Milí občané,
než začne léto, podělím se s Vámi
o pár novinek, které přinesl červen,
a co nás čeká během následujících
dvou měsíců. Pokusím se být
stručnější než minule. Na druhou
stranu, kdo má doma minulý
zpravodaj, už je celkem slušně
v obraze.
Pilně se pracuje na probíhajících investicích. Parkoviště
a prostranství u bloku 18 jde do finále. Chodníky,
parkovací stání i lampy už jsou hotové a nyní chybí
doladit poslední detaily. V první půlce července bychom
si již měli dílo převzít. Druhá, ještě větší investice
do parkoviště a veřejného prostranství, probíhá
u zdravotního střediska. Tam se i přes neočekávané
komplikace, jako například netušené staré betonové
bloky pod zemí a podobně, daří držet slušné tempo.
Do konce srpna bychom už mohli řešit jenom terénní
úpravy a následně výsadbu zeleně. Hotové je už veřejné
osvětlení pro parkoviště u fotbalového hřiště. V průběhu
léta budou zahájeny práce na rekonstrukci chodníku
od úřadu k poště, který bude díky tomu kompletně
bezbariérový, včetně vstupu na poštu. Chodník je i tak
již na několika místech propadlý. Zároveň dojde
k přebudování kontejnerových stání, aby nám sídliště
nehyzdily velkoobjemové zrezlé kontejnery na kusech
panelů. I v dalších částech Rotavy budou nyní na trávě
stojící kontejnery umístěny nově na zámkovou dlažbu.
Dojde také na další etapu oprav místních komunikací
ve městě. Dokončena je také velká investice do naší
základní školy. V loňském roce jsme se rozhodli vložit
do jejího vybavení téměř tři čtvrtě milionu korun a zaručit se za úvěr ve výši 6,5 mil. Kč, odpovídající výši
dotace, kterou škola na celou akci získala. Máme tak
novou učebnu praktické výchovy, bezbariérový vstup,
vnitřní schodolez nebo počítačové a síťové vybavení.
Ve městě probíhalo také mnoho drobných prací, jako
třeba údržba zeleně, dětského hřiště u školky nebo
oprava zázemí pracovníků na sběrném místě.
Na červnovém zastupitelstvu byly, krom jiných, projednány body, které jsem v minulém zpravodaji rozsáhle
uvedl. Návrh na využití úvěru, sloučení základní
a mateřské školy nebo odkup bytových jednotek. Propad
daňových příjmů města v letošním roce je očekáván
vyšší než 10 mil. Kč. Jaký trend bude v letech příštích
těžko předvídat, ale prakticky by to znamenalo úplné
zastavení nejenom investic, ale také běžných oprav
a údržby. Zastupitelé se tedy rozhodli snížit plánované
výdaje o 900 tisíc korun. Zároveň ale víme, co musíme.
Musíme udržet nastolené tempo a cestu k lepší Rotavě.

I na tomto zasedání totiž došlo k prodeji dalších dvou
pozemků pro výstavbu rodinných domů. O bydlení
v našem městě je zájem. Současně byly odkoupeny dva
byty, které skončily v insolvenci a jeden byt, který byl
pronajímán. Z důvodu špatného technického stavu
stávajícího vozidla strážníků městské policie bude
zakoupen nový vůz, kdy z důvodu úspor byla vybrána
zánovní a již vybavená Toyota C-HR s hybridním
pohonem. Máme mnoho připravených investic. Díky
velkému zájmu je podstatné přivedení infrastruktury
k dalším 10 městským stavebním parcelám. Je podaná
žádost na vybudování kanalizace a rekonstrukci
vodovodu pro Sklenský vrch. Máme stavební povolení
a celkové předpokládané náklady jsou 60 mil. Kč.
Nadějně to vypadá také s podanou žádostí na vybudování nové zahrady u mateřské školy. Připraven je
přístupový chodník a bezbariérový vstup do jídelny
základní školy. Rozjetá je projektová příprava
k realizaci volnočasového areálu u kotelny
a k rekonstrukci mostu do Růžového údolí. Nutné je
vybudování dalšího kolumbária na hřbitově. Čekáme
na stavební povolení pro parkoviště a úpravy prostranství u Kačáku. Finance budou také potřeba na další
odkup bytových jednotek, abychom mohli nadále
úspěšně bojovat s nepořádkem ve městě. Když vezmu
výše uvedený výčet, jsme na 61 mil. Kč (počítáno
při obdržení dotace pro Sklenský vrch)! K tomu všemu
standardní opravy a údržba. Rozhodli jsme se tedy
z důvodu vyrovnání výrazného propadu daňových
příjmů a nutného rozvoje města využít možnost úvěru.
Proč? Nabízený úrok byl 1,07 % ročně, což je o mnoho
nižší než meziroční růst cen. Co z toho plyne?
Za stávající situace se v žádném případě nevyplatí
odkládat investice, protože by se z dlouhodobého hlediska prodražily. Schválen byl úvěr ve výši 31,2 mil. Kč,
kdy předpokládáme po stabilizaci ekonomické situace
mimořádné splátky k jeho umoření. Vždy ale musíme
zhodnotit, zda nebude výhodnější volné prostředky
investovat do rozvoje města. Jak jsem uváděl minule,
umíme to. Loňský rok jsme uzavřeli s účetním ziskem
6,5 mil. Kč.
Rozhodli jsme se také po letech váhání sloučit do jedné
organizace základní a mateřskou školu. Co se tím mění
pro rodiče, žáky a učitele? Prakticky nic. Jedná se
především o formální změny, které mají pomoci propojit
záměry obou organizací a snáze určovat směr školství
v našem městě. Proč právě nyní? Ředitelka základní
školy se rozhodla vzdát své funkce a při hledání nového
ředitele jsme se tak rozhodli v rámci příprav konkurzu
rovnou připravit sloučení škol.
pokrač str. 2

