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Drazí spoluobčané,
červen byl pěkně nabitý. Než začaly prázdniny a dovolené, bylo potřeba vyřešit
spoustu věcí, které souvisí především s běžícími investičními akcemi. Zastupitelé také
zasedali a schvalovali finanční závěrečný účet města za rok 2021, kdy nakonec příjmy
o 9 mil. Kč převýšily výdaje. Řešili jsme věci příjemné, spojené s oceněním a dotacemi,
ale také nepříjemné, kdy jsem bohužel musel řešit několik starostí v občanském
soužití. Jedná se o blížící se soudní vystěhování a možné přenesení problémů
do jiného domu. Vynaložil jsem veškeré úsilí, aby byl zachován klid tam, kde
momentálně je a problém byl vyřešen přímo v jeho místě. Nejsou to příjemné situace
a přinášejí výhrůžky a další komplikace, ale pevně věřím, že se o své občany
v takových chvílích mohu opřít.
Začnu běžícími investicemi.
Kolem rybníka Kačáku už práce běží podle plánu. Parkoviště už se blíží k přípravě
pro asfalt a obruby chodníku jsou hotové. Ten propojí poslední panelový dům s novým
schodištěm. To staré už je odstraněné. Pěší stezka nad rybníkem také čeká na asfalt
a veřejné osvětlení. To vznikne také přímo u parkoviště i podél nové cesty v Areálu
zdraví. V areálu přibude také několik nových herních prvků, včetně velké multifunkční
věžové sestavy. Vyřešena je pro poslední panelový dům nová přípojka kanalizace,
stará byla propadlá. Tenhle kousek města bude vážně krásný.
Stavba pumptracku běží i přes počáteční komplikace vcelku rychle, 250 metrů dlouhá
dráha včetně U-rampy by měla mít hotový asfaltový povrch do konce tohoto měsíce.
Další kus města dostane novou moderní a funkční podobu. Hned na začátku řešíme
komplikace. Skoro na celou částku, necelé 4 mil. Kč, se nám podařilo sehnat dotace.
Rekonstrukce vodovodu a výstavba kanalizace na Sklenském vrchu také není vůbec
jednoduchou stavbou, ale práce pokračují snad bez větších omezení. Nyní už budeme
žádat o první proplacení části dotace ve výši 8 mil. Kč z celkových dotačních 17 mil. Kč.
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Pracovalo se i ve sportovní hale na zázemí pro sportovce. První sprchy a šatny se dočkaly rekonstrukce. Hala je v majetku
tělovýchovy, ale letos jsme krom příspěvku na podporu sportu a provozu, kde velkou část spolykají energie, přidali peníze
také na obnovu zázemí. Postupně by se každý rok měla udělat další část, včetně záchodů. Zkusíme na to také sehnat
nějakou kačku z dotací.
Probíhá také obnova kousku historie ze zbourané školy v dolní Rotavě. Věžička z vrcholu její střechy bude stát v místě, kde
původně stála škola. Školní budova v dolní Rotavě byla postavena roku 1898 v dnešní Příbramské ulici, jako již neexistující
č. p. 250, stranou od železáren. V roce 1913 byla zvýšena o patro a roku 1925 se do ní nastěhovala i mateřská škola.
1. základní škola v dolní Rotavě byla zrušena v roce 1991. Budova sloužila jako ubytovna a nakonec byla v roce 2017 kvůli
technickému stavu zbourána. Tělo věžičky je zrekonstruované včetně oplechování. Nyní proběhne výroba altánu
a příprava prostranství v místě.
Když už jsme u starých budov. Druhá budova bývalé školy v dolní Rotavě, stojící v kopci, bude mít nového majitele. Ten má
záměr v těchto prostorách rozšířit svou stávající výrobu a já jsem rád, že jsme k tomu vstřícným přístupem v předchozích
jednáních mohli alespoň trochu pomoci.
Kdo chodí na nákup nebo na poštu, ten si asi všiml opravy fasády a nátěrů kovových prvků prodejny COOP. Ve spolupráci
jsme se dohodli na opravě pláště celého objektu. Druhá polovina s poštou a kadeřnictvím, která je v majetku města, se
tedy dočká opravy v průběhu prázdnin.
Opravy povrchů silnic pokračují. Opravy fasád kotelen u panelových domů jsou, krom jedné, hotové. Mnoho drobnějších
i větších úprav se děje každý den. Za tímto účelem bylo také zakoupeno vozidlo pro údržbu veřejného prostranství. Ještě
během léta bychom také měli vybrat vozidlo, zásahovou čtyřkolku, pro naši jednotku dobrovolných hasičů.
Dětské herní prvky se vrací do města. Cca v polovině srpna by měla probíhat instalace herních prvků v Areálu zdraví,
na několika místech na sídlišti a v dolní Rotavě. Zase budeme o něco příjemnějším místem pro život.
Není toho málo a někdy nevíme, kde nám hlava stojí. Daří se totiž nejenom spousta fyzických věcí, ale také těch
papírových a společenských.
Máme velkou radost z prvního místa! V soutěži Obec přátelská seniorům 2022, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí, jsme díky aktivitám pro seniory, jako jsou Klub seniorů, Virtuální univerzita třetího věku, pravidelné
přednášky a kulturní akce atd., získali první místo v kategorii měst a obcí od 600 do 3.000 obyvatel. Krom samotného
ocenění z rukou ministra Mariana Jurečky jsme získali také dotaci 350.000 Kč na tyto aktivity. Moc děkuji všem kolegům
a aktivním seniorům, díky kterým se nám podařilo ocenění získat.
Dotace, dohromady milion korun, se také podařilo získat na činnost asistentů prevence kriminality, domovníků, sociální
práci a na prevenci kriminality mládeže. S poslední dotací souvisí také jedna parádní uskutečněná akce.
V neděli 19. 6. se konala netradiční akce v centru města. Místní borci pozvali i kluky z okolí, Kraslice, Sokolov, Kynšperk...
My jsme pozvali jezdce mistra světa Martina Nogola, Matyho Pekárka, parkouristu Michala Morávka a další. Proběhla
exhibice, volné jízdy i soutěže. Hosté předali zkušenosti i drobné dárky. Akcí jsme zahájili léto, kdy budou zkušenější místní
Standa Rau, Ríša Teistler, Táďa Rau a Jakub Hocek pravidelně trénovat zájemce v jízdě na koloběžce, skatu, workoutu...
Připravenou máme i půjčovnu vybavení. Kdo se nebude chtít nudit, nemusí. Na projekt Ulice v pohybu poskytl dotaci
z programu prevence kriminality Karlovarský kraj.
A akcí se konalo mnoho. Za Den dětí, na který se opět sjeli i sousedé z okolí, moc děkuji každému z dobrovolníků. Úspěch
sklidily kolotoč, pěna i mnoho různých stanovišť.
Proběhl úžasný koncert Školního sboru Rotava, sborů Vivat Musica Kraslice, Harmonie Kraslice a Nely Zámkové. Obrovské
poděkování patří všem vystupujícím za nával pozitivní energie. Opět se ukázalo, že v Rotavě umíme příjemně žít a ani
nabídka letních akcí se tomu nevymyká.
Dovolím si zde také popřát k 30. výročí firmy Rotas Strojírny, která je neodmyslitelně spjata s naším městem. Firma
i osoba majitele Ing. Jiřího Hrůzy si zaslouží velké díky za dlouholetou podporu místního vzpěračského oddílu i spolupráci
s městem. Ať už se jedná o finanční podporu akcí, zapůjčení techniky nebo provedení odborných prací, město se vždy
mohlo na Rotas obrátit. Stejně tak my jsme se snažili pomoci. Například zapůjčením techniky, zajištěním bydlení
pro rodiny ukrajinských pracovníků nebo finanční podporou ve výši celkem 300 tis. Kč na obnovu hutě v Šindelové,
záslužnou činnost Ing. Hrůzy, předsedy spolku pro její záchranu.
Po prázdninách, na konci září, se konají volby do zastupitelstva a naším úkolem je, ať už volby dopadnou jakkoliv, mít
připravený plynulý chod města a jeho další rozvoj. Dozvíte se tedy, co je v plánu. Společně jsme zvládli a zvládáme se
vypořádat s problémy, jako byla situace s nepřizpůsobivými občany, koronavir a nyní těžká ekonomická situace. Věřím, že
společně budeme dál budovat město, na které jsme pyšní.
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V rámci příprav na blízké roky byla úspěšně podána žádost o dotaci na výměnu zbývající části veřejného osvětlení
za úspornou LED variantu. Bude také upravena dokumentace a znovu podána žádost o dotaci na vybudování parku
u kostela. Hotová bude projektová dokumentace na veřejné osvětlení ke hřbitovu, kde by také mohl vzniknout malý
přístřešek proti nepřízni počasí. Stejně tak je připravena dokumentace pro nové spojovací chodby pavilonů základní školy.
Zbývající část chodníku k jídelně jsme už bohužel z důvodu mnoha jiných akcí letos nestihli vysoutěžit. Konala se také první
schůzka k možnostem a návrhům přírodního koupaliště Plivátko, kdy bude dokumentace připravena tak, aby bylo možné
čerpat dotace. Proběhla také analýza odpadového hospodářství a budou představeny možnosti, jak minimalizovat
rostoucí náklady pro poplatek za komunální odpad. Není snad oblast, se kterou bychom se nesnažili pokročit kupředu.
Milí sousedé, v tom všem shonu Vám přeji jménem zastupitelů a pracovníků města pohodové léto plné zážitků, odpočinku
a dobré nálady. Budoucím prvňáčkům, končícím deváťákům, školákům a učitelům přeji zasloužené krásné prázdniny.
S úctou

