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Měsíc nouzového stavu
aneb občané občanům

Nejvíce mě trápily tři věci.

První je zdraví občanů. Nejdříve jsem vycházel
z informací, že vše potřebné pro ochranu zdraví našich
lidí je v potřebném počtu zajištěno a my jen počkáme
na dodání. Potom už začaly prosakovat zvěsti, že je
všeho nedostatek. Vrchol všeho v tu chvíli bylo
prohlášení do televize, že každý občan obdrží po jedné
roušce. Lidé nabyli dojmu, že u nás na úřadě je
ve sklepě 3000 roušek. Nebyly. Těžko se taková skutečnost vysvětluje vystrašeným občanům, když to přeci
hlavouni říkali v televizi. Začala akce „rouškový blesk“,
kdy jsme začali dávat dohromady potřebný materiál
a nadšené dobrovolníky pro jejich šití pro naše město.
A bylo jich spoustu. Nakonec zvládli dokonce zásobovat
nejenom naše město, ale široké okolí a mnoho
potřebných institucí. Ve chvíli, kdy jsme již prvních 300
I přes důvěru, kterou v nás lidi vložili, jsem cítil roušek dávali mezi občany, jsme od státu obdrželi
ohromný tlak z očekávání, jak si s tím ti mladí poradí. 5 kusů roušek. DĚKUJI OBČANŮM, ŽE ZAŘÍDILI
S odstupem času se musím přiznat, že první půl rok OCHRANU ZDRAVÍ NAŠEHO MĚSTA!
jsem neměl lehké spaní, některé noci spíš žádné.
V té samé době totiž do toho všeho začalo mít město Druhá je práce s informacemi. Prakticky to fungovalo
kvůli praskání vodovodu problémy se zásobováním tak, že dvakrát denně proběhla v televizi tisková
pitnou vodou, veřejné osvětlení více nesvítilo, než konference, kdy zaznívala často nejednoznačná nebo
protichůdná vyjádření. Mnoho lidí spoléhalo na to, že já
svítilo, u kontejnerů to vypadalo jako na skládkách…
jako starosta informace mít budu. Neměl. Často ani
U mnoha rozhodnutí jsme hodiny debatovali a často se na vyšších místech nevěděli, jak si to, co právě zaznělo
nakonec vydali nevyšlapanou cestou. Často na hraně. v televizi, vyložit. Dotazů byly desítky denně. Z firem
Někdy správně, někdy špatně. Úřad funguje, českých i německých, od občanů, živnostníků,
investice běží.
zaměstnanců u nás i v Německu. Lovil jsem nonstop
drobky informací, kde se dalo, abych v lidech
Příval nepřizpůsobivých se zastavil a jsme na cestě neprohluboval pocit nejistoty v nejhorší možné chvíli.
k tomu léta zažitý trend poškozující naše město zvrátit. Nebylo mi z toho lehko, protože se spoléhali na můj
Někteří z nich bohužel v době, kdy mohli ukázat, že výklad. Vezměte si ten zmatek, který musel panovat
jsou ochotni dodržovat alespoň základní věc, být doma v celé republice. Začaly ale vznikat aktivní party lidí,
a nedělat bordel, když musí být doma i ostatní, dokázali podle toho, do které skupiny patřili a ti začali své
pravý opak. Tím je pro mě jakákoliv budoucí debata skupiny i mě zásobovat informacemi, dokumenty,
na téma přiměřenosti našich dosavadních kroků pomocí a radami. DĚKUJI OBČANŮM, ŽE VYVEDLI
vyřešena, i kdyby mě hnali k soudu do Štrasburku.
REPUBLIKU ZE ZMATKU!
Voda teče a budeme dále rekonstruovat. Světla svítí Třetí věc je budoucnost. Celý měsíc posloucháme
a budeme měnit další. Sídliště bývá uklizené a upravené několik verzí o potřebné ekonomické pomoci, následujíjako málokde. Mladí se vrací s chutí stavět cích ochranných opatřeních, fungování školství, režimu
rodinné domy.
pro živnostníky a pendlery. Jednou se rozhodování řídí
Proč to všechno píšu? Protože tohle všechno má jeden emocemi lidu až příliš, podruhé se naopak naplno
pojící prvek. Aktivní občany. To všechno jsme ovlivnili podlehne potřebám velkých firem. Kadeřnické
a ovlivňujeme MY, naším chováním, přístupem, chutí. a podobné salóny, malé prodejny a další místa, kde lze
Tím MY myslím nás občany. A to se ukázalo jako snadno dodržovat opatření, jsou zavřené. Stovky lidí
klíčové i v době nouzového stavu. Když přišlo jeho v hypermarketech nevadí. To podlamuje důvěru ve stát,
vyhlášení 12. 3., přišla další „výzva“, kterou jsem si zda opravdu má zájem všem pomoci nebo pod rouškou
jako starosta, a asi nebudu jediný, nedovedl představit. pomoci „upravit“ trh. Je stát vůbec schopen něco
rozhodnout bez průzkumu veřejného mínění a analýzy
Začal kolotoč nejistoty, dotazů, strachu z neznámého.