V létě nás čekají dvě parádní akce – Pivní stezka
a Oslavy města. Ty však budou kvůli komplikacím
a nejistotě s koronavirem v době příprav o dost
komornější, než jsme je původně plánovali. Přesto
si myslím, že zvládneme všichni společně vytvořit
skvělou atmosféru a obě akce si užijeme. Nesmím teď
opomenout naše pravidelné dobrovolníky, kteří nám
pomáhali na Dni dětí. Chci jim moc poděkovat za jejich
čas a snahu. Jo a prázdniny začaly studentům naší
Univerzity třetího věku, těm gratuluji k úspěšnému
absolvování prvního semestru.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Medailonky:
Gustav Mahler (7. 7. 1860 -18. 5. 1911)
hudební skladatel
Arthur Conan Doyle (22. 5. 1859 – 7. 7. 1930)
britský spisovatel
Magdalena Dobromila Rettigová
(31. 1. 1785 – 5. 8. 1845)
česká buditelka a spisovatelka
Ota Pavel (2. 7. 1930 – 31. 3. 1973)
český prozaik, novinář, sportovní reportér
Výstavky:
Helena Šmahelová (14. 7. 1910 – 5. 11. 1997)
česká spisovatelka
Evan Hunter (15. 10. 1926 – 6. 7. 2005)
americký scénárista a spisovatel
Hrady a zámky v České republice
Od 1. července – do 31. srpna je pro vás připravena
výstava pohledů našich sběratelů. Přijďte najít
inspiraci na prázdninové výlety.
Prázdninové odpoledne pro děti v knihovně:
úterý 14. července od 14.00 hod.
Odpoledne plné her, tvoření a soutěží pro všechny
děti, které se doma nudí. Přijďte mezi nás.
Ludmila Štěpánková
knihovnice

Moc se na Vás všechny těším. Užijte si pohodové léto
plné radosti.
PS: Všem Vám z celého srdce děkuji za podporu,
kterou mi vyjadřujete ve chvílích, kdy se dostávám
pod tlak kvůli našim krokům vedoucím k navrácení
dobrého jména našemu městu. Slibuji, že to nevzdáme.
Michal Červenka
starosta města

KULTURNÍ
A INOFORMAČNÍ CENTRUM
Kabelová televize
středa 22. července v čase 14.00 - 16.30 hod.
středa 19. srpna v čase 14.00 – 16.30 hod.
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava
II. ročník Pivní stezky
sobota 25. července - start 14.00 - 15.00 hod.
start: Městský úřad Rotava
startovné: 200 Kč
předprodej od 1. července v KIC Rotava
ROTAVA ROCK II.
sobota 25. července od 18.00 hod.
Areál zdraví
vstupné: 50 Kč/dospělí, 20 Kč/děti
Zábavné dny
pondělí - pátek 3. - 7. srpna
Sluníčko
Oslavy města Rotava 55 let
sobota 22. srpna 2020
program: www.rotava.cz, facebook: Město Rotava,
Kulturní a informační centrum Rotava
Rozloučení s prázdninami
sobota 29. srpna od 15:00
sál Slovanského domu
Blanka Legezová

Více informací o otevírací době, podrobnostech o pořádaných akcích, nabízených službách apod. naleznete:

www.rotava.cz

facebooku: Kulturní a informační centrum Rotava

9. schůze Rady města Rotava
ze dne 20. 5. 2020
RM projednala a schvaluje:
 účetní závěrky Mateřské školy, p. o. (dále jen MŠ)
a Základní školy Rotava, p. o. (dále jen ZŠ)
za období 1. 1. – 31. 12. 2019 sestavené ke dni
31. 12. 2019, bez připomínek.
 rozdělení zlepšených hospodářských výsledků za rok
2019 do rezervních fondů: MŠ - 50 498,82 Kč,
ZŠ: 64 575,75 Kč.
 rozpočtová opatření č. 7/2020 a 8/2020 v těchto
parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy
a výdaje rozpočtu se nemění, přesouvají se částky
jednotlivých položek rozpočtu. Podrobná znění
jsou uvedena v přílohách č. 1 těchto usnesení.
 přidělení bytů na adresách Rotava, Sídliště 653, 651,
607, 644, 653, 605, 660, 634.
 pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 648,
za účelem provozování holičství, kadeřnictví,
Kristýně Potočné Duludisové, IČO 75576031,
za cenu 1 111 Kč/měsíc, počínaje od 1. 6. 2020.
 záměr pronajmout pozemky p. č. 938/11, 938/12,
938/13, 938/14 k. ú. Rotava, (v zahrádkář. kolonii).
 dohody o ukončení nájmu části pozemků
parc. č. 113/11, 376/3 k. ú. Rotava.
 opravy výtluků a jiných poruch asfaltových komunikací ve městě od firmy Opravy a údržby komunikací
s. r. o., IČO 24687421.
 uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě:
1. Krajskou správou a
údržbou silnic
Karlovarského kraje, p. o., geometrický plánu
č. 1101-1355/2019,
2. Římskokatolickou
farností Kraslice,
geometrická plán č. 1101-1355/2019,
3. J. K., geometrický plán č. 1101-1355/2019.
 přípravu žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
rybníku Dolní Švajgrák“, v nejbližší výzvě Národního programu Ministerstva zemědělství, společností
NOVAQUA s.r.o., IČO 29108829.
 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-0016274/VB/2 se společností ČEZ
Distribuce a. s., IČO 24729035.

10. schůze Rady města Rotava
ze dne 3. 6. 2020
RM projednala a schvaluje:
 revokaci usnesení RM č. 24/1/20 ze dne 14. 1. 2020.
 kontrolu usnesení RM provedenou na 10. RM
vč. revokovaného usnesení č. 24/1/20.
 uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene - evidované pod č. IZ-12-0000918/VB/1 a IE-120007418/2/VB se společností ČEZ Distribuce a.s.
 pronájem poz. p. č. 1611/12 k. ú. Rotava,
v zahrádkářské kolonii. Cena 1,50 Kč/m2/rok.
 přidělení bytů: Sídliště 653, 641, 612, 620.
RM projednala a souhlasí:
 s nákupem konvektomatu do kuchyně MŠ.
RM ukládá:
 vedení ZŠ, aby ve spolupráci se Stavební komisí
(dále jen SK), předložilo návrh na snížení energetické a finanční náročnosti budov školy spojené
s úniky tepla, vč. návrhu na financování
z vlastních prostředků.
 SK projednat v součinnosti ZŠ východisko vedoucí
k snížení energetické náročnosti a zamezení únikům
tepla budov školy.

RM projednala a doporučuje:
 schválit sloučení příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
Rotava, v jeden právní subjekt ke dni 1. 7. 2020
a změnu názvu Základní školy Rotava, příspěvková
organizace, na „Základní a mateřská škola Rotava,
příspěvková organizace“ od 1. 7. 2020.
 určit, že přejímající organizací MŠ je ZŠ, na kterou
s účinností od 1. 7. 2020 přechází veškerý majetek,
práva a závazky MŠ.
 schválit ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1
ke zřizovací listině (dále jen ZL) ZŠ Rotava, jehož
předmětem je změna hlavního účelu, předmětu
činnosti, názvu, doplnění způsobu jednání a vystupování jménem organizace a nové vymezení majetku
předaného organizaci k hospodaření a který tvoří
přílohu č. 5 tohoto usnesení.
RM bere na vědomí:
 mezitímní
účetní
závěrky
za
období  schválit ve smyslu výše uvedeného aktualizované
přílohy č. 1 a č. 2 ke ZL.
1. 1. – 31. 3. 2020 bez výhrad organizací: MŠ, ZŠ.
 schválit ve smyslu výše uvedeného a dodatku č. 1
RM projednala a neschvaluje:
ke ZL úplné znění předmětné ZL.
 prodloužení přidělení krizového bytu na adrese  schválit smlouvu o výpůjčce mezi městem Rotava
Rotava, Sídliště 608.
a Základní a mateřskou školou Rotava, p. o.
 přidělení 3 sociálních bytů.
 uložit ředitelkám dotčených organizací provést
veškeré nezbytné úkony k zajištění bezproblémovéRM revokuje:
ho sloučení organizací a předložit materiály
 usnesení Rady města Rotava č. 113/7/20.
na sloučení organizací k projednání na nejbližší
zasedání Zastupitelstva města Rotava.

Spolupráce města Rotavy s Člověkem v tísni, o. p. s., a zástupců Fotbalu pro rozvoj.
V rámci spolupráce organizace Člověk v tísni, o. p. s. a
LFF (Ligou férového fotbalu) dne 12. 6. 2020 byl dohrán poslední zápas letošní sezony 2019/2020. Vyvrcholením této sezóny bude přátelské fotbalové utkání
mezi mladými lidmi z Kraslic a Rotavy. Utkání se uskuteční v úterý 7. července od 15:00 hod, ve spolupráci
s městem Rotava. Přijďte si užít společně s námi hezké
zábavné odpoledne.
Této události se kromě zástupců města Rotavy a NNO
Člověk v tísni, o. p. s., zúčastní také organizace Fotbal
pro rozvoj, která spolupracuje s více než 20 neziskovými organizacemi z celé republiky.
Cílem spolupráce bude v rámci workshopu představit
široké veřejnosti fotbal jako nástroj pro neformální
vzdělávání a zjistit, jak funguje metodika Fotbalu 3.
Tento koncept je postaven na principu, kde hodnoty fair
play, inkluze a vzájemný respekt hrají minimálně stejně
důležitou roli jako sportovní zdatnost.

Přijďte si užít letní odpoledne plné zábavy společně
s námi. Začátek akce je plánován na 14:00 hod,
kdy proběhne workshop ze strany organizace Fotbal
pro rozvoj a současně bude organizováno veřejné
setkání občanů města Rotava. Společně s pracovnicemi
projektu Sociální práce můžete u malého občerstvení
probrat, co Vás ve městě trápí nebo naopak, co je
z vašeho pohledu občana na výborné úrovni, také je zde
možnost probrat s pracovnice dluhovou problematiku –
v nynější situaci je toto téma velmi aktuální.
Od 15:00 hod je v plánu fotbalové utkání, kterého
se můžete buďto zúčastnit, nebo být pouhým fanouškem
a podpořit fanděním mladé nadšence. Po ukončení
fotbalového turnaje je v programu opékání buřtů.
Tak neváhejte a přijďte si udělat společně s námi hezké
odpoledne, budeme se na Vás těšit.
Bc. Lenka Studená, DiS., OKS

Podmínky pro poskytnutí sociálního bytu
Město Rotava
Sídliště 721 l 357 01 Rotava,l tel: 352 350 611 Žadatelem může být ekonomicky aktivní osoba, která

nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá
ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný
dům, byt apod. Zároveň splňuje podmínky příjmu
uvedené v Žádosti o přidělení sociálního bytu
(příloha č. 1).

Podání žádosti
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři –
Město Rotava vyzývá své občany k podání
příloha č. 1 - Žádost o přidělení sociálního bytu (dále
žádosti o přidělení sociálního bytu. Jedná se o nově jen „Žádost“), který je k dispozici na podatelně MěÚ
zrekonstruované bytové jednotky č.p. : 641/10, 642/24 Rotava, u sociálního pracovníka MěÚ Rotava nebo na
ulice Sídliště, město Rotava.
webových stránkách města Rotava. Žádosti o přidělení
sociálního bytu se přijímají na podatelně Městského
Oprávněné osoby
úřadu Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava ve lhůtě
 Byty jsou určeny pro osoby v bytové nouzi, kterými
od 8. 6. 2020 do 10. 7. 2020
jsou:
 osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům
(nemají jinou možnost bydlení),
konzultaci se sociálním pracovníkem Města Rotava
Bc. Zdeňkem Harapátem, kontakt 777 724 214,
 osoby bydlící v bytě bez nájemní smlouvy,
email harapat@rotava.cz
 osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
 osoby spící venku nebo v nízkoprahové noclehárně,
Závěrečná ujednání
 osoby sezonně užívající k přenocování prostory
Na přidělení sociálního bytu není právní nárok.
zařízení bez lůžek,
Přidělování sociálních bytů bude probíhat na základě
 muži a ženy v azylovém domě, dále matky nebo vyhodnocení
jednotlivých
podaných
žádostí.
otcové s dětmi v azylovém domě a úplné rodiny Při posuzování žádostí bude vycházeno z aktuální
v azylovém domě, rovněž invalidé dlouhodobě obsazenosti bytů a jejich dispozic. S žadatelem, kterému
ubytovaní v azylovém domě a osoby po opuštění bude schváleno přidělení sociálního bytu, bude
dětské instituce v azylovém domě,
uzavřena nájemní smlouva.
 osoby v domě na půl cesty, osoby ve veřejné
komerční ubytovně, osoby po propuštění z věznice,
dále senioři a osoby žijící v mobilním obydlí nebo
Michal Červenka
v budově, která není určená k bydlení.
starosta

Úvodní ustanovení

MĚSTO ROTAVA INFORMUJE
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována
z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění
sociálních služeb v roce 2020
Pečovatelská služba je určena všem, kteří z různých
důvodů
(zdravotní
stav,
ubývající
fyzické
síly), potřebují pomoc druhých a přitom chtějí dál
ŽÍT DOMA. Služba pomůže i rodinám s dětmi,
např. v případě onemocnění pečující osoby, dítěte
či při narození vícerčat.
Vhodně nastavená pečovatelská služba může převzít
část či většinu péče o vás/vašeho blízkého. Po domluvě
pečovatel/-ka dochází do domácnosti a pomáhá
s hygienou, oblékáním, přípravou i podáním jídla nebo
například s doprovodem k lékaři. Před zahájením
poskytování služby vám rovněž poradí s přípravou
na péči, například s úpravou domácnosti, výběrem
vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
nebo i s žádostí o sociální dávky. Poskytne vám
kontakty na další vhodné subjekty, které vás mohou
podpořit atd.
MŮŽETE SI PÉČI DOMA DOVOLIT?
… aneb kde získat finanční podporu?
Po splnění určitých podmínek můžete získat finanční
příspěvky, které jsou na pokrytí péče určeny.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek se poskytuje osobám s těžkým pohybovým,
sluchovým či zrakovým postižením a také seniorům
s těmito handicapy. Podmínkou přidělení příspěvku je,
že pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji
potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě
na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání
nebo ke styku s okolím. Příspěvek lze využít
na bezbariérové úpravy bytu, na pořízení pomůcek
usnadňujících sebeobsluhu nebo pracovní uplatnění,
např. na bezbariérové úpravy koupelny, na pořízení
a úpravu automobilu, vodicího psa, speciálního ovládání
počítače, speciální rampy, schodišťové plošiny apod.
Seznam pomůcek je definován vyhláškou. Maximální
výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč,
v případě příspěvku na pořízení plošiny 400 000 Kč.
Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší
než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku
poskytne jen osobě, která má příjem nižší než 8násobek
životního minima jednotlivce nebo životního minima
společně posuzovaných osob (posuzuje se i příjem osob
žijících ve společné domácnosti). Výše příspěvku
na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby
činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny
zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Součet
všech vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku pak
nesmí v období 60 měsíců (5 let) přesáhnout
800 000 Kč (850 000 Kč v případě pořízení plošiny).
Podrobnější informace získáte také od pracovníků
pečovatelské služby.
Více informací, včetně formulářů a aktuálních kontaktních míst, naleznete: https://portal.mpsv.cz/soc/
dzp/pomucka

Příspěvek na péči
Slouží
k
úhrad
(části)
nákladů
spojených
s poskytováním péče a je vyplácen u dospělých osob ve Potřebujete se zorientovat v možnostech? Hledáte
informace nebo hledáte nová řešení vlastní situace?
4 stupních:,
Zvažujete, zda zvládnete ŽÍT DOMA, nebo máte
raději požádat o přijetí do domova pro seniory/osoby
 I. stupeň – 880 Kč
se zdravotním postižením?
 II. stupeň – 4 400 Kč
 III. stupeň – 12 800 Kč
Pečovatelská služba Rotava Vám nabízí pomoc a radu
v orientaci jak pečovat o své blízké.
 IV. stupeň – 19 200 Kč.
Výše se stanoví podle posouzení zdravotního stavu
a soběstačnosti osoby. U dětí do 18 let jsou částky ještě
o něco vyšší. Příspěvek je vyplácen každý měsíc,
a to i zpětně ode dne podání žádosti. Je proto potřeba
o něj požádat co nejdříve poté, kdy vznikne potřeba
péče. Příspěvek slouží k úhradě péče zajišťované jak
profesionálními poskytovateli služeb, tak blízkými
osobami.
Více informací, včetně formulářů a aktuálních
kontaktních míst, naleznete: https://portal.mpsv.cz/
soc/ssl/prispevek

Bc. Zdeněk Harapát
vedoucí PS Rotava
Kontakty
Vedoucí pečovatelské služby:
Bc. Zdeněk Harapát, tel.: 777 724 214
Pečovatelky
Blanka Hubálková , tel.: 777 717 704
Lucie Korčáková, tel.: 778 880 047
Renata Štorková, tel.: 773 761 291

Dočasná odpuštění nájmu či splátek částečně lidem
pomohlo. Problém je však, podle analytika Davida
Borgese z organizace Člověk v tísni, jinde. Třeba
ve vyplácení ošetřovného. „Nejhorší situace je
v oblasti výplaty dávek hmotné nouze, což
je paradoxně pomoc určená těm nejpotřebnějším,“
upozorňuje Borges.
Stát v poslední době přijal řadu opatření, která by
měla pomoci lidem ohroženým dluhy. Fungují?
Částečně. Velmi pomohly změny pravidel. Například
odklady nájemného, legislativní změny v oblasti půjček
nebo úprava exekucí. Opatření, jejichž podstatou je
přímá finanční podpora, třeba ošetřovné nebo kompenzace zaměstnanosti, přicházejí ale se zpožděním.
A nejhorší situace je v oblasti výplaty dávek hmotné
nouze, což je paradoxně pomoc určená těm
nejpotřebnějším.
Zastavme se na chvíli u zmiňovaných půjček. Které
změny považujete za nejdůležitější?
Krátkodobě je to určitě odklad splátek. Využilo ho už
několik set tisíc lidí, a představuje výraznou úlevu
v domácích rozpočtech. Je to samozřejmě pomoc
dočasná, odklad trvá pouze do konce října a všechny
úvěry bude třeba doplatit. Navíc se peníze v mezidobí
nadále úročí (byť za nízkou úrokovou sazbu), takže lidé
by o odklad měli žádat, jen pokud to opravdu potřebují.
Exekuce, mění se něco i v této oblasti?
Mění. Sněmovna schválila několik změn, které
pomohou lidem v exekuci. Dočasně se zvyšuje částka,
kterou musí exekutor ponechat lidem na účtu. Až
do konce roku to bude 15 440 Kč, tedy dvojnásobek
dosavadního limitu. Do konce června je také pozastaven
výkon mobiliárních exekucí a dražeb. Obojí pomůže
především lidem, kteří se ocitli bez příjmů.
Poslanci se zároveň shodli na tom, že v exekuci již
nebude možné prodávat lidem střechu nad hlavou,
pokud dlužná jistina nepřesahuje 100 tisíc Kč. Jde
o správný krok, protože z praxe známe řadu situací, kdy
úvěrové společnosti natlačily lidi do exekucí hlavně
proto, aby se v následné dražbě levně dostaly k jejich
nemovitostem.

Pravdou však je, že mnoho lidí bude koncem roku stále
čelit výpadku příjmů a jejich situace se bude zlepšovat
jen postupně. Z diskuzí, které vedeme se zástupci
věřitelů, je zřejmé, že jsou si tohoto rizika vědomi
a hledají cesty, jak škody minimalizovat. Myslím, že
s dlužníky začnou v předstihu komunikovat a jejich
povinnosti jim budou připomínat. Zároveň doufám, že
se budou snažit dohodnout. Lidé by například mohli
dostat možnost splácet půjčky v nižších splátkách, než
bylo původně dohodnuto. Dobrou vůli budou muset
projevit obě strany.
Jak to bude s dostupností úvěrů?
Pro lidi s dostatečným příjmem, kteří využívají hlavně
bankovní kontokorenty a kreditní karty, se mnoho
nezmění. Podstatně složitější to budou mít lidé, kteří
měli příjmy hraniční a až dosud spoléhali na sice dražší,
ale dostupné nebankovní půjčky. Patří sem především
brigádníci pracující na dohody, agenturní pracovníci
ve „věčných“ zkušebních lhůtách, samoživitelky nebo
pracující důchodci. Nebankovní úvěry z trhu určitě
nezmizí, ale věřitelé si budou dávat větší pozor
na bonitu dlužníků. Část lidí na úvěr nedosáhne a bude
se obracet na rodinu, známé a nejspíše i na nelegální
poskytovatele.
Myslíte lichváře?
Ano. Problém je v tom, že během ekonomické prosperity měla řada chudších lidí alespoň nějaké příjmy
„na ruku“, zatímco teď se ocitají bez prostředků. Půjčka
od lichváře je proto často jejich jedinou možností.
A neschopnost splácet tyto půjčky obvykle vede
k nárůstu kriminality, závislostí a dalších sociálně
patologických jevů. Proto je tak důležité, aby fungovaly
dávky hmotné nouze, o nichž jsem hovořil na začátku.
převzato od Člověk v tísni
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 MěÚ 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

Opatření s trvalou účinností tedy pomohou, ale jak
to bude s těmi dočasnými? Nebudou na tom po jejich
ukončení lidé ještě hůř?
Bc. Zdeněk Harapát
Myslím, že lidé na tom budou lépe, než kdyby dočasná
odborný
garant
projektu, zástup v době nepřítomnosti
opatření přijata nebyla. Jde o paralelu s opatřeními proti
sociální
pracovnice
a dluhové poradkyně,
šíření infekce. Cílem nebylo COVID-19 zastavit, ale
mob:
777
724
214,
e-mail:
harapat@rotava.cz
zpomalit jeho šíření tak, abychom to zvládli. S dluhy je
to podobné. K nárůstu nesplácených půjček koncem
roku určitě dojde. Bude to však, doufejme, v době, kdy
probíhá v rámci projektu Sociální práce
bude ekonomika již z nejhoršího šoku venku a lidem se Aktivita
a poradenství v Rotavě CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
bude snáze hledat práce.

VZPÍRÁNÍ

2. kolo ligy juniorů
V sobotu 20. června se po více než tříměsíční nucené pauze uskutečnila v Teplicích opět vzpěračská soutěž.
Tou bylo 2. kolo ligy juniorů skupiny A za účasti 7 sportovních klubů včetně rotavského ROTASU. Rotavští
ve složení Jakub KARPÍŠEK 255 Sb. (210 kg, 100+110), Jan BUBLA 250,9 Sb. (202 kg, 87+115),
Denis
JANKOVIC 248,2 Sb. (200 kg, 90+110), Lukáš KÖHLER 209,4 Sb. (136 kg, 63+73) a Miroslav HORVÁTH
(ještě starší žák) 194,1 Sb. (132 kg, 57+75) v tomto kole svými výkony zvítězili a zaslouženě tak vedou tabulku
skupiny A.
Tabulka 2. kola a po 2. kole ligy juniorů skupiny A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ ROTAS Rotava
Lokomotiva Cheb
VTŽ Chomutov
SKV Teplice
Start Plzeň
SKV Sokolov
Slavoj Plzeň

1 157,6
1 114,3
1 023,2
934
930,6
888,3
753,5

11
10
9
8
7
6
5

TJ ROTAS Rotava
Lokomotiva Cheb
VTŽ Chomutov
SKV Sokolov
Start Plzeň
SKV Teplice
Slavoj Plzeň

2 283
2 169,9
2 099,8
2 222,1
1 898,8
1 809,1
1 723,2

21
18
18
17
13
13
12

Všem juniorům gratulujeme ke skvělým sportovním výsledkům a děkujeme za předvedené výkony, reprezentaci
oddílu i města a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích.
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ČERVEN
Rotavští zahrádkáři připravili na 9. června pro místní Po delší době jsme mohli navštívit místní knihovnu.
děti „Zahrádkářskou soutěž“, kterou jsme navštívily Paní knihovnice přečetla dětem pohádku „O stonožce“,
s dětmi z mateřské školy dopoledne. Děti se dozvěděly, děti si vybarvily pohádkové omalovánky a skládaly
co vše potřebuje semínko k tomu, aby z něj vyrostla skládanky s pohádkovými náměty. Děkujeme paní
nová rostlinka. Zjišťovaly, jestli by uměly uvařit bram- knihovnici a budeme se těšit na další návštěvu třeba
boračku, poznávaly druhy ovoce, zeleniny i další plo- v září.
diny. Závěrem zhlédly krátkou pohádku ze života hmyzu na zahrádce. Děkujeme paní Jarmile Černé Za zaměstnance a děti z mateřské školy přeji všem
a paní Miladě Synkové za naučné a příjemně strávené
dopoledne.

