ROTAVSKÝ
ZPRAVODAJ

DUBEN
2019

VYDÁVÁ
MĚSTO
ROTAVA

Duben 2019

Vážení spoluobčané,
v únorovém čísle jsem se díky odkoupení 12 bytových jednotek do
vlastnictví města věnoval především
problematice občanského soužití.
V březnu jsem byl pozván na tři významná setkání, kde opět zaznívalo
toto téma.
Prvním z nich bylo setkání s panem
senátorem Balatkou. Pan senátor
obdržel podnět našeho občana ve
věci činnosti jedné z neziskových
organizací v našem městě. Příkladem: rodina v jiném městě neplatí
nájem a je vnímána jako problémová, nedaří se jí proto po vystěhování
zajistit bydlení v místě. Stane se klientem neziskové organizace, která jí
zajistí bydlení v Rotavě za přemrštěné nájemné. Rodina uhradí pouze
jeden nájem a na další již nemá peníze. Neuhradí dokonce ani obdrženou
pokutu za vyhozený odpad mimo
kontejner a v domě narušuje sousedské vztahy. Jak situaci řeší rodina ve
spolupráci s neziskovou organizací?
Rodina se v Rotavě dožaduje přidělení bytu od města a dovozu potravin
z potravinové banky. Nezisková organizace se v takové rodině objeví
jednou, dvakrát do měsíce. Veškeré
problémy tak „vyžírá“ náš úřad a
naši občané. Sociální práce neziskové organizace je v tomto případě

naprosto nežádoucí. Svým klientům
má pomáhat v místě, ne pouze přesouvat problémy jinam. Při jednání
se zástupci neziskové organizace v
kanceláři starosty zaznělo jasné odmítnutí takového přístupu a pokyn
pozastavit zneužívanou spolupráci
s potravinovou bankou. Myslím si,
že potenciálních klientů, kteří potřebují také pomoci, je u nás ve městě
dostatek – rodiny s dětmi, matky
samoživitelky a osamocení senioři.
Uvítáme každého, kdo bude chtít
pomáhat našim občanům v nouzi
řešit jejich problémy a potřeby. Zastupitelé dokonce schválili příspěvek
na činnost jedné z neziskových organizací, která díky svému přístupu
pomáhá snižovat dluhy několika rodin vůči městu. Jsme ochotni pomoci
i nově příchozím, ale jen za cenu
toho, že přijmou jasná pravidla.
V tom neustoupíme ani při vyhrožování stížnostmi ombudsmanovi či
jiným úřadům.
Druhým setkáním byla konference
Ministerstva vnitra k projektu Domovník – Preventista, která se konala v Kadani. Sešli se zde zástupci
měst, která trápí podobné problémy.
Špatná situace v bydlení a udržování
pořádku. Proti tomu bojujeme právě
i pomocí projektu Domovník – Preventista. Našim domovníkům děkuji
za jejich práci, která opravdu není
snadná, a oni si často musí vyslechnout nepříjemné řeči. Přitom chtějí
to samé co my všichni, čistotu a pořádek na chodbách v domech.
V debatách mezi představiteli měst
panovala naprostá shoda v jedné věci, stát musí přenastavit systém
sociálních dávek, včetně příspěvku
na bydlení.

otevřel téma obchodu s chudobou
a zneužívání sociálních dávek. Sám
pan prezident se vyjádřil v tom
smyslu, že právo bydlet se odvíjí od
povinnosti dodržovat pravidla. Dalším probíraným tématem byla kvalita vozovek v našem kraji.
V našem městě jsme se již pustili
do první série oprav děravých silnic. V plánu není pouze ulice Sídliště, ale také ostatní lokality. Velmi
poničená je například ulice Žižkova.
V nejhorším stavu je silnice v dolní
Rotavě směrem do Kraslic (21041).
Tento úsek bohužel není v majetku
města. Na základě žádosti o zajištění
oprav komunikací v našem městě
nám bylo sděleno, že tato část byla
zařazena do plánu oprav na rok 2019
a snad se tedy oprav povrchu dočkáme co nejdříve.
S jarem přišla i jarní údržba města.
Po tuhé zimě musíme na mnoha místech upravit prostranství, chodníky a
zeleň. Proběhly kontrolní pochůzky
v katastru města a schůzka předsedů
Komise životního prostředí p. Fraňka, Stavební komise p. Duludise,
technika veřejného prostranství p.
Pleiera a stavebního technika p. Trojáka. V dubnu se tak naplno pustíme
do práce, které není málo.

Na svém březnovém zasedání zastupitelé odsouhlasili nákup další
bytové jednotky v bloku č. 7. Nadále
trvá aktivní oslovování majitelů bytů
nabízených k prodeji prostřednictvím realitních kanceláří. Projednáváno bylo mimo jiné i přidělování
dotací z rozpočtu města pro letošní
rok a já jsem rád, že pomůžeme jedné z mála našich historických památek, kostelu sv. Petra a Pavla. PříspěTím se dostávám ke třetímu setkání. vek poputuje na záchranu kostelních
Byla to návštěva pana prezidenta varhan.
Miloše Zemana v Kraslicích, při ktePokračování na str. 2
ré se sešel se starosty z Kraslicka.
Požádal jsem pana prezidenta, aby
při setkání se zástupci Vlády ČR
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V březnu se také konala Výroční členská schůze našich zahrádkářů ZO ČZS Rotava. Na programu jednání bylo například dění v jednotlivých osadách, ale
dostali jsme se i k městským tématům. Naše organizace obdržela od Republikové rady ČZS zlatou
medaili za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz. Je to zásluhou všech zahrádkářů
v Rotavě. I letos plánují svou tradiční výstavu v sále
Slovanského domu. Moc děkujeme za léta péče o
naše okolí.







Pravidelné úterní setkávání důchodců tentokrát doplnila beseda s p. Čermákem, krajským koordinátorem
projektu MPSV - Stárnout doma. Představena byla
Seniorská obálka - formulář pro starší osamocené 
lidi pomáhající v situacích, kdy se dostanou do tísně,
ohrožení zdraví nebo života. Dostalo se také na
ochranný limit na doplatky za léky, praktiky šmejdů,
či bezbariérovou trasu mezi městským úřadem a poš- 
tou nebo možnosti pečovatelské služby. V dubnu
bude zkolaudován nově zbudovaný výtah v budově
MěÚ a 23. 4. se bude konat další beseda, tentokrát
s Policií ČR na téma Zabezpečte se.

Čekají náš Velikonoce, které jsou nejvýznamnějšími
křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou to také svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku.
Milí Rotavané, přeji Vám všem krásný duben.

Michal Červenka
starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
2. schůze Rady města Rotava
ze dne 26. 2. 2019








vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – pojištění
majetku a odpovědnosti města Rotava, včetně
příspěvkových organizací města, zadávanou 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se schválenými podmínkami
hodnoticích kritérií, s ukončením nejpozději 
do 31. 3. 2019.
uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č.
0024734373 mezi městem Rotava a pojistitelem Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, sídlo: Pobřežní
665/23, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO:
63998530, a pověřuje starostu jeho podpisem.
vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby – pojištění
vozidel v majetku města Rotava, zadávanou
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů, se schválenými podmín kami hodnoticích kritérií, s ukončením nejpozději do 31. 3. 2019.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 620.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 653.
výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 651 za
byt na adrese Rotava, Sídliště 652.
výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 641 za
byt na adrese Rotava, Sídliště 645.
pronájem poz. p. č. 1255/3 k. ú. Rotava o výměře 220 m2 za účelem zahrady samostatné,
cena 1,50 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pronájem části poz. p. č. 460/2 k. ú. Rotava o
výměře 296 m2 za účelem zahrady k rekreační
chatě, cena 3 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
pronájem části poz. p. č. 460/2 k. ú. Rotava o
výměře 262 m2 za účelem pozemku k rodinnému domu, cena 2 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
evidovanou pod č. IV-12-0014470 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČO: 24729035, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
na základě doporučení provozovatele vodního
a tepelného hospodářství a stavební komise
vybudování nové revizní šachty a odbočky na
kanalizační stoce, ul. Nová Plzeň čp. 409, k. ú.
Rotava, a to na základě předložené nabídky od
firmy PVKP stavební s.r.o., Luhovská 1738/4,
182 00 Praha, IČO 27203964, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
smlouvu o zřízení věcného břemene evidovanou pod č. 8800076510_1/VB/P se společností
GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 27295567, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
RM revokuje:
usnesení č. 156/8/18 schválené na radě města
konané dne 20. 6. 2018.
RM souhlasí:
s darováním a následným vyřazením následujících propagačních materiálů z majetku města: 3 ks knihy: „Kdo tu všechno byl“, 3 ks knihy: „60 let vzpírání v Rotavě“, 3 ks knihy:
„Pohledy do historie měst a obcí Kraslicka“, 3
ks knihy: „Jak šel čas Rotavou 1945-2015“, 3
ks zápisníku, 3 ks zapalovače, 3 ks otvíráku, 3
ks jojo, 3 ks šňůrky na krk, 3 ks přívěsku žeton, 3 ks zápisníku s propiskou, 3 ks zrcátka, 3
ks tašky se znakem města jako položky do
tomboly pro Reprezentační ples města Rotavy,
který se bude konat dne 2. března 2019.

MÍSTNÍ POPLATKY
JAK A KDY ZAPLATIT MÍSTNÍ POPLATKY MĚSTU ROTAVA

Poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (povinnost platit poplatek
se týká i cizinců žijících trvale v obci a občanů, kteří mají pobyt na ohlašovně Městského úřadu Sídliště
721), fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.
Splatnost místních poplatků za rok 2018 již uplynula. Připomínáme proto občanům, kteří poplatky
ještě neuhradili, ať tak učiní co nejdříve.
Sazba poplatku za rok 2019 zůstává ve stejné výši jako v roce 2018, tj. 440 Kč za osobu a kalendářní rok.
Místní poplatek
za komunální odpad

Splatnost

VS
variabilní
symbol *)

fyzické osoby

do 30. září
2019

1340xxxxxx
(přidělí správce
poplatku**)

vlastník bytu,
ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu

do 30. září
2019

1340xxxxxx

č. p. + číslo bytu

jméno a příjmení
poplatníka
(vlastník)

vlastník rodinného domu,
ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu

do 30. září
2019

1340xxxxxx

č. p.

jméno a příjmení
poplatníka
(vlastník)

vlastník stavby
určené k individuální
rekreaci

do 30. září
2019

1340xxxxxx

č. e.

jméno a příjmení
poplatníka
(vlastník)

SS
specifický
symbol *)

Doplňující údaj
pro příkazce **)
vypsat jména osob,
za které se poplatek
platí

*) Povinný údaj
**) Pokud plátce hradí poplatek za více osob, je povinen nahlásit správci poplatku jména osob, za které poplatek
hradí.
Variabilní symbol se nemění.

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo
na území města Rotavy. Sazba poplatku ze psů je upravena dle místa trvalého pobytu v obci
 bytové domy
1 000 Kč
 rodinné domy
300 Kč
 důchodci
150 Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba poplatku zvyšuje o 50%.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Rotava, bankovním
převodem na účet č. 19-862166389/0800, popřípadě složenkou (na vyžádání v pokladně MěÚ).
Bližší informaci Vám rádi poskytneme na tel. čísle 359 574 130, 777 926 975 nebo na e-mailové adrese
podatelna@rotava.cz.
Místní poplatek ze
psů

Splatnost

VS variabilní symbol

Doplňující údaj
pro příkazce

Místní poplatek ze
psů

do 30. června
2019

1341xxxxxx
(přidělí nebo již přidělil správce poplatku)

jméno a příjmení poplatníka

MĚSTSKÝ ROZHLAS V MOBILU
Přinášíme Vám novinku, registrujte se na www.mestskyrozhlas.cz v sekci Registrace obyvatele nebo si
stáhněte aplikaci Městský rozhlas v Google Play či App Store a dostávejte nejnovější informace do svého
mobilu prostřednictvím aplikace nebo SMS.
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ODEČTY VODY
Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že odečty pitné vody jsou prováděny vždy na přelomu fakturačního období, které je uvedeno ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod (měsíc, čtvrtletí,
pololetí, rok).
Zkušenost je taková, že je složité v některých případech odběratele zastihnout. Pokud by z důvodu Vaší nepřítomnosti (dovolená, zaměstnání apod.) nemohl pracovník města provést odečet měřidla, zanechá na místě oznámení o neprovedení odečtu. Prosíme, abyste odečet v tomto případě provedli sami a stav měřidla
vody ve vlastním zájmu nahlásili.
Nabízíme tyto možnosti nahlášení stavu vodoměru:
1.
telefonicky na tel. č. +420 777 759 284, paní Vázlerová,
2.
emailem na vazlerova@rotava.cz,
3.
osobně v kanceláři č. 14 MěÚ Rotava,
4.
pomocí odečtového lístku, který naleznete na webových stránkách města Rotava v sekci formuláře,
který můžete odevzdat: - elektronicky na vazlerova@rotava.cz,
- osobně na podatelně MěÚ,
- poštou na adresu: Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
Zároveň bychom chtěli našim odběratelům připomenout, že odběratel je povinen chránit vodoměr před
poškozením, kdykoliv na požádání umožnit provozovateli přístup k vodoměru a bez zbytečného odkladu
oznámit provozovateli závady v měření.
Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.
Odbor ekonomiky a majetku
vodní a tepelné hospodářství

Stanoviště kontejnerů pro biologický odpad
DUBEN - KVĚTEN

1.

Růžové údolí (u mostu)

5.4. - 7.4.

19.4. - 21.4.

3.5. - 5.5.

17.5. - 19.5.

31.5. - 2.6.

2.

Ulice Kraslická
(u plynového výměníku)

5.4. - 7.4.

19.4. - 21.4.

3.5. - 5.5.

17.5. - 19.5.

31.5. - 2.6.

3.

U Slovanu

5.4. - 7.4.

19.4. - 21.4.

3.5. - 5.5.

17.5. - 19.5.

31.5. - 2.6.

4.

Ulice Příbramská (nad zahr.
kolonií u Kačáku)

5.4. - 7.4.

19.4. - 21.4.

3.5. - 5.5.

17.5. - 19.5.

31.5. - 2.6.

5.

Ulice Nová Plzeň (u č.p. 495) 12.4. - 14.4.

26.4. - 28.4.

10.5. - 12.5.

24.5.- 26.5.

7.6. - 9.6.

6.

Ulice Žižkova (u č.p. 416)

12.4. - 14.4.

26.4. - 28.4.

10.5. - 12.5.

24.5.- 26.5.

7.6. - 9.6.

7.

Ulice ČSA (u č.p. 441)

12.4. - 14.4.

26.4. - 28.4.

10.5. - 12.5.

24.5.- 26.5.

7.6. - 9.6.

8.

Ulice U Kina (u č.p. 478)
viz. pozn. Níže

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

9.

Ulice Nová Plzeň (u č.p.
507)

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

10. Zahrádkářská kolonie
Sklenský vrch

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

11. Zahrádkářská kolonie
(u hasičské zbrojnice)

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

12. Garáže nad Kačákem

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

* ze stanoviště "Ulice U Kina" bude každý druhý víkend (od pátka do neděle) v měsíci kontejner přemístěn na jiné stanoviště
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POZOR NA DLUHY
Vážení spoluobčané,
rozhodli jsme ve věci dluhů vůči městu postupovat nekompromisně. Ať už se jedná o nájemné, služby,
místní poplatek za odvoz komunálního odpadu nebo za psy. Většina z Vás si svou povinnost platit pečlivě hlídá a my nechceme, abyste dopláceli na ostatní. Může se stát, že člověk platbu opomene nebo se
dostane do potíží, ale nepostavit se k problému čelem není řešení. Veškeré dluhy budeme předávat
k vymáhání advokátní kanceláři.
Dluh na nájemném je rozhodně právoplatným důvodem pro výpověď z nájmu ze strany města, a to u
smlouvy na dobu neurčitou i na dobu určitou. Jakmile dlužná částka přesáhne tři měsíční nájmy, jedná
se o zvlášť závažné porušení povinností a můžeme přistoupit k tzv. okamžité výpovědi, kdy nájemce
musí byt odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu. Pokud je nájemní smlouva na dobu určitou u konce své platnosti, můžeme se jednoduše rozhodnout, že ji dále neprodloužíme, a nemusíme
to nijak zdůvodňovat, neplatiči mají v tom případě povinnost vystěhovat se k datu skončení platnosti
smlouvy.
U místního poplatku se dlužníkem občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není
uhrazen. Město vyměřuje tento nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným. Daňový řád opouští institut výzvy
k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku město přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.
Apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost
za předcházející období.
Informace o případné výši dluhu získáte na:
Telefon: +420 359 574 130
Mobilní telefon: +420 777 926 975
E-mail: podatelna@rotava.cz
Michal Červenka, starosta města
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Výzva k podání žádosti o přidělení sociálního bytu
Úvodní ustanovení
Město Rotava vyzývá své občany k podání žádosti o přidělení sociálního bytu. Jedná se o zrekonstruované bytové jednotky, číslo popisné: 647/82 a 651/22, ulice Sídliště.
Oprávněné osoby
Byt je určen pro osobu v bytové nouzi. Tyto osoby jsou:
· osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
· osoby bydlící v bytě bez nájemní smlouvy,
· osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
· osoby spící venku nebo v nízkoprahové noclehárně,
· osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
· muži a ženy v azylovém domě, dále matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě a úplné rodiny
v azylovém domě, rovněž invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě a osoby po opuštění
dětské instituce v azylovém domě,
· 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 v budově, která není určená k bydlení.
Podmínky pro poskytnutí sociálního bytu
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 – příloha č. 1 – Žádost o přidělení sociálního bytu
(dále jen „Žádost“), který je k dispozici na podatelně MěÚ Rotava, u sociálního pracovníka MěÚ Rotava
nebo na webových stránkách města Rotava. Žádosti o přidělení sociálního bytu se přijímají na podatelně
Městského úřadu Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava ve lhůtě od 1. 4. 2019 do 26. 4. 2019.
Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům konzultaci se sociálním pracovníkem města Rotava
Bc. Zdeňkem Harapátem, kontakt: 777 724 214, e-mail harapat@rotava.cz.
Závěrečná ujednání
Na přidělení sociálního bytu není právní nárok. Přidělování sociálních bytů bude probíhat na základě vyhodnocení jednotlivých podaných žádostí. Při posuzování žádostí bude vycházeno z aktuální obsazenosti
bytů a jejich dispozic. S žadatelem, kterému bude schváleno přidělení sociálního bytu, bude uzavřena nájemní smlouva.
Michal Červenka v.r.
starosta
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Duben 2019

Zápis dětí do Mateřské školy Rotava
pro školní rok 2019/2020

Medailonky:
Josef TOMAN (6. 4. 1899 – 27. 1. 1977) český prozaik, dramatik a novinář
Milan KUNDERA (1. 4. 1929) český spisovatel,
překladatel, dramatik
Karel KRYL (12. 4. 1944 – 3. 3. 1994) český zpěvák, básník, žurnalista
Ivan VYSKOČIL (27. 4. 1929) český herec, spisovatel, dramatik
Výstavky:
Johannes Mario SIMMEL (7.4.1924 – 1.1.2009)
rakouský prozaik, dramatik
William SHAKESPEARE (23. 4. 1564 – 23. 4.
1616) anglický dramatik, spisovatel
Rusko, jedna cesta, tisíc zážitků
promítání filmu pana Emila Holuba
středa 10. dubna v 17.00 hod.
1. světová válka v Karlovarském kraji
přednáška PhDr. Vladimír Bružeňáka a představení
jeho knihy Stopy Velké války mapující pomníky
v Karlovarském kraji
pondělí 15. dubna v 17.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti
odpoledne plné pohádek pro soutěživé děti
čtvrtek 25. dubna v 15.00 hod.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 17. 4. 2019 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
S tvojí dcerou ne
představení Divadla bez zákulisí
pátek 5. 4. od 20.00 hod.
sál Slovanského domu
Pálení čarodějnic
úterý 30. 4. 2019
Areál zdraví od 16.30 hod.

Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace
pořádá

7. 5. 2019 v době 9:00-12:00 a 13:00-14:00
zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2019/2020.

Tento den je možné navštívit mateřskou školu a
seznámit se s prostředím. Koná se „Den otevřených dveří“ od 8:00 – do 10:00 hod.
MŠ přijímá k celodennímu pobytu děti ve věku od
3 do 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky.
V případě nenaplnění kapacity je možno přijmout i
děti dvouleté.

Dětem, které dosáhnou pěti let věku do 31. 8.
2019, je stanoveno nastoupit v následujícím
školní roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Kritéria pro přijetí
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky (povinné předškolní vzdělávání)
a děti s odkladem povinné školní docházky.
2. Trvalý pobyt dítěte v obci Rotava.
3. Starší sourozenec v mateřské škole.
Zápis proběhne v MŠ, kde zákonní zástupci dětí budou mít možnost podat žádost k zařazení svého dítěte
do předškolního vzdělávání.
Formulář ,,Žádost o přijetí dítěte“ je možné vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových
stránek MŠ.
Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

https://www.facebook.com/MestoRotava

Mgr. Jaroslava Červenková, DiS
ředitelka mateřské školy

Blanka Legezová, KIC
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

březen

Jako každý rok jsme uspořádali pro děti Masopustní
karneval, kde nechyběly ani tradiční masopustní
koblihy. Soutěže u kmene indiánů, zaoceánských
pirátů a barevných papoušků děti velmi bavily, stejně
jako tance v rytmu karnevalu. Děkujeme rodičům za
hezky připravené masky pro děti, které dodaly tu
správnou slavnostní atmosféru.

Zapojili jsme se do „Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a 1. stupně základních škol
v oblasti polytechnických disciplín“ v projektu Malá
technická univerzita. Má za úkol děti seznámit
s tématy jako jsou „Malý architekt, Malý vodohospodář, Malý zpracovatel odpadů apod.“, dále si názorně
vyzkoušet práci dané profese. Děti se tak dozvědí, co
vše je zapotřebí k fungování našeho města, větších
měst i vesniček. Celé školení i didaktická sada pomůcek pro školku v hodnotě 142 000 Kč byly pořízeny z projektu „Implementace Krajského plánu 1
v Karlovarském kraji“, jehož nositelem je Karlovarský kraj.

Dbáme také na zdraví našich dětí, a proto nás navštívila zkušená cvičitelka, se kterou jsme si zábavnou a
hravou formou zacvičili jógu pro děti při besedě
„Jak správně cvičit s dětmi“.¨

Proběhla u nás také beseda s dentální hygienistkou,
při které jsme se dozvěděli, jak správně máme pečovat o své zuby. Připomněli jsme si i správné hygienické návyky a zdravé stravování. Děkujeme všem
školitelkám za přínosné informace a příjemně strávené dopoledne.

Bc. Martina Piklová,
učitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vážení důchodci,
srdečně Vás zveme na příjemné posezení, kde si
můžete zahrát nejen stolní hry.
Neseďte sami doma, ale přijďte se pobavit a poznat
nové přátele.
Možné aktivity: stolní hry, poslech příjemné reprodukované hudby, kuželky, po domluvě například
pronikání do světa internetu a jiné...
Dáte si kávu nebo čaj.
V úterý 2. a 16. dubna vždy od 14:30
do 16:30 hodin v zasedací místnosti v přízemí
MěÚ Rotava.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY

Zápis dětí do základní školy vychází z ustanovení
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce ze strany zákonného
zástupce (rodiče) lze považovat za přestupek a lze Milé děti,
za něj uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.
zveme Vás na náš kroužek TVOŘÍLEK, který se
koná každé pondělí od 15:30 do 16:30 hodin
Kritéria pro přijímání žáků
v zasedací místnosti Městského úřadu.
 Trvalé bydliště v Rotavě
Těšíme se na Vás
 Spádovost obcí (Smolná, Šindelová, Přebuz)
za kulturní komisi Jarmila Černá
 Naplnění kapacity třídy
Průběh zápisu
Vlastní zápis obsahuje formální a motivační část.
V průběhu formální části požádá rodič o zápis dítěte
k povinné školní docházce. Prokáže se průkazem
totožnosti s místem trvalého pobytu, případně jinou
adresou pro doručování a předloží rodný list dítěte.
Motivační část je zaměřena na motivaci dítěte pro
školní docházku a orientační posouzení jeho školní
připraveností.
Zápis do 1.ročníku proběhne
ve čtvrtek 4.dubna 2019
v době od 12.00 hod. do 17.00 hod.
v budově Základní školy v Rotavě.
Pro děti jsou připraveny pěkné učebny
a drobné dárky.

V měsíci dubnu 2019 oslaví 80 a více let
tito jubilanti:
Juhová Božena
Jánoš Štefan
Fečová Irena
Klepáčková Kateřina
Furišová Šarlota
Burkhardová Jiřina
Karpíšek Svatoslav
Marcel Jaroslav
Pajer Stanislav

Rodiče, nezapomeňte rodný list Vašeho dítěte a svůj
občanský průkaz s místem trvalého bydliště.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

Děti a paní vychovatelky na návštěvu do školní družiny pozvaly 6. března 2019
předsedu komise pro bezpečnost a občanské soužití
pana Jiřího Holana, městské strážníky Martina Vado- Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do dalších let.
viče, Václava Pikrta a asistentku prevence kriminality Jaroslavu Soukupovou.
Ti s nimi besedovali na téma „Cyklista v silničním
provozu“. Jednalo se o povinnou výbavu kola, používání cyklistické přilby, dopravní značky, pravidla
Poděkování
silničního provozu pro chodce i cyklisty.
Obyvatelé
Domu
pro
příjmově vymezené osoby děBeseda byla opravdu velmi zajímavá. Děkujeme.
kují Bc. Lence Studené Dis. a Lucii Korčákové , že
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD nalepily na okna siluety dravců, jako ochranu ptáků
před nárazy do oken.
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VZPÍRÁNÍ