Michal Červenka - starosta Rotavy

5. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 21. 6. 2022
RM projednala a schvaluje:
uzavření Dohody zaměstnavatele s odborovou
organizací mezi Městem Rotava a ZO Odborového
svazu státních orgánů a organizací při MÚ Rotava.
revokaci usnesení č. RM/120/4/22.
kontrolu usnesení RM provedenou na 5. RM.
přidělení bytů na adresách Sídliště 631, 647, 642.
jednorázovou slevu na nájemném bytu na adrese
Sídliště 647 za období 12/2021.
dohody o ukončení nájmu části pozemků:
p. č. 1611/71, p. č. 1611/97.
pronájem části poz. p. č. 1611/71, p. č. 1611/97.
uzavření nájemní smlouvy evidované pod č. SML00054-2022-229 se společností LČR s. p.
uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene
a dohod o umístění stavby evidované pod č. IV-120019847, IV-12-0019998, IE-12-0008761 se
společností ČEZ Distribuce a. s.
uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě Digitální technické mapy Karlovarského
kraje s Karlovarským krajem.
poskytnutí slevy z ceny nájmu Rekreační chaty
Sluníčko pro subjekty:
1. základní škola Cheb, p. o.,
Středisko volného času RADOVÁNEK.
záměr pronájmu pozemků p. č. 1454/1, p. č. 964/2.
výpověď nájemní smlouvy č. S/169/2015.
dohodu o skončení nájmu pozemku, založeného
nájemní smlouvou č. S/45/2009.

RM projednala a schvaluje:
výběr dodavatele Bonita Group Service s. r. o.
k realizaci veřejné zakázky na dodávky a stavební
práce: „Dodávka herních prvků na dětské hřiště
včetně montáže – lokality Sídliště, Areál zdraví“.
delegaci radního a zmocnění RM členům komise
pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi
pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Pořízení
tabletů a notebooků včetně softwarového vybavení
a příslušenství“ pro ZŠ a MŠ Rotava.
přidělení 3 bytů na adrese Rotava, Sídliště 714.
RM projednala a neschvaluje:
přidělení bytů na adresách:
Sídliště 627, 647, 614, 607.
poskytnutí slevy z ceny nájmu Rekreační chaty
Sluníčko (č. j. 4973).
RM projednala a souhlasí:
s odpisem materiálu v souvislosti s kulturními
akcemi města.
s výběrem dodavatele k realizaci veřejné zakázky na
dodávky: „Pořízení tabletů a notebooků včetně
softwarového vybavení a příslušenství.“ pro ZŠ a MŠ
Rotava a to VUJO s. r. o.
se záměrem položení podlahové krytiny v budově
základní školy a bere na vědomí informaci o výběru
zhotovitele.
RM bere na vědomí:
návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi
městskými a obecními policiemi Karlovarského kraje.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA

Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karl. kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022.
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava • IČ: 00259551 • www.rotava.cz • podatelna@rotava.cz • tel: 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: 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

Kontakty:

Sociální pracovník, vedoucí:
Bc. Zdeněk Harapát, tel.: 777 724 214

věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby:
Rotava, Smolná, Oloví

Pracovníci pečovatelské služby
Lucie Korčáková, tel.: 778 880 047
Marcel Plánka, tel.: 777 717 704
Renata Štorková, tel.: 773 761 291

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
„Prázdninová odpoledne pro děti“
ve čtvrtek 14. července ve 14:30 hod.
v úterý 9. srpna ve 14:30 hod.

Prázdninová křížovka pro děti
Vyzvedněte si v průběhu prázdnin v knihovně křížovku
a my Vás v září odměníme.
VÝSTAVKY

MEDAILONKY MĚSÍCE
Ondřej Sekora
(25. 9. 1899 – 4. 7. 1967)
český spisovatel,
žurnalista, grafik, ilustrátor

Jane Austen
(16. 12. 1775 – 18. 7. 1817)
anglická spisovatelka

Miloslav Švandrlík
(10. 8. 1932 – 26. 10. 2009)
český spisovatel a humorista

Jaroslav Foglar
(6. 7. 1907 – 23. 1. 1999)
prozaik, publicista, redaktor
mládežnických časopisů

Jáchym Topol
(4. 8. 1962)
český básník, prozaik,
hudebník

Vladimír Páral
(10. 8. 1932)
český romanopisec
a spisovatel

V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2022 OSLAVÍ 80 A VÍCE LET TITO JUBILANTI:
Matyášová Zdenka
Písaříková Radomila
Hájková Alena
Zatloukal Miroslav

Varausová Miluše
Blohbergerová Erika
Pešková Margareta
Lábr Jan

Lašková Marie
Blaho Stanislav
Kotas Julius
Musiejovszká Jarmila

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ DO DALŠÍCH LET.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ŘÍJEN 2022
pro nově narozené děti (věk 6 týdnů - 1 rok) s trvalý pobytem ve městě Rotava
přihlášky (ke stažení www.rotava.cz):
• osobně na MÚ Rotava, kancelář č. 5.
• poštou Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01
•datová schránka města: w4tb7kv
Info:
Monika Lakatosová, tel.: 359 574 133 mob.:777 787 194, lakatosova@rotava.cz
Červenec, srpen 2022
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SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ

za Odbor kultury a sociálních věcí
Bc. Petra Valdmanová

Milostivé léto

Jednorázový příspěvek 5000 na dítě

Stát vyhlašuje druhé Milostivé léto.
Akce bude opět trvat tři měsíce a začne tentokrát
od 1. září 2022.
Milostivé léto tak, jak jej letos znovu vyhlásí stát,
umožňuje splacení původních veřejnoprávních dluhů bez
nutnosti hradit i vzniklé náklady exekuce a další sankce.
Akce bude opět trvat tři měsíce a začne tentokrát
od 1. září 2022.
Stejně jako minule je opět určena jen fyzickým osobám,
které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním
věřitelům. Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním
exekutorem a aby daná osoba nebyla v insolvenci.
Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením (osobní
bankrot).
K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční
lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část,
na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální
náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH
za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně
z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21%
DPH a poplatek bude ve výši 1815 Kč. Zbytek (tzv.
příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.
Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. 11. 22
písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle
tohoto zákona, tedy že žádáte o zahájení postupu podle
právní úpravy tzv. Milostivého léta.
Soudní exekutoři budou zastavovat exekuce pouze
v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021. Tedy
před obdobím, ve kterém probíhalo první Milostivé léto,
jež trvalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.
Neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme Vám dluhové
poradenství: rádi Vám pomůžeme přezkoumat
oprávněnost exekučního řízení, pomůžeme
k oddlužení – insolvenci. Pomůžeme přehodnotit Váš
měsíční rodinný rozpočet. Pomůžeme Vám pochopit
základní principy hospodaření s finančními
prostředky, získání dovedností stanovením priorit
v oblasti hospodaření, snižování výdajů, ostražitostí
před zabezpečením svých potřeb prostřednictvím
půjček, získání informací o právech a povinnostech,
řešení či vyřešení zadluženosti, řešení neprávem
vymáhaných dluhů.

Bc. Lenka Studená, DiS.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz

Bc. Petra Valdmanová
dluhová poradkyně
777 717 705
valdmanova@rotava.cz

Rodiny s loňským příjmem do milionu korun
hrubého by mohly začít ve druhé polovině letních
prázdnin dostávat 5000 korun na děti, kterým
nebude 1. srpna ještě 18 let.
Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, by měly
podporu získat automaticky. Ostatní rodiče o ni budou
žádat. Příspěvek 5000 na každé dítě bude jednorázový.
Podle nové verze zákona příspěvek bude pro dítě,
kterému 1. srpna nebude ještě 18 let. Stát dávku vyplatí
i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí.
Rodiny, které teď v červnu pobírají dětské přídavky, by
peníze měly dostat v srpnu. Ostatní rodiče budou
o příspěvek žádat. Podpora by jim pak měla dorazit
do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání. Nárok
na 5000 korun od státu má dítě s trvalým pobytem
a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit
náklady.
Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku
dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ji mohou pěstouni,
manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích.
Do milionového příjmu se započítává nejen výdělek
ze zaměstnání a podnikání. V nové verzi se zahrnují
i nájmy a ostatní příjmy, které se v Česku daní. Mezi ně
patří třeba příjem z autorských práv, výživného, příjmů
z prodeje nemovitostí, cenných papírů i jiných věcí či
z převodu firmy.
Týkat by se to mělo také výsluh, náhrad mzdy či platu,
pojistného plnění, odměn, odchodného, důchodů,
nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, dávek či
rodičovské.
Zohledňovat se nebudou případné výhry. V potaz se mají
brát částky, které byly loni vyplacené či zaúčtované.
Živnostníkům s paušálem se má započítat jako příjem
nejméně polovina celostátní průměrné mzdy.
Na podání žádosti budou mít rodiče rok. Žádat budou
moci elektronicky přes online aplikaci, nebo osobně
v takzvaných Czech Pointech na radnicích a poštách či
v pobočkách úřadu práce.
Kromě jmen, rodných čísel a bydliště dětí a rodičů se má
podle návrhu dokládat čestné prohlášení o příjmech.
Pravdivost a správnost mají ověřit úřady práce.
Aktivita probíhá v rámci projektu
Bc. Zdeněk Harapát
odborný garant projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
777 724 214
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
harapat@rotava.cz
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Závěr roku ve školce

Školní rok se neúprosně blížil ke konci a my jsme prožívali poslední společné dny. S dětmi jsme navštívili farmu Kozodoj, kde nás
uvítali velice milí lidé. I když pro některé děti byla cesta autobusem jejich první, zvládli jsme vše na jedničku. Děti si z blízka mohly
prohlédnout a pohladit mimo jiné třeba pštrosa. Doufáme, že jsme zde nebyli naposled. Kdybyste nevěděli, kam se s dětmi v létě
vydat, určitě vám tuto farmu můžeme jedině doporučit.
Nezapomněli jsme se věnovat naší zahrádce, a tak naši školku navštívila odbornice z životního prostředí Markéta Hanáková
a společnými silami jsme pro naše děti a žáky druhé a čtvrté třídy připravili projektový den. Ochutnávali jsme zeleninu, kterou lze
u nás vypěstovat, zpívali jsme, kreslili, četli v encyklopediích a na závěr jsme s dětmi na zahradě zasadili nejrůznější bylinky,
s pomocí siláků ze základní školy jsme si vyryli nový záhon a zasadili sazenice. Od Markéty Hanákové se děti dozvěděly, jak je
důležité pečovat o přírodu kolem nás a jak se správně starat o semínka a sazenice, které jsme zasadili. Tímto bychom také rády
poděkovali nejen Markétě Hanákové, ale také paním učitelkám ze školy Miroslavě Zámkové, Editě Floriánové a paní asistentce
Miloslavě Heřmánkové za skvělou spolupráci a báječně prožitý den.
Po dvou letech jsme k nám konečně mohli pozvat rodiče dětí a ukázat jim, jak šikovné děti máme. Jarní besídky se dětem povedly
a musíme říct, že nás velice mile překvapily reakce rodičů, díky kterým i nám ukápla nejedna slza. Doufáme, že se i nadále budeme
setkávat na společných akcích a že už nás nic nerozdělí.
Ke Dni dětí jsme připravili pro děti naučnou stezku plnou úkolů a hádanek a na jejím konci na nás čekal schovaný sladký poklad.
Naše společně strávené dny se rychle chýlily ke konci a my jsme se museli rozloučit s našimi předškoláky. Doufáme, že budete
v nové škole spokojení a nám nezbývá než vám popřát hodně štěstí. Snad někdy na shledanou, Broučkové!

N

30.8.

y
ík
n
l
o
v
o
r
b
o
d
e
m
á
d
e
l
h

i

15:00

A

MA

E

Á
K
S
ř
p
Ř ově ijaté děŠt K O

LK

T

Za kolektiv MŠ
Petra Soumarová a Adéla Pacíková

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
SOBOTA 3. 9. 2022

Informační schůzka
Zveme rodiče nově přijatých dětí
na informační schůzku
v úterý 30. 8. 22 od 15:00 hod.
v budově Mateřské školy Rotava.

Červenec, srpen 2022

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS.
POJĎTE SE S NÁMI PODÍLET NA TRADICI.

Přihlášky: v KIC Rotava, tel: 777 752 688
Kulturní a informační centrum Rotava
kic_rotava
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NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Divadélko v přírodě
26. 5. 2022 proběhla další akce školní družiny „Divadélko v přírodě“.
Paní Jarmila Černá a Marcela Klimešová přišly za dětmi již počtvrté v tomto školním
roce. Tentokrát se vše odehrávalo v lese za zdravotním střediskem. Tato změna
prostředí na všechny zapůsobila nečekaně příjemně. Hrála se upravená
a zmodernizovaná pohádka „Jeníček a Mařenka“.
V ději pohádky se zobrazila témata „Třídění odpadu“ a „Recyklace“. Děti si s chutí
zahrály v části této pohádky, pokusily se naučit písničku „Petlahev“ a seznámily se
s novými loutkami z odpadových materiálů.
Srdečně děkujeme paní Černé a Klimešové za pěkné odpoledne.

ZÁPIS DO DRUŽINY
NA ŠKOLNÍ ROK
2022/2023
• 1. září 2022
• II. oddělení školní družiny
• 8:30 do 10:30 hod.
Přítomnost zákonného
zástupce je nezbytná.
S sebou:
• rodného číslo dítěte
• číslo a název zdravotní
• pojišťovny dítěte
• telefonní spojení na zákonného
zástupce.

Mezinárodní den dětí ve školní družině
1. června 2022 slavili MDD také žáci navštěvující školní družinu. Byla pro ně
připravena výtvarná soutěž „Malování na chodníku“ na téma „Kluci, holky“. Každý
soutěžící se hodně snažil. Všechny výtvarné práce velmi podařené. Všichni účastníci
si po soutěži notně zamlsali.
Kategorie 1. a 2. ročník

Kategorie 3. až 9. ročník

1.

Ondřej Rožánek

1. ročník

1.

Tereza Slovjáková

4. ročník

2.

Michala Francová

1. ročník

2.

Šimon Ferenc

5. ročník

3. Kateřina Klepáčková 1. ročník

3.

Tomáš Goroš

5. ročník

Pokud dítě školní družinu
navštěvovalo již v loňském
školním roce, je nutné, aby ho
zákonný zástupce v případě
zájmu znovu osobně zapsal.

Lukáš Koutný
Lenka Szmigielská
vychovatelé ŠD

Legrační olympiáda v ŠD
16. června 2022 byla uspořádána „Legrační olympiáda školní družiny“. Dva sportovní týmy soutěžily na školním hřišti v několika
disciplínách. Byly to: štafeta mezi kužely s kyblíkem na hlavě, běh pozpátku, jízda na smetáku, štafeta se lžící, na které byl nesen
malý míček. Dále pak hod smetákem do dálky, jízda ve skupině na švihadle, běh ve dvojici aj.
I když měl v závěru olympiády jeden tým o malinko lepší výsledky, porotci soutěže rozhodli, že hodnocení bude velkorysé. Všichni
sportovci, kteří se této soutěže zúčastnili, obdrželi pěkné památeční medaile. Šlo přece hlavně o legraci!
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VZPÍRÁNÍ

za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer

MČR juniorů a juniorek do 17 let 2022

V sobotu 4. června 2022 se uskutečnilo v PlzniDoudlevcích Mistrovství ČR juniorů a juniorek do 17 let,
kam se svými výkony kvalifikovali i tři junioři rotavského
ROTASU. Startovali nakonec jen dva, oba v hmotnostní
kategorii do 67 kg. Lukáš HORVÁTH svým výkonem
148 kg ve dvojboji (63+85) obsadil 5. místo a Ondřej
ŠIROKÝ výkonem 128 kg ve dvojboji (60+68) osadil
místo 9.

2. kolo ligy žáků skupiny A 2022

V sobotu 11. června 2022 se v rotavské sportovní hale
uskutečnilo 2. kolo ligy mladších a starších žáků
skupiny A za účasti dvou družstev rotavského ROTASU
v soutěži mladších žáků a družstva v soutěži žáků
starších. V lize mladších žáků skupiny A zvítězilo domácí
„áčko“ ve složení Eva OLAHOVÁ, Viktor KOVACS,
Matyáš KOUSALÍK před SKV Sokolov a rotavským
„béčkem“ ve složení Lucie HORVÁTHOVÁ, Leon OLAH
a Tomáš LUKEŠ, když Tomáš s ohledem na svůj věk
mohl startovat pouze v atletických disciplínách. V obou
kolech startovalo celkem ve všech třech skupinách
20 družstev mladších žáků.
V lize starších žáků skupiny A startovalo celkem
7 družstev a zvítězil SKV Sokolov před domácími. V obou
kolech startovalo celkem ve všech třech skupinách
18 družstev starších žáků.

Memoriál Ondreja Hekela

V termínu 17. -18. června se rotavští nejmladší vzpěrači
po dvouleté pauze zúčastnili v Novém Městě nad Váhem
ve Slovenské republice jubilejního 10. ročníku
mezinárodního turnaje Memoriálu Ondreja Hekela
ve vzpírání mládeže, ze kterého si odvezli celkem pět
cenných kovů. O první dva se postaraly v kategorii
mladších žákyň v hmotnostní
kategorii do 45 kg
Eva OLAHOVÁ a Lucie HORVÁTHOVÁ, když Eva
výkonem 64 kg ve dvojboji (28+36) vybojovala ten
nejcennější a Lucie výkonem 42 kg ve dvojboji (17+25)
přidala ten bronzový. V kategorii mladších žáků
v hmotnostní kategorii do 35 kg se umístil na 5. místě
Leon OLAH výkonem 38 kg ve dvojboji (15+23). Třetí
medaili, tentokrát stříbrnou, vybojoval o hmotnostní
kategorii výš Tomáš LUKEŠ výkonem 54 kg ve dvojboji
(24+30), kde startoval i Petr KROKA, který svým
výkonem 42 kg ve dvojboji (18+24) obsadil 5. místo.
V hmotnostní kategorii do 49 kg vybojoval bronzovou
medaili Viktor KOVACS výkonem 69 kg ve dvojboji
(31+39) před Matyášem KOUSALÍKEM 56 kg ve dvojboji
(24+32). Poslední medaili stejného kovu přidal
v kategorii starších žáků do 67 kg Lukáš HORVÁTH
výkonem 158 kg ve dvojboji (68+90), kde startoval
i Ondřej ŠIROKÝ, který ovšem nezvládl základní pokus
v trhu a připsal jen 74 kg za nadhoz. V kategorii starších
žáků startoval ještě Ondřej MAŠEK v hmotnostní
kategorii do 73 kg, kde obsadil 8. místo za výkon 57 kg
ve dvojboji (24+33). Ve velmi silně obsazené kategorii
juniorů obsadil 5. místo Jan BUBLA výkonem 245 kg
ve dvojboji (105+140).

MČR masters

V termínu 18. - 19. 6. 2022 se v Nové Roli konalo 44.
Mistrovství ČR masters, jehož se zúčastnili i dva
zástupci rotavského ROTASU. V kategorii M7 se stal
Mistrem ČR Antonín ŠPERŇÁK v hmotnostní kategorii
do 89 kg výkonem 163 kg ve dvojboji (73+90)
a v kategorii M3 vybojoval 2. místo René HRUBÝ
v hmotnostní kategorii do 89 kg výkonem 187 kg
ve dvojboji (82+105).
Všem vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme ke skvělým
sportovním výsledkům a děkujeme za předvedené
výkony, reprezentaci oddílu, města i Karlovarského kraje
a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších
soutěžích.

TJ ROTAS Rotava Vzpírání
Červenec, srpen 2022
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROTAVA

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval o tom, jaká byla první část roku 2022 z pohledu
místních hasičů, jejich zásahové činnosti, spolupráce, dotací, prevence a v neposlední řadě mladých hasičů.

Statistika nuda je, má však cenné údaje…

Do této doby JSDH Rotava řešila jako posilová jednotka
více než 80 mimořádných událostí nebo se jich také
zúčastnila .
Největší část tvoří technická pomoc, dále požáry a další
zásahové činnosti.
Rozmanitost zásahových prací se rozšiřuje a počet
mimořádných událostí se také zvyšuje. Příkladem je
činnost spojená se zřízením a zajištěním evakuačního
střediska pro válečné uprchlíky, kde se naše jednotka,
jako ostatní jednotky Karlovarského kraje, zapojovala
při výdeji humanitární pomoci, výdeji potravin a rozvozu
uprchlíků. Jednalo se o různé činnosti a naše jednotka
odsloužila v KV Aréně, kde bylo zřízeno toto centrum,
přes 321 hodin a najezdila více než 2 tisíce km.
Další náročnou zkoušku nám připravilo počasí koncem
února. Od 17. 2. do 21. 2. 2022 jsme řešili přes 15
zásahů, kde sehrál hlavní úlohu vítr. Příkladem může být
poškozená střecha na bloku č. 6, kde proběhla rozsáhlá
provizorní oprava pod vedením speciální jednotky HZS
a my jsme se naučili mnoho nových věcí a postupů. Hasiči
se zkrátka stále učí něco nového a vše musí zvládnout.

Dotace

Úspěšnou dotací od Karlovarského kraje bude v tomto
roce řešeno rozšíření řidičského průkazu na skupinu C
pro člena JP0II Rotava a nákup UTV - univerzálního
terénního vozidla. Dotací od Ministerstva vnitra je řešena
částečně akceschopnost jednotky. V současné době se
řeší další bezúplatný převod techniky z HZS KK.
Za vysloužilou Škodu Fabii 1 nám byla nabídnuta Škoda
Fabia 2 a tento bezúplatný převod odsouhlasilo
zastupitelstvo. Všechna legislativa bude snad vyřešena
do začátku prázdnin.

Spolupráce

I v tomto období jsme se v rámci příhraničního projektu
spolupráce Česko – Sasko účastnili se sborem ze saského
města Lößnitz soutěže hasičů ve městě Dittersdorf.
Soutěžilo se v neobvyklých disciplínách a kromě
dospělých soutěžila i družstva mladých hasičů. Nešlo
vůbec o výsledky. Soutěž byla napínavá a všichni si tento
den moc pochvalovali. Velkou atrakcí se stala naše
zásahová technika, když Tatra 815 vjížděla do městečka,
stala se středem pozornosti. Kolegové z Německa si ji
s uznáním důkladně prohlíželi. Přes 8 tisíc litrů hasební
látky, toto v Sasku neznají.
Dále se jednotka podílela na přípravách při různých akcích
pořádaných městem, spolupracovala s KIC a pomáhala
při pracích na základně Sluníčko. Samozřejmostí byly
drobné práce na údržbě techniky a na objektu hasičské
zbrojnice.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROTAVA
+420 725 711 151

Prevence

HASIČI
150

Zde se pozastavím nad nebezpečím rozdělávání ohně
v lese a v jeho blízkém okolí.
V polovině června při opravdu vysokých teplotách
a dlouho trvajícím suchu byli někteří lidé schopni si oheň
rozdělat.
Věřte, že ovládnutí ohně není nic lehkého, je to živel a zde
platí, že hlupákům bez ohledu na věk sirky do rukou
nepatří.
Dle lesního zákona je přímo v lese a ještě padesát metrů
od něj zakázáno rozdělávání ohně i jeho udržování.

JEDNOTKA MLADÝCH HASIČŮ - ZÁVODNÍ A SPOLKOVÁ ČINNOST

Letošní závodní sezónu jsme zahájili již 18. 12. 2021 halovou soutěží jednotlivců „Prosincové šedesátkování“
v kryté dráze Baníku Sokolov. Naše SDH reprezentovalo 5 závodníků v kategorii mladší žáci, starší žáci a žákyně.
23. 4. 2022 proběhlo první kolo hry Plamen v Chodově a to disciplínou - „Závod požární všestrannosti - ZPV“.
Naše hlídka se umístila na 5. místě. Poprvé závodili naši dva dorostenci v kategorii mladší a střední dorostenci,
oba svoji kategorii vyhráli.
1. 5. 2022 jsme se zúčastnili společně s JSDH Rotava setkání v Německém Dittersdorfu, kde se soutěžilo v závodu
ve zručnosti, kategorie dětí i dospělých hasičů. Naše družstvo se umístilo na 3. místě.
21. 5. a 22. 5. 2022 proběhlo okresní kolo celostátní hry Plamen v Chodově. Po celovíkendovém závodění
vybojovali starší žáci 3. místo a postup do krajského kola. Zároveň se naši oba dva dorostenci umístili na 1. místě
a také postoupili do krajského kola dorostu v kategorii jednotlivců.
Krajské kolo v Ostrově se konalo dne 4. 6. a 5. 6. 2022. Zúčastnili jsme s velkým odhodláním, ale technické chyby
nás stály lepší umístění, a tak jsme skončili na 8. místě. Závodní víkend jsme si skvěle užili a máme mnoho
zkušeností do dalších závodů.
11. 6. 2022 proběhlo na stadionu Viktoria Krajské kolo dorostu v Mariánských lázních. Michal Husár se umístil
v kategorii mladší dorostenci na 2. místě a Jan Kozák se umístil v kategorii střední dorostenci na 3. místě. Všem
členům mladých hasičů děkujeme za skvělou reprezentaci SDH Rotava, děkujeme také vedoucím, rodičům,
sponzorům a všem, kteří nás podporují.
Závěrem mi dovolte tímto poděkovat všem členům JSDH Rotava za jejich namáhavou a obětavou práci.
Přeji vám mnoho zdraví, štěstí a co nejméně mimořádných událostí .
Martin Elíz
velitel JSDH
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MĚSTSKÁ POLICIE ROTAVA
Činnost MP Rotava

Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 řešili strážníci celkem 390 událostí,
z nichž bylo 253 řešeno blokovou pokutou příkazem na místě, 24 případů
oznámili příslušným správním orgánům, doručili 70 písemností, zjistili 8 vraků
a 7 vozidel bez platné technické prohlídky, 5 jich bylo odtaženo a 4 ekologicky
zlikvidována, dále pak předali 7 nalezených nebo ztracených věcí, odchytili
5 volně pobíhajících psů, ve dvou případech násilně otevřeli byt, pětkrát se
objevila černá skládka a jednou byly zadrženy registrační značky z vozidla
z důvodu neuhrazení blokových pokut.

Nalezené věci

7

Ekologická likvidace vozidel

4

Odtahy vozidel

5

Vozidla bez TK

5

Vraky

8

Počet umístěných TPZOV
(tzv. "botiček")

4

Odchyt psů

5

Uložené pokuty za přestupky příkazem

počet

částka

na místě zaplacené

177

58.800 Kč

Zdržené registrační značky

1

na místě nezaplacené

59

34.400 Kč

Otevření bytu

2

celkem

236

93.200 Kč

Skládky

3

Městské policie Karlovarského kraje uzavřely Memorandum

Městské policie Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně, Chodov a Rotava uzavřely Memorandum o vzájemné
spolupráci s cílem prohloubení součinnosti v oblasti vzdělávání, metodiky,
prevence, sdílení dobré praxe a případné výpomoci v rámci uzavírání
veřejnoprávních smluv.
Městské policie v Karlovarském kraji spolupracují dlouhodobě, v posledním
období spolupráce nabyla na významu. Velitelé městských a obecních policií
řeší aktuální problémy i dlouhodobé úkoly mj. v rámci pravidelných měsíčních
online porad a dvakrát do roka pořádají výjezdní zasedání, na kterých se
zúčastňují zástupci bezpečnostních složek, státní správy či samosprávy.
Memorandum je tak logickým vyústěním užší spolupráce, ke které se nyní
přihlásilo osm signatářů.
Prohloubení spolupráce by mělo přispět ke sjednocení služebních postupů,
odbornému růstu strážníků a v neposlední řadě efektivnějšímu využití
finančních prostředků, což se již prokázalo v rámci úzké součinnosti krajské
pracovní skupiny prevence a dohledu městských policií. Sdružené finance
vícero městských policií umožní například odborný výcvik s kvalitními lektory.
Samostatnou kapitolou je uzavírání veřejnoprávních smluv. Městská policie
Rotava poskytla nebo poskytne své strážníky na akce Hurá prázdniny
a Hornický den v případě Sokolova a na Mezinárodní festival dechových
orchestrů FIJO v Chebu. Na oplátku budou sokolovští a chebští strážníci
působit v našem městě v rámci akcí Pivní stezka - Rotava Rock, Oslavy města
a Rotavské pahorky. Podobných součinnostních opatření bude v našem kraji
více, neboť vedle jmenovaných městských policií uzavřely veřejnoprávní
smlouvy rovněž Karlovy Vary a Ostrov.
Václav Pikrt, velitel MP

Červenec, srpen 2022

strana 10

POLICIE ČR

Užijte si příjemné chvíle u vody bez starostí.
Není to tak dávno, co dětem začaly prázdniny a dospělým období dovolených. Počasí přeje zejména letním
radovánkám a jednou z nich je pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním horkých slunečných dní, ale také noční
můrou, pokud opomeneme základní pravidla bezpečného pobytu u vody.
Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních
ploch, u bazénů na koupalištích, či u bazénů
v domácím prostředí, základní pravidla jsou
pro všechny případy stejná či obdobná:
Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle
zkolabovat či tonout.
Nepodceňujte nebezpečí vody.
Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo
unavení.
Plavte nejdříve hodinu po jídle.
Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí
pomůcku.
Nenechávejte děti bez dozoru ani v případě, že je
u bazénu plavčík.
Naučte se první pomoc při tonutí.
Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme
připomenout několik konkrétních zásad bezpečného
pobytu u přírodních vodních ploch:
Neplavte a neskákejte do vody v neznámých
místech.
Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu,
zajistěte si vhodný doprovod.
Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel.
Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou
a upevněnou záchrannou vestou.
Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna
bezpečnostní pravidla.
Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze.

Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích:
Před vstupem do bazénu se vždy řádně
osprchujte a umyjte mýdlem.
V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí
nebezpečí uklouznutí a úrazu.
Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte
nebezpečí vody.
Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří
jen vám.
Dodržujte pravidla bezpečnosti na vodních
atrakcích (tobogány, skluzavky…).
Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa.
Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti
s dozorem a plaveckou pomůckou.
Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemůže
být všude.
Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné
nádoby.
Bezpečný pobyt u domácího bazénu:
Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či
rybníčků.
Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením
nebo jiným zabezpečovacím systémem.
Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí
na okraji i náraz o dno nebo stěnu.
Myslete na veškerá možná rizika – těmi může
být např. i studna, zahradní koryto, vědro s vodou
apod.

I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda, a proto doporučujeme všem, aby se naučili základy
první pomoci při tonutí, která je v rizikových situacích značnou výhodou při záchraně života cizích osob, ale i vašich
blízkých. Užijte si prázdniny u vody bez starostí.
Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné prožití letních radovánek u vody!
por. Mgr. Lucie Machalová
územní koordinátorka prevence PČR

EKOLOGICKÁ ROTAVA - TŘÍDĚNÍ ODPADU, NOVÉ KONTEJNERY
Ing. Markéta Hanáková, referentka Odboru ekonomiky a majetku
Konečně je tady léto a prázdniny. Všichni jsou již
nedočkaví a těší se na nové zážitky. Nezapomeňte, že
odpad se třídí i v létě na dovolené. Pro inspiraci
přikládáme obrázek třídění odpadků z pikniku ze stránek
www.jaktridit.cz.
Během léta budou přistaveny nové kontejnery na třídění
textilu, které budou nově bílo-zelené s označením TextilEco. Postupně budou vyměněny všechny stávající
kontejnery za nové. Nově přistavené kontejnery se
budou nacházet na stanovišti U Kina a u kontejnerového
stání u vjezdu k hale. Do kontejnerů bude možné
vhazovat nejen oděvy, ale také boty, hračky, knihy,
bytové doplňky, nádobí a dekorace.

Stále platí, že do kontejnerů se mohou vhazovat pouze
věci čisté a zabalené (např. v pytli, nákupní tašce).
Znovu připomínáme, že také máme nové kontejnery
na Bioodpad, které jsou umístěny před autobusovou
zastávkou (před Riem) a u bl. č. 24 a 25. Prosíme, abyste
do kontejnerů nevhazovali zbytky zabalené v plastových
sáčcích a pytlích, ale vhazujte bioodpad přímo
do kontejneru. Další odpad, který se ve městě nově třídí,
jsou pneumatiky a jedlé oleje a tuky. Pneumatiky se
odevzdávají na sběrné místo a jedlé oleje a tuky mají
svou sběrnou nádobu na stanovištích Sídliště u nových
paneláků, Sídliště u RIA, Sklenský vrch – křižovatka,
Nová Plzeň u hřiště a dolní Rotava – u plyn. výměníku.
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20. srpna
2022

Oslavy
SOBOTA | 23. 7. 22 | 16:00 HOD.
AREÁL ZDRAVÍ ROTAVA

MĚSTA
ROTAVA

areál zdraví

vstupné
50 Kč/dospělí
20 Kč/děti a senioři

ledecká
dudácká
muzika

zábavní atrakce pro dospělé
fotobudka

15:00 hod.

pospoluband

CHEB

ABBA
REVIVAL

PIVNÍ ČASOVKA

MĚSTO ROTAVA

SOBOTA 23. 7. 22
OD 16:00 HOD.
AREÁL ZDRAVÍ

ZÁJEZD
pro seniory

na zámek Chyše

27. 7. 22

Vstupné
50 Kč/dospělí
20 kč/děti, senioři

REZERAVACE
DO 18. 7. 2022
V KIC ROTAVA

• souboje 4 členných týmů
• ochutnávka piv • zábava

INFORMACE
Cena zájezdu 200 Kč/os.
V ceně zájezdu je doprava, prohlídka zámku,
prohlídka pivovaru a oběd.

Výstava fotografií
ZAVZPOMÍNEJTE
SI S NÁMI
12. 7. - 31. 8 2022
Městský úřad Rotava

Výstava květin,
ovoce a zeleniny

Zapojte se do boje týmů
nebo přijďte jen ochutnat
pivko a fandit.
STARTOVNÉ TÝMŮ 400 KČ/TÝM
OCHUTNÁVKA PIV 150 KČ/5 PIV
Přihlášky týmů v KIC Rotava
777 752 688 • FB • IG

Z pohádky
do pohádky

Rotavské pahorky
&
After party
http://rotavskepahorky.wz.cz/

Rotavské pahorky
rotavskepahorky

SOBOTA
3. ZÁŘÍ 2022

17. 9. 2022

Areál zdraví Rotava

SÁL SLOVANSKÉHO DOMU

13. 8. - 14. 8 2022

Prázdninová
dopoledne
Městský úřad Rotava v 10:30 hod.
28. 7. 22 • 29. 7. 22
4. 8. 22 • 5. 8. 22

www.rotava.cz

B A Z A R

naproti Amati, bývalá kuželna
Po - Pá 13:00 - 17:00 hod.
www.kraslice-bazar.cz
NÁBYTEK • OBLEČENÍ • VŠE DO DOMÁCNOSTI • NÁBYTEK • OBLEČ
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