„ Krásné léto, plné sluníčka a letní pohody.“
Mgr. Jaroslava Červenková, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLA PRO VŠECHNY
Naše škola byla vždy otevřena pro všechny rotavské
děti a jejich rodiče. Školský zákon z roku 2004 umožnil
zákonným zástupcům vybrat si pro své děti základní
školu. Od této doby evidujeme výraznější odliv žáků.
V té době již byla škola v právní subjektivitě
(od 1. 1. 2002) a začali jsme řešit, jak získat žáky
do školy. Úbytek žáků ve škole se nelíbil ani
zřizovateli.
Škola je služba, a proto jsme se rozhodli, že službu
zkvalitníme. Nabídneme kvalitní vzdělávání, nové
formy a metody výuky, moderní techniku a pomůcky.
Finanční prostředky jsme ale neměli. Proto jsme ocenili
výzvy MŠMT, které byly zaměřeny na zvýšení kvality
a na rovný přístup ke vzdělávání.
První projekt škola podala a realizaci zahájila v roce
2010. Všechny realizované projekty byly spolufinancované Evropskou unií a státním rozpočtem ČR
bez spoluúčasti školy nebo zřizovatele. Finanční
prostředky z projektů jsme získávali na moderní
vybavení školy, digitální techniku a pomůcky. Zároveň
byly nezbytné tvořivé aktivity pedagogů, žáků nebo
dalších odborníků.
V projektu „Učíme se pro život“ (2010 – 2013)
vytvářeli učitelé digitální učební materiály napříč
předměty a ročníky a dosud s pracovními listy učitelé
pracují. Nakoupili jsme 4 interaktivní tabule
s příslušenstvím, tiskárny, server a kameru. Žákům
jsme posílili výuka anglického jazyka, zavedli volitelný
předmět matematická gramotnost a zahájili pravidelné
semináře primární prevence vedené etopedem. Se žáky
na 1. stupni pravidelně pracoval školní speciální
pedagog.
Následoval projekt „Spolu za vzděláním“ (1. 2. 2012
– 31. 7. 2014). Pedagogové vytvořili 28 metodik
pro výuku žáků 1. a 2. stupně napříč předměty. Jedna
metodika obsahuje výuku jednoho předmětu po celý
školní rok. Pracovní listy metodik využívají žáci stále
při vyučování matematiky, českého, německého
a anglického jazyka, chemie, zeměpisu, přírodovědy
a vlastivědy. S těmito metodikami pracují také
začínající učitelé. Žáci se mohli poprvé zapojit
do pravidelného a systematického doučování. Třídní
kolektivy spolu s třídním učitelem a etopedem v rámci
primární prevence vyjížděly na několikadenní
kohezivní pobyty na chatu Lesanka. Pro pomoc
učitelům, rodičům a žákům působil ve škole školní
psycholog. Pro zkvalitnění výuky jsme nakoupili další
interaktivní tabule a interaktivní učebnice. Vznikla
fotografická kniha se shodným názvem projektu, která
obsahuje všechny uskutečněné aktivity.

skupiny žáků 2. stupně v doprovodu našich učitelů
na týdenní vzdělávací pobyt do Anglie. Poprvé se žáci
zúčastnili čtenářských dílen
(v současné době
Čtenářské kluby). Pro rozvoj čtenářské gramotnosti
jsme pro žáky nakoupili knihy do školní čítárny
pro výuka čtení a literatury.
V rámci projektu „Technické dovednosti“ žáci
pod vedením učitelů vytvořili portfolia pracovních
postupů konkrétního výrobku, který následně vyrobili.
Pro rozvíjení manuální zručnosti žáků jsme pořídili
nářadí a náčiní do dílen. Vybavili jsme 18 kufrů
na nářadí pro žáky, stavebnice pro výuku praktických
činností a pracovní stoly.
Aktivity projektu „Získáváme vědomosti a dovednosti“ (1. 8. 2016 - 31. 8. 2018) byly založeny na úzké
spolupráci a vzdělávání se učitelů navzájem
v tandemové výuce a v minitýmech. Rozšiřovali si
svoje dovednosti v oblasti inkluze a matematické
gramotnosti. Žáci mohli docházet na doučování
v matematice a českém jazyce. Nejvíce si ale oblíbili
Čtenářský klub a Klub deskových a logických her.
Proto jsme oba kluby zařadili do následujícího projektu
„Získáváme vědomosti a dovednosti 2“ (1. 2. 2019 31. 1. 2021). Žákům jsme opět nabídli doučování. Nově
si žáci při hodinách zeměpisu, přírodopisu, chemie,
prvouky a angličtiny mohli vyzkoušet svět přírody,
poznávání a cestování prostřednictvím virtuálních brýlí
a mobilního telefonu. Žáci i učitelé si velmi oblíbili
„Projektové dny“ s dalším odborníkem na 1. stupni
a 2. stupni (Den bezpečnosti, Den hudby, Den zdraví,
Den techniky, Den s Koreou).
Součástí všech projektů bylo další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Celkem jsme realizovali
16 celodenních vzdělávání pro celou sborovnu s tématy
matematické gramotnosti, projektové výuky a inkluze.
Na vzdělávání žáků, učitelů, nákup digitální techniky,
interaktivních učebnic, naučných knih a beletrie,
deskových her, na úhrady pobytů a dopravy žáků
do Anglie, úhrady pobytů a dopravy třídních kolektivů
na chatu Lesanku, plat speciálního pedagoga a školního
psychologa jsme prostřednictvím výše jmenovaných
projektů obdrželi dotace ve výši 5 900 000 Kč.

Projekt „Prakticky a moderně“ byl spolufinancován
Evropskou unií (struktura financování: 85% z Evropské
unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu zřizovatele). Celková skutečná profinancovaná částka činila 6 929 666,88 Kč z toho spoluúčast zřizovatele byla
ve výši 721 545,50 Kč. Skutečná realizace projektu byla zahájena 25. 10. 2019 a ukončena 10. 3. 2020. Hlavním cílem realizace projektu bylo prostřednictvím staO rok později jsme souběžně realizovali dva projekty: vebních úprav a investice do moderního vybavení od„Čteme a rozumíme“ a „Technické dovednosti“ borných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s
důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit
(1. 7. 2015 – 31. 12. 2015).
V rámci projektu „Čteme a rozumíme“ vyjely dvě reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Prostředkem ke splnění tohoto cíle byla rekonstrukce
cvičné kuchyňky včetně vybavení a prostoru pro teoretickou výuku s interaktivní tabulí, výměna počítačů
ve dvou učebnách výpočetní techniky a doplnění
interaktivními tabulemi, konektivita a bezbariérovost.
Bezbariérový přístup začíná u hlavního vchodu
do školy a pokračuje ve spojovacích chodbách. Tam,
kde nemohlo dojít ke stavebním úpravám, je přístup
nahrazen schodolezem. Pro relaxaci slouží 10 stolových
setů v atriu 1. stupně doplněných zelení. Projekt je
doplněn aktivitami udržitelnosti po dobu pěti let.

O podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání
podrobně hovoří inspekční zpráva České školní
inspekce z června 2018, která je veřejně přístupná
na webových stránkách ČŠI.
Žákům naší školy jsme v průběhu jedenácti let nabídli
mnoho nového a atraktivního. Nyní je na zřizovateli,
aby i on hledal takové cesty, které zvýší počet žáků
ve škole se zachováním
rovného přístupu
ke vzdělávání.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

VÁŽENÍ RODIČE,
k poslednímu červenci jsem se rozhodla ukončit své působení ve funkci ředitelky na naší škole. Děkuji vám
za dlouholetou spolupráci. Ráda jsem se s vámi setkávala, i když společná jednání byla někdy náročnější. Děkuji
také všem členům školské rady, kterým k 31. 8. 2020 končí jejich volební období. S nimi jsem se setkávala
při schvalování školního řádu a výročních zpráv. Děkuji i všem třídním důvěrníkům, se kterými jsem se
po několik let třikrát ročně scházela a informovala je o tom, co se ve škole událo a také o tom, co čeká jejich děti
v následujícím období. Mé poděkování patří paní Anně Heroutové, která po několik dlouhých let spravovala dnes
turistickou základnu Sluníčko a pro rotavské děti připravovala spoustu aktivit. Nemalý dík posílám všem
pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, se kterými jsem po dobu své působnosti spolupracovala
a spolupracuji. Poděkování náleží velkému sponzorovi školy, firmě Rotas Rotava vedené Ing. Jiřím Hrůzou.
Nemohu opomenout a poděkovat zástupcům města, se kterými jsem v průběhu mého působení ve vedení školy
spolupracovala. Pod vedením starosty Mgr. Jiřího Holana dostala škola krásné sportovní hřiště, které v současné
době využívají nejen žáci školy, ale o prázdninách také sportovní oddíly ze Sokolova, Chodova nebo Kraslic.
Starosta Ing. Jan Slíva stojí za rekonstrukcí sociálního zařízení (umývárny a WC) ve všech budovách. Žáci
a zaměstnanci ocenili kulturní a sociální zázemí školy. Starostka Bc. Iva Kalátová dala škole „nový“ kabát a tím
doplnila vnitřní výtvarnou a estetickou úpravu školy. Starosta Ing. Mgr. Miroslav Šůs přišel všem pedagogickým
pracovníkům po kontrole České školní inspekce v červnu 2018 poděkovat za jejich pedagogikou práci. Děkuji
i současnému vedení města vedeného starostou Michalem Červenkou, i když se nám nepodařilo najít v průběhu
necelých dvou let společný obsah a formu komunikace.
Vším, čím jsem na naší škole byla, jsem byla ráda.

Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

Jen prosté ,,DĚKUJEME“ nestačí
Naše paní ředitelka Mgr. Dana Fialová přišla do Rotavy
se svou rodinou v roce 1973 a od roku 1974 působila
jako učitelka v 3. MŠ v Rotavě, kde svého času
i bydlela. V roce 1977 nastoupila učit do zdejší 2. ZDŠ
a začala studovat Pedagogickou fakultu v Plzni.
Přestože se v roce 1984 odstěhovala s rodinou
do Sokolova, zůstala věrna naší škole. Jako učitelka zde
pracovala do roku 1993. Od následujícího roku do roku
2003 působila na pozici zástupce ředitele školy a v roce
2003 byla jmenována do funkce ředitelky školy.
Za celou dobu působení ve funkci ředitelky se snažila
školu maximálně zmodernizovat, neodolala žádné
výzvě a s nadšením, které dokázala přenést i na učitele,
vstupovala do různých projektů, které vedly ke zkvalitňování výuky, vzdělanosti učitelů a k modernizaci
školy. Svým vedením, elánem a nadšením dokázala
motivovat žáky k reprezentaci školy na školních
akademiích a v soutěžích. Lidským přístupem si získala
nejednoho zaměstnance školy, každý si k ní mohl přijít
pro radu a nikdy nikoho neodmítla.

pro všechny pracovníky školy bylo velmi nepříjemným
překvapením její nečekané oznámení o složení funkce
ředitelky školy.
Máme dojem, že prosté „děkujeme“ nestačí, proto jsme
se rozhodli pro tuto formu poděkování. Tedy: Děkujeme
Vám, vážená paní ředitelko, veřejně. Svému nástupci
jste připravila plně vybavenou, moderní, krásnou
a fungující školu, kterou bychom v blízkém okolí marně
hledali.
U příležitosti Vašeho odchodu z funkce ředitelky školy
přijměte upřímné poděkování za Vaši obětavou
a nesmírně náročnou práci. Děkujeme Vám, že jste
po celou svou pedagogickou činnost rozdávala lásku
dětem, rozvíjela jejich všestrannou osobnost, učila
je úctě, k práci, lidským hodnotám a učení se pro život.
Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, zasloužené pohody
a odpočinku.

A naší škole? Naší škole přejeme, aby nové vedení
pokračovalo v tak skvěle odvedené práci a posouvalo
I přes to, co vše pro školu dělala i ve svém volném čase, kvalitu školy stále směrem nahoru.
ne vždy byla její práce pochopena a oceněna. Škola byla
pro ni vždy na prvním místě, vždy přemýšlela DĚKUJEME
především o tom, jak pomoci dětem, jak je posunout dál
a také jak pomoci učitelům v jejich nelehké práci. Proto
Všichni pracovníci školy

Před oslavami na Kraslické dráze
Nejen 650 letům města Kraslic, ale i 20. výročí obnovení mezinárodní železniční dopravy mezi Kraslicemi
a saským Klingenthalem a také dvaceti letům existence
unikátního příhraničního dopravního systému EgroNet,
je věnovaná akce nazvaná „S železnicí po stopách Karla
IV. aneb S párou ze století do století“. Původně jsme
akci připravovali na 8. červen tohoto roku, pandemie
koronaviru a navazující omezení však zapříčinily,
že jsme ji museli přesunout na náhradní termín,
a to na sobotu 19. září. Tato změna nám současně
umožňuje, abychom si při „karlovské“ akci připomenuli
také Den železnice, který se v naší republice tradičně
koná koncem září.
A protože byly zrušeny všechny plánované prázdninové
akce věnované jubileu sousedního města, stává se tak
železniční oslava tou jedinou, kterou si letos významné
výročí založení sousedního města připomeneme.
Snad žádná železniční oslava se neobejde bez parní
lokomotivy. K nám přijedou hned dvě. Tou první bude
rychlíková lokomotiva 475.111 zvaná „šlechtična“
vyrobená v roce 1947 v plzeňských Škodových
závodech. Stane i v čele slavnostního (protokolárního)
vlaku nazvaného „Karel IV.“, který ze Sokolova odjíždí
krátce po půl deváté ráno. Pojede proti proudu času, což
znamená, že vyjede v současnosti, aby postupně dorazil
až do 14. století. Každá jeho zastávka v délce 25 – 30
minut tak bude věnována historické ukázce z některé
kapitoly našich dějin. Zastavení v Rotavě bude
věnováno 14. století, především pak době husitské.

Zdejší program připravuje divadelní ochotnický spolek
Komedia ve spolupráci se skupinou historického šermu
Rectus z Chebu. Dění na jednotlivých nádražích bude
přímo ze služebního vagonu vlaku komentovat dvojice
moderátorů, která se osvědčila již při připomínce
příjezdu císaře Karla I. před dvěma lety a která
každoročně zahajuje i tradiční Mikulášské jízdy –
Bc. Jan Picka a Roman Kotilínek.
Během dne vykoná historická vlaková souprava bývalých Československých státních drah dvě „kolečka“
z Kraslic na Hřebeny a zpět, aby se v podvečer vrátila
do Sokolova.
Druhý parní stroj k nám přijede z německého Zwickau.
Vlak bývalých Německých říšských drah (železnic
Německé demokratické republiky) dorazí do Kraslic
přes Vojtanov a Sokolov v poledne. V jeho čele
uvidíme mohutnou parní lokomotivu 35.1097
vyrobenou v roce 1955.
Na obou kraslických nádražích bude připraven bohatý
celodenní program. Na předměstí to budou prezentace
kolejových vozidel, hasičské techniky, automobilových
veteránů a železničních modelů, zájemci se budou moci
svézt na historické drezíně či na kolejovém šlapadle,
které bylo postaveno pro Slavkovskou dráhu, jmenovitě
pro její úsek z Lokte do Horního Slavkova.
Na horním nádraží proběhne, kromě slavnostního
přivítání zakladatele města císaře Karla IV.
s doprovodem, především kulturní program.
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Vedle produkcí několika hudebních souborů různých
žánrů zde bude možné zhlédnout vystoupení souboru
věnujícího se břišním tancům či dětem určený program
historických bojových ukázek z období středověku.
Vyvrcholením celého kulturního programu pak bude
od 20.00 h v kraslických Městských sadech koncert
legendární „tancovačkové“ kapely Brutus.
Obě nádraží propojí také historická autobusová linka,
na které bude jezdit Škoda 706 RTO Lux společnosti
Autobusy Karlovy Vary. Tento vůz přiveze do Kraslic
(a také odveze zpět) občany ze členských obcí
Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka, které leží
mimo železnici.
Oslavy jsou připravovány ve spolupráci více než tří
desítek subjektů, kterými jsou kromě provozovatele
dráhy a provozovatelů drážní dopravy také města

a obce podél Kraslické dráhy a řada dalších organizací
a institucí. Město Rotavu zde, kromě již zmíněných
divadelních ochotníků, zastupuje i jednotka zdejšího
sboru dobrovolných hasičů. Finanční příspěvek na akci
poskytlo i Euroregio Egrensis.
Záštitu nad akcí převzali místopředseda vlády, ministr
průmyslu a hospodářství a ministr dopravy České
republiky pan doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA,
a hejtman Karlovarského kraje pan Mgr. Petr Kubis.
Bližší informace o akci včetně podrobného programu
a jízdních řádů přineseme v zářijovém čísle Rotavského
zpravodaje. Zde také naleznete informaci o možnostech
zakoupení jízdenek na zvláštní vlaky.
Těšíme se na Vaši účast.

Robert Koutný

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
V úterý 9. června 2020 jsme ve spolupráci s městem Rotava, zorganizovali Soutěž pro děti se zahrádkářskou
tématikou. Dopoledne patřilo dětem z MŠ a odpoledne veřejnosti. Byli jsme mile překvapeni velkým zájmem
dětí. Děti poznávaly zeleninu, ovoce, koření a postup sázení. Malovaly soutěžní obrázky, které budou vystaveny
na zahrádkářské výstavě. Domů si každý mimo jiné odnesl i květináček se sazeničkou afrikánu. Organizačně
se na této soutěži podíleli: Blanka Legezová (KIC Rotava), Naďa Parihuzičová, Anna Šejhlová, Marcela Klimešová, Štefan Mesároš, Milada Synková, Jarmila Černá, František Ježík, Petra Valdmanová, Michal Červenka
(starosta města), všem patří poděkování.
Zveme veřejnost na výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se koná 22. a 23. srpna 2020 v sále Slovanského
domu v Rotavě. V sobotu od 9.00 do 17.00 hodin a v neděli od 9.00 do 16.00 hodin. Na výstavě budou opět
vystaveny práce dětí z MŠ, družiny ZŠ, Tvořílka při KIC Rotava, výkresy ze zahrádkářské soutěže. Nebude chybět ani koutek kutilů. Letos bude výstava v duchu oslav města Rotava.
Informace pro vystavovatele:
vystavované výpěstky a výrobky do koutku kutilů je možné přinést v pátek 21. 8. 2020, 14.00 - 18.00 hodin
do Slovanského domu. Touto cestou bychom chtěli vyzvat zahrádkáře, aby se výstavy zúčastnili a přinesli co nejvíce svých výpěstků zeleniny, ovoce, květin, popř. doplňků ke zkrášlení výstavy. Budeme se těšit na případnou
spolupráci.
Za výbor ZO ČZS Rotava Michal Červenka a Jarmila Černá

MĚSTSKÁ POLICIE

Přestupky řešené MP Rotava za první pololetí 2020
(leden – červen)

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

Ostatní činnosti řešené MP Rotava za první pololetí
2020 (leden – červen)
Nalezené věci
Ekologická likvidace vozidel

16
3

Počet umístěných TPZOV (tzv. ,,botiček“)

6

Odtahy vozidel
Vraky
Odchyty psů
Podezření z tr. činu předaných PČR
Doručené písemnosti

2
7
14
6
115

Druh přestupku
Přestupky v dopravě
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti zákonu o odpadech
Přestupky proti obecně závazným
vyhláškám
Přestupky proti majetku
Ostatní přestupky
Celkem
Uložené pokuty
za přestupky příkazem
na místě zaplacené
na místě nezaplacené
Celkem

Počet
36
34
70

Počet
168
10
4
5
36
4
14
241
Částka
14.700 Kč
32.400 Kč
47.100 Kč

INZERCE

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
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