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Dnes to bude trochu delší. Blíží se totiž konec roku, a tak je čas na to se
ohlédnout a vyhodnotit uplynulý rok. Zároveň se již musíme dívat dopředu,
na možnosti roku nového. Dozvíte se pár vysvětlujících informací k různé
problematice, vycházejících z častých dotazů. Rozdělím to pro přehlednost
do více bloků. Kdyby to bylo dlouhé, můžete to dočíst třeba zítra. Budu ale
rád, když si to přečtete.
FINANCE.
Poslední týdny patřily návrhu rozpočtu města na příští rok. Při jeho tvorbě
vycházím z vyhodnocení let předchozích, předběžně roku letošního,
z připravenosti dalších záměrů a předpokládaného vývoje ekonomiky, tedy
plnění daňových a dalších příjmů města a růstu cen a nákladů v roce příštím.
Pro jakoukoliv osobu, zodpovědnou za hospodaření obce nebo města, bylo
období posledních dvou let, troufnu si říct, nejsložitější za poslední dvě
dekády. Díky koronaviru, opatřením a ekonomickým dopadům nebylo
prakticky možné pořádně plánovat příjmy a výdaje města.
Konkrétní čísla. Daňové příjmy v roce 2019 byly 40,3 mil. Kč, v roce 2020 se
propadly na 37,5 mil. Kč a předpovědi příjmů města podle Ministerstva
financí a dalších institucí pro rok 2021? Ty se pohybovaly od 30 do 37 mil.
Kč. Rozptyl 7 milionů korun pro jeden rok! Parlament se nebyl schopný
dlouho dohodnout, zda a kolik bude městům z výpadku příjmů
kompenzováno. Na straně výdajů města se zase výrazně podepisuje, jako
u každého z nás, růst cen. Jak může člověk s klidným spaním plánovat
finance?
Pouze tak, že bude nanejvýš obezřetný. Nelze spoléhat na to, že loni to
nakonec nějak vyšlo, tak to letos vyjde také. Stačí další lockdown, nebo
rozhodnutí o daňových změnách a najednou tu máme výrazný výpadek x
milionů korun. V takovou chvíli se předčasně spuštěné investiční a jiné akce
nestávají radostí, ale průserem. K tomu nedej bože větší havárie na úpravně
vody a je to noční můra. Jasně, vždycky to jde zachránit úvěrem, ale ten se
má brát zásadně na investice, ne na projedení v běžném chodu města.

pokrač. str. 2

Zbývající část příjmů města, mimo daňových, tvoří vlastní činnost města.
Dodávky vody a tepla, pronájmy, služby, prodeje… A dotace. Vlastní činnost
je cca 30 mil. Kč ročně a dotace jako nenárokové se každý rok liší, ale
snažíme se jich získat co nejvíce.
Když investujeme, snažíme se tím zlepšit životní podmínky, zhodnocujeme
majetek města a často tím i zvyšujeme hodnotu majetku nás všech. V roce
2019 jsme investovali 25 mil. Kč a na konci roku nám chybělo 240 tis. Kč
k vyrovnanému rozpočtu. Tento rozdíl byl vyrovnán z úspor roku 2018.
V roce 2020 jsme investovali 29,6 mil. Kč a na konci roku jsme měli
přebytek 911 tis. Kč! V roce letošním jsme zatím investovali 4,5 mil. Kč
a máme přebytek hospodaření 10,2 mil. Kč. Tím vytváříme balík peněz
na realizaci dalších připravených investičních akcí.
Investiční úvěr ve výši 31,2 mil. Kč? Vzali jsme si ho prozřetelně v loňském
roce. S úrokem 1,07 % s fixací po celou dobu splácení! Vždyť nyní jenom
samotná základní úroková sazba České národní banky je 2,75 %! Dvě
třetiny tohoto úvěru budou použity na financování spoluúčasti města
na vybudování kanalizace a rekonstrukci vodovodu na Sklenském vrchu,
na kterou jsme dostali 17 mil. Kč dotaci. Zbylá třetina bude využita
na připravené investiční akce, případně na jejich dofinancování. Na začátku
příštího roku by mělo být na účtech města cca 23 mil. Kč. Plánované běžné
příjmy o něco převyšují plánované běžné výdaje včetně oprav, údržby
a splátek úvěru. 75 mil. Kč na 75 mil. Kč. Co to znamená?

Opět se bude investovat. S vědomím,
že nám nepřestane téct voda ani
nepřestane svítit veřejné osvětlení.
Město Rotava nebude přebytky syslit
na
účtech,
ale
kompetentně
zvelebovat místo pro život svých
občanů.
To bylo čísel, co? Mám to zjednodušit?
Prostě se udělalo spoustu práce
a díky hospodaření jí ještě spoustu
zvládneme. Děkuji za to všem
zastupitelům minulým i stávajícím,
členům komise stavební a životního
prostředí,
všem
zaměstnancům
města na všech úrovních, všem
dobrovolníkům, a také i realizačním
firmám. Vám občanům děkujeme
za podněty a často i trpělivost
a pochopení. Na úplném konci
naleznete konkrétněji, za co že
jsme to krom jiného taky „utráceli“.

