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Vážení sousedé,
tak se s tím dál pereme.
„Investoři“
hledající
výhodnou investici, placenou
z našich daní, a jedinci, již si
neváží toho, co z našich daní
budujeme pro ty, kteří každý
den tvrdě pracují a daně platí.
Ano,
znovu
hovořím
o skupování bytů za účelem
pronajímání a o některých nájemnících, kteří jsou občas
noční můrou. Proč
to znovu otevírám? Protože
potřebujeme nadále Vaši pomoc.
Stále čelíme tomu, že se někteří podnikavci snaží
vykupovat byty v našem městě. Zrovna nedávno jsem
neváhal a na dva takové inzeráty jsem zavolal.
Samozřejmě se jednalo o zprostředkovatele, kteří byty
kupují pro investora za účelem pronájmu, a velmi
je zajímalo, zda se u nás vyplácí doplatek na bydlení.
Nevyplácí, ale to je málo. Na vině je stát, ale k tomu se
ještě vrátím. Od plic jsem oběma sdělil, co si o jejich
počínání u nás ve městě myslíme a že budeme podnikat
veškeré možné kroky k tomu, abychom jim jejich
podnikání ztrpčili. Apelujeme na Vás, naši Rotavané,
neprodávejte byty podobným firmám nebo osobám.
V lednu jsme odkoupili další dva byty, jež byly původně
pronajímány, jeden byt bohužel odkoupil občan
Izraele… Ale jedeme dál, na konci ledna se účastníme
další exekuční dražby a jsou rozjednané další odkupy.
Některé byty kupujeme od stěhujících se Rotavanů, kteří
upřednostní zájem města před jinými nabídkami. Teď
se na chvilku vrátím k tomu státu. Příčinou toho, že se
u nás ve městě objevuje problém v takové míře, je,
že dnes může člověk vlastnit několik bytů a bez kontroly je pronajímat za přemrštěné nájemné, často doplácené
právě ze sociálních dávek (našich daní). Chybí regulace
takové činnosti přes živnostenské oprávnění, takže
kontrola je nulová, chybí hygienické normy na počty
osob v bytě, chybí cenová mapa, která by omezila výši
sociálních dávek na bydlení. Za takových podmínek
by podobné podnikání nebylo lukrativní a nikdo by byty
neskupoval a nesestěhovával bohužel často problémové
lidi do jedné lokality. Rotava byla ve stavu, kdy k tomu
přímo vybízela, ale těm dnům je konec. Společně
to zvládneme.
Tím druhým problémem jsou někteří nájemníci.
Nastavili jsme tvrdá pravidla. Přísná, ale rovná.
Každému se měří stejným metrem, bez rozdílu. Některé
občany po letech dostihla spravedlnost a neřešené
prohřešky vůči městu. Dochází z jejich strany občas
k vyhrožování nebo zastrašování. To není příjemné
nikomu z nás, ale pokud bychom se zalekli, nic z toho,

