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Vážení spoluobčané,
v průběhu ledna k nám přišla pravá
krušnohorská zima. Někdo se raduje, jiný nadává. My bojujeme
s rozmary počasí a strojní technikou. Vozidla údržby nejsou v dobré
kondici a po zimě je nemine dlouho
odkládaný generální servis. Čas
strávený opravami poté dohánějí
svým nasazením pracovníci, kteří
se vydávají do ulic v brzkých ranních i pozdních večerních hodinách. Náš katastr je rozsáhlý a díky
vydatnému sněžení by v některých
dnech mohli jezdit prakticky nonstop. Často mi voláte, kde zrovna
není ideálně protaženo. Snažíme se
na Vaše podněty reagovat, ale ne
vždy je v našich silách vyhovět.
Někteří z Vás si možná vzpomenou
na leden roku 2017, kdy kvůli úklidu sněhu do našeho města dokonce
přijela natáčet televize. Byly objednány firmy z okolí a zapojeno bylo
20 pracovníků veřejně prospěšných
prací z úřadu práce. Dnes máme
těchto pracovníků bohužel pouze 5
a desítky tisíc korun za firmy
z okolí se prozatím snažíme vkládat
především do vlastní údržby. Například střecha na bloku číslo 17.
Na jaře loňského roku zrekonstruovaná, ale bez instalace sněhových
zábran. Proč to zmiňuji? Letošní
zima nám svým střídáním sněhových a dešťových srážek připravila
takové podmínky, že v naší nad-

mořské výšce je hodnota zatížení
sněhem na metr čtvereční 90 kg, to
je nejvíce za 5 let! Výsledek toho,
co takto těžký sníh dokáže, můžete
vidět na zničených stříškách nad
vchody paneláku. Naštěstí nedošlo
k žádnému zranění. Proběhlo kompletní odklizení sněhu ze střechy a
řešíme nápravu ve věci osazení protisněhových prvků. Sníh nás ještě
nějakou chvíli potrápí, tak na sebe
buďte opatrní a myslete na nástrahy
zimy i za volantem.
Občas nás také ještě potrápí veřejné
osvětlení, které se nám podařilo
provizorně
zprovoznit.
Z Ministerstva průmyslu a obchodu
jsem dostal předběžnou informaci,
že naše žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení byla schválena.
Po obdržení oficiálních dokumentů
zahájíme neprodleně další kroky,
na které se připravujeme již nyní.
Přiznána nám byla také dotace na
zapojení vrtu pitné vody, a to ve
výši 2,8 mil. Kč.
V minulém zpravodaji jsem zmiňoval výběrová řízení na uvolněné
pozice na městském úřadě. Po
ukončení výběrových řízení se podařilo některá pracovní místa obsadit. Věřím, že až noví pracovníci
nastoupí, tak budou přínosem a
úřad postupně začne naplno fungovat. Bude to znamenat malé vítězství. I přes očekávané nezvládnutí
nelehké situace se nám podařilo
zajistit chod města a konečně se
zaměříme na to, co nás všechny
trápí. Začneme šlapat na paty těm,
kteří nerespektují pravidla slušného
chování. Zaměříme se na vymáhání
místních poplatků. Neexistuje, aby
se nám vedle kontejnerů přes noc
objevily kusy nábytku a pytle
s odpadky a zároveň zůstalo nezaplaceno za odpad beztrestně každý
rok přes čtyři sta tisíc korun. Upozorňuji, že odpad odložený mimo
sběrné nádoby je považován za
černou skládku a původci může
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být uložena pokuta do výše padesáti tisíc korun. Využijte raději
služeb města a sběrného dvora.
Striktně budeme přistupovat také
k dluhům na nájmu či vodném a
stočném. Skončí neřešení přestupků. Narušitelé veřejného pořádku se
nebudou spoléhat na to, že se vše
obejde bez sankce. Nechci, aby
snaha a investice do našeho města
byly zastiňovány negativním vlivem těch, kterým je kvalita života v
našem městě ukradená. Ihned po
nástupu do funkcí jsme společně s
místostarostou začali jednat o odkupu 12 bytů v majetku jediné osoby, který se teď blíží ke zdárnému
konci. Početně se jedná o téměř
jeden celý vchod panelového domu.
Dnes už mi na stole leží cenové
nabídky.
Nedělní odpoledne 27. ledna patřilo
na úřadě dobrovolníkům, díky kterým se v našem městě konají nejrůznější zábavné akce. Krom poděkování a malé odměny bylo připraveno
také pohoštění. Tito úžasní lidé, kteří obětují svůj volný čas, stojí za
turistickými pochody, výlety do pohádky, dětskými dny, pálením čarodějnic… Jsem pyšný na to, že se v
našem městě najde několik desítek
nadšenců všeho věku. Poděkování
patří nejen jim a dobrovolným hasičům, ale také pracovníkům odboru
kultury.
Na co se můžeme těšit v nejbližších
týdnech? V sále Slovanského domu se bude v sobotu 10. února
konat dětský karneval a finišovat
budou v tomto měsíci také přípravy
na ples města, který se bude konat
2. března. Na něj se já osobně moc
těším. Situace mi ještě nedovoluje
věnovat se občanům tolik, jak bych
si přál, a tak doufám, že se společně
setkáme v dobré náladě právě na
městském plesu.
Michal Červenka,
starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

úřad – část A“ s firmou JML stavební, s. r. o.,
Bendlova 572, 356 01 Sokolov.
− Zastupitelstvu města Rotava schválit uzavření
Smlouvy o dílo související s odběry vzorků surových, pitných, odpadních vod a kalů a jejich analýzami se společností Severočeská servisní, a. s.,
se sídlem Pražská 150/34, 460 01 Liberec, jako
právním nástupcem rozdělované společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., která
byla původním zhotovitelem.

23. schůze RM Rotava ze dne 19. 12. 2018
RM projednala a schvaluje:
− návrh programu IX. zasedání Zastupitelstva města
Rotava po zapracování doporučených návrhů a
připomínek.
− střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, na období 20192021.
− rozpočet Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, na rok 2019 s příspěvkem zřizovatele
ve výši 920 000 Kč.
− výjimku z nejvyššího počtu žáků pro MŠ Rotava,
příspěvkovou organizaci, na počet žáků 28 s tím,
že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvality
vzdělávací činnosti školy a za splnění podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
− rozpočet Základní školy Rotava, příspěvkové organizace, na rok 2019 s příspěvkem zřizovatele
ve výši 2 680 555 Kč.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 630.
− přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 627.
− výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 650, za
byt na adrese Rotava, Sídliště 655.
− uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo se zpracovatelem Ing. arch. Ivanem Kaplanem – AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 1300 00 Praha 3,
IČO 13125834, se změnou termínu plnění do
30. 6. 2019, a pověřuje starostu jeho podpisem.
− smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení se společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, týkající se připojení odběrných zařízení a zajištění požadovaného příkonu
pro 5 RD v ulici Nová Plzeň a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
− snížení nájemného ze 47 Kč/m2 na 29 Kč/m2
v blíže specifikovaných bytech na sídlišti.
− slevu na nájemném v 11 bytech v ulici Sídliště
z důvodu pozdního zapojení elektřiny.
− přidělení bytu v domě pro příjmově vymezené
osoby na adrese Rotava, Sídliště 714.
RM projednala a neschvaluje:
− přidělení některých bytů.
RM bere na vědomí:
− kontrolu usnesení ZM, jak byla předložena, včetně doplnění a připomínek.
RM doporučuje:
− Zastupitelstvu města Rotava schválit uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo u veřejné zakázky „Bezbariérová trasa Rotava – aktivity městský