Zeleň ve městě
Sázíme stromy, keře, okrasné květiny, přísavníky… A děje se tak každý rok
a poměrně rozsáhle. Aktuálně probíhala výsadba přísavníků kolem oplocených
kontejnerových stání. První část výsadby stromů podél oplocení sběrného
dvora. Výsadba stromů v dolní Rotavě, kde se na jaře přidají keře. Ještě
na začátku prosince bychom chtěli stihnout vysadit stromy v několika
lokalitách na Sídlišti.
Krom kladných reakcí tato aktivita přináší také častý dvojdotaz.
Proč vyhazujeme peníze za zeleň, když je všude stromů dost?
K otázce peněz. Na výsadbu stromů vlastními silami se nám daří získávat
dotace, které jsou určeny přímo a jenom na výsadbu stromů. Na nic jiného.
Některé výsadby jsou zase hrazeny v rámci investičních akcí, realizovaných
jinými subjekty v katastru města. Tzv. náhradní výsadba. Město si vymíní, že
pokud někde dojde k nutnému kácení, budeme chtít provést náhradní výsadbu
jinde v našem katastru. Tedy finanční náklady prováděných výsadeb zeleně se
snažíme minimalizovat.
K otázce množství zeleně. Při výstavbě a rozvoji je často nutné kácet stromy,
odstranit keře, o celkovém ubývání zelené plochy v zastavěných částech,
především přímo na Sídlišti, nemluvě. Pokud bychom nechali věci plynout,
za pár let bychom nadávali, že tímto stylem tu stromy nebudou žádné. Věřte,
že stromů při výstavbě, rozvoji nebo z důvodu poškození, bohužel není
odstraňováno málo. Nechceme mít dluh vůči přírodě. Proto se snažíme
za každý pokácený nebo poškozený strom vysadit jiný. Zároveň se snažíme
zeleň využívat jako přirozený okrasný prvek veřejného prostranství. Vždyť čím
jiným rozbít jednolité bloky panelového sídliště, než právě stromy a květinami.
Nám to možná nepřijde, ale návštěvy odjinud právě tento kontrast chválí.
Prosinec 2021
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JAKÉ JSOU DALŠÍ PLÁNY?
Pokračovat v boji za klidné soužití a slušné občany.
Využíváme veškeré omezené možnosti, které jako
město máme. Jednání s vlastníky bytů, osobní působení
na problémové nájemníky, snaha o držení bytů, fungující
městská policie a APK…
Palčivým problémem je budoucnost dostupnosti
zdravotní péče. Všechny nás štve, že tu nemáme zubaře
a dětského doktora. Zaplať pánbůh za obvodní doktory.
Bohužel vyhlídky celorepublikově nejsou dobré. I tak
pro to ale uděláme maximum.
Investiční plány budou řešit zastupitelé na svém
posledním letošním zasedání a prvním zasedání
v novém roce. Zde bychom měli investičně konečně
podpořit také vznik míst pro mládež. Za mou osobu
bych obnovil dětské hřiště v Areálu zdraví, který je
centrem trávení volného času maminek s dětmi, menší
dětské hřiště by mohlo vzniknout v dolní Rotavě
a po deseti letech řešení úspěšně uzavřel kapitolu
pumptracku u kotelny. Dokončen by měl být chodník se
stáními pro vozidla ke školní jídelně. Fajn by bylo také
vyřešit veřejné osvětlení cesty na hřbitov. Velkou akcí by
bylo parkoviště u Kačáku se schodištěm, chodníkem
a cestou s veřejným osvětlením. Priority schválíme brzy,
abychom neztráceli čas.
Samozřejmostí budou i opravy silnic. Zde ale znovu
zdůrazňuji, že silnice skrz dolní Rotavu, přes Rusland,
od Rotasu ulice Příbramská přes Smolnou a silnice
přes Sluníčko na Šindelovou, nejsou komunikacemi
v majetku města. Opravy těchto silnic se snažíme
urgovat u vlastníka, tedy Karlovarského kraje.

VÝBĚR REALIZOVANÝCH INVESTIC
V LETECH 2019 - 2021
Rok 2019
Výkup 40 bytů
Připojení vrtu pitné vody
Rekonstrukce vybavení úpravny vody
Nová podlaha v sále Slovanského domu
Nové stříšky nad vchody a sněhové zábrany
na střeše bloku 17
Výměna veřejného LED osvětlení
Vybudování ulice Pod Školou
Bezbariérový vstup, WC a výtah na úřadě
Rekonstrukce hasičské cisterny

Rok 2020
Výkup 20 bytů
Parkoviště a prostranství u zdravotního střediska
Parkoviště u bloku 18
Bezbariérový chodník MěÚ - pošta
Kontejnerová stání
Výměna oken v bytovce ve Smolné
Pergola na fotbalovém hřišti
Instalace solárních lamp veřejného osvětlení
Vybudování veřejného osvětlení u fotbalového
hřiště
Výměna LED osvětlení v areálu ČOV
Automobil pro MP

Rok 2021
Výkup 10 bytů
Chodník za poštou
Chodník u bloku 1
Zasíťování parcel na Nové Plzni
Oprava schodiště na univerzitě
Zahrada v mateřské škole
Rozdrcení 2300 tun starého betonu na hodnotný
podsypový materiál
Bezbariérový vstup do jídelny
Autobusová zastávka v Růžovém údolí
Vybourání starých panelů a nová dlážděná plocha
v Areálu zdraví
Cesta a zázemí v zahradě sálu Slovanského domu
Sklad na posypovou sůl
Rybník Švajgrák - stavidlo a bezpečnostní přeliv
hráze
Sociální zázemí pro dělníky vodního hospodářství
Kolumbárium na hřbitově

Napříč roky
Úpravy v areálu sběrného dvora, výsadby zeleně,
přípravy projektových dokumentací, opravy silnic,
kulturní akce…
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PROMOCE VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Jak u nás Virtuální univerzita třetího věku vznikla?
Jednoho dne mi přišel e-mail od Jaroslava Valkouna,
našeho rodáka. Je pracovníkem filozofické fakulty
Univerzity Karlovy. V e-mailu stálo hned v první větě
něco, co mě jako starostu moc potěšilo: „Ačkoli již
několik let v Rotavě nebydlím, stav tamních věcí mi
zcela lhostejný není.“ a pokračoval „Vzpomněl jsem
si na Vás, jestli by vedení města nemělo zájem
o rozšíření nabídky možného kulturního a vzdělávacího
vyžití pro rotavské seniory v místní knihovně."
Neváhali jsme ani minutu a začali zařizovat
Konzultační středisko Rotava, které je jediným
v okrese Sokolov. Zde chci velmi poděkovat za vedení
studia Petře Valdmanové a Jarmile Černé. Měli jsme
obavy, zda bude o další vzdělávání zájem. A dnes
vidíme, že je. Poslední říjnovou sobotu proběhlo
slavnostní předání absolventských listů v sále
Slovanského domu.

Ještě jednou, drahé absolventky, smekáme před Vaším
nadšením a pílí, se kterou jste se do studia pustily.
Obdivujeme, jak skvěle jste dokázaly pracovat
s moderní technikou, počítačem a internetem. Jak
svědomitě jste k výuce docházely nebo se věnovaly
domácímu samostudiu. Úspěšně jste během roku a půl
absolvovaly tři semestry o šesti kurzech. Zvládly jste
všechny testy a patří Vám uznání naše i Vašich rodin.
Pevně věříme, že nově nabyté vědomosti zužitkujete
a budete je předávat dalším generacím. Dětem,
vnoučatům a pravnoučatům. O to šlo a jde především.
O setkávání a vzájemnou pomoc.

SENIOR ROKU Karlovarského kraje.
Cena hejtmana pro Helenu Elízovou.