co si teď musíme vytrpět, by nemělo smysl. Právě strach
z toho, co nastane ve chvíli, kdy se začne odkládaný
problém řešit, dovedl naše město do stavu, kdy slušní
lidé necítili zastání a naopak ti, kteří si řádně neplnili
povinnosti, se cítili být na koni. Je snadné svádět příčinu
problému jenom na obchodníky s chudobou, ale jejich
nájemníky nikdo nenutí ničit společný majetek. Městská
policie se snaží v rámci svých možností řešit maximum
podnětů. A to je další věc, za kterou Vám chci
poděkovat a poprosit Vás o to, abyste vytrvali. Daří
se nám nyní častěji zjišťovat identitu těch, kteří
způsobují problémy, a nadále s tím pracovat tak,
abychom jejich konání učinili přítrž.
Ve čtvrtek 23. 1. proběhlo veřejné setkání, jehož
tématem byly i problémy v soužití a úcta mezi lidmi.
Přišly desítky lidí. Chvílemi to bylo bouřlivé, zaznívalo
mnoho výtek, připomínek a názorů. Vše začíná v rodině,
ta má být příkladem, ta má vést děti ke správnému žití.
Snažíme se pomáhat, ale nemůžeme tak činit naivně,
protože pak se nikdy nic nezmění. Pokud budou mít
někteří pocit, že základní životní potřeby za ně vždy
vyřeší někdo jiný, nebo hůř, že je dokonce povinen
to za ně vyřešit, pak se bude propast nadále jen prohlubovat. Často jsme teď označováni za ty, kteří svými
kroky zapříčinili nenávist mezi majoritou a Romy.
Víte, co mají často společného ti, kteří přišli o bydlení,
nebyl jim přidělen byt nebo byli pokutováni? Barva pleti
to vážně není! Společné mají to, že nedodržovali
pravidla. Je u nás ve městě mnoho Romů, kteří
spokojeně žijí a mnoho občanů z majority, kteří narazili.
Rotava byla v minulých dobách místem, kdy vedle sebe
všichni žili v poklidu a vzájemném respektu. Musíme
si každý sáhnout do svědomí, kolik toho pro návrat
takových dob děláme my sami.
S úctou

Michal Červenka
starosta města

20. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 23. 12. 2019
RM projednala a schvaluje:
 zhotovitele veřejné zakázky „Výměna oken
a vchodových dveří u objektu v majetku města“,
který vzešel ze zadávacího řízení a to firmu NELAN,
spol. s r.o., Horní Ves 1, 350 02 Třebeň,
IČO 18233821, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.

 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 650.
 pronájem nebytových prostor v obci Rotava,
na parcele č. 751 o celkové výměře 5,70 m2,
za 95 Kč/měsíc.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 611.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 606.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 628.

1. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 14. 1. 2020



RM projednala a schvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 628.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 656.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 662.
 proplacení části nákladů souvisejících s rekonstrukcí
bytové jednotky v majetku města na adrese Rotava,
Sídliště 609.
 uzavření Smlouvy o dílo související s odběry vzorků
surových, pitných, odpadních vod a kalů a jejich
analýzami se společností Severočeská servisní a.s.,
se sídlem Pražská 150/34, 460 01 Liberec,
IČO 05175917, a pověřuje starostu podpisem

smlouvy o dílo.
 podání žádosti do „Programu prevence kriminality
na místní úrovni na rok 2020“ týkající
se
„APK Rotava 2020-2022“ s finanční spoluúčastí do výše max. 15,7 % celkových výdajů.
 na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku na činnost, příspěvek na úhradu části
nákladů souvisejících s celoroční činností v roce
2020 ve výši 40 000 Kč organizaci SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Rotava, se sídlem Příbramská
201, 357 01 Rotava, IČO 64843840, souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi
městem Rotava a organizací SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Rotava, a pověřuje starostu
podpisem předmětné smlouvy.
 na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku na část nákladů souvisejících s pořádáním
akce Sportovec roku 2019 ve výši 5 000 Kč
organizaci Tělovýchovná unie Sokolov, z. s.,
se sídlem Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov,
IČO 00435562, souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
Rotava na rok 2020 mezi městem Rotava
a organizací Tělovýchovná unie Sokolov, z. s.,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na část nákladů souvisejících
s pořádáním akce Sportovní liga pro 1. stupeň ZŠ
okresu Sokolov 2020, 19. ročník, ve výši 10 000 Kč
organizaci Tělovýchovná unie Sokolov, z. s.,
se sídlem Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov,
IČO 00435562, souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
Rotava na rok 2020 mezi městem Rotava a organizací Tělovýchovná unie Sokolov, z. s., a pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na část nákladů souvisejících
s pořádáním akce Železnicí po stopách Karla IV.
(na Kraslické dráze), ve výši 10 000 Kč organizaci
Železniční spolek Klub M 131.1, se sídlem
Kpt. Jaroše 2019, 358 01 Kraslice, IČO 45376433,
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava
na rok 2020 mezi městem Rotava a organizací
Železniční spolek Klub M 131.1, a pověřuje starostu
podpisem předmětné smlouvy.
na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na část nákladů souvisejících
s pořádáním akce Mikulášská jízda (na Kraslické
dráze), 26. ročník, ve výši 10 000 Kč organizaci
Železniční spolek Klub M 131.1, se sídlem
Kpt. Jaroše 2019, 358 01 Kraslice, IČO 45376433,
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava
na rok 2020 mezi městem Rotava a organizací
Železniční spolek Klub M 131.1, a pověřuje starostu
podpisem předmětné smlouvy.
na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na činnost, příspěvek
na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční
činností - uspořádání soutěže, výstavy, zájezdu
v roce 2020 ve výši 15 000 Kč organizaci









Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Rotava, se sídlem Sídliště 632, 357 01 Rotava, IČO
69969728, souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
Rotava na rok 2020 mezi městem Rotava
a organizací Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Rotava, a pověřuje starostu
podpisem předmětné smlouvy.
na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na část nákladů souvisejících
s pořádáním akce: „14. ročník mezinárodní Velké
ceny ROTAS STROJÍRNY, spol. s r. o. mládeže
ve vzpírání“, ve výši 50 000 Kč organizaci
TJ ROTAS Rotava z. s., se sídlem Sídliště 684,
357 01 Rotava, IČO 14705516, souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi městem
Rotava a organizací TJ ROTAS Rotava z. s.,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na činnost, příspěvek
na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční
činností – zprovoznění a údržba tenisového areálu
v roce 2020, ve výši 30 000 Kč organizaci
TJ ROTAS Rotava z. s., se sídlem Sídliště 684, 357
01 Rotava, IČO 14705516, souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi městem
Rotava a organizací TJ ROTAS Rotava z. s.,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na činnost, příspěvek
na úhradu části nákladů souvisejících s provozem
zdravotního střediska (lékařské ordinace) v Rotavě
v roce 2020, ve výši 36 000 Kč organizaci
Ascala s. r. o., se sídlem 5. května 301,
358 01 Kraslice, IČO 29123054, souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi
městem Rotava a organizací Ascala s. r. o.,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na činnost, příspěvek
na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční
činností – provozem záchranné stanice živočichů
Bublava v roce 2020, ve výši 5 000 Kč organizaci
DROSERA z. s., se sídlem Bublava č. p. 791,
358 01 Bublava, IČO 26547368, souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi
městem Rotava a organizací DROSERA z. s.,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
 na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na činnost, příspěvek
na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční
činností – finanční podpora při konání zájezdů
a společenských akcí (doprava, vstupenky,
průvodce) členů v roce 2020, ve výši 10 000 Kč
organizaci Spolek Němců a přátel německé kultury
v ČR, se sídlem Vocelova 602/3, 120 00 Praha,
Vinohrady, IČO 00006009, souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi městem
Rotava a organizací Spolek Němců a přátel německé
kultury v ČR, a pověřuje starostu podpisem
předmětné smlouvy.
 na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na činnost, příspěvek
na úhradu části nákladů souvisejících rozšířením
nízkoprahového klubu pro mládež 15-26 let
do Rotavy – spotřební materiál pro práci s mládeží
v Rotavě v roce 2020, ve výši 5 000 Kč organizaci
Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem Šafaříkova 635/24,
120 00 Praha - Vinohrady, IČO 25755277, souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi
městem Rotava a organizací Člověk v tísni, o. p. s.,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
 na základě podané žádosti a pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy,
poskytnutí příspěvku na část nákladů souvisejících
s pořádáním akce: Festiválek na konci světa,
13. ročník, ve výši 5 000 Kč organizaci spolek
ALISON, se sídlem Pohraniční stráže 67,
358 01 Kraslice, IČO 27050181, souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2020 mezi
městem Rotava a organizací spolek ALISON,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 628.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 611.
 přidělení 2 bytů na adrese Rotava, Sídliště 605.
(V důsledku aplikace GDPR dochází v některých usneseních
k anonymizaci nebo k úplnému vypuštění osobních údajů subjektů
údajů, popřípadě k nahrazení zástupným textem.)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Borneo, stále ještě zázrak přírody
středa 26. února od 17.00 hodin
cestopisná přednáška manželů Vejříkových
zasedací místnost MÚ Rotava