Když jsem cca před rokem
a půl nastupoval do funkce
starosty, znali jsme výzvy
a překážky, které nás čekají.
V novinách byly články jako
„Rotavě bude velet mládí nové
vedení
Rotavy
na Sokolovsku to na začátku
volebního období nebude mít
rozhodně jednoduché. Poradit si bude muset s hromadným odchodem úředníků, ale poprat se také bude muset
s přívaly lidí, kteří získávají nájmy u spekulantů s byty
a dávají tamnímu sídlišti pořádně zabrat…“

výsledku u voleb? To není dobrá vize… Opatřeními
postižení lidé ale pochopili, že se o sebe musí co
nejdříve postarat sami, že nelze čekat na další tiskovou
konferenci. Snaží se operativně a nápaditě přežít
a zachovat pro nás důležitou dostupnost služeb. A velká
většina z nás jim v tom pomáhá. DĚKUJI OBČANŮM,
ŽE POMÁHAJÍ UDRŽET PESTRÝ SVĚT!
Nemoci se já osobně nebojím, má imunita ji snad
zvládne. Strach mám o své blízké, někteří z nich mají
ve vyšším věku těžké nemoci. Nemocný je očividně ale
i náš stát jako aparát. Jako servis pro nás občany.
Co kdyby přišla nemoc s mnohem závažnějšími
dopady? Co kdyby přišla válka?
Vím, že to není snadná doba pro nikoho, ani pro vedení
státu. Na miskách vah je momentálně Hodnota lidského
života vs. Ekonomické dopady. Ekonomické dopady
mohou ovlivnit hodnotu lidského života pro časy
budoucí.

trávníku před blokem č. 4. Zavrhli jsme variantu, která
měla přímo kopírovat chodník podél domu a postavit
vozidla až pod okna. Projekt se změnil a větší část jsme
přemístili ve směru za středisko. Zásah do zeleně se tak
minimalizoval na nejmenší možnou míru, abychom
uspokojili požadavek na nekácení, zvýšení počtu
parkovacích míst, zhotovení odlučovačů přírodě
škodlivých ropných látek, rozšíření chodníků,
vybudování veřejného osvětlení, opravě a odvodnění
chodníku podél panelového domu a budoucí výsadbě.
Další akcí bude rekonstrukce a rozšíření parkoviště
včetně veřejného osvětlení a chodníků u bloku č. 18.
Stavební práce na obou místech přinesou dočasné
komplikace v dopravě a parkování. Proto Vás prosím
o trpělivost. Třetí akcí, na kterou doufám přijde dotace,
bude bezbariérový chodník od pošty k úřadu. Do toho
všeho se v celém městě kope infrastruktura optické sítě.
Všechno ale dáme postupně dohromady a budeme mít
Rotavu zase o něco modernější, hezčí a přívětivější
pro občany. Nejenom díky vyššímu množství
parkovacích míst.

