PŘIJDE
PO KORONAVIRU
DALŠÍ NEMOC?
V březnu loňského roku se
náš život změnil. Zřejmě
nejvýrazněji
za
poslední
desítky let. Přišlo neznámé
nebezpečí, proti kterému jsme
se semkli. Ochota pomoci
druhým, obětovat svůj vlastní
čas i prostředky, byla
nevídaná. V létě byla mezi lidmi dobrá nálada a byla
cítit pospolitost, která vznikla díky naději, že jsme
to všechno společně porazili. Lidé si byli mnohem
blíže než před koronavirem.
Bohužel podzimní opakovaný příchod koronaviru tomu
všemu zasadil tvrdou ránu. Uplynul rok. Školy,
obchody, služby, dokonce i okresy zavřené. Obava
o zdraví vlastní i blízkých trvá. Stejně tak existenční
nejistota. Převážně negativní zprávy se na nás hrnou
ze všech stran. Názory odborné veřejnosti se různí.
Opatření se nahodile mění. Nálady lidí i psychika
seniorů jsou špatné. Podnikatelé, náhle nezaměstnaní
a rodiče dětí jsou zoufalí z toho, že se bez svého
přičinění ocitli na dně. Zdravotníci, senioři, nemocní
nebo pozůstalí jsou zoufalí z toho, že nevidí světlo
na konci tunelu.
Pospolitost tím pádem pomalu mizí a lidé se začínají
tvrdě rozdělovat na dvě části, které jsou vůči sobě často
až agresivní. Ti, kteří podporují omezení pro ochranu
veřejného zdraví a ti, kteří omezení odmítají jako
bezúčelná. Lidé, kteří by svůj vzájemný nesouhlas
vyjádřili slušnou formou, a ještě by se přátelsky
rozloučili, se do sebe vulgárně pouštějí ve světě
sociálních sítí. Empatie se vytrácí. Mám velké obavy
z toho, že až stávající problémy vážně porazíme, lidé
si budou mnohem vzdálenější. To nevěstí nic dobrého.
Důvěra ve vedení státu je ztracená. Doufám, že ti, kteří
stavu zneužívali jen ke svému obohacení, budou
náležitě potrestáni. Čísla nákazy se nelepší, a tak lze
očekávat, že napětí bude eskalovat. Důvěra mezi lidmi
snad ale ještě stále ztracená není.
Nezapomínejme na vzájemný respekt a úctu. Snažme
se pochopit situaci druhých. Mysleme na to, že naše
zdraví ochráníme nejlépe my sami tím, že budeme
zodpovědní. I přes výhrady si vezměme roušku nebo
respirátor nyní tam, kde je větší počet lidí. Oni nám
to poté oplatí tím, že využijí naše služby. Neurážejme
ty, kteří mají často oprávněné výhrady k opatřením,

jsou ve složité situaci. Když ale uvidí spíše pochopení
a podporu, roušku nebo respirátor si nasadí.
Základní opatření proti koronaviru, roušky nebo
respirátory, hygienu rukou a rozestupy, bychom měli
dodržovat všichni bez rozdílu. Může to rozhodnout,
zda zbude jedno volné lůžko pro nás nebo naši babičku.
Při nesouhlasných reakcích zase zkusme základní
pravidlo proti vzteku, nereagovat okamžitě v rozčilení.
Koronavirus jednou pomine. Spravedlnost si najde
zloduchy. Ekonomika se zase postaví na nohy. Vrátí se
dobrá nálada. To všechno se podaří, jen pokud nepřijde
nemoc jménem vzájemná nenávist.
Rozjíždíme rok
Během února jsme již stihli podat žádosti o dotace.
Prozatím na fungování Asistentů prevence kriminality
(500 tis. Kč) a projekty rodinných a seniorských aktivit
(900 tis. a 350 tis. Kč). V březnu podáme žádost
o dotaci na hřiště u kotelny (2,5 mil. Kč). Dotace
na rekonstrukci rybníku dolní Švajgrák nám již byla
schválena (0,7 mil. Kč). S příchodem jara začnou práce
na zahradě školky (dotace 400 tis. Kč) a bude vybrán
zhotovitel kanalizace a vodovodu pro Sklenský vrch
(dotace 30 mil. Kč). Čeká nás jarní údržba města
a spousta práce. Zaměříme se také na dodržování
pořádku v ulicích. Nechceme nic zanedbat.
Děkujeme Vám za přízeň a přeji nám Všem pevné
zdraví.
Michal Červenka, starosta města

