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Drazí Rotavané,
minule jsem prý byl docela negativně naladěný. Když ona realita je prostě
někdy taková a nejde před ní zavírat oči. Dnes se ale tedy budu držet snad
pozitivního výhledu do blízké budoucnosti. Je to spíše strohý výčet, ale
pokud se nám společně bude dařit jej plnit, posuneme naše město zase
o kus dále.
Hospodaření za I. čtvrtletí 2021
Máme finančně uzavřené první čtvrtletí letošního roku. Výsledek
hospodaření je kladný. Příjmy 26 mil. Kč, výdaje 24 mil. Kč.
Na bankovních účtech je ke konci dubna bezmála 22 mil. Kč. Očekáváme
ještě pojistné plnění za opravu hasičské cisterny a dotaci z Karlovarského
kraje ve výši spoluúčasti města na této opravě, celkem tedy další + 2 mil.
Kč. Schválena nám byla další dotace ve výši 480 tis. Kč na fungování APK.
Kontrola hospodaření města za loňský rok ze strany krajského úřadu
nezjistila žádné chyby a nedostatky. Stále jsme opatrní, zásadní bude
finanční výsledek v pololetí. Přesto jsme již zahájili přípravy dalších finančně
méně náročných investic a oprav.

Inzerce
pokrač. str. 2

Co již běží

Co nás čeká
Jednou z akcí je oprava havarijního stavu schodiště
do školní jídelny. Dlouhé roky přesluhuje. Nově by
bylo kompletně bezbariérové, splňující všechny
normy. Další dlouhodobě odkládanou opravou je
chodník za poštou, kde je chůze od parkoviště
směrem ke schodišti a panelákům adrenalinovým
zážitkem. Poptávka na realizaci je již připravena.
Znovu proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci
hráze rybníku Švajgrák. Tentokrát se nám přihlásily
dvě firmy a jsme tedy i tak nuceni žádat o výjimku
pro přidělení dotace. Věřím, že vše dopadne zdárně
a v létě se do rekonstrukce pustíme. Byla podána
žádost o dotaci na výkup dalších tří bytových
jednotek. Ve snaze pomoci společenstvím chránit
jejich klid a majetek nepolevíme. Výběrové řízení
proběhne také na vybudování sítí pro další rodinné
domy na Nové Plzni. Ve spolupráci se spolkem
Rotava aktivně (Rotavské pahorky) připravujeme
výsadbu stromů podél plotu sběrného místa
a v dalších lokalitách. Potřebné souhlasy už máme
zajištěné a čekáme jen na vyhlášení dotačního titulu.
Na základě hotové analýzy dokončení modernizace
veřejného
osvětlení
připravujeme
podklady
k podání žádosti o dotaci na druhou etapu
výměny osvětlení za úspornou LED variantu.
K výměně by došlo v lokalitách Smolná, Sklenský
vrch, Samota, ulice Jindřichovická a Hornická
a ve zbývající části Růžového údolí. Dokonce by bylo
doplněno dalších 80 nových svítidel, přesto by byla
roční úspora v uvedených lokalitách 100 tis. Kč.
Zeleň pro další výsadbu napříč městem je již
naskladněna. Předem upozorňuji, že krajské silnice
začnou s opravou mostu v ulici Nejdecká, na konci
areálu PBS. Od června do října tedy bude nutné
využívat objízdné trasy.
Květen 2021

Konečnou cenu a zhotovitele z výběrového řízení
na vybudování kanalizace a rekonstrukci vodovodu
na Sklenském vrchu bychom měli znát na konci
května. Práce by byly zahájeny zřejmě na konci léta
po podpisu smluv se zhotovitelem a poskytovatelem
dotace. Ve školce se začala budovat nová zahrada.
Velká venkovní učebna, díky které si děti vytvoří
vztah k přírodě. Bude vysazeno 14 nových stromů,
z nichž některé budou ovocné. Nové záhony
s bylinkami a desítkami ovocných keřů. Vzniknou
ježkovníky, hmyzí hotel, krmítka a ptačí budky. Nové
kryté travnaté pódium s lavicemi a stoly, venkovní
xylofon a hmatový chodník. Naši studenti Virtuální
univerzity třetího věku za sebou mají úspěšně
splněný další semestr studia.
Chystáme se i na rozvolnění opatření, abychom
mohli zase společensky ožít. Snad se brzy dočkáme.
Zima nám už dala nadobro sbohem. Užívejme si
toho, ale mysleme na pořádek při procházkách
i při pobytu na zahrádkách. Respektujme přírodu
i druhé. Jsme správné město.
Na závěr si ještě dovolím srdečně pogratulovat
váženým učitelům, manželům paní Jaroslavě Glosové
a Mgr. Otakaru Glosovi, k ocenění Karlovarského
kraje pro pedagogické osobnosti u příležitosti Dne
učitelů 2021. Nechť jsou nám všem vzorem svým
přínosem pro několik generací našich občanů
a pro naše město.
Michal Červenka, starosta města