Měsíc nouzového stavu to potvrdil. Příliš se nám snaží
nacpat do hlavy, že jsme na státu závislí, ale ukázalo se,
Mnoho dalších investic podstatných pro rozvoj našeho
že je to naopak. To stát je závislý na občanech.
města je rozpracovaných, projektové dokumentace se
dokončují. V loňském roce se nám podařilo hospodařit
Všechno bylo, je a vždycky bude jenom o lidech.
s výsledným ziskem více než 6,5 mil Kč a budeme
V průběhu května začnou tři velké investiční akce, hledat další cesty, jak pokračovat v nastoleném tempu.
které přinesou některá omezení. Rekonstrukce
a rozšíření odstavné plochy, chodníků a kontejnerového Vážení občané, přeji Vám příjemný májový měsíc.
stání u zdravotního střediska je nejrozsáhlejší z nich.
Michal Červenka, starosta
Tato akce vyvolala emoce z důvodu zásahu do části

5. schůze Rady města Rotava
ze dne 27. 3. 2020
RM se usnesla vydat:
 s ohledem na závažný epidemiologický stav,
personální situaci, a po projednání zřizovatele
s Mateřskou školou Rotava, p. o., v souladu
s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne
12. března 2020 k vyhlášení nouzového stavu,
v platném znění, toto Nařízení města Rotava
č. 2/2020, k provedení krizových
opatření
v podmínkách města.

6. schůze Rady města Rotava
ze dne 30. 3. 2020
RM projednala a schvaluje:









revokaci usnesení RM č. 312/20/19 ze dne
23. 12. 2019.
kontrolu usnesení RM provedenou na 6. RM
dne 30. 3. 2020, jak byla předložena, včetně
revokovaného usnesení č. 312/20/19.
bezúplatný převod majetku, uzamykatelné prosklené
skříňky na sportovní trofeje, v hodnotě
32 655,48 Kč.
přidělení sociálního bytu od 1. 5. 2020, na adrese
Rotava, Sídliště 641, s podmínkou uzavření
splátkového kalendáře na dlužnou částku a uhrazení
první splátky.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.






















přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 637.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 636.
výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 644, za byt
na adrese Rotava, Sídliště 620.
výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 606, za byt
na adrese Rotava, Sídliště 629.
výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 653, za byt
na adrese Rotava, Sídliště 631.
doplnění ledkových svítidel veřejného osvětlení
a soumrakových čidel pro kompletaci rozvaděčů,
a to na základě předložené cenové nabídky
od společnosti LAMBERGA s. r. o., Kociánka 8/10,
612 00 Brno, IČO 29241723, a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
výměnu svítidel v areálu Čistírny odpadních vod
v Rotavě, a to na základě předložené cenové nabídky
od společnosti LAMBERGA s. r. o., Kociánka 8/10,
612 00 Brno, IČO 29241723, a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
realizaci překládky sítě elektronických komunikací
na stavbu „VPIC Rotava, přístupový chodník
pro ZŠ“, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
evidované pod č. PN 2020_0007 se společností
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Praha 9, PSČ 190 00, IČO 04084063.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti evidované pod č. IV-12-0014415/1
se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu evidovanou pod č. IV-12-0016231/VB1 se
společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
na základě podané žádosti, pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti
Kraslice z rozpočtu města na rok 2020 jako
příspěvku na část nákladů souvisejících s „Opravou
varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Rotavě“ – nákup
nehlučného ventilátoru k varhanám Římskokatolickou farností Kraslice v roce 2020, ve výši 10 000
Kč, a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava
na
rok
2020
mezi
městem
Rotava
a Římskokatolickou farností Kraslice, se sídlem
Kpt. Jaroše 321/2, 358 01 Kraslice, IČO 45374872,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor
v objektu čp. 648, na pozemku parc. č. st. 734/1,
zastavěná plocha a nádvoří, v části obce a k. ú.
Rotava, mezi městem Rotava a paní Eliškou
Hilkovou, IČO 08507902, ke dni 30. 4. 2020,
a pověřuje starostu podpisem této dohody.
dohodu o ukončení smlouvy o dodávce tepelné
energie a teplé užitkové vody v nebytových
prostorech objektu čp. 648, na pozemku parc. č. st.