2. schůze Rady města Rotava
ze dne 9. 2. 2021
RM projednala a schvaluje:
 na základě usnesení RM č. 132/16, aktuálních
podkladů a informací předložených ZŠ a MŠ
Rotava, p. o. a dle důvodové zprávy, úpravu čerpání
příspěvku zřizovatele k projektu „Prakticky a moderně“ realizovaném dle výzvy č. 47 IROP
Infrastruktura základních škol, a to na investiční
a neinvestiční výdaje, a ukládá organizaci uvedení
dotčených účetních položek do souladu s účetními
standardy a pravidly předmětné dotace, a navrácení
nevyčerpaného zůstatku příspěvku zřizovatele
na projekt v částce 42 635,86 Kč zpět zřizovateli.
 odpisový plán ZŠ a MŠ Rotava, p. o. na období
roku 2021 v částce 83 057 Kč.
 přidělení bytů na adresách Sídliště 634, 647, 620.
 výběr dodavatele a uzavření smlouvy pro zpracování
vzorků vodního hospodářství v Rotavě ke Smlouvě
o dílo se Severočeskou servisní a. s., IČO 05175917,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 podání žádosti do „Programu prevence kriminality
na místní úrovni na rok 2021“ týkající se „APK
Rotava 2020-2022“ s finanční spoluúčastí.
 uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Sídliště 647.
RM bere na vědomí:
 informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu
a nebytového prostoru na adrese Sídliště 653.
RM projednala a souhlasí:
 na základě žádosti a informací postoupených
exekutorským úřadem ze dne 10. 12. 2020,
důvodové zprávy, a dle ustanovení § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecní
zřízení, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem
na zastavení exekuce.
Ondřej Bautz
OSAP

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROTAVA

Informace o škole
Jsme základní škola, která žákům poskytuje základní
vzdělání, všeobecný přehled. Vyučujeme podle školního
vzdělávacího programu s názvem „Učíme se pro život.“
Věnujeme se i žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Součástí vzdělávání je realizace programu primární
prevence. Každý rok jsou v jednotlivých třídách vedeny
programy speciálním pedagogem – etopedem. Tyto
programy pro žáky jsou zaměřeny na podporu zdravého
životního stylu, rozvoj komunikačních dovedností,
informace o nebezpečí od dospělých či internetu,
na dětská práva, podporu zdravých mezilidských
vztahů, prevenci šikany a právní vědomí.
Ve škole jsou dvě učebny výpočetní techniky,
ve kterých se žáci nejen seznamují s výpočetní
technikou, ale kde si prohlubují a procvičují učivo
z téměř všech předmětů prostřednictvím výukových
programů a internetu. Pro výuku cizích jazyků je
určena multimediální učebna. Naše škola je vybavena
10 interaktivními tabulemi, které slouží názornější
výuce. V minulém roce byla vybudována nová cvičná
kuchyňka, kde žáci mohou pracovat s moderními
spotřebiči a prohlubovat si tak své praktické dovednosti.

Bezplatná školní družina
Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny.
Školní družina je otevřena od 6.00 do 7:40
a od 11:40 do 16:00 hod. Za školní družinu se neplatí.
Zájmové kroužky
K využití volného času nabízí naše škola všem dětem
bezplatné zájmové útvary, ve kterých mohou rozvíjet
své nadání a talent a mají možnost setkávat se
s kamarády při tvořivých a smysluplných činnostech.
Informace o zájmových kroužcích jsou zveřejněny vždy
na začátku školního roku. V tomto školním roce měly
být otevřeny kroužky: dopravní, výtvarný, výpočetní
techniky, zdravotnický, logopedický, recitační
a kroužek karate. Předpokládáme, že v příštím
školním roce, pokud situace dovolí, budou zájmové
útvary nabízeny minimálně v tomto rozsahu.
Mgr. Jaroslava Šůsová
zástupkyně ředitelky

Únor v mateřské škole

Celý únor jsme strávili putováním. Začátek února nás (např. zajíc je rychlý, sova je moudrá, včela je pilná,..).
vypravil do vesmíru, kde jsme se stali na chvíli A společně jsme došli k závěru, že každý z nás je něčím
kosmonauty a objevovali skryté krásy vesmíru. Dále originální.
jsme se vydali na místo, které každý z nás velice dobře
zná, a tím je naše město Rotava. Putování jsme
zakončili poznáváním národů a různých kultur. Díky
tomu jsme se dozvěděli, co vše skrývá svět kolem nás.
Měsíc únor byl také ve znamení lidových tradic,
ke kterým neodmyslitelně patří masopust. Děti se
proměnily v kapelu, a také ze slaného těsta vytvořily
krásné koláčky, kterými nám ozdobily stoly a podpořily
tak slavnostní atmosféru masopustních oslav. Bohužel
kvůli nemoci učitelek i dětí, jsme museli závěrečný
karneval odložit, abychom si ho později ve zdraví užili
všichni společně.
Dalším zážitkem bylo sezení s
preventistkou,
paní Kekulovou. Všímali jsme si společně našich
Petra Soumarová, Diana Černá, učitelky MŠ
vlastností i vlastností, které máme společné se zvířátky

Distanční výuka očima čtvrté třídy
Většina žáků teď prochází těžkou situací. Velkou část
školního roku musí prožívat doma odloučeni
od kamarádů a učitelů, zvládat technologie
pro vzdělávání na dálku nebo technické potíže, které je
provázejí. Musí se vypořádat se situací, která je náročná
i pro dospělé. Jak se s tím vypořádala čtvrtá třída?
Obdivuhodně.
Díky distanční výuce (které se účastní 17 žáků
z 21 žáků) máme možnost se setkávat alespoň on-line,
mluvit spolu, sdělovat si své dojmy. Poznali jsme
se i v jiném prostředí, než je to školní. Který učitel by
mohl dříve říct, že zná všechny domácí mazlíčky dětí?
Který učitel poznal království svých žáků (plyšáky,
auta, stavby, které postavili)?
Současné vzdělávání bereme jako „převrácenou třídu“.
Žáci do učiva pronikají prostřednictvím textů, obrázků,
a mají-li možnost, i prostřednictvím videí. Převrátily se

nám školní i mimoškolní aktivity a role mezi učitelem
a žákem. Každý žák je sám odpovědný za učení. Učivo
je podáváno jako úkol, který musí být vyřešen.
Mluvíme tedy o aktivním učení. Učitel zadá konkrétní
úkol, který by měl žáka motivovat, zaujmout
a vyburcovat k vyhledávání řešení.
Jedním z takovýchto úkolů bylo například téma
„Živočichové v zimě“. Žijeme v nádherné krajině plné
lesů. Není tedy výjimkou, když žáci zahlédnou jelena,
bude před nimi upalovat zajíc nebo najdou stopu srnky.
Inspiraci našli i v různých naučných textech. Mohli tak
diskutovat, vzájemně si vyprávět, co viděli, zažili a vše
výtvarně ztvárnili a mimo jiné rozvíjeli i mnoho
důležitých učebních dovedností.
Co říct závěrem? I když se nám daří zvládat distanční
výuku, všichni se těšíme do školy.
Mgr. Petra Holešová, třídní učitelka

Novinky školní družinky
Letošní zima je plná sněhových vloček, rampouchů a závějí. Také proto jsme na počátku měsíce února 2021
uspořádali ve školní družině výtvarnou soutěž „Paní Zima“.
Děti si při této akci procvičily stříhání a lepení barevného papíru, textilu i například celofánu. Měly za úkol
vytvořit postavu „Paní Zimy“ dle vlastní fantazie. Velmi se snažily. Po ukončení jejich práce na nás ze čtvrtek
mrazivým pohledem vzhlížela „Zima“ jedna lepší než druhá. 1. místo získal Šimon Hála z 1. ročníku, 2. místo
Petr Kroka z 2. ročníku a 3. místo Matyáš Kašpar z 1. ročníku. Tito malí výtvarníci obdrželi za své výkony drobné
dárky.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

Medailonky:
Vlasta Pittnerová (1. 1. 1858 – 8. 3. 1926)
česká prozaička, dramatička

Výstavky :
František Hrubín (17. 9. 1910 – 1. 3. 1971)
český básník, prozaik a dramatik

Ludvík Aškenazy (24. 2. 1921 – 18. 3. 1986)
český spisovatel, reportér a rozhlasový pracovník

Zdeněk Svěrák (28. 3. 1936 ) český herec, dramatik,
scenárista, textař, spisovatel

Jaroslava Moserová (17. 1. 1930 – 24. 3. 2006)
česká lékařka, spisovatelka, diplomatka
Karel Ignác Thám (4. 11. 1763 – 7. 3. 1816)
český spisovatel a překladatel

Železniční spolek Klub M 131.1, město Kraslice
a Český zemský svaz FISAIC spolu s dalšími
spolupořadateli vyhlašují u příležitosti 2. ročníku
mezinárodního festivalu filmů s železniční tematikou
„Kraslický filmVLáček“, který se uskuteční ve dnech
30. a 31. 7. 2021, soutěž amatérských filmařů nazvanou
„O kraslické návěstidlo“.
Soutěž je vyhlášena ve věkových kategoriích do 20 let
a nad 20 let s tématy:
 železniční provoz,
 historie železnic,
 akce pořádané pro veřejnost,
 činnost železničních spolků a muzeí
 snímky
s neželezniční
tematikou
natočené
železničáři.

Ludmila Štěpánková
knihovnice

Doporučenými formáty jsou FMV, mpeg, avi a mp4,
maximální délka snímku je 30 min. Snímky (nejvíce 3
na
jednoho
účastníka) zasílejte nebo osobně
odevzdejte (na DVD, na USB flash discích nebo
prostřednictvím www.uschovna.cz) do 30. června t. r.
na adresu Železničního spolku Klub M 131.1,
ul. Kpt. Jaroše 2019, 358 01 Kraslice. Současně
poukažte za každý přihlášený snímek částku 100 Kč
(4 euro) na účet ZUŠ spolku č. 1693611/0300.
Bližší informace o akci poskytne Robert Koutný,
tel. 602 203 548, Robert.Koutny@duo.cd.cz.
Robert Koutný

CO JSOU MOBILIÁRNÍ EXEKUCE

Od počátku února 2021 je tak již provádění exekucí
těmito způsoby opět možné.
Mimo jiné Komora svým členům doporučuje, aby
soupisy, zajištění nebo převzetí věcí v bydlišti dlužníka
neprováděli. Současně Komora požaduje, aby exekutoři
své zaměstnance vybavili příslušnými ochrannými
a desinfekčními prostředky, aby tak nebylo ohroženo
zdraví zúčastněných osob. Výčet věcí, které nesmí být
dlužníkovi zabaveny, obsahuje občanský soudní řád.
Jde o věci, které dlužník nezbytně potřebuje
k uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny.
Pokud
je
dlužník
zároveň
podnikatelem,
do nezabavitelných věcí budou náležet i prostředky
sloužící k podnikání.
V souvislosti s epidemií koronaviru je však nezbytné
ponechat dlužníkům také komunikační prostředky –
chytré telefony, tablety a počítače, aby bylo možné
realizovat distanční výuku dětí, případně aby dlužník
mohl v současné situaci pracovat z domova.

Obvykle se peněžitá pohledávka vymáhá srážkami
ze mzdy, anebo přikázáním pohledávky z účtu
u peněžního ústavu. V takovém případě je věřitel
uspokojován z finančních prostředků na bankovním
účtu dlužníka. Pokud ale žádným z předchozích
způsobů není možné pohledávku uspokojit, může
exekutor přikročit k zabavení movitých věcí dlužníka
a jejich prodeji v dražbě.
K exekuci prodejem movitých věcí (mobiliární exekuci)
přistupují soudní exekutoři zpravidla až ve chvíli, kdy
se ostatní, méně invazivní způsoby provedení exekuce
jako srážky ze mzdy nebo přikázání pohledávky z účtu,
ukážou neúčinnými.
Mobiliární
exekuci
provádějí
vykonavatelé
exekutora. Probíhá tak, že vykonatelé nejprve pořídí
Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční
v místě soupis konkrétních věcí. Ty zaevidují
situaci, neváhejte se na nás obrátit o pomoc a radu.
a označí je nálepkou. Následně jsou věci zajištěny Jsme Vám k dispozici každý všední den.
a prodány ve veřejné dražbě. Z výtěžku je
uspokojována pohledávka věřitele.
Kontakt: přízemí MěÚ Rotava
Celý průběh soupisu se zaznamenává na kameru.
Bc. Lenka Studená, Dis. - sociální pracovnice
Výsledný záznam je součástí exekučního spisu
mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz
a účastníci řízení (a jiné oprávněné osoby) do něj
mohou nahlédnout. Pokud by tedy povinný dal podnět
Bc. Petra Valdmanová
Exekutorské komoře proti postupu konkrétního
- dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice
exekutora, lze se snadno dopátrat toho, zda exekutor
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz
postupoval v souladu s právními předpisy. V souvislosti
Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant projektu,
se zmírněním dopadů koronaviru omezil Lex Covid
zástup v době nepřítomnosti pracovnic
Justice původně s účinností do 30. června 2020
mob: 777 724 214, e-mail: harapat@rotava.cz
provádění exekucí prodejem movitých věcí a těch
nemovitostí, ve kterých má povinný trvalé bydliště.
Sociální práce a poradenství v Rotavě, reg. č.:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
Následná novela (Lex Covid II) vyhlášená v listopadu
loňského roku zákaz obnovila až do 31. ledna 2021.
Bc. Petra Valdmanová / OKS

MĚSTSKÁ POLICIE ROTAVA
V jakých případech se obracet na městskou policii?
V životě každého člověka se občas mohou vyskytnout
okamžiky, kdy potřebuje pomoci, poradit nebo kdy
jenom chce upozornit na nepěkné chování či jednání
někoho jiného.
Strážníci městské policie v rámci své činnosti přispívají
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží
na dodržování pravidel občanského soužití či obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se také
na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu
na pozemních komunikacích a jejich úkolem je
i prevence kriminality v obci. V neposlední řadě
provádí dohled i nad dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích. Výčet jejich činností a oprávnění je tak
velmi široký a obsáhlý. Zahrnuje i případy drobných
nepříjemností, jako např. zabouchnuté dveře od bytu,
uzavřené dveře u auta s klíči uvnitř, zaběhnutého psa,
nepojízdné vozidlo, ztrátu dokladů apod. Mohou nastat
i případy, kdy přijaté oznámení bude řešit jiná místně
a zejména věcně příslušná policejní složka. S tím si ale
není potřeba lámat hlavu, vždy si tyto složky předají
v rámci vymezených zákonů a pravomocí případy samy
mezi sebou.
Na telefonní linku 777 750 480, která patří Městské
policii Rotava, lidé mohou volat i v případech, kdy je
ohrožen život a zdraví osob, ale také v případech, kdy je
aktuálně pácháno protiprávní jednání vyžadující
okamžitý zákrok nebo úkon ze strany strážníků.
Na strážníky se také občané mohou obracet v případech,
kdy se pouze domnívají, že by k protiprávnímu jednání
mohlo docházet, a je pro ně například důležitá
přítomnost hlídky na místě z preventivních důvodů.
Vzhledem ke skutečnosti, že hlídky městské policie
telefon přijímají přímo, a během výkonu služby se
nacházejí v ulicích města nebo poblíž, jsou schopny
zasáhnout bez větších prodlev. Proto bývá dojezd
strážníků na místa závažných zákroků i běžných
oznámení téměř okamžitý. Zásadní při hovoru je, aby
člověk sdělil, kde se nachází, a popsal danou situaci,
která nastala.
V osobních rozhovorech s obyvateli řeší strážníci
problémy v úzké spolupráci s městskými úřady,
školskými či zdravotnickými zařízeními, s právnickými
osobami, technickými službami a v neposlední řadě také

s Policií České republiky i dalšími složkami IZS.
Veškeré kontakty na strážníky najdete pod tímto
článkem a také na webových stránkách města
www.rotava.cz/m/mesto/mestska-policie
a
také
na sociální síti Facebook.
Pokud se nejedná o zcela akutní problém, určitě je
možné strážníky zastihnout a kontaktovat osobně
na služebně nebo také prostřednictvím vzkazu
či e-mailu a domluvit se na schůzce či rovnou na řešení
daného problému. Je třeba upozornit, že prostřednictvím
vzkazu ani e-mailu nelze podat oznámení o aktuálně
páchaném protiprávním jednání, které vyžaduje
okamžitý zákrok nebo úkon ze strany strážníků.
Za tímto účelem je vždy třeba využít telefonní linku.
Snahou městské policie je, aby každý občan města znal
své strážníky a s důvěrou se na ně obracel. Lidé, kteří
tuto možnost využívají, si ji také pochvalují a samotní
strážníci ji vítají. Vždy je důležitá potřeba spolupráce
s občany.
Vzhledem k tomu, že strážníci v ulicích působí
a pravidelně se v nich pohybují, řada obyvatel je
už osobně zná a ví, že se na ně mohou kdykoliv obrátit.
V případě, že občané potřebují pomoc, zároveň mohou
oslovit jakéhokoliv strážníka. Vzhledem k tomu,
že hlídky není problém kdykoliv zastihnout a jsou tak
občanům stále nablízku, mohou řešit vzniklé situace
přímo.
Jedním z hlavních bodů činnosti Městské policie Rotava
je prevence, kterou se dá mnohému předejít a která
je účelnější a ekonomičtější než pozdní náprava
mnohdy již neodstranitelných škod na majetku či zdraví
osob nebo obnovení pocitu bezpečí. K tomu také
přispívají Asistenti prevence kriminality (APK), kteří
jsou prodlouženýma očima a ušima městské policie,
avšak s omezenými pravomocemi, které však nahrazují
fyzickou přítomností. V případech, kdy je to
nevyhnutelné, sami strážníky informují jako běžní
občané. V souvislostí s početním stavem šesti APK, je
preferován především pěší výkon jejich služby,
zaměřený na přímý kontakt s občany a preventivní
dohled.
Václav Pikrt, velitel MP

Policisté Karlovarského kraje radí:
Pozor na podvody na internetu

Policisté Karlovarského kraje od začátku letošního roku  Na internetu se chovejte tak jako v reálném světě.
již evidují tři případy podvodů na internetu, při kterých
Na ulici také nedáte své celoživotní úspory cizím
oběti zaslaly podvodníkům finanční prostředky
lidem, tak proč je posílat někomu na síti.
v celkové výši kolem 1,5 milionu korun. Proto bychom
chtěli varovat všechny občany před podvodným  Myslete na to, že na internetu je přibližně každý pátý
jednáním, ke kterému dochází prostřednictvím
člověk pod falešnou identitou. Nenechte se proto
internetu.
napálit, neboť ani fotky na samotných profilech
nemusí být dotyčné osoby, která je s vámi
Podvodníci se ve většině případů vydávají za vojáky
ve spojení.
jiné země a svou oběť kontaktují především
na sociálních sítích či seznamkách. Umí být velmi  K různým službám na internetu používejte různá
přesvědčiví, a snadno tak s poškozeným navážou bližší
a hlavně silná hesla. Jsou jako klíč k Vašemu domu,
vztah, který vedou mnohdy i několik měsíců. Po získání
pořádně si je tedy střežte.
důvěry s příslibem společné budoucnosti a smyšlených
náhod, žádají o zaslání finančních prostředků ve formě  Nenechte se prostřednictvím internetu ani v běžném
půjčky, které poškozený rád zašle. Své peníze ani svou
životě k ničemu nutit.
lásku v podobě podvodníka již nikdy nevidí.
 Nikomu nedávejte své přihlašovací údaje
Kyberkriminalita je stále na vzestupu, a tak je důležité
do internetového bankovnictví.
si dát na síti pozor, s kým komunikujete.
 V žádném případě nikomu na internetu neposílejte
Připravili jsme si proto pro Vás několik preventivních
žádnou finanční hotovost.
rad, které když budete dodržovat, Vás mohou
před podvodníky na internetu ochránit:
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete
 Pokud užíváte internet, nikomu nesdělujte na síti své
obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na bezplatnou
osobní údaje jako je například rodné číslo, adresa
linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.
či telefonní číslo.
 Při komunikaci s cizími lidmi na internetu buďte
obezřetní. Podvodníci se
mohou vydávat
např. za ovdovělého vojáka či hodnou paní učitelku
ze školky. Postupem času z Vás ale mohou vylákat
mnohdy všechny Vaše úspory.

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Z HISTORIE
Jak se rodil městský znak Rotavy
V létě 1974 uplynul již nějaký čas
od dokončení přestavby původní
sokolovské polikliniky na moderní
budovu
okresního
národního
výboru. Konečně v něm mohly
pracovat
všechny
odbory
pod jednou střechou, fasáda zářila
novotou a zákonitě se dostavila
doba i pro „zkrášlení“ části interiéru. Vedení ONV
nechtělo asi v té době plýtvat prostředky na finančně
náročnější projekt výzdoby chodeb autorizovanou
firmou, a tak se předseda ONV Vojtěch Förster
domluvil s vedením odboru školství na vyslání
Antonína
Weinfurtera,
známého
sokolovského
výtvarníka a zároveň i skvělého člověka, aby se úkolu
ujal formou stáže na dobu, potřebnou ke splnění úkolu.
Sám by ale na práci nestačil, a tak jsem byl k němu
vybrán i já, který k jeho uměleckým ambicím
a schopnostem měl v té době daleko. Začínali jsme
pracovat již o letních prázdninách na začátku srpna
1974 a končili až v čase adventním. Časově organizovat
naše výtvarničení a držet kolegu, skutečného kumštýře,
více při zemi, to patřilo i k mé náplni. Přidělili nám
samostatnou kancelář ve 2. poschodí. Byla bez skříní,
bez jakékoliv výzdoby a skromná výbava čítala jen dva
dlouhé kancelářské stoly, věšák u dveří a dvě židle. Tak
si to přál můj kolega. O levou stěnu bylo opřeno asi
12 hobrových desek, nechybělo ani umyvadlo s teplou
a studenou vodou. Hobra byla v té době používána jako
základ pro nástěnky, hned první den jsme ji použili
k pokrytí stěn našeho dočasného pracoviště a chvílemi
i domova. Na hobrové desky pak byly připínány
přípravné kresby a postupně jsme část návrhů sami
realizovali. Práce nás zaujala a byla spíše rekreací proti
i tehdy náročnému učitelskému povolání, které
je v současné době pro ženy téměř rizikové. Vedení
ONV nám vycházelo vstříc, byl dostatek výtvarných
potřeb i materiálů, předseda ONV osobně práci sledoval
a dokázal nás i pochválit.
Mezi naše úkoly patřila m. j. i výzdoba stěny
chodby v přízemí před velkým zasedacím sálem. Tam
se měly objevit používané znaky měst a obcí okresu
Sokolov. Rotava sice měla zásluhou přílivu pracovníků
na budování a pak i rozběhnutí výroby zdejšího závodu
ŠKODA Rotava status města již od roku 1965, ale
o získání městského znaku se tehdy ještě MěstNV
nepokusil. Kvůli potřebě správného zobrazení
městských a obecních znaků jsme si autobusem
několikrát odskočili pro odborné rady do Jindřichovic
k řediteli okresního archivu Vladimíru Vlasákovi.

Používání znaků měst a obcí začínalo být právě
ve velké módě, na stěně chodby proto zůstalo i dost
místa pro další, které bylo možno očekávat. Když jsem
pak byl koncem léta roku 1975 požádán předsedou
Městského národního výboru v Rotavě Jaroslavem
Pavízou o zhotovení návrhu městského znaku, nabídku
jsem přijal, přestože moje předchozí zkušenosti
s heraldikou nebyly velké. Ty jsem teprve klopotně
získával. Kupodivu, hned na začátku mě napadlo spojit
název města s něčím rotujícím, třeba s výplní
strojírenského kola nebo alespoň její částí. Vzdáleně
pak mohla připomínat hamry na Rotavském potoce
a později i železárny z druhé poloviny 19. století,
od roku 1957 i závod ŠKODA Rotava. V současnosti
může být odkazem na závod ROTAS STROJÍRNY
spol. s r. o., Rotava, který úspěšně pokračuje
ve strojírenské tradici. Domníval jsem se tehdy,
že existuje pouze souvislost mezi německým názvem
Rothau a Rotavským potokem, německy Rothau Bach,
jehož voda bývá v některých místech, zvláště
po silnějším dešti, zbarvena hematitem, chcete-li
krevelem, t. j. oxidem železitým. Jak ale doložil Václav
Kotěšovec, kraslický kronikář, historik a heraldik
i autor několika úspěšných publikací a řady článků
z historie našeho regionu, Rotava se původně jmenovala
Rhoda, teprve později Rothau. Název Rhoda souvisel
s německým roden, v češtině káceti les. Já tehdy znal
pro zmíněnou činnost jen výraz „abholzen“. Použití
barev ve znaku, především červené a černé, mělo
připomínat i dramatické chvíle Rotavy, těch zažila
v minulosti více. Mě ale tehdy zaujal především osud
několika desítek německých antifašistů, převážně
sociálních demokratů, kteří byli hned po příchodu
nacistů k moci v březnu 1939 zatčeni. Skončili
v koncentračních táborech, v lepším případě
v káznicích. Stříbrná barva obecné heraldické figury,
v našem znaku použitá pro třípaprsčitou výplň
strojírenského kola, měla ukázat na bohatství, plynoucí
z těžby a zpracování rud. Na horníky a hutníky z něho
asi moc nezbylo. Do černého pole paty štítu jsem
umístil vlnité červené břevno (vlnovku), připomínající
Rotavský potok i tavenou rudu. Svítivě oranžová barva
zušlechtěné rudy, vytékající z vysoké pece, nepatří
do heraldických barev, a tak zůstala vlnovka
v barvě červené.
Pro jistotu ještě uvedu základní část oficiálního popisu
znaku: „Štít je červený s oddělenou černou patou.
V černém poli je stříbrná třípaprsčitá výplň ozubeného
kola, dotýkající se dvěma paprsky paty štítu. Střed
výplně zůstává v barvě štítu. Patu štítu dělí vodorovné