ÚPLNÁ UZAVÍRKA MOSTU V ULICI NEJDECKÁ

termín: 1. 6. - 31. 10. 2021
dolní Rotava směr Šindelová a zpět
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RADA MĚSTA
4. schůze Rady města ze dne 31. 3. 2021
RM souhlasí:
s uzavřením mateřské školy ve dnech
19. 7. 2021 až 13. 8. 2021.
s termínem a způsobem zápisu dětí
do 1. třídy ZŠ a zápisu dětí do MŠ pro školní
rok 2021/2022
se snížením prodejní ceny pohled letecký A3
v KIC z původní ceny 200 Kč/ks na 50 Kč/ks.
RM projednala a bere na vědomí:
mezitímní závěrku účetní ZŠ a
MŠ
Rotava, p. o., za 3. čtvrtletí roku 2020,
bez výhrad.
RM projednala a neschvaluje:
přidělení bytu na adrese Sídliště 643.
RM projednala a schvaluje:
mimořádnou účetní závěrku ZŠ Rotava,
za období 1. 1. 2020 – 31. 8. 2020
sestavenou
k
datu 31. srpna 2020,
bez připomínek.
účetní závěrku ZŠ a MŠ Rotava, za období
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 sestavenou ke dni
31. 12. 2020, bez připomínek.
rozdělení
zlepšeného
hospodářského
výsledku za rok 2020 ve výši 106 720,21 Kč
pro ZŠ a MŠ Rotava takto: výsledek
hospodaření ve výši 50 000 Kč přidělit
do fondu odměn organizace a výsledek
hospodaření ve výši 56 720,21 Kč přidělit
do rezervního fondu organizace.
poskytnutí příspěvku organizaci Správa
zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o.
IČO 70887985 z rozpočtu města na rok
2021 jako příspěvku na činnost, podporu
na provozní náklady spojené s činností
sociální služby Rané péče Krůček v Rotavě
v roce 2021, ve výši 3 297 Kč.

Čas letí - zkontrolujte si platbu za odvoz odpadu

uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene
–
služebnosti
evidovanou
pod č. IV-12-0016231 se společností ČEZ
Distribuce a. s., IČO 24729035.
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se společností
Telco Infrastructure s. r. o., IČO 29148278,
pronájem části pozemku parc. č. 1611/249
o výměře 316 m2 , k. ú. Rotava, za účelem
pozemku v zahrádkářské kolonii.
záměr pronájmu části pozemku jako
pozemku k rekreační chatě parc. č. 89/1,
o výměře cca 120 m 2, k. ú. Rotava.
dohodu o ukončení nájemní smlouvy
č. S/5/1992, k pozemkům parc. č. 909/2
o
výměře 204 m2 a 357/4 o výměře
549 m 2, k. ú. Smolná.
záměr pronájmu pozemků parc. č. 909/2
o
výměře
204 m2 , a 357/4 o výměře
2
549 m , k. ú. Smolná, jako pozemků
k rodinnému domu.

5. schůze Rady města ze dne 14. 4. 2021
RM projednala a schvaluje:
zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce „Rotava,
Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“
v otevřeném zadávacím řízení.

