povinné
školní docházky. V případě nenaplnění
kapacity je možno přijmout i děti dvouleté.

Děti narozené od 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015,
děti s odkladem.

Povinná školní
docházka

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou
věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní
vzdělávání povinné.

V ČR je školní docházka povinná.

Kdy podat
žádost

Písemně 3. – 14. 5. 2021 (Žádost je
k dispozici na www.msrotava.net.).

Písemně 6. – 16. 4. 2021 (Žádost je
k dispozici na www.zs.rotava.cz)

Osobně 6. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti
dítěte.

Osobně 8. 4. 2021 v čase od 12.00 hod.
do 16.00 hod. Zápis proběhne bez osobní
přítomnosti dítěte.

Příloha písemné žádosti prostá kopie
rodného listu dítěte, potvrzení dětského
lékaře o očkování.

Příloha písemné žádosti prostá kopie
rodného listu dítěte.

Při osobní návštěvě předloží zákonní
zástupci platný občanský průkaz, rodný
list dítěte a potvrzení o očkování
od dětského lékaře.

Při osobní návštěvě předloží zákonní
zástupci platný občanský průkaz a rodný
list dítěte.

do datové schránky školy
(ID DS: ttcmr2w),
e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem ms.rotava@seznam.cz nebo
zs@zs.rotava.cz
poštou na adresu mateřské školy.

do datové schránky školy
(ID DS: ttcmr2w),
e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem na: zs@zs.rotava.cz
poštou na adresu školy.

Věk dětí

Co mít
připravené
k žádosti

Kam zaslat
písemnou
žádost

Kritéria
pro přijetí

a) trvalý pobyt dítěte v obci
b) povinné předškolní vzdělávání
c) sourozenec v MŠ .

Trvalý pobyt dítěte v obci.
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BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Měsíc březen nám nachystal spoustu překvapení. Některá
v podobě omezení a jiná ve formě nových zkušeností. Z důvodu
šíření nákazy covid-19 musela být uzavřena naše mateřská
škola, a tak jsme se i my s našimi předškoláky zapojili
do povinné distanční výuky. Nejen pro nás, ale i pro děti
a jejich rodiče to byl krok do neznáma, nicméně si myslíme,
že to společně velice dobře zvládáme.
Připravujeme pro děti v rámci výuky zajímavé materiály
a podklady, které zvládnou i v domácím prostředí.
Nezapomínáme ani na nejrůznější výtvarné techniky,
básničky, písničky, pokusy a tipy na vycházky. Jedním
ze zajímavých úkolů byla výroba slizu, vodníkův bublající
lektvar nebo malování na kamínky, se kterými nám děti
vyzdobily rozcestník u MŠ. S dětmi se navíc pravidelně
spojujeme přes videohovory, aby zůstaly v kontaktu nejen
s námi, ale i se svými kamarády. Překvapilo nás, s jak velkým
nadšením se s námi děti spojují a chlubí se s hotovými výtvory
nebo svými domácími mazlíčky.
Vypracované úkoly odevzdávají děti v domluveném termínu
v mateřské škole ke kontrole. Máme radost, že nám rodiče
dětí posílají fotografie z realizace úkolů, které pravidelně
umisťujeme na webové stránky MŠ.
Myslíme i na naše nejmladší děti, kterým připravujeme
nápady na výtvarné i pracovní činnosti a další náměty, aby
děti nezapomněly na naši školku a vše, co se v ní už naučily.
Na webových stránkách MŠ naleznete i odkazy na písničky
a pohádky. Doufáme, že vám tyto činnosti pomohou příjemně
strávit společný čas.
Za kolektiv MŠ A. Pacíková, M. Zámková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Někdy je potřeba „zapnout.“

Snad všichni máme chvilku nebo období, kdy se nám nic nechce nic dělat, natož dětem
vypracovávat pracovní listy v období distanční výuky. Naše třída VIII. C měla prezenční
výuku od 18. 1. 2021 do jarních prázdnin 26. 2. 2021. Na distanční výuku přešly děti
z nařízení ministerstva školství 8. 3. 2021 a tato forma výuky probíhá doposud. Žáci
naší školy mají možnost připojovat se v určené časy online a povinně si vyzvedávat
každé pondělí pracovní listy. Velkou podporou jsou pro žáky konzultační hodiny, kde se
probírá učivo, kterému z pracovních listů neporozuměli a osvojují si učivo nové a to
hlavně z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Musím své žáky pochválit,
protože se snaží zadané učivo vypracovat, i když se jim to někdy nedaří.
Děkuji rodičům žáků VIII. C za vstřícný a přátelský přístup v čase distanční výuky
a věřím, že rodiče ve spolupráci se školou dohlédnou, aby vzdělání jejich dětí probíhalo
bezproblémově. Přeji všem krásné dny, i když nejsou vždy dokonalé a podle našich
představ, a ať máte stále spoustu důvodů se usmívat.
Mgr. Jitka Nepustilová
třídní učitelka VIII.C
Duben 2021
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DISTANČNÍ VÝUKA
Učíme se jinak

Letošní školní rok nám přináší mnoho překážek
a výzev, které postupně a zdárně překonáváme. Ani
si neuvědomujeme, že jsme se naučili spoustu
nových činností, které jsme doposud nepotřebovali.
Například počítače. Co je na nich nového? Vždyť
hrát hry, chatovat s kamarádem, poslouchat
YouTube, to přece umíme. Ale učit se
prostřednictvím počítačů? To bylo pro nás nové.
Zvládli jsme se přihlásit a zapojit do online výuky.
Mnohokrát jsme se nazlobili s vypadáváním signálu,
ale nevzdali jsme to. S pomocí rodičů a paní učitelek
jsem se stále více zdokonalovali. Už nemáme
problém se sami zapojit do výuky, dokážeme
komunikovat mezi sebou s větší trpělivostí, radou
spolužákům. Postupně jsme k českému,
anglickému jazyku a k matematice přidali vlastivědu
a přírodovědu, výuková videa a také samostatnou
práci obohacenou výtvarnou výchovo a praktickými
činnostmi. Vedle online výuky zpracováváme
v týdenním režimu i připravené pracovní listy.
V čem nás tato nezvyklá doba ještě obohatila?
Možná je to vlastní zodpovědnost za vzdělání. Když
se opravdu chci něco naučit, jde to i tímto
nezvyklým způsobem práce. Možná je to……..jistě si
každý dokáže doplnit sám.
Závěrem vám na fotografiích chci ukázat, jak děti
zvládly nové učivo z přírodovědy na téma Podnebné
pásy. Každý týden měly vytvořit jeden podnebný
pás. Dostaly jednoduché schéma, jak má práce
vypadat, určité množství obrázků, čtvrtky, odkazy
a radu o zapojení výtvarných technik. Každým
týdnem se práce zlepšovaly a děti si při jejich
tvoření vyhledávaly informace a někde se zapojili
i další členové rodiny.
Mgr. Jana Kocifajová

třídní učitelka V. třídy

Jak to vidíme MY
Jmenuji se Aneta a jsem žákyní V. A. Základní školy
v Rotavě. Jelikož je situace jaká je, tak jsem skončila
na online výuce jako každý žák naší školy. Je to trochu
otrava, protože škola, paní učitelka a kamarádi mi
chybí, ale dá se to zvládnout.
Na začátku února jsme dostali za úkol z přírodovědy udělat
podnebné pásy (tropický pás, subtropický pás, mírný pás,
polární pás). Nejdříve jsem informace studovala z učebnice
přírodovědy, potom z internetu a encyklopedie. Naše paní
učitelka byla moc hodná, protože jejich tvoření nechala
na naší fantazii.
Začali jsme tropickým pásem. Nejdřív jsme doma nechápali,
co je to za úkol, ale potom jsme si přečetli zadání a hned
nám bylo jasné, o co jde. Jako první jsem si sedla k počítači
a hledala informace, abych věděla, jaká zvířata v tropickém
pásu žijí, jaké se tam vyskytují rostliny a jaké je tam podnebí.
Potom jsem si vytiskla zvířata a rostliny. Po vytištění jsme
daly s maminkou hlavy dohromady a začaly jsme vymýšlet,
jak to uděláme, aby to bylo originální. Tak jsme prohledaly
celý dům, abychom našly součástky k pásu. Např. pérko
z tužky, kamení, větvičky, polystyrén… atd. Nechala jsem
pracovat svoji fantazii a představivost a začala tvořit.
Představa vodopádu byla skvělá, ale jak vytvořit vodopád?
Ano, vzala jsem barevný papír, nastříhala na proužky, různě
pomačkala. Tvořila jsem kameny, vybarvovala zvířata,
stříhala stromy a vše nalepila. Byla to vážně úžasná práce.
Poprvé jsem tropický pás odnesla jen na papíře. Trošku se mi
to vymklo z ruky a ulomila se větvička.., ale zvládla jsem.
Když jsme začínaly subtropický pás, tak nás s mamkou
napadlo, že bychom tu čtvrtku mohly přilepit na polystyrén.
A tak se i stalo. Přilepily jsme to a nic z toho nepadalo, ale
bylo to trošičku těžší. Ale nebylo to tak těžké jako Thorovo
kladivo. A u subtropického pásu jsem to udělala stejně. Sedla
jsem si k počítači a hledala informace, abych věděla, jaká
zvířata a rostliny se v subtropickém pásu vyskytují. Potom
jsem je vytiskla, a pak jsme společně já, babička a maminka
daly hlavy dohromady, aby to bylo dobré. Takže jsme u toho
pásu seděly asi 4 hodiny a byla to taková týmová práce.
Babička vystřihovala, maminka lepila malé součástky, jako
jsou např. liány a já vybarvovala. A takhle to šlo u každého
podnebného pásu.
Řeknu vám, zní to lehce, ale někdy to tak lehké není. Ale
věřte, že se u toho nenudíte. Naučila jsem se pracovat
v týmu, dostala představu, jaké jsou podnebné pásy, získala
jsem spoustu nových informací a zároveň se i něco nového
naučila. Zjistila jsem, že jsou i jiné možnosti, než jenom
pastelky.
Doufám, že se vám článek líbil a že jste zjistili, že domácí
úkoly nejsou jen otrava, ale i zábava.
Aneta Lehrerová

Podnebné pásy - online výuka

Každý týden jsme dostali za úkol udělat jeden podnebný pás.
Trvalo to čtyři týdny. Vyráběli jsme je z různých barevných
papírů. Dostali jsme vytištěná zvířátka, která jsme museli
pojmenovat. Doplnili jsme je vlastními výrobky např. rostlin,
které jsou typické pro tyto oblasti, z různých materiálů. Vše
jsme nalepili na čtvrtku.
Tento úkol byl pro mne moc zajímavý a poučný. Nejenom, že
jsem si vyzkoušela výtvarné techniky, ale také jsem si četla
na internetu, z učebnice i ze sešitu různé informace. Díky
takovému úkolu jsem se dost věcí naučila.
Štěpánka Růžičková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Duben měsíc, který patří těmto umělcům
VÁCLAV ČTVRTEK

4. 4. 1911 - 6. 11. 1976

Václav Čtvrtek
4. 4. 1911- 6. 11. 1976
český spisovatel, autor pohádek
Jiří Mucha
12. 3. 1915 - 5. 4. 1991
český prozaik, publicista, scénárista
Alfréd Radok
17. 12. 1914 – 22. 4. 1976
český režisér a dramatik,
zakladatel Laterny magiky
William Shakespeare
23. 4. 1564 – 23. 4. 1616
anglický dramatik, spisovatel
Radek Pilař
23. 4. 1931 – 7. 2. 1993
český ilustrátor, malíř, grafik,
scénárista
Julius Zeyer
26. 4. 1841 – 29. 1. 1901
český básník, prozaik a dramatik
KNIHOVNA MĚSTA FUNGUJE
FORMOU VÝDEJNÍHO OKÉNKA.
NEVÁHEJTE SI ZAJÍT PRO
NĚCO KE ČTENÍ.
Ludmila Štěpánková
knihovnice
Duben 2021

Jeden
z
nejlepších
českých
pohádkářů, tvůrce tzv. moderních
pohádek by se 4. dubna 2021 dožil
110
let.
Je
autorem
řady
pohádkových postav, např. Rumcajse,
Manky, Cipíska, Křemílka,
Vochomůrky,
Makové
panenky,
motýla Emanuela, víly Amálky,
vodníka Česílka, kocourka Damiána
a jiné, které představují dětství naše
i našich dětí.
Všechny postavičky se staly slavné také proto, že je ilustrovali
vynikající přední ilustrátoři
např. Ondřej Sekora, Vojtěch
Cinybulk, Miloš Noll, Antonín Pospíšil, Olga Čechová, Alena
Ladová, Gabriela Dubská, aj.
Jeho typicky české postavičky se staly nejdříve předlohou
pro rozhlasové pohádky a to už v roce 1946. Později se objevily
v televizi. Hlasy jim propůjčili Vlastimil Brodský, Jiřina Bohdalová,
Jiří Hrzán atd.

WILLIAM SHAKESPEARE
23. 4. 1564 - 23. 4. 1616

Víte, že tento světově známý dramatik zemřel ve stejný den jako se
narodil? Dochovalo se 39 jeho divadelních her, 154 sonetů, dvě dlouhé
epické básně a několik dalších děl.

Vystudoval gymnázium, naučil se latinsky a řecky. V osmnácti letech se
oženil s o osm let starší Annou Hathawayovou. Pouze půl roku
po svatbě se jim narodila dcera Zuzana a později dvojčata Judita
a Hamnet. Syn Hamnet však zemřel v jedenácti letech.
Shakespeare působil jako herec a spisovatel v Londýně. Měl přístup
do četných londýnských právnických kolejí i ke dvoru královny Alžběty I.,
kde se hrály jeho hry. V roce 1594 poprvé vyšla tiskem dvě jeho
dramata.
Stal se také spolumajitelem a dramatikem londýnské divadelní
společnosti 'Služebníků lorda komořího'. Tato společnost od roku 1599
hrála v nové aréně 'The Globe'. V roce 1613 aréna vyhořela a tím byla
Shakespearova dramatická kariéra prakticky ukončena.
Shakespearova díla lze rozdělit do tří žánrů dramatické tvorby:
historické hry, zápletkové komedie a humanistické tragédie.
Shakespearovy knihy, o jejichž vydání Shakespeare nestál, se staly
pokladnicemi literárního a dramatického díla a dodnes se čtou jako
básně a studují jako filozofické úvahy. Ale především se dále hrají
a v moderních inscenacích se znovu stávají proměnlivými v čase.
Blanka Legezová, OKS
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DUBEN MĚSÍC
BEZPEČNOSTI
Po zimě se určitě mnozí
z nás těší i na první výlet
na kole, proto si
připomeneme několik rad
a doporučení pro cyklisty
Před jízdou nezapomeňte
utáhnout matice a šrouby
u kola.

Zkontrolujte stav pneumatik
a jejich nahuštění, stav
a funkčnost brzd, osvětlení,
správné napnutí a promazání
řetězu a také jeho krytu.

Nezapomeňte ani na nářadí,
náhradní díly, případně
hustilku.

Duben je považován za měsíc bezpečnosti na našich silnicích.
S příchodem jara vyráží do silničního provozu i cyklisté,
motocyklisté a koloběžkáři, kteří během zimních měsíců
nechávali své dvoukolé „miláčky“ odpočívat.
Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším
účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo
pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními,
nebo dokonce smrtí. Proto, motocyklisté, zbytečně neriskujte
a nepředjíždějte v nepřehledných místech, v zatáčkách apod.,
neboť je to nebezpečný a zbytečný hazard.
S krásným jarním počasím dochází i ke zvýšenému pohybu
chodců, a to nejen ve městech, ale i v turisticky zajímavých
oblastech. Každý chodec je účastníkem silničního provozu. Jako
chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně,
nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce. Kde není

Vidět a být viděn je velice
důležité, proto kromě světel
byste měli používat pestré
oblečení s reflexními prvky.

chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky,
nejvíce však dva chodci vedle sebe. Dbejte na Vaši zvýšenou
viditelnost. Při snížené viditelnosti noste raději oblečení
jasných barev, abyste byli lépe vidět. V šeru a ve tmě, opatřete
svoje oblečení reflexními prvky a doplňky, které ve světlech
projíždějících vozidel výrazně září. Při přecházení přes vozovku

Vždy používejte ochranou
přilbu.

Respektujte zákaz požívání
alkoholu, i cyklista je
účastníkem silničního
provozu.
Pamatujte, že blatníky chrání
cyklistův obličej i oblečení.

využívejte pokud možno vyznačené přechody pro chodce.
Pokud se v místě přechod nenachází, vozovku přecházejte vždy
na přehledném místě.
Na silnice se také vydávají i řidiči, kteří v zimě s vozidly tolik
nevyjíždějí a po zimní přestávce si musí znovu zvykat na provoz
a složitější dopravní situace. Všem účastníkům silničního
provozu

doporučujeme,

aby

co

nejvíce

dbali opatrnosti

při svých cestách a chovali se k sobě ohleduplně. Přejeme Vám
mnoho šťastných kilometrů.

por. Bc. Zuzana Týřová
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje
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Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant projektu
tel: 777 724 214
e-mail: harapat@rotava.cz
Aktivita probíhá v rámci projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006

CO JE TO DLUHOVÁ PAST
A JAK DO NÍ NESPADNOUT
Půjčka je často poněkud riskantní řešení
nepříjemné finanční situace. Většinou ji čerpáme
v době, kdy nás ani nenapadne, že bychom na její
splacení neměli. Jenže pak se něco pokazí
a najednou stojíme před problémem, který může
skončit až obávanou dluhovou pastí, či dokonce
insolvencí nebo exekucí. Pokud na splátku
nemáte, rozhodně to nemusí dojít tak daleko.
Pojďte si přečíst, co (ne)dělat, pokud vás
dostihnou problémy se splácením vašich úvěrů,
a jak se snadno vyhnout hrozivým problémům
chronických dlužníků.

MIKROPŮJČKA A OPOŽDĚNÁ SPLÁTKA – HLAVNĚ
ŽÁDNOU PANIKU
Nejhorší, co můžete udělat, pokud nemáte na splátku
nebankovní půjčky, je začít panikařit. Za většinu
problémů, do kterých se dlužníci dostávají, může právě
strach a nepřiměřená reakce. Lidé mají totiž
v podobném případě nejčastěji tendenci ke dvěma
krokům – a ani jeden z nich není správně.
Ukončí komunikaci a dělají mrtvého.
Berou si další půjčku.