vlnité břevno“. Znak byl schválen radou MěstNV
22. 10. 1975 a odeslán Podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky k dalšímu řízení, to proběhlo bez připomínek,
znak byl potvrzen a předán. Navíc pak spolu s dalšími
dvěma novými znaky byl rotavský uváděn Jiřím
Čarkem, významným heraldikem, archivářem hlavního
města Prahy, jako příklad moderního symbolu města,
charakterizující současnou dobu.
Návrhů jsem však zhotovil více, líbily se mi různé tvary
štítů, nejvíce gotický, ale nakonec jsem zůstal
u španělského, který má dostatečný prostor i v patě štítu
a je často používán známými profesionálními heraldiky
v jejich publikacích. Dnešní podoba znaku vychází
i nadále ze tvaru španělského štítu, který je však
směrem k patě štítu mírně zúžen. Zkoušel jsem také
štíty polcené, dělené a čtvrcené. Byl jsem však poučen,
že moderní městský znak má být jednoduchý, snadno
popsatelný, srozumitelný a především čitelný
i ve značném zmenšení, třeba až do podoby malého
odznáčku. Ten byl později úspěšně vyroben
k propagačním účelům města. Cesta ke konečné podobě
znaku byla podstatně delší, než jsem si původně
představoval. Nejen pro postupné ubírání detailů
a zkoušení řady dalších variant, ale také kvůli pracnému
vystřihování a lepení jednotlivých dílů návrhu,
vytvořených z barevného papíru a vkládaných

do předkreslené osnovy. Při tvorbě návrhu praporu
města, vytvořeného na popud starosty Jiřího Holana
a místostarosty Karla Prokopa, bylo již všechno trochu
jednodušší, protože jsem mohl vycházet ze znaku
města. Jeho schvalování v roce 1992 rovněž proběhlo
bez problémů, postup byl shodný s přijetím městského
znaku a výsledek podobný – nebylo třeba nic opravovat.
Na závěr dodávám, že jde o vzpomínky seniora, který
sice hodně prožil, ale i mnohé zapomněl. K napsání
článku jsem byl vyzván Blankou Legezovou, referentkou KIC v našem pěkném, leč pandemií sužovaném
městečku. A poněvadž „časy se mění a my
s nimi“ (Tempora
mutantur, nos sic faciemus),
tak raději neuvádím tituly jmenovaných osob, dobové
ani současné oslovení, ba ani odkazy na informace,
kterými jsem vyplňoval mezery ve vlastní paměti.
Pokud se chce někdo podrobněji seznámit s historií
Rotavy a třeba i znaku města, tak mu doporučuji
vynikající knihu Václava Kotěšovce Pohledy do historie
měst a obcí Kraslicka. Měla by být dostupná i v městské
knihovně. Pochopitelně, je tu i místní, velice důležitý
zdroj informací: Odborně, svědomitě a nápaditě vedená
kronika našeho města, o niž pečuje řadu let Martina
Bečková, členka zastupitelstva.
Otakar Glos
autor městského znaku

ROTAVA OHLEDUPLNĚ K PŘÍRODĚ
Třídění v domácnosti
Každá domácnost produkuje odpady, se kterými je třeba
dále správně nakládat. Kdybychom s odpady nakládali
špatně, mohli bychom za chvíli žít ne v domech, ale
spíše na skládkách. My rozhodujeme o tom, jestli dáme
nový život odpadu, který vyhazujeme. Pro lepší přehled
toho, jaké odpadky patří do koše na tříděný odpad,
přikládáme jednoduchou přehlednou tabulku. Postupně
Vám budeme do dalších čísel zpravodaje připravovat
zajímavosti a novinky ze světa odpadů.
Když
například
vyhodíme
plastový kelímek
do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu
šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme.
Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká
recyklace a další nový život v podobě výrobků, které
běžně používáme.
Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě
vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli,
kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme
zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit
do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost
nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy
odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu

odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší
plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává
společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy
odpadu dotřiďuje.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši
na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často
nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme
odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem
platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu
prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas
lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen
na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.
Tašky na třídění odpadu přímo v domácnosti můžete
zakoupit v Kulturním a informačním centru. Nabízíme
dvě velikosti tašek. Každá sada obsahuje 3 ks tašek,
tedy tašku na plast, papír a sklo. Větší sada stojí 43 Kč,
menší nabízíme za 39 Kč.
Ve městě je umístěno celkem 106 kontejnerů na tříděný
odpad.
Najdete u nás 38 kontejnerů na plast,
30 na papír, 21 na sklo, 12 určených na nápojový
karton, 1 na kovy a 4 kontejnery na bio odpad.
Bc. Markéta Hanáková, referentka OEM
Martin Rezek, místostarosta

zdroj: www.jaktridit.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2021
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní
Pracovní doba: služba je poskytována denně
Pondělí až pátek
6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci
v sobotu, neděli a ve svátcích

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

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

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

úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11.30

12:00 - 17.00

středa

8:00 - 11.30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

standardní 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

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45

pátek
8:00 - 11:30 12:00 - 14:00
* aktuální úřední hodiny naleznete na www.rotava.cz
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