Ondřejj Bautz
referent OSAP

Vyúčtování služeb 2020

Že už ani nevíte, kolik a kdy jste platili za odvoz Do 31. 5. 2021 běží lhůta pro reklamace
odpadu? Zkuste si to prověřit. Platba za odpad se hradí a není možné zaplatit nedoplatky nebo
vyplatit přeplatky. Splatnost
přeplatků
jednou ročně. Lehce zapomenete.
a nedoplatků je do 31. 7. 2021. O přesném
datu budete informováni.
Více informací zjistíte na pokladně města Rotava.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
2021/2022
1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte.
2. MŠ přijímá k celodennímu pobytu děti ve věku od 3 do 6 let a děti
s odkladem povinné školní docházky. V případě nenaplnění kapacity je
možno přijmout i děti dvouleté.
3. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je
od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.
4. Ve dnech 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021 lze podat žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání písemně
a) do datové schránky školy (ID DS: ttcmr2w),
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na:
ms.rotava@seznam.cz nebo zs@zs.rotava.cz
c) poštou na adresu školy.
5. K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte
a potvrzení dětského lékaře o očkování.
6. Osobně lze podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole ve čtvrtek 6. května 2021 od 8.00 do 12.00 hodin.
7. Při osobní návštěvě předloží zákonní zástupci platný občanský
průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o očkování od dětského lékaře.
8. Kritéria pro přijetí:
a) trvalý pobyt dítěte v obci
b) povinné předškolní vzdělávání
c) sourozenec v MŠ.
9. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy
www.zs.rotava.cz nebo www.msrotava.net.
Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.
ředitelka ZŠ a MŠ Rotava

Květen 2021

Duben
netradičně strávené
svátky ve školce,
distanční výuka
a návrat předškoláků
Máme za sebou již podruhé
netradičním způsobem strávené
krásné
svátky,
které
jsou
neodmyslitelně spojené s jarem,
Velikonoce. S dětmi jsme se snažili
prostřednictvím distanční výuky
na tyto svátky podívat z blízka
v rámci tradic, zvyků a symbolů. Děti
dostaly nejen návod, jak si uplést
pomlázku, upéct bábovku, beránka,
nazdobit vajíčka, ale také jak se
pokusit vyrobit netradiční „hopsající
vajíčko“. Jak to dopadlo, sami dobře
víte. Podařilo se, zahopsalo a pak….
prasklo☺.
Měsíc duben nám umožnil částečně
otevřít
naši školku alespoň
pro předškoláky. Ti se pravidelně
testují na Covid-19. Zpočátku byly
obavy, ale nyní si děti zaslouží
jedničku s hvězdičkou, jak vše
s rodiči zvládají. Děti měly velkou
radost ze
svých
kamarádů,
se kterými se setkaly po dlouhé
době. S chutí se opět spolu učíme,
cvičíme, tančíme, hrajeme, vyrábíme,
kreslíme, prostě si užíváme čas,
který spolu trávíme.
Velkou radost jsme měli, že jste se
vrhli i do nepovinných úkolů
a pokusů. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat Vám, rodičům,
za spolupráci během distanční výuky
a zpětnou vazbu, protože bez Vás by
to prostě nešlo. Doufáme, že toto
období plné otázek a nejistoty, jak to
bude dál, rychle přejde a my se zase
shledáme za normálních okolností
ve školce se všemi dětmi, i s těmi
nejmladšími.
Přejeme Vám klidné dny a pevné
zdraví.
Za kolektiv mateřské školy
Nina Jašová, Dis. a Eliška Hilková
strana 4

I žáci 1. třídy zvládli on-line výuku.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
vláda přijala krizové opatření, na základě něhož
došlo od 1. 3. 2021 k opětovnému úplnému
uzavření škol. První a druhá třída se přidaly
k distanční výuce. Abychom neztratili s dětmi
kontakt a děti se mohly nadále vzdělávat, vedle
metodických materiálů a pracovních listů, které
dostávaly každý týden, měli žáci možnost
vzdělávat se v on-line výuce na Teamsu.
Prvňáčci jsou opravdu šikovní, dokázali se
s výpočetní technikou poprat. Při on-line výuce
jsme četli, pracovali s textem, s učebnicemi,
psali, počítali, řešili úkoly, rozvíjeli správnou
výslovnost básničkami, ale také si vyprávěli
spousty zážitků.
Pondělí 12. dubna 2021 bylo datum, na které
jsme netrpělivě čekali. K prezenční výuce se
vrátil celý první stupeň základní školy. Děti
do školy však chodí rotačně. Jeden týden se učí
s povinnou ochrannou dýchacích cest ve školních
lavicích, další týden se vzdělávají distančně
doma. Také žáci prvního stupně mají navíc
povinnost 2x týdně podstoupit antigenní test
na koronavirus. I přes počáteční obavu dětí
i rodičů jsme vše zvládli a testování žákům
nedělalo problém. Některé děti se na další
testování dokonce těšily.
A tak jsme byli moc rádi, že jsme se mohli zase
i přes různá hygienická opatření setkat ve škole
s kamarády a prožívat normální výuku.
Mgr. Lenka Ernstbergerová
třídní učitelka 1. třídy