PŮJČKA NA SPLACENÍ PŮJČKY – NEJRYCHLEJŠÍ CESTA
DO DLUHOVÉ PASTI
Druhá možnost, ke které se dlužníci uchylují je čerpání
nové půjčky na splacení té původní. A přesně to je
cesta do dluhové pasti a následně do obávané exekuce.
Na první pohled se nová půjčka zdá jako snadné
a rozumné řešení. „Dneska nemám výplatu, šéf se
opozdil. Vezmu si novou půjčku a příští měsíc to
zalepím,“ právě to je častá myšlenka dlužníků, kterou
se však dostane jen do nekonečného koloběhu nových
a nových půjček. Zvlášť v případě, že se jedná o půjčku
na splacení jedné z mnoha splátek dlouhodobějšího
spotřebitelského úvěru. Místo toho je lepší začít
komunikovat s nebankovní společností, od které
původní půjčku máme. Zvlášť u zmíněných
spotřebitelských úvěrů většinou není odložení splátky
o pár dní problém. Často vám tuto možnost
nebankovní společnosti poskytnou dokonce zadarmo.
CO JE TO DLUHOVÁ PAST?
Už několikrát jsem zmínila dluhovou past neboli
dluhovou spirálu. Co to však vlastně vůbec je? Jedná se
o situaci, kdy:
dlužník není schopen splácet své dluhy
neustále mu narůstá penále u starých dluhů
bere si nové půjčky za horších a horších podmínek,
aby splatil dluhy staré
vznikají dluhy za služby (telefon, domácnost…)
protože na jejich placení nezbývají peníze

Co se stane, pokud v den splatnosti nemáte na svém
účtu ani korunu a rozhodnete se, že peníze pošlete až
dorazí, ale věřiteli se o tom zapomenete zmínit? V ten
okamžik už se dostáváte do problému, protože vám Nejčastějšími příčinami neschopnosti splácet dluhy
hned při prvním dni zpoždění začne nabíhat úrok a následné exekuce jsou dluhy zejména na sociálním
a zdravotním pojištění, pokuty za jízdu na černo,
z prodlení.
nesplacené účty telefonním operátorům a v závěsu
NEMÁTE NA SPLÁTKU? NEBOJTE SE PŘIZNAT VČAS, také nesplacené nebankovní půjčky. Ať už se do této
UŠETŘÍTE!
situace dostane člověk jakkoliv, cesta ven je v lepším
případě přes sloučení půjček, v tom horším pak
Místo samovolného odkladu splátky, o kterém nikomu
insolvencí neboli osobním bankrotem.
neřeknete, zkuste raději využít možnost odložení
splátek. Některé společnosti nabízejí odložení splátek DLUHOVÁ PAST SE VÁS TÝKAT NEMUSÍ
přímo jako doplňkovou službu. Sice za toto odložení
budete muset zaplatit nějaké peníze navíc, rozhodně Pokud přemýšlíte o své první nebo druhé půjčce, určitě
se však stále jedná o lepší nabídku, než splácení úroků se nemusíte ničeho bát. Zvlášť u větších
z prodlení a případné upomínky, které většina spotřebitelských úvěrů je důležité mít plán, co budete
společností posílá do týdne od data splatnosti a částka dělat, pokud například přijdete o zaměstnání nebo
onemocníte, a tím přijdete na delší dobu o příjem.
za ně se rychle nasčítá.
Pokud se však budete řídit našimi radami a místo
Bc. Lenka Studená, Dis.
Bc. Petra Valdmanová
mlčení či lepení jedné půjčky druhou budete s věřitelem
sociální pracovnice
dluhová poradkyně
komunikovat, je možné vyřešit každou nenadálou
778 421 710
777 717 705
situaci ke spokojenosti obou stran.
studena@rotava.cz
valdmanova@rotava.cz
Petra Valdmanová, OKS
Duben 2021
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Pečovatelská služba
Rotava je
spolufinancována
z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje
na zaji štění soci álních
služeb v roce 2021.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
SENIORŮM

NENÍ POTŘEBA SE OBÁVAT
KONTAKTUJTE NÁS
Soci ál n í prac ov níc i:
Bc. Zd eněk Harapát
7 77 724 214
Pe čovate lky
Bl anka H ubál ková
7 77 717 704
Luci e Korčák ov á
7 78 880 047
Renat a Št orková
7 73 761 291

Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
tel: 359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba
(4156459)
název a adresa zaří zení:
Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní
Pracovní doba: denně
Ponděl í až pátek
6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě
nebo v mimořádné situaci
v sobotu, neděli
a ve svátcích.