pořadí

1. kolo II. ligy žen

oddíl / klub

body Sinclair

hlavní
body

858,4
9
V sobotu 9. března 2019 se ve sportovní hale plzeň- 1. místo TJ ROTAS Rotava A
ského Slavoje uskutečnilo úvodní kolo II. ligy žen 2. místo TJ VTŽ Chomutov
790,5
8
skupiny A ve vzpírání družstev, v němž se představi- 3. místo SKV Sokolov
730,7
7
lo celkem osm družstev včetně družstva žen ROTA701,6
6
SU Rotava, které ve složení Eleonora DINGA, za 4. místo SKV Teplice
svůj výkon 176 kg ve dvojboji, 76 kg v trhu a 100 kg
693
5
v nadhozu, obdržela 210,8 Sb., Markéta TARASO- 5. místo TJ ROTAS Rotava B
VÁ (143 kg (64+79), 181,9 Sb.), Daniela ZRONKOVÁ (125 kg (55+70), 153,5 Sb.) a Lucie ZRONKOIII. liga družstev mužů ve vzpírání
VÁ (74 kg (29+45), 109,7 Sb.), obsadilo velmi pěkV sobotu 23. března 2019 hostila rotavská sportovní
né 2. místo celkovým výkonem 546,2 Sb.
hala úvodní kolo III. ligy mužů skupiny A za účasti
hlavcelkem devíti družstev. Vítězství v tomto kole si odbody
pořadí
oddíl / klub
ní
vezli vzpěrači SKV Sokolov před domácími vzpěrači
Sinclair
body
a vzpěrači z Brandýsa nad Labem. Za družstvo RO1. místo Barbell Club Praha "A"
550,7
12
TASU Rotava startovali Svatobor ŠEVČÍK, který za
2. místo TJ ROTAS Rotava
546,2
11
svůj skvělý výkon 250 kg ve dvojboji (105+145)
3. místo Bohemians Praha
523,4
10
obdržel 301,7 Sb., Jakub KARPÍŠEK (210 kg
4. místo Barbell Club Praha "B"
501,6
9
(95+115), 258,7 Sb.), Jan ŠEDLBAUER (240 kg
5. místo TJ Start Plzeň "B"
463
8
(106+134), 256,7 Sb.), Jakub HOCEK (197 kg
6. místo Vzpírání Brandýs nad Labem 445,3
7
(85+112), 236,7 Sb.), Patrik HRUBÝ (185 kg
7. místo SKV Sokolov
432,7
6
(80+105), 229,9 Sb.) a Antonín ŠPERŇÁK (170 kg
8. místo Lokomotiva Cheb
426,8
5
(75+95), 200,5 Sb.).

pořadí

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

oddíl / klub

SKV Sokolov
TJ ROTAS Rotava
Vzpírání Brandýs nad Labem
Lokomotiva Cheb
TJ Baník Meziboří
TJ Bohemians Praha "B"
TJ Nová Role
TJ Slavoj 1899 Plzeň "B"
TJ Start Plzeň "B"

body
Sinclair

1308,4
1283,7
1279,8
1272,8
1180,3
1179,9
1144,9
929,2
902,1

hlavní
body

13
12
11
10
9
8
7
6
5

I. kolo ligy žáků skupiny A 2019

V sobotu 16. března 2019 se v Chomutově uskutečnilo první kolo ligy mladších a starších žáků skupiny
A za účasti dvou družstev rotavského ROTASU
v soutěži mladších žáků a jednoho družstva v soutěži
žáků starších. Ligu mladších žáků suverénně ovládlo
rotavské „A“ ve složení Michal BLEDÝ, Lukáš
HORVÁTH, Ladislav SLÁDEK a Jakub PROCHÁZKA. Rotavské „B“ ve složení Attila OLAH,
David SLÁDEK a Bruno SCHREINER obsadilo 5.
místo. V tomto kole startovalo celkem ve všech třech
skupinách 18 družstev mladších žáků. V lize starších
žáků startovalo celkem jen 8 družstev ve třech skupinách. Rotavským, kteří ve skupině A zvítězili
v tomto kole před SKV Sokolov, patří průběžná druhá příčka v součtu všech skupin ligy starších žáků.
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za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer

SPORT

2. ročník turnaje O pohár ředitele
ROTAS Strojírny v sálové kopané

V sobotu 17. 3. proběhl v naší sportovní hale za přispění Ing. Jiřího Hrůzy 2. ročník turnaje O pohár ředitele ROTAS Strojírny v sálové kopané. I přes to, že
mnoho fotbalistů již hraje svá přípravná či mistrovská utkání, zúčastnilo se turnaje šest mužstev. První
místo obhájil tým Local Masters, na druhém místě skončili Future Stars, na třetím místě tým ze sousedních Kraslic. Pohár pro nejlepšího střelce získal
Roman Žovinec. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase za rok.
Tým organizátorů
M. Holan, M. Vázler, M. Havel, M. Červenka

TRAUMA Z DOMÁCÍHO NÁSILÍ SI
OBĚTI MNOHDY NESOU CELÝ ŽIVOT

Zpočátku nenápadné kontroly, dobře míněné rady jak
se oblékat, líčit, nebo s kým se přátelit, i toto může
být začátek domácího násilí. Agresor mnohdy využívá různé taktiky, jak svou oběť postupně ovládat
a izolovat od rodiny, přátel a okolí. Domácí násilí
probíhá velmi často „za zavřenými dveřmi“, kdy navenek působí rodina úplně běžně a normálně. K domácímu násilí nedochází pouze mezi partnery, ale

oběťmi jsou stále častěji i senioři a děti. Vždy je důležitá pomoc, a to nejen od Policie ČR a ostatních
institucí, ale především od rodiny, přátel, ale třeba i
od sousedů v domě. V tomto případě neplatí, „co se
doma upeče, to se doma sní“, proto nebuďte lhostejní
ke svému okolí a neváhejte pomoci.
O domácí násilí nejde pouze v případě fyzických útoků, kdy jsou různá zranění viditelná, ale jde i o psychické, sexuální a ekonomické násilí. Vždy jsou zde
pevně vymezené role oběti a agresora, tyto role se
nemění nebo nestřídají. Oběť, která je takovému násilí vystavena, považuje mnohdy jednání agresora za
normální, často se ostýchá o násilí, které je na ní
pácháno, mluvit, nechce rozbíjet rodinu, zejména
pokud jsou v rodině děti. Myslí si, že si vlastně zaslouží, aby s ní bylo takto zacházeno.
Pokud jste oběť domácího násilí: řešte svůj problém
svěřte se tomu, komu důvěřujete pokud jste
v ohrožení, volejte ihned Policii ČR kontaktujte intervenční centrum pokud máte nějaké důkazy o domácím násilí, (lékařské zprávy, fotky, videa, SMS zprávy) tyto si schovejte Policie České republiky poskytuje v rozsahu své působnosti pomoc každému. Nemá
však pravomoc a možnost vstupovat do soukromého
života a řešit tak konflikty v rodinných vztazích nebo
majetkoprávních vztazích. Dojde-li v rodině k protiprávnímu jednání, úkolem policie je především chránit bezpečnost osob, zdraví, majetek a zastavit násilí,
které je na daném místě pácháno. Policie může ihned
agresora z místa vykázat na 10 dní a tuto dobu poté
lze ještě rozhodnutím soudu prodloužit.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
pořádá dne 25. 4. 2019 od 9 hodin do 18 hodin
k problematice domácího násilí konferenci. Přijďte si do sálu gymnázia v Chebu (ul. Nerudova
2283/7) poslechnout odborníky, kteří se této problematice věnují. Vstup je zdarma, těšíme se na
vás.

INZERCE

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209 Kč/ ks.
Prodej: 7. dubna, 12. května a 9. června

Rotava - parkoviště u kavárny
od 17.10 hod.
11

Oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

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, 352 350 611
právní forma: obec

Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení:
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
kontaktní údaje:
Bc. Zdeněk Harapát, 777 724 214
Bc. Lenka Studená, DiS., 778 421 710
pečovatelky:
Blanka Hubálková, 777 717 704
Petra Valdmanová, 777 717 705
Lucie Korčáková, 778 880 047
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

Rotavský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního celku, vydává město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, evidenční číslo MK ČR E14985.
Vychází na začátku nového měsíce, 11x ročně (letní dvojčíslo) v nákladu 1350 ks, pro odběratele zdarma.
Měsíční uzávěrka pro následující číslo je 20. den předcházejícího měsíce. Kontakt pro příspěvky a objednávku inzerce: kic@rotava.cz, tel: 777  752  688.
Redakce neručí za obsah a formu podepsaných článků a vyhrazuje si právo zkracovat došlé příspěvky.
Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová.
Tisk: Skyepress – tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz

