I přes složitou situaci chceme vstoupit do nového roku
s tím, že se občanům po jejím každoročním zdražování
nezvýší cena vodného a stočného, ani dodávek tepla
a svozu odpadu. Investiční projekty, kterých máme
připraveno mnoho, budeme řešit v průběhu roku
dle vývoje. Nadále trvá zájem o výstavbu rodinných
domů v našem městě, proto se zaměříme i na plány
rozvoje bydlení.

Milí Rotavané,
hned na začátku mi dovolte popřát Vám všem jménem
zastupitelů a pracovníků našeho města klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2021 mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Zároveň zde chci poděkovat těm z Vás, kteří se společně
s námi i letos snažili dělat z našeho města lepší místo
pro život. Jak? Třeba tím, že si vážíte lidí a věcí kolem
sebe, není Vám lhostejné, jak to kolem Vás vypadá,
nebo tím, že se účastníte společenských akcí ve městě.
Tohle všechno dohromady vytváří nejenom příjemnější
prostředí kolem nás, ale také lepší atmosféru mezi námi.
Mám velkou radost, když přijíždí návštěvy z různých
koutů naší země a chválí upravenost a čistotu nejenom
veřejného prostranství našeho města, ale také Vašich
domů a zahrad. Jsem pyšný, když přespolní dorazí
na některou ze společenských akcí a odjíždí s tím, že
jsou tu správní lidé a žije to tu. Mnoho věcí my sami už
možná vnímáme jako samozřejmé, ale nezapomínejme
na to, s jakými problémy nejenom na poli občanského
soužití jsme se ještě před pár léty potýkali. Věřte,
že díky našemu společnému postoji pochopí i poslední
jednotlivci, že do takové minulosti se opravdu vracet
nebudeme.
Chci poděkovat také mým kolegům zastupitelům
za jejich odvahu a rozhodnost v některých krocích.
Nejenom letošní, ale i příští rok nás postavil do situace,
která nemá obdoby. Všichni víme, jaký letošní rok byl
a jak nejisté jsou výhledy do roku příštího. Další daňové
změny, nejistá ekonomická situace, rozdělená
společnost. Nás ale pojí jeden směr a tím je Rotava.
Děkuji také zaměstnancům města za jejich práci, která
nejenom vzhledem k okolnostem, ale také k množství
realizovaných investic a oprav, nebyla snadná.

Jistě jste si všimli, že ještě před příchodem zimy byla
provedena výsadba zeleně u květinky, kolem
zdravotního střediska, v aleji mezi bloky 5 a 6 nebo
v záhonu u supermarketu. Přibylo tak celkem 21 stromů,
130 keřů a 500 skalníků. Příští rok budeme ve výsadbě
pokračovat i v dolní Rotavě. Revitalizace se dočkala
téměř všechna kontejnerová stání mezi panelovými
domy. V ulici pod Slovanem jsou již pro osazení
solárních svítidel připraveny sloupy veřejného osvětlení.
S blížící se zimou prošla údržbou a přípravou také
technika města. Většinu cest jsme se pokusili vyspravit.
Bohužel v letošním adventním čase není možné
z důvodu opatření pořádat tradiční akce, jako rozsvícení
vánočního stromu, adventní setkání seniorů nebo jedno
z připravovaných překvapení. Přesto díky první
adventní neděli, během které se konalo Adventní
odpoledne na našem úřadě, vím, že dobrá nálada nás
neopouští. Desítky lidí si v průběhu dne přišly nakoupit
vánoční výzdobu a dárky, které vyrobili jejich sousedé.
Sami si vyrobili vánoční věnce, ochutnali rybí polévku
a na cestu si dali svařák. Na Facebooku nebo webu
města je pro Vás připraveno také video s krásným
vánočním vystoupením dětí z mateřské školy.
Drazí spoluobčané, srdečně Vám přeji poklidný konec
roku a veselé Vánoce.
S úctou
Michal Červenka, starosta města

18. schůze Rady města Rotava
ze dne 29. 10. 2020

RM projednala a doporučuje:
 na
základě
projednání
schválené
dotace,
Zastupitelstvu města Rotava podání žádosti
o individuální dotaci na pokrytí nákladů škody
RM projednala a schvaluje:
na vozidle CAS 20 Tatra 815 vzniklé při zásahu
 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., mimořádnou
jednotky Sdružení dobrovolných hasičů Rotava.
účetní závěrku Mateřské školy Rotava, p. o., ´
za období 1. 1. 2020 – 31. 8. 2020 sestavenou ke dni
31. 8. 2020, tj. ke dni jejího zániku sloučením
20. schůze Rady města Rotava
s nástupnickou organizací Základní škola a mateřská
ze dne 6. 11. 2020
škola Rotava, p. o. s připomínkou dodatečného
předložení zápisu inventarizační komise nejpozději RM projednala a schvaluje:
do 30. 11. 2020.
 v závislosti na směrnici 1 PO/2019, Základní školou
 na základě předložené důvodové zprávy převedení
a mateřskou školou Rotava, p. o. vyhlášenou
konečných účetních stavů zanikající organizace
veřejnou zakázku, a vlastní žádost organizace,
Mateřská škola Rotava, p. o. , do účetnictví
delegaci radního za radu města a zmocnění rady
nástupnické organizace Základní škola a mateřská
města členům komise pro otevírání obálek
škola Rotava, p. o..
s nabídkami a hodnotící komisi pro výběr dodavatele
veřejné zakázky: „Pořízení notebooků včetně
softwarového vybavení a příslušenství“ ve složení
19. schůze Rady města Rotava
dle důvodové zprávy.
ze dne 2. 11. 2020
RM projednala a souhlasí:
RM projednala a souhlasí:
 na základě žádosti Základní školy a mateřské školy  na základě dokumentů předložených Základní
Rotava, p. o. , IČO 70945128, s nákupem elektrické
školou a mateřskou školou Rotava, p. o., s výběrem
výklopné pánve do kuchyně školní jídelny
dodavatele k realizaci veřejné zakázky na dodávky:
a s posílením investičního fondu z rezervního fondu
„Pořízení notebooků včetně softwarového vybavení
organizace ve výši 181 500 Kč vč. DPH.
a příslušenství“, který vzešel ze zadávacího řízení
realizovaného příspěvkovou organizací, a to
RM projednala a schvaluje:
dodavatelem VUJO s. r. o., IČO 64830713.
 prodej nepotřebného majetku města v areálu
sběrného místa (500 m2 použité betonové zámkové
dlažby), a to za předem stanovenou cenu 50 Kč/m2.
21. schůze Rady města Rotava
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 11. 11. 2020
služebnosti evidovanou pod č. IE-12-0006691/10
se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035. RM projednala a doporučuje:
 na základě předložené důvodové zprávy, okamžité  Zastupitelstvu města Rotava schválit rozpočet města
zrušení nájemní smlouvy č. S/80/2003 z důvodu
na rok 2021, jak byl navržen.
neuhrazení nájemného. Veškeré dlužné nájemné  na základě předložené důvodové zprávy,
je nájemce povinen uhradit do 15 dnů od doručení
Zastupitelstvu města Rotava schválit záměry prodeje
výpovědi.
poz. p. č. 1611/359, poz. p. č. 1611/360,
poz. p. č. 1611/363, poz. p. č. 1611/364,
 na základě předložené žádosti, slevu na nájemném
vše k. ú. Rotava, za účelem výstavby RD.
související s pronájem nebytových prostor v objektu
č. p. 648, Kristýně Potočné Duludisové, IČO
75576031, počínaje prosincem 2020 v maximální RM projednala a schvaluje:
souhrnné výši 48 296,58 Kč, v souvislosti  na základě důvodové zprávy – vlastního návrhu
veřejnoprávní smlouvy č. KK02185 o poskytnutí
se zhodnocením objektu rekonstrukcí na provozovnu
dotace na účel: „dotační podprogram 11 – rozšíření
holičství a kadeřnictví vlastním nákladem nájemce.
řidičského oprávnění na skupinu C“, uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rotava, IČO
RM projednala a neschvaluje:
00259551 a Karlovarským krajem, IČO 70891168,
 umístění Z-BOX a uzavření nájemní smlouvy
a pověřuje starostu k podpisu předmětné smlouvy.
mezi
městem
Rotava
a
společností
 na základě předložené žádosti,
pronájem
Zásilkovna s. r. o., IČO 28408306.
poz.
p.
č.
191/1
k.
ú.
Rotava,
za
účelem
pozemku
 prodej nepotřebného majetku města v areálu
2
v
zahrádkářské
kolonii,
cena
1,50
Kč/m
/rok,
sběrného místa – 50 ks použitých betonových
a
pověřuje
starostu
podpisem
smlouvy.
panelů.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Medailonky:
Francis Scott Key Fitzgerald
(24. 9. 1896 – 21. 12. 1940)
americký romanopisec, povídkář
Alfred de Musset (11. 12. 1810 – 2. 5. 1857)
francouzský dramatik a básník
Alena Ladová (29. 12. 1925 – 25. 6. 1992)
česká malířka, ilustrátorka
Giovanni Boccaccio (16. 7. 1313 - 21. 12. 1375)
italský spisovatel a básník
Výstavky:
Jane Austen (16. 12. 1775 – 18. 7. 1817)
anglická spisovatelka
Jiří Hanzelka (24. 12. 1920 – 15. 2. 2003)
český cestovatel a spisovatel
Ludmila Štěpánková
knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROTAVA
Šesťáci na Sluníčku
Jako každý rok, již poněkolikáté naši „šesťáci“ vyrazili na turistickou základnu Sluníčko.
V rámci projektu primární prevence „Naše třída“, jsme se vydali 29. 9. 2020 na dvoudenní pobyt (přes noc)
na Sluníčko. Společně s dalším pedagogem a lektorkou programu jsme se zaměřovali na způsoby chování
a komunikace. Pro práci s žáky se využily formy práce jako diskuse, dramatizace a jiné aktivity. Děti si samy
vytvořily pravidla třídy, která zpečetily svými podpisy. Tato pravidla jim stále visí ve třídě.
Po celou dobu pobytu byly děti úžasné. Hodné a starostlivé maminky napekly bábovky a buchty … a musím říci,
že byly výborné. Děti fungovaly jako ve společné domácnosti. Jedna skupina dětí chystala stůl k večeři
a ke snídani, jiná skupina průběžně uklízela společenskou místnost a další se chopila mytí nádobí.
Myslím, že děti si to nejvíce užily před večerkou. Z pokojů se ozýval smích, hudba z každého pokoje hrála
jiná – za to velmi hlasitě. Poté co byla vyhlášena večerka, děti, paní lektorka i já jsme všichni ulehli do svých
postelí. Děti se vyspaly do růžova, jak ráno říkaly. Já jsem spala na půl oka a na půl ucha. Zodpovědnost
byla veliká.
A na závěr? Každému třídnímu učiteli bych přála, aby se svou třídou zažil tak báječné chvíle jako já.
Chvíle plné smíchu, pohody a fajn atmosféry.
Žaneta Rauová, třídní učitelka VI. A
Distanční výuka v základní škole
Kvůli prevenci šíření epidemie koronaviru v České republice se vláda rozhodla pro úplné uzavření škol. Všechny
školy tak plošně přešly na distanční výuku.
Na naší škole je pravidelně každý týden učivo předáváno proti podpisu zákonným zástupcům nebo žákům.
Distanční výuka probíhá po domluvě s učiteli formou pracovních listů, prostřednictvím školních e-mailů
nebo online komunikací s učiteli v aplikaci Microsoft Teams.
Chceme znovu upozornit rodiče a žáky, že distanční výuka je ze zákona povinná. Děkujeme všem rodičům, kteří
situaci chápou a se školou spolupracují. Pevně věříme, že se v co nejkratší době zase se žáky ve škole sejdeme.
Mgr. Lenka Ernstbergerová, učitelka I. třídy

Listopad v mateřské škole
Podzim nám pomalu končí, ale my si ho užili plnými
doušky. I když nám nadělil první mrazíky, sluníčko
se přece jen ještě pousmálo. Celý podzim jsme
při procházkách v lese sbírali vše, co nám příroda
nadělila. S dětmi jsme z plodů lesa tvořili a vyráběli,
ale také jsme se o ně rozdělili se zvířátky a donesli
je do krmelce.
Začátek listopadu nám přinesl naše již tradiční
„Podzimní tvoření“, které s námi každoročně trávili
rodiče, ale kvůli současné situaci jsme tvořili
bez rodičů, jen s dětmi. Inspirovali jsme se svátkem
Halloween. Každý si vyrobil svoji lucerničku, kterou
si také odnesl domů.
Nezapomněli jsme ani na focení, při kterém si každý
zapózoval před objektivem fotoaparátu, abychom měli
krásnou vzpomínku nebo dárek pro naše blízké.
Doufáme, že se současná epidemiologická situace
uklidní a my se ve zdraví sejdeme na vánočních
besídkách.
Diana Černá a Petra Soumarová
učitelky MŠ

nájemné, zálohy na plyn, elektřinu apod. V případě,
že dojde k dluhové platební neschopnosti, narůstá
závazek několikanásobně o úroky, ale také o odměny
advokátům a exekutorům. Malý nesplácený dluh
tak může rychle narůst o desítky tisíc.
Vánoční půjčka ANO či NE?
Každý by se měl zamyslet, zda půjčku opravdu
Zamyslete se nad skutečnou cenou dárku.
potřebuje a zda má na její splácení dostatečné a stabilní
Vánoce jsou za rohem a Vás už nyní děsí představa, že příjmy. Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité
Vám chybí finance? Chtěli byste rodině připravit finanční situaci, neváhejte se na nás obrátit o pomoc
kouzelné svátky, ale jednoduše na to nemáte? a radu.
Peněženka zeje prázdnotou a žádná finanční rezerva
Kontakt: přízemí MěÚ Rotava
neexistuje? Nezoufejte! Vánoční půjčka je tu od toho,
aby Vám umožnila prožít krásné Vánoce bez stresu
Bc. Lenka Studená, Dis. - sociální pracovnice
a starostí! Půjčte si třeba 10.000 Kč s měsíční splátkou
mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz
479 Kč a splácejte až po svátcích. Pro získání půjčky
Bc. Petra Valdmanová
stačí jen vyplnit formulář se žádosti a po schválení si
- dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice
i Vy můžete oddychnout. Dopřejte si bohaté Vánoce
a potěšte své blízké!
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz
Přesně takovýmto způsobem lákají bankovní
Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant projektu,
i nebankovní instituce v předvánočním období
zástup v době nepřítomnosti pracovnic
statisíce Čechů na řešení jejich špatné finanční
mob:
777 724 214, e-mail: harapat@rotava.cz
situace.
Lidé si na Vánoce více než jindy uvědomují svoji
finanční situaci, cítí se pod tlakem a snaží se sehnat Čekají nás nejkrásnější svátky v roce. Dovolte mi,
peníze na dárky. Často nezvládnou vyhodnotit riziko abych Vám za sebe a své kolegy popřála krásné
půjčky a podepisují nevýhodné smlouvy. Na dárky a pokojné Vánoce. Užijte si je v kruhu svých
si půjčují většinou lidé méně finančně vzdělaní. Často
se snaží nahradit své nižší příjmy v očích přátel a rodiny nejbližších, připomeňme si všichni naše krásné
dražšími dárky. Sváteční radost se ale rychle rozplyne vánoční tradice a mějme radost z toho, že
a člověk upadá do dluhů. Předvánoční stres a rychlé se můžeme na chvíli zastavit a strávit čas s těmi,
nákupy na poslední chvíli bez velkého rozmýšlení které máme nejraději.
a počítání vedou k tomu, že lidé mnohdy ztratí přehled
Bc. Petra Valdmanová / OKS
o tom, kolik zaplatili a kolik si ještě mohou dovolit
Sociální práce a poradenství v Rotavě,
utratit. V tomto období se zvyšuje zadluženost
reg.č. : CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
i u základních plateb v rodinném rozpočtu jako jsou

Pozor zejména na kapesní krádeže
či podvody na internetu
Policisté Karlovarského kraje by Vám i v této době
chtěli přinést několik preventivních rad, neboť
s blížícími se vánočními svátky nám hrozí určitá rizika
a můžeme se velmi snadno stát obětí protiprávního
jednání, jak v reálném, tak virtuálním světě.
V případě, že vyrazíte na nákup vánočních dárků
do nákupních domů, mějte své osobní věci pod neustálým dohledem. Zkušenému kapsáři totiž stačí jen
několik málo vteřin k tomu, aby Vám odcizil mobilní
telefon, peněženku, doklady či celé příruční
zavazadlo. Proto doporučujeme nosit finanční hotovost
odděleně od dokladů a platebních karet. Mobilní
telefony mějte také řádně zabezpečeny v uzavřené
kapse. Svá osobní zavazadla neodkládejte ani
na nákupní vozíky a mějte je vždy řádně uzavřeny.
Nepodceňujte ani chvíli, kdy ukládáte nákup do svého
vozidla a peněženku či kabelku mějte vždy
pod dohledem.
Pozor si ale dejte například i při placení platební kartou

či při výběru z bankomatu. Nikdy nezadávejte PIN
k Vaší platební kartě, pokud se ve Vaší blízkosti někdo
nachází či narušuje Vaši diskrétní zónu.
V případě, že budete své vánoční dárky pořizovat
prostřednictvím internetu, buďte zvláště obezřetní.
Dávejte si proto pozor z jakých eshopů dárky
objednáváte a použijte raději jen ověřené zdroje. Peníze
neposílejte dopředu, ale raději volte způsob platby
dobírkou.
Můžete
tak
předejít
možnému
zklamání. V případě přihlášení do jednotlivých eshopů
a služeb na internetu používejte různá a kvalitní hesla,
aby nedošlo k prolomení Vašeho účtu. Jestliže se
budete chtít přihlásit do svého internetového
bankovnictví, nepřihlašujte se v žádném případě
z odkazu ve Vašem emailu, může se jednat o podvod.
V případě, že se i přes naše preventivní rady
stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně
se obraťte na nejbližší policejní služebnu nebo volejte
na tísňovou linku Policie ČR.
Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
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 2020.
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní
Pracovní doba: služba je poskytována denně
Pondělí až pátek

6:30 - 22:00 hod.

Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci
v sobotu, neděli a ve svátcích

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

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

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

úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11.30

12:00 - 17.00

středa

8:00 - 11.30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

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

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

úterý

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 16:45

čtvrtek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

čtvrtek

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

pátek

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45

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, 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, Blanka Legezová
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz