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT

Posl áním pečo va tel sk é s lužb y je p omoci v domácnosti , aby kl ienti
mo hl i zůstat ve svém do mácím pr ostředí , kter é p ovažují za důstojné
a p řir ozené.
pomoc a podpora př i podávání jí dl a a pití
pomoc př i obl ékání a svl ékán í vče tn ě spec iáln íc h po můc ek
pomoc př i pr ostorové or ien tac i, při samotn ém poh ybu
ve vn itř ním pr ostoru a ve nkovním pr ostoru
pomoc př i př esun u n a l ůž ko ne bo vozík
d on áška jíd l a
pomoc př i př ípr avě j ídl a a pi tí
úkl id a úd rž ba domác nosti
d on áška vody
b ěž né n ákupy
poc hůzky ( l ékař, pošta, zař izování n a úř ad ec h)
pr aní a že hl en í prád la ( l ož ní i osobní) ,
vy nášení od pad u z by tu

SLUŽBY JSOU URČENY
ok amžitá ka pa cita : 3 kl ien ti
c íl ová s kup ina :
osoby s c hr onic kým on emoc něn ím
osoby se z dr avotn ím p ostiž ení m
r odin y s dítětem/d ětmi
sen ioři
v ěkov á st ruktu ra: bez omez ení vě ku
ú ze mní rozsa h pos kytov ané s lu žby:
Rotava, Smol n á, Ol oví
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1. Stejně se to sype
na jednu hromadu.
Nikoli, po roztřídění už se
jednotlivé materiály nikdy
nemíchají dohromady.
2. Kontejnery na tříděný
odpad jsou málokde.
Průměrná vzdálenost
k místu na tříděný odpad
je 91 metrů.
3. Je to jenom módní
výstřelek, který pomine.
Třídit odpady není nic

EKOLOGICKÁ ROTAVA

7 806 575 lidí třídí odpad, což odpovídá
73% obyvatel ČR
Třídit, třídit, třídit! Tím bychom se měli řídit!

V případě, pokud chceme naši planetu i v budoucnu udržet stále
zelenou.

Nejsnadnější

způsob,

jak

pomoci

přírodě,

je

neznečišťovat ji a vyprodukovat méně odpadu. Další z možností
je třídění odpadu, aby se k nám recyklovaný mohl vrátit v jiné
podobě a my ho tak dále využili. Právě proto existují
dotřiďovací linky, na kterých se tříděný odpad dále očišťuje
od nežádoucích příměsí. Takto vytříděný odpad se dál
zpracovává (recykluje). Věděli jste, že se z použitého materiálu
následně vyrábí užitečné věci? (viz. obrázek)

více než 70 %

z kvalitního papíru, hliníku a někdy i z plastu. Právě díky
recyklaci (třídění do správného kontejneru) můžeme tyto
materiály využít opakovaně.
Blíží se Den Země. Den, který je věnovaný naší Zemi a přírodě
kolem nás. Udělali jste již něco pro životní prostředí? Třídíte
odpady? Možná tohle je ta správná příležitost začít.
Musíme začít myslet na budoucnost, protože by se také mohlo
stát, že budeme mít tolik odpadu, že už nebudeme vědět, kam
s ním. Spálit odpad není dobrým řešením, protože se mohou
uvolňovat nebezpečné látky do ovzduší. Proto je potřeba hledat
nová řešení, jak pomoci přírodě. Ať už se jedná o omezení
plastových výrobků, nebo vznik bezobalových prodejen, anebo
právě třídění odpadu a jeho následné využití.
Bc. Markéta Hanáková, MÚ, životní prostředí
Duben 2021

o společenskou
odpovědnost a třídit by
tak měl opravdu každý.
4. Jsem na třídění už
starý, to je pro mladý.
Chyba, třídit může každý.
5. Třídí málokdo.
Omyl, 73 % Čechů odpady
aktivně třídí! Většina
spoluobčanů tak považuje
třídění odpadu za běžnou
součást každodenního
života.

Věděli jste například, že třídění kartonu má velký význam?
Nápojové kartony jsou totiž vyrobeny z

módního. Jedná se spíše

6. Kdo třídí odpad, musí
chodit častěji
ke kontejnerům.
Tím, že se rozhodnu začít
třídit, se má produkce
odpadu nezvýší
a nemusíte tedy chodit
s odpadem častěji – právě
naopak.
7. Třídění zabere doma
spoustu místa.
Záleží na každém z nás
a jeho zvyklostech,
jak si doma třídění
odpadů zařídí.

Je to důležité a má
to smysl.
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SÁZÍME BUDOUCNOST
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například k čemu má daný pozemek sloužit a jak
moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv
na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou
suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté
druhy
Pokud se na pozemku pohybují
děti,
neměli
byste
zde
vysazovat
jedovaté
druhy,
konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by
měli věnovat také alergici. Pyly
lísky, břízy, olše, či vrby jsou
silné alergeny a na jaře by si
zahrady moc neužili. Zamyslet
byste se měli i nad tím, zda se
výsadba do daného místa hodí
z širšího kontextu. Například
akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře
šíří a vytlačuje původní druhy.
Sázet do krajiny nepůvodní
druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte
dbát také na to, aby byly
dodrženy všechny zákonné
povinnosti. Občanský zákoník
říká: „Nestanoví-li jiný právní
předpis
nebo
neplyne-li
z místních zvyklostí něco
jiného,
platí
pro
stromy
dorůstající
obvykle
výšky
přesahující 3 m jako přípustná
vzdálenost od společné hranice
pozemků 3 metry a pro ostatní
stromy 1,5 metru.“ Z toho
vyplývá, že váš pozemek musí
být dostatečně široký, aby
nebyla
tato
povinnost
porušena. Případně si musíte
zajistit
souhlas
vlastníků
okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším
měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co
organizace takové výsadby
obnáší, včetně internetových
odkazů na finanční zdroje,
najdete na webové stránce
sazimebudoucnost.cz. Tam si
můžete stáhnout i podrobné
manuály, jak stromy sázet a jak
o ně po výsadbě pečovat.
Na
webu
najdete
také
informace
o
možnostech
finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré
evidovat.
K
tomu
slouží
centrální
registr
stromů
na webu Sázíme budoucnost.
Zaregistrovat do něj výsadbu
může každý, kdo od roku 2019
vysadil
stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom
přidá na interaktivní mapu
a započítá se mezi nové stromy
vysazené v krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní
přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v České
republice a můžeme měřit
dopad společného úsilí všech,
kdo
sází
stromy.
Zatím
neexistují
žádné
souhrnné
přehledy o kácení a sázení
stromů.
Registrace
nově
vysazených stromů je proto
velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka
iniciativy
Sázíme budoucnost

(www.homefortrees.com), grafik Sharp Objects (www.sharpobjects.cz)

strana 11

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Bavtese#sledujtenasfacebook#vyuzijtenasichsluzeb
www.rotava.cz
Kulturní a informační centrum Rotava
Duben - měsíc umění
V dubnu má prvních 50 zájemců u nás volné
vstupenky do divadla online. Předplatné je na celý
měsíc. Toho je třeba využít.
Po divadlu Vám nabízíme výtvarné umění.
Zúčastněte
se
vyhlášené Umělecké soutěže
na téma jaro.
Divadlo on-line

Umělecká soutěž

Přihlášky
do 15. 4. 2021
• v KIC Rotava
• kic@rotava.cz
• 777 752 688
• Facebook

Téma JARO
• pro všechny
věkové kategorie
• dáreček
pro každého
• uzávěrka 30. 4.

MĚSTO ROTAVA BLAHOPŘEJE JUBILANTŮM

80 let

a více

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

Juhová Božena
Štrichelová Zdenka
Pavlovský Jan
Klepáčková Kateřina

Hendlová Helena
Furišová Šarlota
Burkhardová Jiřina
Pajer Stanislav

duben
2021

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 185 -229 Kč/ ks

Prodej: 13. 4. a 27. 5. 2021 - 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

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