734/1, zastavěná plocha a nádvoří, v části obce
a k. ú. Rotava, mezi městem Rotava a paní Eliškou
Hilkovou, IČO 08507902, ke dni 30. 4. 2020,
a pověřuje starostu podpisem této dohody.
 záměr pronájmu nebytových prostor v objektu
č. p. 648, stavba občanského vybavení, na pozemku
parc. č. st. 734/1, zastavěná plocha a nádvoří, v části
obce a k. ú. Rotava, a to formou veřejné soutěže
o nejvhodnější nabídku, s podmínkou minimální
částky nájmu ve výši od 1 000 Kč/měsíc, s tím,
že pronájem nebyt. prostor proběhne bez stavebních
úprav předmětu nájmu „jak stojí a leží“.
RM souhlasí:
 v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s termínem a způsobem zápisu
dětí do Mateřské školy Rotava, příspěvková
organizace, pro školní rok 2020/2021.
 s uzavřením Mateřské školy Rotava, příspěvková
organizace v souvislosti s dobou hlavních prázdnin
ve dnech 13. 7. 2020 až 7. 8. 2020.
RM bere na vědomí:
 střednědobý výhled rozpočtu na období let
2021-2022 Základní školy Rotava, příspěvkové
organizace, předložený dne 11. 3. 2020 pod č. j.
ZŠ Rotava 82/2020.
 závěry obsažené ve zprávě o výsledku šetření
stížnosti České školní inspekce, Karlovarský
inspektorát, č. j. ČŠIK-141/20-K ze dne 18. 3. 2020,
a zde uvedená kontrolní zjištění vyplývající
z inspekce provedené u Základní školy Rotava,
příspěvkové organizace.
RM ukládá:
 v souladu s § 164 odst. 1 písm. d) a § 174 odst. 6
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ředitelce Základní školy Rotava, příspěvkové
organizace, paní Mgr. Daně Fialové v návaznosti
na závěry obsažené ve zprávě o výsledku šetření
stížnosti České školní inspekce, Karlovarský
inspektorát, č. j. ČŠIK-141/20-K ze dne 18. 3. 2020,
zpracovat vyhodnocení této zprávy a přijmout
adekvátní nápravná opatření k důvodné části
stížnosti, současně o vyhodnocení zprávy a přijatých
nápravných opatřeních bezodkladně vyrozumět
zřizovatele nejpozději do 15. 4. 2020.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení 2 sociálních bytů.
 prodloužení přidělení krizového bytu na adrese
Rotava, Sídliště 608.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 610.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 620.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.