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Rotava bude v dubnu 2019 pořádat
v obřadní síni MěÚ Rotava „Vítání občánků“ pro
nově narozené děti, které mají trvalý pobyt na území města Rotava. Máte-li zájem účastnit se této
malé slavnostní akce, můžete se přihlásit osobně
na Městském úřadě Rotava, kancelář č. 5. Nebo
můžete vyplnit přihlášku, která je umístěna na webových stránkách města Rotava, a doručit ji na
Městský úřad Rotava (osobně, do datové schránky města: w4tb7kv, nebo poštou na adresu:
Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava).
Slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku od 6
týdnů do 1 roku.
V přihlášce uvedené údaje budou s ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, použity pouze pro
účely „Vítání občánků“.
Termín konání „Vítání občánků“ Vám bude oznámen v pozvánce na tento slavnostní obřad.
Případné další informace poskytne: paní Monika
Lakatosová, tel. 359 574 133, 777 787 194,
e-mail: lakatosova@rotava.cz
Monika Lakatosová,
referentka OSAP

V měsíci únoru 2019 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Navrátilová Jiřina
Slabý Jaroslav
Dědek Vlastimil
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.
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budeme se těšit na další milé návštěvy v roce 2019.
Napadl nám první sníh a nezapomněli jsme ani na
zvířátka v lese a šli jsme oslavit Vánoce i s nimi.
Společně jsme nazdobili stromečky suchými dobrotami a ovocem pro naše zvířecí kamarády.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:

Jiří Šlitr (15. 2. 1924 – 26. 12. 1969)
český skladatel, klavírista, zpěvák, herec a výtvarník
Václav Beneš Třebízský (27. 2. 1849 – 20. 6. 1884)
katolický kněz, romanopisec
Josef Svatopluk Machar (29. 2. 1864 – 17. 3. 1942)
český básník, satirik, prozaik
Jan Otčenášek (19. 11. 1924 – 24. 2. 1979)
český spisovatel, scénárista

Výstavka:

František Nepil (10. 2. 1929 – 8. 9. 1995)
český spisovatel, scénárista
Jan Procházka (4. 2. 1929 – 20. 2. 1971)
český prozaik, scénárista a politický publicista

Besídka v MŠ

Zábavné odpoledne pro děti
čtvrtek 28. února 2019 v 15.00 hod.
Odpoledne plné pohádek pro soutěživé děti.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice

KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 20. února 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
Dětský maškarní kosmický karneval
neděle 10. února 14.00 – 16.00 hod.
sál Slovanského domu
Reprezentační ples města
sobota 2. března od 20.00 hod.
sál Slovanského domu
Bc. Lucie Dupalová, KIC

Návštěva knihovny

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
První měsíc v novém roce máme úspěšně za sebou,
ale rádi se přeneseme v čase zpět do atmosféry nejkrásnějších svátků v roce. Vánočním kouzlem se
vrátíme k besídkám v naší mateřské škole. Děti v
jednotlivých třídách přednesly pásmo vánočních
básní a písní, nechyběl ani tanec a známé vánoční
koledy. Dětem i rodičům děkujeme za účast a věříme, že se všem společné setkání před vánočními
svátky líbilo.
Krásné vánoční svátky jsme si popřáli i s naší paní
knihovnicí Ĺudmilou Štěpánkovou, která pro nás
měla přichystanou i ochutnávku vánočního cukroví.
Poslechli jsme si pohádku „Krtek a Vánoce“, zazpívali jsme si koledy a řekli jsme si, co bychom si od
Ježíška nejvíce přáli. Děkujeme za celý rok 2018 a

Vycházka do lesa
Bc. Martina Piklová,
učitelka mateřské školy
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Na závěr olympiády přišlo od porotců velkorysé
hodnocení. Všichni sportovci, kteří se této akce
zúčastnili, obdrželi medaile i sladkosti.
Děkujeme všem těm rodičům, kteří přišli a děti při
sportování podpořili.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD

Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace
přijme asistenta pedagoga.
Kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb.
Úvazek 0,5
Kontakt 739 455 076

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
mají žáci v pátek 1. února 2019. V provozu bude
školní družina pro přihlášené děti. Děti se mohou
stravovat ve školní jídelně.

Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.,
ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

JARNÍ PRÁZDNINY
Od pondělí 18. února 2019 do neděle 25. února
2019 probíhají jarní prázdniny. V provozu je školní družina pro přihlášené žáky. V době jarních
prázdnin mohou děti chodit na obědy do školní
jídelny.
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

ZE SLOHOVÝCH PRACÍ
V 8. ročníku si zkoušíme jako slohový útvar líčení.
Vyjádřit poeticky vlastní pocity není jednoduché,
ale myslím si, že se to některým žákům opravdu
povedlo.
Mgr. J. Šůsová, učitelka českého jazyka
Déšť
Z nebe padají kapky a mění se na perly, které se
roztečou po zemi. Mám nutkání je chytat a udělat
z nich náhrdelník. Perly zalévají květiny, které rostou v údolí. Princezny květiny se zdobí perlami a
vypadají jako královny.
V. Pirklová
Prší
Když prší, tak se těším. Na čerstvý vzduch a na noty, které padají s kapkami. Jako kdyby nebe hrálo
písně z celého světa. Občas si říkám, jestli to nejsou
portály do jiného světa, protože jsou tak okouzlující.
Vše to doprovází duhový most, který se tyčí na obloze.
P. Přibylová
Prší
Když prší, mám pocit, jako by se tam nahoře někdo
trápil a plakal k nám dolů na zem. Jako by se nás
obří slzy snažily vtáhnout do špatností. Najednou
cítím smutek. Louže, které si v klidu polehávají na
zemi, na mě řvou: „Vběhni do mě a udělej mě šťastnou!“ Udělám to, skočím do ní a ona se radostí rozzáří jako právě vycházející slunce. Najednou se ti
nahoře smějí a vpouští do nás nádherné barvy. Mám
chuť se vznést a procházet se s nimi.
M. Gubčová

Nový denní stacionář v Sokolově
Od října 2018 byl zahájen provoz Denního stacionáře Mateřídouška v Sokolově. Jedná se o ambulantní
službu určenou pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením a osoby s poruchou autistického
spektra. Posláním denního stacionáře je poskytovat
všestrannou podporu a pomoc lidem s hendikepem i
jejich rodinám. Stacionář nabízí širokou škálu výchovně vzdělávacích a rehabilitačních činností bez
ohledu na stupeň či formu postižení a věk
(přijímáme klienty od 1 roku do 64 let).
V poskytování sociálních služeb máme praxi bezmála 30 let a jsme držiteli Značky kvality v sociálních
službách.
Stacionář sídlí v Sokolově na adrese Sokolovská
1508 (budova bývalé jídelny a družiny 4. ZŠ, v těsné
blízkosti sídliště M. Majerové). Pracovní doba je od
pondělí do pátku od 6:00 do 15:30. Pracovní dobu
lze pružně přizpůsobit potřebám pečujících rodin.
Pro případné zájemce máme stále volná místa!
Více informací naleznete na www.dcmat.cz, všechny potřebné informace Vám rádi poskytneme také
na telefonním čísle +420 722 095 242.
Bc. Zdeněk Harapát,
sociální pracovník
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 12. a 26. února vždy od 14:30 do 16:30
hodin v zasedací místnosti v přízemí MěÚ Rotava. Záleží jen na vaší účasti, zda budou tato setkávání pravidelná, jakou budou mít podobu a zda se stanou milou tradicí.
za kulturní komisi Jarmila Černá

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Dne 18. ledna 2019 proběhla v tělocvičně rotavské
základní školy akce s rodiči „Legrační olympiáda
ŠD“. V úvodu si všichni připomněli hlavní myšlenku olympijských her, jejich historii, druhy zimních
sportů... „Zažehli“ olympijský oheň a složili slib o
čestném soupeření.
Po rozcvičení dva sportovní týmy soutěžily v legračních disciplínách. Byly to: krasobruslenípiruety (válení sudů na žíněnkách) s holubičkou,
slalom (běh mezi kužely se špejlemi namísto hůlek),
jízda na bobech (pohyb vpřed po podlaze na polštářku) a další.
4

VZPÍRÁNÍ
V jubilejním roce, v němž náš vzpěračský oddíl oslavil 60 let své existence, startovalo v mistrovských soutěžích všech věkových kategorií v barvách Rotasu celkem 9 vzpěračských družstev, vůbec nejvyšší počet ze
všech vzpěračských klubů v ČR. 4 družstva mladších žáků, po jednom družstvu starších žáků, juniorek, žen
a dvě družstva mužů. Družstva mladších žáků „D“ a mužů „B“ nedokončila všechna ligová kola.
V celkovém hodnocení všech družstev se vzpěračský oddíl TJ ROTAS Rotava umístil na 4. místě.

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

MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ V BOHUMÍNĚ
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Policisté Karlovarského kraje radí: Zabezpečte svůj majetek!
Vzhledem k tomu, že velmi často opouštíme své domovy odjezdem do zaměstnání či jen odchodem na běžný nákup, musíme si uvědomit, že řádné zabezpečení majetku je důležité k tomu, abychom se nestali obětí
zlodějů, pro které je vloupání do objektu v mnohých případech denní chléb.
Možností zabezpečení majetku je mnoho, a to od výměny staré zámkové vložky, přes bezpečnostní dveře až
po různé elektronické alarmy či kamerové systémy. V případě, že se rozhodnete pro změnu zabezpečení Vašeho majetku, používejte především certifikovaných mechanických zábranných a zámkových systémů, které
pořiďte raději v kamenných prodejnách.
Pro zabezpečení majetku dodržujte těchto pár preventivních rad. Když si je osvojíte a budete je dodržovat,
riziko vloupání do Vaší nemovitosti se výrazně sníží.
Uzavření objektu – vždy, když odcházíte z bytu nebo domu, řádně uzavřete všechna okna a pečlivě uzamkněte dveře, a to i v případě, že máte v plánu se brzy vrátit.
Neupozorňujte na svou nepřítomnost – pokud odjíždíte na delší dobu, řekněte to pouze blízkým, případně
osobám, kterým věříte. Na svou nepřítomnost neupozorňujte na sociálních sítích.
Neupozorňujte na své majetkové poměry – nenechávejte doma velké množství cenností a vyšší finanční
hotovost, raději vše uschovejte do banky, případně cenné předměty a peníze řádně uzamkněte v trezoru doma.
Na jmenovkách uvádějte množná čísla – na domovní zvonky či poštovní schránky uvádějte svá příjmení
vždy v množných číslech bez křestních jmen a dosažených titulů.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu
nevstupujte, může se stát, že pachatel je ještě uvnitř a může být ozbrojen. Pokud přece jen do domu či bytu
vstoupíte, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které tam pachatel zanechal.
To a mnohem více se dozvíte na zajímavé besedě, kterou pořádají policisté Karlovarského kraje v návaznosti
na celorepublikový preventivní projekt „Zabezpečte se! - Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, která
se bude konat dne 13. 2. 2019 v 15:00 hodin v prostorách zasedací místnosti Krajského ředitelství Policie
České republiky Karlovarského kraje na adrese Závodní 386/100 v Karlových Varech. Cílem projektu je Vás
informovat o všech možnostech a způsobech zabezpečení nemovitostí prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou. Dozvíte se také, jaké jsou nové
trendy vloupání do obydlí u nás a v okolních státech.
V případě Vašeho zájmu o besedu nás prosím kontaktujte na emailové adrese: krpk.tisk@pcr.cz z důvodu
omezené kapacity zasedací místnosti.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

INZERCE

Prodej slepiček
Firma Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 169 - 209 Kč/ks.
Prodej 3. března 2019.
Rotava - parkoviště u kavárny od 17.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.
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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, Mgr. Martina Bečková, Martin Elíz, Bc. Lucie Dupalová.
Tisk: Skyepress – tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz