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 19. února 2020 - 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava
Dětský karneval
sobota 22. února - od 15.00 hod.
sál Slovanského domu
Blanka Legezová
Kulturní a informační centrum

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V měsíci únoru 2020 oslaví
80 a více let tito jubilanti:
Navrátilová Jiřina
Slabý Jaroslav
Dědek Vlastimil
Stowitz Horst
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

ZAHRÁDKÁŘI
INFORMUJÍ
Pozvánka na Výroční členskou schůzi
ZO ČZS Rotava.
Schůze ZO ČZS Rotava se koná v pátek 28. 2. 2020
v 17.00 hodin v sále Slovanského domu v Rotavě.
Na programu bude volba doplnění funkcionářů výboru
ZO, zhodnocení uplynulého roku, pokladní zpráva
a zpráva kontrolní komise, předání ocenění, slovo
hosta - zástupce města Rotavy.
Členství v Českém zahrádkářském svazu

Tradice
Zahrádkářská kolonie byla založena v roce 1963. 57 let
Město Rotava bude v dubnu 2020 pořádat v obřadní zahrádkáři
zvelebují
naše
město
a
jsou
síni MÚ Rotava „Vítání občánků“ pro nově narozené významnou součástí života v něm.
děti, které mají trvalý pobyt na území města Rotava.
Máte-li zájem účastnit se této malé slavnostní akce, Pomoc
můžete se přihlásit osobně na Městském úřadě Koncem roku 2019 jsme řešili velký problém s rozvody
Rotava, kancelář č. 5. Nebo můžete vyplnit přihlášku, vody, systémem zavlažování našich zahrádek. Problém
která je umístěna na webových stránkách města Rotava, se podařilo vyřešit, a tak nyní bez obav můžeme nadále
a doručit ji na Městský úřad Rotava (osobně, fungovat. Výbor základní organizace zajišťuje celkový
do datové schránky města: w4tb7kv, nebo poštou chod života v osadách. Spravuje dodávky
na adresu: Městský úřad Rotava, Sídliště 721, vody v koloniích.
357 01 Rotava).
Ostatní
Slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů Naše
základní
organizace
každým
rokem
do 1 roku.
pořádá výstavu ovoce, zeleniny a květin, zájezd
Údaje uvedené v přihlášce budou s ustanoveními na Zahradu Čech v Litoměřicích. Nově od minulého
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, roku pořádáme ve spolupráci s městem také soutěž
použity pouze pro účely „Vítání občánků“.
pro děti se zahrádkářskou tématikou. Výbor ZO
Termín konání „Vítání občánků“ Vám bude oznámen s vedením města také řeší Vaše stížnosti a připomínky.
v pozvánce na tento slavnostní obřad.
Případné další informace poskytne: paní Monika Všichni víme, jaký zájem je o zahrádky v našem
městě. Stát se členem je to nejmenší, co pro jejich
Lakatosová, tel. 359 574 133, 777 787 194,
zachování můžeme udělat. Roční členský příspěvek činí
e-mail: lakatosova@rotava.cz
150 Kč za známku.
Monika Lakatosová Další informace se dozvíte na výroční členské schůzi.
referentka OSAP
Za výbor ZO ČZS Rotava
Jarmila Černá a Michal Červenka

VZPÍRÁNÍ
OPRAVA
V předchozím vydání Rotavského zpravodaje v článku
„13. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS strojírny
spol. s r. o. mládeže ve vzpírání“ nám ve výčtu osob,
kterým jsme za podporu takto poděkovali, nedopatřením
vypadlo jméno Karla VANINIHO. Karlovi děkujeme
a tímto se za nedopatření omlouváme.
za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z.s.
Václav ZRONEK a Ing. Jan ŠEDLBAUER

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní zima nám do těchto chvil moc nepřála. Radovánky ve sněhu jsme si prozatím neužili, a tak voláme zimu
všemi různými způsoby. Děti ze třídy Šnečků vyráběly sněhové mraky.
Máme ale spoustu jiných aktivit, které naše školka nabízí, a tak trávíme čas jinak. U zájmového kroužku
„Povídálek“ si děti zábavnou formou procvičují mluvidla, provádí dechová a artikulační cvičení a připravují
si tak svůj jazýček pro správné vyslovování hlásek.

Při kroužku „Triolka“ a „Sborový zpěv“ provádí děti také dechová cvičení, učí se pracovat se svým dechem
a hlasem. Podle barevných notiček hrají na „triolky“ jednoduché skladby a učí se nové písně. Na kroužku
„Šikovné ručky“ si děti osvojují nejrůznější výtvarné techniky a pracují s rozmanitými materiály. Odměnou jim
je jejich hotový výrobek, který pak zkrášluje prostory naší školky.

Bc. Martina Piklová, učitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Saně
René Kuklínková (s týmem)
S tátou jsem šla koupit saně,
nemohla jsem vůbec na ně.
Zbylo mi jen čekání,
až se vločky poshání.

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Od ledna 2020 zahájil činnost Sportovní kroužek
pro děti z 2. stupně. Bude se konat každé pondělí
v tělocvičně školy od 15:45 hod. do 16:45 hod.
Vedoucím kroužku je paní vychovatelka Jiřina
Džuberová.

Těším se na sníh
Renata Kolářová (s týmem)
Já rád sportuji, nejradši lyžuji.
Rád stavím sněhuláky,
nebo bruslím třeba taky.
Jak to mám však udělat?
Sníh nám ještě nenapad.

JARNÍ PRÁZDNINY
Od pondělí 24.února 2020 do neděle 1.března 2020
probíhají jarní prázdniny. V provozu je školní družina
pro přihlášené žáky. V době jarních prázdnin mohou
děti chodit na obědy do školní jídelny.

Zima je prima
Markéta Trefilová (s týmem)

Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

Když napadne sníh,
tak je všude smích.
Rád se válím v závějích,
jezdím na saních.

´
NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
V první polovině ledna 2020 jsme se ve školní družině
místo hraní a sportování na sněhu museli zaměřit
na činnosti, které děti, stejně jako sníh, upoutají
a potěší.
Zapojili jsme se do celostátní výtvarné soutěže
s názvem „Příroda kolem nás“. Rozehráli jsme turnaj
v pexesu. Začali jsme průběžně vyrábět dárečky
pro budoucí prvňáčky k zápisu. Při rozumové zájmové
činnosti tvořily pětičlenné týmy složené z dětí různého
věku říkanky a básničky o sněhu, hraní a sportování.

Hokej
Andrea Trefilová (s týmem)
Dnes mne trefil puk a složil jsem se na led.
Než jsem se na bruslích postavil a výstroj si upravil,
uhasla má naděje.
Byl totiž konec hokeje!
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

Policisté Karlovarského kraje radí:
Zima vystrkuje růžky

Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili řidiče, aby na silnicích dbali zvýšené opatrnosti a svoji jízdu
přizpůsobili aktuálním povětrnostním podmínkám.
Jízdu mohou v tomto zimním období řidičům na mnohých místech komplikovat nejen husté mlhy snižující
viditelnost, ale také ranní mrazíky či husté sněžení. Namrzlá komunikace jim může znepříjemnit jízdu zejména
na rychle namrzajících místech, kterými mohou být například mosty a přemostění nebo silnice v blízkosti vod
či lesů. Řidiči by měli svou rychlost přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní
vzdálenost od vozidla jedoucího před nimi. Dále by měl každý řidič myslet na rychlost svého vozidla, neboť smí
jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má náležitý rozhled.
V případě, že je v rizikovém úseku komunikace nainstalovaná informační tabule, měl by akceptovat informace,
které jsou na nich uvedeny. Informační tabule jsou totiž spouštěny automaticky při vzniku náledí či námrazy,
a to vzhledem k zabudovaným čidlům ve vozovce.
I nadále platí, že v období od 1. listopadu do 31. března je nutnost mít na vozidlech zimní pneumatiky, pokud
se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze-li to vzhledem
k povětrnostním podmínkám předpokládat.
Nenechte se tedy zmást výkyvy počasí a dbejte na svou bezpečnost.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

MĚSTSKÁ POLICIE

APK (asistenti prevence kriminality)

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

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

Přestupky řešené MP Rotava za rok 2019
Řešené Oznámené
Druh přestupku
na
správním
místě
orgánům
Přestupky v dopravě

352

33

101

5

3

2

20

1

Přestupky proti majetku

1

1

Ostatní přestupky

4

6

481

48

Počet

Částka

na místě zaplacené

151

33.500 Kč

na místě nezaplacené

100

43.600 Kč

Celkem

251

77.100 Kč

Přestupky proti veřejnému
pořádku
Přestupky proti občanskému
soužití
Přestupky proti zákonu
o odpadech

Celkem
Uložené pokuty
za přestupky příkazem

Ostatní činnosti řešené MP Rotava za rok 2019
Nalezené věci

17

Ekologická likvidace vozidel

11

Počet umístěných TPZOV (tzv. ,,botiček“)

43

Odtahy vozidel

12

Odchyty psů

22

Městská
policie
sídlí
v přízemí v levé části Městského úřadu Rotava. Má samostatný vchod označený
znakem Městské policie Rotava. Na stejném místě sídlí
také APK města.

JAK SE NENECHAT OVLÁDAT DLUHY
Dluh je závazek, je to povinnost. Kdo má dluh, je omezen ve svém životě.
Časová osa růstu zadluženosti












UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŮJČCE
OPOŽDĚNÍ SPLÁTEK: zde by měl dlužník okamžitě začít komunikovat s věřitelem, požádat
o odklad splatnosti a snažit se pravidelně měsíčně hradit alespoň částku, kterou si může dovolit – jestliže bude nařízeno soudní jednání a dlužník bude moci předložit doklad
o provedených splátkách, soud velmi často nechá dlužníka hradit ve splátkách, nebo stanoví
delší dobu vykonatelnosti rozhodnutí.
UPOMÍNKA OD VĚŘITELE: není povinnost posílat, bývá zpoplatněna
PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKA
ŽALOBA NA ZAPLACENÍ nebo návrh na vydání platebního rozkazu, rozhodčího nálezu
SOUDNÍ ŘÍZENÍ nebo rozhodčí řízení. V tuto dobu má dlužník možnost předložit své argumenty soudu, navrhovat smír, napadnout smluvní podmínky apod.
ROZSUDEK, PLATEBNÍ ROZKAZ, ROZHODČÍ NÁLEZ = exekuční titul (rozhodnutí
o právním nároku věřitele) Rozhodnutí musí nabýt právní moci (uplynutím lhůty k odvolání)
+ vykonatelnosti = doba, po kterou může dlužník závazek dobrovolně splnit (ze zákona 3 dny
po nabytí právní moci, soud může uložit delší lhůtu).
NÁVRH NA NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ/EXEKUCE: pokud není závazek dobrovolně splněn, věřitel může nechat nařídit exekuci/výkon rozhodnutí
EXEKUCE / VÝKON ROZHODNUTÍ na peněžité plnění

JE DŮLEŽITÉ VYZVEDÁVAT SI POŠTU A INFORMOVAT VĚŘITELE O ZMĚNĚ
TRVALÉHO
BYDLIŠTĚ,
ABYSTE
MOHLI
PODAT
ODVOLÁNÍ,
ODPOR
PROTI ROZHODNUTÍ SOUDU. PO NAŘÍZENÍ EXEKUCE JE PŘÍLIŠ POZDĚ SE BRÁNIT.
Pokud potřebujete poradit, můžete se obrátit na dluhovou poradkyni nebo sociální pracovníky města
Rotava, kde Vám rádi pomůžeme Vaše dluhy zmapovat a případně pomoci s oddlužením. 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

Petra Valdmanová
dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice
Odbor kultury a sociálních věcí

HASIČI 2019
V roce 2019 zasahovala místní jednotka sboru
dobrovolných hasičů kategorie JPO II celkem u 105
mimořádných událostí. Jednalo se o mimořádné
události, které jednotka řešila sama, nebo ve spolupráci
s ostatními složkami IZS.
Tradičně nejvíce bylo technických pomocí, poté
následují požáry, dopravní nehody, úniky ropných látek
a plynů, plané poplachy a ostatní.
Mezi nejtěžší zásahy patřily: dopravní nehoda osobního
automobilu v Oloví, který začal po nehodě hořet,
kde byl zraněný řidič; dopravní nehoda v Rotavě
pod kostelem - složité vyprošťování; požár domu
určeného k likvidaci v Oloví, ulice kpt. Sochora,
s podezřením na možnost osob uvnitř budovy. Další
rozsáhlou akcí bylo pátrání po pohřešované osobě.
Pátrací akce trvala 7 hodin a po intenzivním hledání
byla naštěstí úspěšná. Při této akci někteří zasahující
hasiči ušli přes 20 km v lesním terénu. Za zmínku stojí
určitě i úspěšné použití automatizovaného externího
defibrilátoru.
V roce 2019 jsme do výjezdu zařadili jedno nové
vozidlo, a to dopravní automobil Ford Transit, a zpět

INZERCE

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

Prodej: 29. 2. a 15. 4. 2020

Rotava – parkoviště u bývalé kavárny
od 17.10 hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

se vrátila kompletně repasovaná Tatra 815 CAS 32.
V druhé polovině roku jsme navázali spolupráci
s německým partnerem. Hasiči z Lößnitz si jako leader
projektu přes Euroregion Egrensis vybrali město Rotava
– jednotku SDH Rotava jako partnera v rámci projektu
Die Veranstaltung findet in Rahmen des Projektes
„Gemeinsam für Brandschutz, Jugendarbeit und Feuerwehrsport - ein Begegnungsprojekt der Freiwilligen
Feuerwehren aus Lößnitz und Rotava statt“.
Jedná se celkem o šest různých setkání: soutěže,
školení,
vzdělávání
a
společenské
akce.
Dosud máme za sebou tři setkání a všem se spolupráce
zamlouvá. Projekt bude pokračovat i v roce 2020 a poté
dojde k vyhodnocení. Když se vše podaří, vznikne
projekt, který by měl přinést prostředky na rekonstrukci
dvou hasičských zbrojnic - naší a v Lößnitz.
Dále probíhaly běžné opravy techniky, úpravy areálu
a stavění stanů na Sluníčku, besedy v ZŠ a MŠ, tradiční
spolupráce s KIC a městem. O činnosti, výsledcích
a úspěších mladých hasičů jste se již ve zpravodaji
mohli dočíst.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří
se jakkoliv podíleli na uvedených akcích. K poděkování
patří i vyslovení obrovského respektu k jejich
profesionálnímu přístupu.
Martin Elíz, velitel JPO II Rotava

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019.
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní
Pracovní doba: služba je poskytována denně
Pondělí až pátek
6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci
v sobotu, neděli a ve svátcích

okamžitá kapacita: 3 klienti
cílová skupina:
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby se zdravotním postižením
 rodiny s dítětem/dětmi
 senioři
věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby: Rotava,
Smolná,
Oloví
Sociální pracovníci:

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROTAVA
Adresa: Sídliště 721, 357 01 Rotava
Kontakty
Tel.: +420 359 574 130
ID datové schránky w4tb7kv
rotava@rotava.cz, mu@rotava.cz
www. rotava.cz
facebook: Město Rotava

úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11.30

12:00 - 17.00

středa

8:00 - 11.30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

úřední hodiny městského úřadu
pondělí
8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

úterý

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 16:45

čtvrtek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

čtvrtek

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

pátek

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45
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