Blahopřejeme

18. 11. se v Grandhotel Pupp uskutečnilo slavnostní vyhlášení 5. ročníku krajské ankety Senior roku 2021. V anketě
mohli hlasovat občané z celého regionu a nominovat osobnosti ve věku nad 60 let. Jednou z oceněných Cenou
hejtmana se stala paní Helena Elízová. Ceny předávali hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, krajský radní
pro oblast sociálních věcí Robert Pisár a za naše město jsem předal v rámci slavnostního odpoledne dárkový koš.
Paní Helena Elízová je ve svých 76 letech stále aktivní členkou SDH Rotava, od roku 2014 je jednou z vedoucích
kroužku Mladých hasičů při SDH Rotava. Každou neděli odpoledne zahajuje kroužek rozcvičkou pro děti, je
nápomocna při přípravě dětí na závody a také při závodech. Nevadí jí s mladými hasiči strávit víkend v přírodě a být
jim všem babičkou slovem i pohlazením. Fyzicky s nimi drží krok a psychicky je jim velkou oporou. Jejím přičiněním
získali naši mladí hasiči nespočet ocenění. V roce 1995 byla členkou zakládajícího výboru SDH Rotava jako pokladník.
Prosinec 2021

strana 4

POPLATEK ZA ODPAD

Co pro zpomalení růstu poplatku

Dle zákona o odpadech poroste každý rok poplatek
za ukládání komunálního odpadu na skládce
až do roku 2029.

můžeme udělat společně?
Třídit odpad a vést ke třídění
odpadu naše nejbližší okolí.

Na úvod základní obecné informace. Potom k Rotavě. Dle zákona
o odpadech poroste každý rok poplatek za ukládání komunálního
odpadu na skládce až do roku 2029. Z letošních 800 Kč postupně
na 1850 Kč za tunu. Zákon umožňuje uplatnit slevu na obyvatele,
tedy nižší sazbu poplatku na určité množství vyprodukovaného
odpadu. Letos je to 200 kg odpadu na obyvatele. Do roku 2029
ale postupně klesne toto množství odpadu s nižší sazbou na 120
kg na obyvatele. Všechen další odpad bude za plnou sazbu.
Trend je jasný, likvidace odpadu bude každý rok dražší a dražší.
Náklady na likvidaci odpadu samozřejmě zvyšují také obecně
rostoucí ceny, cena nafty, zvyšující se minimální mzda… To vše

Co pro zpomalení růstu poplatku
udělá město?
Rozšíříme sběrné nádoby
o nádoby na plechovky, konzervy,
oleje a tuky, bioodpad z kuchyní.
Necháme zpracovat analýzu
odpadového hospodářství
a změny stanovení poplatku
za skutečně vyprodukovaný
odpad z nemovitosti.

promítají odpadové firmy do svých kalkulací.
Jak se tedy dostaneme k roční částce za odpad na obyvatele pro příští rok 2022? Konkrétně v Rotavě, kde
je zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, sečteme náklady, odečteme výše
zmíněnou slevu a příjmy za tříděný odpad. Výsledek vydělíme počtem poplatníků (osob přihlášených
ve městě a osob na území města vlastnících nemovitost). Trochu zjednodušených počtů.

TROCHU ZJEDNODUŠENÝCH POČTŮ
Náklady na svoz a uložení odpadů
1.923.000 Kč
Komunální odpad

Netříděný odpad

Tříděný odpad

615.000 Kč

Papír, sklo, plast, nápojové kartony,...

Ostatní odpad

357.000 Kč

Kovy, bioodpad, objemný odpad,...

Nebezpečný a dřevoodpad

nebudeme započítávat

Sleva na poplatníka

253.000 Kč

Příjmy za tříděný odpad

350.000 Kč

3000 osob x 0,19 t x 400 Kč

Výsledek?
„Čisté“ předpokládané náklady města na likvidaci odpadu v roce 2022 jsou
2.292.000 Kč. Když tuto částku vydělíme počtem 3000 osob, vychází nám
roční poplatek za odpad 764 Kč na osobu! O konečné výši rozhodnou
zastupitelé na svém prosincovém zasedání.
Pro letošní rok byl poplatek za odpad 550 Kč. Pokud by zůstal pro příští rok ve stejné výši, chybělo by
642.000 Kč na likvidaci odpadu. To jsou například roční náklady na opravy silnic ve městě nebo spotřeba
elektřiny veřejného osvětlení na dva roky. Vyhlídky do budoucna jsou špatné. Budeme muset jednat o zvýšení
poplatku za odpad.

Michal Červenka, starosta
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Dovolte mi, drazí spoluobčané, popřát Vám příjemný adventní čas
a klidné prožití vánočních svátků ve společnosti svých blízkých.
V novém roce především pevné zdraví, nadšení a radost
z maličkostí. To vše jménem nejenom mým, ale za všechny
představitele a pracovníky města.

Michal Červenka, starosta

POZOR! DŮLEŽITÉ!
Zbystří majitelé rodinných domů...
Vlastníci nemovitostí v ulicích Příbramská, Kraslická, Jindřichovická, Nejdecká,
Růžové údolí, Hornická, Samota, Sklenský vrch, Smolná, Nádraží, U kostela!
Nutnost podání opravného daňového přiznání k dani z nemovitosti!
V pondělí 6. 12. 2021 a ve středu 8. 12. 2021 od 12 do 17 hod. bude na městském
úřadu v Rotavě probíhat příjem opravného daňového přiznání k dani z nemovitosti
Finančním úřadem. Formuláře budou připraveny. Dostavte se k podpisu!

RYCHLÉ INFO

ODSTÁVKY ELEKTŘINY

SBĚRNÉ MÍSTO

Nastavte si upozornění na odstávky elektřiny.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky

Sběrný dvůr přešel na zimní
provoz.
www.rotava.cz/mestskyurad/sberne-misto/

ZAČÍT TŘÍDIT?
Jasně! V Informačním centru
máme sady tašek na tříděný
odpad za bezkonkurenční
cenu.

PRONÁJMY POZEMKŮ
A ZAHRÁDEK
Zkontrolujte si, že jste uhradili
pronájem pozemků či zahrádek.
Platby jsou již
po splatnosti.
kovacsova@rotava.cz
tel.: 778 702 671
Prosinec 2021

NETUŠÍTE JESTLI MÁTE UHRAZENÉ POPLATKY
ZA ODPAD A PSY?
Jsme tu. Stačí se zeptat.
bauerova@rotava.cz, tel.: 777 926 975
kic@rotava.cz, tel.:777 752 688

RÁDI BYSTE ZAŠLI DO KNIHOVNY A UŽ TO
K NÁM JE PRO VÁS DÁLKA?
Zavolejte, rádi k Vám přijdeme.
Ludmila Šťepánková, tel.: 777 791 115

POTŘEBUJETE POMOCT S NÁKUPY A POCHŮZKAMI?
Využijte služeb Pečovatelské služby.
Vedoucí pečovatelské služby Rotava
Bc. Zdeněk Harapát - tel.: 777 724 214
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RADA MĚSTA
14. schůze Rady města
ze dne 10. 11. 2021
RM projednala a bere na vědomí:
mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2021
– 30. 9. 2021 ZŠ a MŠ Rotava za 3. čtvrtletí
roku 2021, bez výhrad.
výroční zprávu ZŠ a MŠ Rotava za školní rok
2020/2021.
informaci o uzavření MŠ a omezení provozu
školní družiny v době podzimních prázdnin ZŠ
ve dnech 27. a 29. 10. 2021.
informaci o předložení žádosti ZŠ a MŠ
Rotava o povolení vyjmutí majetku do 500 Kč
z účetní evidence a ukládá Odboru ekonomiky
a majetku zpracování vnitřní směrnice
pro nakládání s majetkem a jeho účetní
evidencí pro ZŠ a MŠ Rotava.
informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu
na adrese Sídliště 653.
RM projednala a nepřijímá:
majetek ZŠ a MŠ Rotava navržený k vyřazení,
a ukládá ZŠ a MŠ, aby ve vazbě na faktický
stav a opotřebení předmětného majetku
zvážila tento majetek zpeněžit vhodnou
formou a pokud nebude o majetek zájem jeho
následnou likvidaci.

RM projednala a schvaluje:
přidělení sociál. bytu na adrese Sídliště 641.
přidělení bytu na adresách: Sídliště 652, 627,
647, 619, 604.
dohodu o ukončení nájmu části pozemku parc.
č. 1611/15, k. ú. Rotava.
pronájmy částí poz. p. č. 1611/15 a 1611/97
za účelem pozemků v zahrádkářské kolonii.
záměr pronájmu části pozemku parc. č.
1455/1 jako pozemku k bytu v bytovém
domě.
pronájem pozemků parc. č. 1454/1 a parc. č.
1455/1 jako zahrady samostatné.
pronájem pozemků parc. č. 1537/5 a parc. č.
2099 jako pozemků k rodinnému domu.
návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva
města Rotava v roce 2021.
RM projednala a neschvaluje:
přidělení sociál. bytu na adrese Sídliště 714.
přidělení bytu na adrese Sídliště 641.
záměr pronájmu st. poz. parc. č. 448 jako
pozemků k bytu v bytovém domě.
Ondřej Bautz, referent OSAP
Radu obce tvoří starosta,
místostarosta a další členové
rady volení z řad členů
zastupitelstva obce.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Prac ovn íc i Peč ovat els ké s luž by přej í vš em š ťa st né a ves elé Ván oce.
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována
z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění
sociálních služeb v roce 2021.
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
IČ: 00259551
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.

ok amži tá ka pa ci ta: 3 k lie nt i
cí l ov á sk up i na :
o s oby s c hr oni cký m onemocnění m
o s oby s e zd rav ot ní m pos ti ž ení m
r odi ny s dí tět em/dět mi
s eni o ři
vě ko vá strukt ura : bez omez en í věk u
územn í r oz sah posk y tov a né sl užby:
R ot av a, S m olná, Olov í

S o ci ální pracov n í k, v edouc í:
Bc. Z d en ěk H ara pá t, t el.: 777 724 214
P r aco vní ci pečo v at els k é s luž by
L uci e K orčá ko v á, t el.: 778 880 047
Ma rce l P l á nk a, t el.: 777 717 704
R e na ta Što rk ov á, t el.: 773 761 291
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Vánoční půjčka ANO či NE?
ZAMYSLETE SE NAD SKUTEČNOU CENOU DÁRKU.
Vánoce jsou za rohem a Vás už nyní děsí představa, že Vám chybí finance? Chtěli byste rodině připravit kouzelné
svátky, ale jednoduše na to nemáte? Peněženka zeje prázdnotou a žádná finanční rezerva neexistuje? Nezoufejte!
Vánoční půjčka je tu od toho, aby Vám umožnila prožít krásné Vánoce bez stresu a starostí! Půjčte si třeba 10.000 Kč
s měsíční splátkou 479 Kč a splácejte až po svátcích. Pro získání půjčky stačí jen vyplnit formulář se žádosti
a po schválení si i Vy můžete oddychnout. Dopřejte si bohaté Vánoce a potěšte své blízké!
Tak přesně takovýmto způsobem lákají bankovní i nebankovní instituce statisíce
Čechů v předvánočním období na řešení jejich špatné finanční situace.
Lidé si na Vánoce více než jindy uvědomují svoji finanční situaci, cítí se pod tlakem a snaží se sehnat peníze na dárky.
Často nezvládnou vyhodnotit riziko půjčky a podepisují nevýhodné smlouvy. Na dárky si půjčují většinou lidé méně
finančně vzdělaní. Často se snaží nahradit své nižší příjmy v očích přátel a rodiny dražšími dárky. Sváteční radost se
ale rychle rozplyne a člověk upadá do dluhů. Předvánoční stres a rychlé nákupy na poslední chvíli bez velkého
rozmýšlení a počítání vedou k tomu, že lidé mnohdy ztratí přehled o tom, kolik zaplatili a kolik si ještě mohou dovolit
utratit. V tomto období se zvyšuje zadluženost i u základních plateb v rodinném rozpočtu jako jsou 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.
Každý by se měl zamyslet, zda půjčku opravdu potřebuje a zda má na její splácení dostatečné a stabilní příjmy.

Čekají nás nejkrásnější svátky v roce. Dovolte mi, abych
Vám za sebe a své kolegy popřála krásné

VESELÉ

Vánoce

a pokojné Vánoce. Užijte si je v kruhu svých nejbližších,

A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK

a mějme radost z toho, že se můžeme na chvíli zastavit

připomeňme si všichni naše krásné vánoční tradice
a strávit čas s těmi, které máme nejraději.

Bc. Petra Valdmanová, OKS

OD 28. 10. 2021 DO 28. 1. 2022 PROBÍHÁ MILOSTIVÉ LÉTO
Dlužníci díky němu získají příležitost, jak se vymanit z dluhové pasti a začít znovu žít normální život.
Uhradíte-li v této době jistinu dluhu a 908 Kč odměnu exekutora (poplatek + DPH) a napíšete mu,
že uplatňujete Milostivé léto (část 2 čl. IV., bodu 25, zákona č. 268/2021 Sb.),
budete exekutorem osvobozeni od zbývající části dluhu a exekuce bude zastavena,
tzn. nebudete muset hradit úroky, poplatky advokátům ani penále.
Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční situaci, tak se na nás neváhejte obrátit o pomoc a radu.
Sídlíme v přízemí Městského úřadu Rotava.

Bc. Lenka Studená, DiS.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz
Prosinec 2021

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

Bc. Zdeněk Harapát
Odborný garant projektu
777 724 214
harapat@rotava.cz

Aktivita probíhá v rámci projektu
Sociální práce a poradenství v Rotavě
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00140
06
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EKOLOGICKÁ ROTAVA
Nádoby na jedlé oleje a tuky aneb kam
vylévat olej od smažení apod.
Jak jste si již mohli všimnout, na několika místech v Rotavě byly nově
nainstalovány nové sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky, které mají
zelenou barvu. Sběrné nádoby jsou od společnosti EKO-PF, s. r. o.
Nádoby jsou umístěny na stanovištích:

OLEJE A TUKY
POUŽITÉ V KUCHYNI
TŘÍDĚNÍ

Tuky a oleje doma vlejte do PLASTOVÉ
NÁDOBY.
Odneste do speciální nádoby (zelená
popelnice) označené OLEJE A TUKY.

Sídliště u nových paneláků,
Sídliště u RIA,

PROČ VYLÉVAT V PLASTU ?

Sklenský vrch – křižovatka,

Při vhození ve skle se samozřejmě

Nová Plzeň u hřiště,

sklenice při dopadu rozbije a olej

dolní Rotava – u plyn. výměníku.

vyteče do popelnice.

Tyto sběrné nádoby jsou určené ke sběru jedlých olejů a tuků, aby

Děkujeme za pochopení.

tento odpad nekončil v komunálním odpadu, anebo hůř – v kanalizaci.
Pokud bude tento odpad dále vyléván do WC a dřezů v domácnostech,
je velmi pravděpodobné, že dříve či později vznikne havárie na domovní
kanalizaci, která bude stát nemalé peníze. Chtěli bychom Vás požádat,
abyste vhazovali jedlý olej a tuky pouze v plastových lahvích, aby
nedošlo k jejich rozlití do sběrné nádoby.
Děkujeme, že dalším krůčkem přispějete k ochraně přírody!

Olej zpevní, ztuhne, a začne tak
postupně ucpávat kanalizaci. A věřte
tomu, že olejem ucpaná kanalizace je
něco, co vidět nechcete. A už vůbec
byste to nechtěli čistit! Úklid takto
zanesených kanalizací je nejen fyzicky,
ale i finančně velmi náročný.

V UZAVŘENÉ PLASTOVÉ LAHVI

Bc. Markéta Hanáková
MÚ Rotava, OEM
životní prostředí

PROČ VLASTNĚ OLEJE TŘÍDIT?

Živý stromek?
Jak s ním naložit po Vánocích?
Pomineme-li samotnou kremaci ve vlastním kotli, zřejmě nikoho nepřekvapí,
že vánoční stromky obvykle končí u popelnic a kontejnerů. Pro většinu lidí je to
jednoduše nejsnadnější způsob, jak se stromku zbavit. Když už se rozhodnete
pro toto řešení, rozhodně nevhazujte stromek přímo do nádob na směsný
odpad. Správným řešením je odvoz stromku do areálu sběrného místa.

Zajímavost
Za
Zajímavost
Průměrná roční spotřeba
přírodních vánočních stromků
v ČR se odhaduje na 1,2
milionu kusů. Každoročním
tříděním odpadu se nám
podaří zachránit cca 2,2
milionu stromů.
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
MEDAILONKY PROSINEC
Vladimír Renčín
(6. 12. 1941 – 4. 10. 2017)
český kreslíř, karikaturista,
ilustrátor
Charles Whiting
(18. 12. 1926 – 24. 7. 2007)
britský spisovatel a vojenský
historik

A
dvent v kknihovně
nihovně
Advent
Ctvrtek 9. 12. 2021 10:00 - 11:30 hod.
Vánoč ní pohádkové dopoledne pro dě ti do 3 let

Henry Miller
(26. 12. 1891 -7. 6. 1980)
americký spisovatel

Milé maminky, babič ky a dě deč kové – doprovoď te své
ratolesti k nám do knihovny a vychutnejte si vánoč ní
atmosféru s posezením u kávy – č aje, a ochutnávkou
cukroví, kterým se mů ž ete pochlubit.

Jaroslav Zaorálek
(22. 12. 1896 – 20. 10. 1947)
český spisovatel, překladatel

Ctvrtek 9. 12. 2021 v 15:30 hod.
Adventní zpívání u stromeč ku s Evou Haufovou
Přijď te mezi nás si vychutnat vánoč ní atmosféru.

VÝSTAVKY
Miloš Macourek
(2. 12. 1926 – 30. 9. 2002)
český básník, spisovatel,
dramatik, režisér

Ctvrtek 16. 12. 2021 od 14:30 hod.
Posezení u stromeč ku pro dě ti
Milé dě ti, zveme vás na odpoledne plné soutě žení
a překvapení.

Arnošt Lustig
(21. 12. 1926 – 26. 2. 2011)
český publicista, spisovatel
Ludmila Štěpánková, knihovnice

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoce ve výuce

S žáky osmé třídy jsme si povídali na hodině občanské výchovy o Vánocích. Vánoce jsou
jedny z nejkrásnějších svátků v roce, které slaví mnohé národy. Jsou umístěny
do zimního období. Podle křesťanského náboženství jsou to svátky narození Ježíše
Krista – 24. prosince. Žáky zajímalo, jak vzniklo slovo „vánoce“, a tak hledali, jak se
objevilo. Toto slovo žije už do pradávna. Je vlastně zkomoleninou. Naši předkové
slavívali slunovrat od 21. prosince do Nového roku – tedy 12 svátečních dnů – to byly
kdysi symboly 12 příštích měsíců. Svátkům zimního slunovratu se říkalo „čas o 12
nocích“, později „dvanáctnoce“, „dvánnoce“ a nakonec „vánoce“.
Dále žáci vyráběli vánoční přání a složili také své vlastní básničky, o které se s vámi chtějí
podělit.
Jiřina Džuberová, učitelka OV
Za okny padá sníh, děti jezdí na saních.
Alice Kuklínková
Děti zdobí stromeček, aby přišel Ježíšek.
VIII. A
Tatínek louská oříšek, posílám po vodě pár lodiček.
Maminka peče cukroví, synovi dáreček zabalí.
Prosinec 2021

Rozsvítím stromek vánoční,
z okny hvězda sváteční.
Vodu na čaj postavím
a brzy zvoneček uslyším.
Vánoční čas nastal,
dopis Ježíškovi jsem napsal.
Maminka dopeče cukroví,
kdo nezlobil, dáreček rozbalí.
Alena Valdmanová
VIII. A
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Společně ve škole
S novým školním rokem přichází i naděje, že se už ve škole budeme pravidelně setkávat
a učit. Společně budeme prožívat nové zážitky, čerpat nové informace, vzájemně
si pomáhat a obohacovat se novými zkušenostmi. V září jsme procházeli tzv.
adaptačním obdobím, při kterém jsme si zvykali na včasné vstávání, na školní režim
s pravidelnou přípravou na vyučování, z hlav jsme dolovali zasunuté vědomosti z první
a druhé třídy, ale hlavně jsme si museli oživit ohleduplnost při soužití se spolužáky. Aby
nás to ve škole ještě více bavilo, obohacujeme si výuku novým i metodami práce
a pomůckami, spolupracujeme ve skupinách, ve dvojicích, vyhledáváme si informace,
učíme se diskutovat na dané téma, vzájemně si naslouchat a pomáhat si.
Jednu hodinu češtiny jsme si hráli na novináře. Po rozhovoru psal každý novinář článek na téma, zda chodí rád/a/ do školy. Děti
zjistily, že rozhovor byl pro ně jednodušší než písemný projev. Přesto mohu vybrat část z některých postřehů. Nikolas Bedlík: „Baví
mě hodně pracovní činnosti a čtení s kouzelníčkem.“ Roman Bedlík se zmínil: „Rád chodím do školy, protože se mi líbí, když
pracujeme v kroužku a ve skupinách. Rád píšu a hraju hru Větší bere. Rád se vidím s kamarády.“ Nikolas Gabčo: „Rád se učím,
protože objevuju nové věci jako například anglický jazyk a při čtení se učím líp číst a psát.“ Šárku Turkovou, Katarinu Gáborovou,
Petra Kroku a Davida Bílého baví něco vyrábět, ABAKU matematika a angličtina. Tereza Slovjáková jednotlivé body, proč ráda chodí
do školy, shrnula do poslední věty: „Chodím do školy, protože mě baví se učit.“ Děti si pochvalovaly češtinu s kouzelníčkem
a tabulkami, počítání s ABAKU kostkami a kartami, využívání čtverečků a proužků papíru.
Já dětem, učitelům i rodičům přeji, aby jim to školní nadšení nepřerušil žádný další lockdown.
Mgr. Jana Kocifajová a děti III. tř.

Ceny Michala Velíška 2021
4. 11. 2021 proběhlo v Praze slavnostní udílení Ceny
Michala Velíška, kterou uděluje od roku 2006
Nadace Adra a televize Nova. Oceněni mohou být
dospělí i děti, kteří pomohli zachránit život druhého
člověka. Porota zvlášť ocenila také nominované
děti do 15 let.
Jedním z nominovaných byl i žák naší školy Zdenek
Kousalík, který obdržel od Nadace Adra poděkování
za statečný postoj při záchraně lidského života.
Mgr. Jaroslava Šůsová

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Turistický výlet školní družiny

V sobotu 16. října 2021 proběhl turistický výlet školní
družiny do okolí našeho města.
Na pětikilometrové trase podzimní přírodou směrem
na rotavskou vlakovou stanici jsme pozorovali stromy,
rostliny, nerosty, turistické značky a další zajímavosti.
Po zdárném zakončení tohoto „výšlapu“ jsme se
přesunuli do teplíčka školní družiny, kde jsme hráli různé
hry jako například „Klubíčko přátelství“. Následovala
diskotéka s gejzírem sladkostí. Poté se v přírodním
atriu I. stupně opékaly uzeniny. Při příjemném posezení
u táboráku zazněly i trempské písně. Po úklidu atria
a uhašení táboráku, jsme si ještě ve školní družině krátce
pohráli. Najednou přišel čas rozloučit se. Každý domů
odcházel s malým dárečkem za statečnost, vytrvalost
a bezva kamarádění se!
Díky této akci jsme se totiž všichni lépe poznali a právem
si můžeme ve školní družině říkat PRIMA KAMARÁDI!

Exkurze dětí ze školní družiny
do městské knihovny
V pondělí 1. listopadu strávili žáci
příjemnou hodinku v rotavské
knihovně.
Paní knihovnice pro ně připravila jak
zábavné soutěžení, tak zajímavou
besedu o knihách a časopisech.
Mimo jiné měli žáci možnost
zhlédnout
hezkou
výstavu
háčkovaných panenek.
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Projekt „Třídíme odpad“
„Třídíte doma odpad?“ Sledovat rodiče, zda třídí odpad,
byl totiž domácí pátrací úkol malých ochránců přírody
ze školní družiny v rámci projektu „Třídíme odpad“.
Tento projekt probíhal od 4. do 20. října 2021.
V průběhu tohoto časového úseku byly zájmové
činnosti ve školní družině zaměřeny na ochranu přírody,
recyklaci a rozličné poznatky o záchraně planety Země
před nepřeberným množstvím odpadu, které lidstvo
produkuje.
Za všechny činnosti z tohoto projektu můžeme
jmenovat: výrobu kontejnerů z papíru na různé druhy
odpadu, besedy na témata „Co je to recyklace?“, „Proč
a jak třídíme odpad?“, vycházky po městě zaměřené
na stanoviště s kontejnery různých tvarů a barev. Dále

Listopad v mateřské škole
Přestože máme adventní čas, vrátíme se spolu
k životu v mateřské škole v měsíci říjnu a listopadu.
Téměř po dvou letech byl městský úřad opět plný
dětského ševelení. Při slavnostním aktu „Vítání
občánků“ jen o pár let starší děti z naší školky přivítaly
novorozené děti našeho města. Pásmem básní a písní
s tanečkem „Vítej na světě“ také slavnostně uvedly
nové občánky do života obce Šindelové. Pro naše děti
to bylo jejich první veřejné vystupování, avšak se
ničeho nezalekly a společně spolu vše zvládly.
Za krásné představení byly také odměněny. Rodičům
a dětem děkujeme za jejich spolupráci a těšíme se
na další pozvání na tento slavnostní ceremoniál.
K podzimu v naší školce patří již tradiční „Podzimní
tvoření“ dětí s rodiči. Letos jsme se pustili
do „Podzimních strašáčků“ ze dřeva a nezapomněli
jsme si vyrobit i podzimní lucerničky, které, jak
doufáme, při rozsvícení zpříjemnily teplo vašeho
domova. Chceme poděkovat maminkám a i tatínkům,
kteří za námi přišli a ukázali nám, že v každém z nás je
trocha tvořivosti, fantazie a hlavně trpělivosti.
Společné chvilky tímto nekončí a chtěly bychom vás
pozvat na „Vánoční pečení“, které letos poprvé
proběhne ve cvičné kuchyňce na základní škole dne
8. 12., tak přijďte si upéct s námi vánoční cukroví.
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výtvarné práce z odpadových materiálů. Například
plastové korále, koláže ze stránek telefonního seznamu,
poutač s básničkou „Třiďme odpad“, bicí nástroje z čistého
odpadového materiálu, na které děti hrály. Dále to byla
vědomostní soutěž týmů, závody štafet s plastovými
hrníčky s pitnou vodou v přírodním atriu, praktické
soutěžení ve třídění hygienicky nezávadného odpadu
nashromážděného vychovateli.
Bylo toho prostě mnoho. Všechny děti ze školní družiny
byly při projektu velmi snaživé a proto je vychovatelé i paní
asistentky chválí!
Lenka Szmigielská a Lukáš Koutný
vychovatelé ŠD
Na začátku listopadu nás do školky přijelo navštívit
„Divadlo loutek Karlovy Vary“ s pohádkou „O drakovi
a mouše Bzzt“. Děti si z pohádky odnesly ponaučení, že
pravé přátelství je víc než sláva a peníze. Na konci
představení si děti mohly prohlédnout všechny loutky
a vyzkoušet si, jak se taková dřevěná loutka vodí.
Nebylo to jediné divadlo, které k nám zavítalo, ale děti
ještě zhlédly pohádku „O princezně na hrášku“ v podání
dětského divadla „Z Bedny“. Nebyla to klasická
princezna na hrášku, jak ji znáte, ale byla o princezně,
která potřebovala vyhnat krtka ze své zahrádky
a zachránit svou úrodu. Děti byly do samotného
vystoupení zapojeny a princezně opravdu s nadšení
pomáhaly sbírat zeleninu, třídit odpadky a nakonec
i pomohly vyhnat nezbedného krtka. Pohádku jsme si
všichni užili a těšíme se na další divadla, která k nám
zavítají.
Ještě máme před sebou mnoho zážitků, jako je Mikuláš
se svou nadílkou, navštívíme společně knihovnu, čekají
nás další představení a vánoční besídky, kterými
zakončíme adventní čas. Doufáme, že se spolu všichni
sejdeme a budeme mít možnost si navzájem popřát
krásné vánoční svátky.
Ať je ten příští rok plný dobrých zvěstí, přejme si
navzájem lásku, zdraví, štěstí.
Za kolektiv MŠ

Nina Jašová DiS. a Eliška Hilková
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VZPÍRÁNÍ ROTAVA
TJ ROTAS Rotava
2. kolo ligy juniorek 2021
V neděli 24. října 2021 se v ostravské Sokolovně konalo
závěrečné kolo ligy juniorek za účasti už jen 6 družstev
včetně děvčat rotavského ROTASU, v němž družstvo
ve složení Daniela ZRONKOVÁ, která za svůj výkon 163
kg ve dvojboji, 72 kg v trhu a 91 kg v nadhozu, získala
179,2 Sb., Kristýna VLČKOVÁ (65 kg (30+35), 93,7 Sb.),
Karolína ZRONKOVÁ (70 kg (31+39), 81 Sb.) a Iveta
KOLÁŘOVÁ (58 kg (24+34), 75 Sb.), obsadilo 6. místo
celkovým výkonem 353,9 Sb. a shodné umístění jim
náleží v celé soutěži.

III. liga družstev mužů ve vzpírání
V sobotu 30. října 2021 hostila sportovní hala v Meziboří
závěrečné kolo III. ligy mužů skupiny A za účasti jen
sedmi družstev. Vítězství v tomto kole opět vybojovali
vzpěrači Start Plzeň A před vzpěrači rotavského ROTASU.
Obě tato družstva si tak zajistila účast ve 2. lize mužů
pro příští rok. Za družstvo ROTASU Rotava startovali
Svatobor ŠEVČÍK, který za svůj výkon 242 kg ve dvojboji
(106+136) obdržel 295,5 Sb., Jan BUBLA (226 kg
(98+128), 275,8 Sb.), Jan ŠEDLBAUER (225 kg (95+130),
240,5 Sb.), Denis JANKOVIC (195 kg (88+107), 233,2 Sb.)
a Miroslav HORVÁTH (133 kg (58+75), 190,2 Sb.).
Rotavští muži se tak vrací do 2. ligy po šesti letech.
Na tomto úspěchu se svými výkony podíleli i René
HRUBÝ, Antonín ŠPERŇÁK, Patrik HRUBÝ, Jakub
KARPÍŠEK a trenér Václav ZRONEK.

MČR juniorů a juniorek do 20 let 2021
V sobotu 6. listopadu 2021 se v Brně uskutečnilo
Mistrovství ČR juniorů a juniorek do 20 let, na které se
svými výkony kvalifikovalo celkem šest borců rotavského
ROTASU. Do Brna odjeli pouze Daniela ZRONKOVÁ, která
získala zlatou medaili za 1. místo v kategorii nad 87 kg
výkonem 153 kg ve dvojboji, 73 kg v trhu a 80 kg
v nadhozu a Jan BUBLA, který v hmotnostní kategorii
do 81 kg vybojoval stříbrnou medaili za druhé místo
skvělým výkonem 230 kg ve dvojboji, rovných 100 kg
v trhu a 130 kg v nadhozu.

XIII. ročník turnaje mládeže
ve vzpírání v Polsku
V pátek 5. listopadu 2021 a v sobotu 6. listopadu
2021 se v polském městě Nidzica uskutečnil 13.
ročník mezinárodního turnaje mládeže o „Puchar
Burmistrza Nidzicy“ jednotlivců ve vzpírání a turnaj
tříčlenných družstev o „Puchar Starosty Nidzickiego“
za účasti mladých sportovců z Polska, Ukrajiny
a České republiky, kterou zastoupili v rámci pátečního
sportovního programu už po jedenácté v řadě
také vzpěračky a vzpěrači rotavského ROTASU.
Ti nejmladší, v kategorii do 12 let se představili
v soutěži, kde rozhodčí bodově hodnotili techniku
provedených
pokusů.
Nejvyššího
bodového
hodnocení v této soutěži dosáhl náš Viktor KOVACS
spolu s domácím Kacperem Burskim, kteří ztratili
pouze jediný bod a získali tak 119 bodů. Lucie
HORVÁTHOVÁ a Matyáš KOUSALÍK obdrželi za své
výkony shodně 104 bodů. Rovných 100 bodů získala
Renata KOLÁŘOVÁ.
V soutěži děvčat do 20 let obsadila 8. místo Kristýna
VLČKOVÁ výkonem 97,9 Sb. za 68 kg ve dvojboji, 30
kg v trhu a 38 v nadhozu před oddílovou kolegyní
Ivetou KOLÁŘOVOU výkonem 81,7 Sb. (62 kg,
27+35).
V kategorii chlapců 13–15 let se na 12. místě umístil
Ondřej ŠIROKÝ výkonem 154,1 Sb. (108 kg, 48+60).
Rotavské družstvo ve složení Ondřej ŠIROKÝ (194,1
bodů), Kristýna VLČKOVÁ (188,6 bodů) a Iveta
KOLÁŘOVÁ (163,1 bodů) obsadilo celkovým ziskem
545,8 bodů konečné 14. místo v soutěži družstev.

MČR mladších žáků 2021
V sobotu 13. listopadu 2021 se v areálu Střední školy
v Bohumíně konalo Mistrovství ČR ve vzpírání mladších
žáků jednotlivců i družstev, na které se svými výkony
kvalifikovalo pět nejmladších vzpěračů rotavského
Rotasu, z toho dvě děvčata, a rotavské družstvo
mladších žáků, jediné z Čech. Do Rotavy přivezli naši
závodníci celkem tři cenné kovy.
První stříbrnou medaili získal Matyáš KOUSALÍK, druhou
stříbrnou medaili Ondřej MAŠEK. Krásnou bronzovou
medaili si z mistrovství odvezla Renata KOLÁŘOVÁ.
Viktor KOVACS obsadil čtvrté místo, Lucii HORVÁTHOVÉ
patřilo místo šesté.

Všem vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme ke skvělým
sportovním výsledkům, děkujeme za předvedené výkony,
reprezentaci oddílu, města, Karlovarského kraje i České
republiky a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších
soutěžích.
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer
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VÁNOČNÍ SVÁTKY BEZ ÚHONY
A NEPŘÍJEMNOSTÍ!
S nadcházející zimou přichází advent a první svíčku na adventním věnci zapálíme v letošním roce již 28.
listopadu. Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu, obchodní centra plná návštěvníků praskají ve švech
a vánoční nálada se šíří všude kolem nás. Bohužel se v naší společnosti najdou tací, kteří této nálady
využívají ve svůj prospěch, který však nemá nic společného se zákonnou formou. Podvodníci, kapsáři
a zloději jsou bohužel v tomto krásném období ve svém živlu a páchají trestnou činnost, využívajíce
zejména lidské nepozornosti či dobrosrdečnosti. Díky těmto vlastnostem končí v jejich sítích především
starší občané v důchodovém věku. Na zranitelnosti jim navíc nepřidávají mnohdy ani zdravotní potíže či
problémy s mobilitou.
Jak se bránit proti kapsářům?
Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční
zavazadla v nákupních vozících.
Nenoste u sebe velkou finanční hotovost.
Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně
od karty.

Jak se chránit při výběru peněz?
Nikdy nenechávejte u své platební karty
poznamenaný PIN kód.
Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte.
Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN kód.

Co s podomními prodejci?
Ověřte si identitu daného prodavače.
Nenechte se zlákat dárky a slevami.
V případě sebemenší pochybnosti nic
nepodepisujte a nekupujte.
Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou
dokumentaci důkladně neprostudovali.

Na co si dát pozor v případě online nákupů?
Chybějící, neúplné, podezřelé, chaotické obchodní
podmínky e-shopu.
Chybějící nebo záporné reference a hodnocení
zákazníky.
Platba za objednané zboží pouze předem, dobírka
není možná.

Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné prožití vánočních
svátků bez jakékoli úhony a nepříjemností.
por. Mgr. Lucie Machalová

Krásné Vánoce
KRÁSNÉ A VESELÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, ŠŤASTNÝ
A HLAVNĚ ZDRAVÝ ROK 2022 VŠEM.
PŘEJÍ HASIČI ROTAVA

OHNI ZMAR.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků
s těmi nejbližšími, hodně štěstí
a hlavně zdraví!
V novém roce pak co nejméně pokut
za rychlost i parkování, žádné škody
na majetku, ztracené věci ani
n
nepřizpůsobivé
sousedy.

Václav Pikrt
Prosinec 2021
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Salon Monika a Kadeřnictví Michala
V měs í ci pros i n c i 2 0 2 1
os l a ví 8 0 a v í c e l et ti t o
jub il an t i :
Balogová Elena
Ve tchý Josef
Schmi ed Josef
Slab ý Ji ří
K rčálová Vě ra
Strnadová Rozáli a
Prokopová Lu dmi la

V š em jubi l an t ům přejeme
h od ně š t ěs tí
a h la v n ě pev né z d rav í
d o d al š íc h l et .

Veselé Vánoce
Přejeme svým zákazníkům klidné
a pohodové Vánoce.
Do nového roku Vám přejeme hodně
zdraví a štěstí.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se
na Vás i v příštím roce.

Monika a Michala

29. 11. - 17. 12. 2021

VÁNOČNÍ STÁNEK
prodej zboží na městském úřadě
přízemí
po, St 8:00 - 11:00 13:00 - 16:50
Út, čt 8:00 - 11:00 13:00 - 14:50

Podekování

Téma: naše město

Chtěla bych touto cestou poděkovat z celého srdce úžasné a skvělé
petře valdmanové, Lence studené, blance legezové a našemu úžasnému a skvělému
panu starostovi a místostarostovi za krásný a dojemný zážitek, který nám
připravili při příležitosti slavnostního předání Osvědčení o absolutoriu
Univerzity třetího věku. Jaroslava Prerovská
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