Kvůli výpadku příjmu nemáte na jídlo a bydlení, ale na dávky hmotné nouze nedosáhnete?
Můžete požádat o MOP. Lidé, kterým kvůli současným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19
poklesl příjem, ale ne o tolik, aby jim vznikl nárok na opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), mohou Úřad práce ČR požádat o jednorázovou dávku
mimořádné okamžité pomoci (MOP). Tato podpora se týká i rodičů, kteří s dětmi zůstanou doma
na tzv. ošetřovném, podnikatelů, kteří museli omezit svoji činnost, a zaměstnanců na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, kterým byl omezen výkon zaměstnání. Pomoc bude tedy
připravena pro všechny, kteří vlivem omezení přišli o významnou část svých příjmů. MOP je dávkou
nenárokovou a jednorázovou (tzn., na jednu žádost je možné poskytnout jednu dávku), je určena
na jednorázové mimořádné výdaje nebo na překlenutí krátkodobé složité sociální situace. MOP může
být poskytnuta pouze na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především
živobytí (jídlo, pití, základní hygienické potřeby), nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby
spojené s telefonováním. MOP však nelze hradit léky, dluhy, hypotéky, leasing, náklady spojené
s podnikáním apod. Během mimořádných opatření se nebudou pro nárok a výši MOP detailně zkoumat
sociální a majetkové poměry, ale bude se hodnotit příjem a dostupné finanční prostředky, které má
žadatel a jeho rodina k dispozici na úhradu nezbytných výdajů. Proto je nutné k žádosti doložit
prohlášení o aktuálních příjmech a výpisy z bankovních účtů žadatele a členů rodiny, případně náklady
na bydlení, bude-li žadatel a jeho rodina požadovat pomoc s úhradou nákladů na bydlení, případně další
náklady (internet, služby spojené s telefonováním). Mezi příjmy, ke kterým se pro nárok a výši dávky
přihlíží, patří zejména mzda, případné úspory, nemocenské dávky včetně ošetřovného, důchody,
podpora v nezaměstnanosti a další opakující se dávky (např. rodičovský příspěvek, příspěvek
na bydlení). MOP může být poskytnuta v této situaci i vícekrát po dobu vyhlášeného nouzového stavu.
Musí se o ni ale každý měsíc písemně požádat na předepsaném formuláři.
Formulář lze získat:
 https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
 osobně v přízemí MÚ Rotava
Pokud potřebujete poradit, můžete se obrátit na dluhovou poradkyni nebo sociální pracovníky
města Rotava, kde Vám rádi pomůžeme. Naše pomoc je poskytována 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
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
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V úterý 10. března 2020 byli žáci ve škole naposledy.
Prezenční výuka byla nařízením vlády 11. března
zrušena. V dané chvíli nás vůbec nenapadlo, že se už
děti v letošním školním roce do lavic k řádnému
vzdělávání nevrátí. Přesto jsme začali řešit, jak umožníme dětem a jejich rodičům učit se doma. Zaměřili jsme
se především na základní předměty (matematiku, český
a anglický jazyk) a opakování učiva. Dále jsme řešili
možnosti rodin k dostupnosti domácího učení.
V současné době umožňujeme všem rodinám
dostupnost pracovních listů, testů nebo doporučených
digitálních aplikací nejen v základních, ale i v ostatních
předmětech. Pokud nemohou děti využívat digitální
technologie, mohou si svá témata k opakování najít
na dveřích vstupu do školy nebo na webových stránkách
školy. Distanční vzdělávání je pro učitele náročnější než
vyučování v dané hodině. Stejně tak náročné je to
pro vás, rodiče. Děkuji nejen našim učitelům, ale také
rodičům, kteří svým dětem pomáhají, v případě
potřeby spolupracují s učiteli a vedou své děti
k pravidelnému plnění úkolů.
Od 25. května 2020 se budou moci žáci 1. stupně
vzdělávat ve školní homogenní skupině s maximálním
počtem 15 žáků ve skupině ve škole. Než toto vzdělávání zahájíme, bude muset škola a rodiče splnit některé
podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví.
O těchto podmínkách vás budeme informovat
na začátku května na webových stránkách naší školy
a prostřednictvím městského rozhlasu.

PRAKTICKY A MODERNĚ
V lednovém Zpravodaji jsem informovala o přípravě,
obsahu a fyzickém zahájení projektu Prakticky
a moderně. Od podzimních prázdnin probíhala realizace
vnitřní konektivity s dodávkou ICT. Stavební práce
cvičné kuchyňky včetně vybavení byly zahájeny
6. ledna 2020. Souběžně s rekonstrukcí cvičné
kuchyňky byly zahájeny práce na bezbariérovém
přístupu do školy a uvnitř školy.
Projekt jsme fyzicky ukončili 10. března 2020. Náklady
na konektivitu, počítače, interaktivní tabule s příslušenstvím, bezbariérovost a pásový schodolez, na stavební
rekonstrukci cvičné kuchyňky, nový nábytek,
elektrospotřebiče a nádobí, venkovní sety a drobnou
zeleň včetně všech služeb činily
6 929 666,88 Kč.
Nyní provedeme profinancování projektu v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu.
Vzhledem k tomu, že aktuálně vás nemůžeme pozvat
na prohlídku školy, prohlédněte si fotografie cvičné
kuchyňky a učebny výpočetní techniky. Věřím, že
v co nejkratší době si budete moci nové a nově
vybavené učebny prohlédnout sami.
Přejme si, abychom se v co nejkratší době všichni vrátili
do běžného režimu školy.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

Původní cvičná kuchyňka

Zrekonstruovaná cvičná kuchyňka

Zrekonstruovaná cvičná kuchyňka

Učebna výpočetní techniky

Interaktivní tabule

Bezbariérový přístup do budovy školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nové informace k zápisu dětí do MŠ
pro školní rok 2020/2021
Na základě opatření MŠMT vydaného v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců.

Datum konání: od 5. května do 7. května 2020
Jak vyzvednout žádost o přijetí:
1. Stáhnout žádost včetně potřebných příloh
z webových stránek školy www.msrotava.net
2. Vyzvednout žádost včetně příloh osobně v MŠ
4. května a 5. května od 8.00 do 12.00 hod.





Nutné přílohy k žádosti:
prostá kopie rodného listu
čestné prohlášení o očkování
kopie očkovacího průkazu

MOTORKÁŘSKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
S příchodem jara a prvních slunečních paprsků bude
přibývat na našich silnicích i motorkářů. Je potřeba
tedy dbát zvýšené pozornosti a více sledovat situaci
okolo sebe. Říká se, že cyklisté a chodci jsou nejohroženější účastníci silničního provozu. Do této kategorie
spadají i motocyklisté. Důsledkem dopravních nehod
těchto tří účastníků silničního provozu bývají často
vážné, a v některých případech i tragické následky.
Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této době jsou
vozovky ještě studené a v ranních hodinách Vás
mohou zaskočit ještě ranní mrazíky. Většina řidičů si
na Vaši přítomnost na silnicích musí po zimě zase
zvyknout, proto buďte zvláště obezřetní. Vlivem jarní
únavy mohou být někteří řidiči také roztržití. Dbejte
na to, aby Vaše první kilometry byly v klidném tempu.
Nechrání Vás žádná karoserie či bezpečnostní pás,
ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které máte
na sobě. Na každou vyjížďku, včetně té testovací,
použijte oblečení určené na motocykl, kvalitní pevnou
obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
Samozřejmostí je také nasazená a řádně připevněná
ochranná přilba. Při nákupu ochranných prvků
a oblečení vybírejte ty s reflexními prvky, neboť vidět
a být viděn je základní bezpečnostní pravidlo
pro účastníky silničního provozu.
Před každou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat,
tak jako kontrolujeme svá vozidla. Zkontrolujte
upevnění kol včetně tlaku v pneumatikách, napnutí
řetězu, dále těsnost motoru a tlumičů. Zásadní je také

Podání žádosti s přílohami:
do datové schránky mateřské školy
identifikátor datové schránky: zd2kyit
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email!)
ms.rotava@seznam.cz
 poštou na adresu školy:
MŠ Rotava, Sídliště 674, 357 01 Rotava (rozhodné
datum, je datum podání na razítku pošty)
 osobním podáním v zalepené obálce do schránky
umístěné u vchodu do ředitelny
 ve výjimečných případech po telefonické domluvě
(739 455 076) přímo předáním
 v ředitelně školy v době zápisu
(tj. od 5. 5. do 7. 5. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.).


Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.
ředitelka mateřské školy

funkčnost brzd a osvětlení. Samozřejmostí je mít
s sebou povinnou výbavu.
Několik preventivních rad:













Při jízdě buďte neustále ve střehu.
Předvídejte.
Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe.
Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT
VIDĚN.
Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly.
Buďte vždy připraveni brzdit.
I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor
na vodorovné dopravní značení, zejména
na přechody pro chodce. Nedělejte na nich žádné
manévry jako je brzdění, prudké změny směru nebo
velký náklon, snadno tak můžete uvést svůj
motocykl do smyku.
Vždy si nechávejte odstup od ostatních účastníků
silničního provozu.
Dávejte pozor na nečekané překážky, které
Vás mohou na vozovce potkat (např. olej, nafta
či výmol).
Buďte ohleduplní.

Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vždy v pořádku
vrátili zpět domů.
nprap. Mgr. Soňa Podlahová
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

INZERCE
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
 Tetra hnědá
 Dominant ve všech barvách
 slepičky Green Shell - typu Araukana
 Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 - 219 Kč/ks.

Prodej
29. 5. a 29. 6. 2020 v 17.10 hod.

Rotava, parkoviště u bývalé kavárny
Výkup králičích kožek cena dle poptávky.
Informace:
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.