Výtvarná soutěž distančně
Před třemi roky škola dostala nabídku na výtvarnou
soutěž. Tehdy jsme, jak se říká, „vyzobali“ ve všech
kategoriích první místa. Všichni jsme z toho měli
velkou radost.
20. 11. 2021 přišla nabídka na zadání k nové
československé výtvarné přehlídce, nazvané „Boj
s pandemií“. Na těchto výtvarných pracích jsme
ve škole začali pracovat s žáky deváté třídy. Téma
bylo „Naši dnešní hrdinové“ nebo „Jak to vidím
a cítím já“.
Bohužel pak přišlo zavření škol a distanční výuka.
Nicméně jsem později oslovila na jedné on-line
hodině žáky deváté třídy, aby na svých kresbách
pokračovali doma. Později se k nám ještě přidal
i žák čtvrté třídy Matyáš Rau.
Hotové práce jsme odeslali na daný e-mail a teď
už jen budeme čekat, jestli se nám opět podaří se
v nějaké kategorii umístit.
Žaneta Rauová
učitelka výtvarné výchovy

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

Slunce se schovává za mraky,
nečekej teplotní zázraky!
Slunce se schovává a je zima,
v družině bude to pořád prima!

Touto společně vytvořenou dubnovou básničkou vyjadřujeme radost nad tím, že
jsme po pár týdnech distanční výuky zase spolu ve školní družině. Posíláme
pozdravy všem v podobě fotografií z naší pestré činnosti. V poslední době
pečujeme opět o přírodní atrium, podnikáme vycházky zaměřené na dopravní
výchovu, přírodovědu a podobně, ale hlavně jsme spolu v našem kolektivu
kamarádů...
Lenka Szmigielská
vychovatelka školní družiny
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OCENĚNÍ PRO PEDAGOGICKÉ OSOBNOSTI
Dvě významné osobnosti našeho města a zároveň dva úžasní učitelé paní
Jaroslava Glosová a Mgr. Otakar Glos získali ocenění Karlovarského kraje
pro pedagogické osobnosti u příležitosti Dne učitelů 2021. Za celé město
a vychované generace srdečně blahopřejeme.
Mgr. Otakar Glos pracoval ve školství v Karlovarském kraji
51 let, od roku 1953. Ve funkci zástupce ředitele Základní školy
v Rotavě působil od roku 1958 do roku 1994. Poté ještě
ve škole učil a předával zkušenosti až do roku 2004. Ocenění
obdržel za dlouholetou, iniciativní, svědomitou a obětavou práci
pro školu. Výrazně se podílel na estetické výzdobě školy a jeho
zásluhou dosahovali žáci vynikajících výsledků ve výtvarných
soutěžích. Byl vždy náročný a důsledný nejen k sobě, ale
i ke kolegům, které vedl. Mladým byl ochotným rádcem.
Účastnil se aktivně života ve městě, působil ve veřejných
funkcích. Jeho dílem je znak a prapor města Rotava, logo
základní a mateřské školy i logo Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu. Když se v 90. letech stal cílem zlodějů
rotavský kostel Sv. Petra a Pavla, rotavský učitel Otakar Glos
nahradil ukradené obrazy z kazatelny originálním ztvárněním
postav čtyř evangelistů.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Paní
Jaroslava
Glosová pracovala
ve školství v Karlovarském kraji 42 let.
V podstatě celý svůj pracovní život strávila
po boku svého manžela Otakara Glose
na Základní škole v Rotavě, kde mu byla
oporou. Měla společně s ním zásluhu
na vynikajících výsledcích žáků základní
školy ve výtvarných soutěžích a podílela
se na estetické výzdobě školy. Ve škole
působila také jako výchovná poradkyně.
Paní Glosová patřila po celou dobu svého
pedagogického působení mezi nejlepší,
vysoce zodpovědné a svědomité učitele.
Společně se svým manželem byli skutečné
pedagogické osobnosti.
Michal Červenka, starosta města

Žádáme čtenáře, kteří mají výpůjčky z období roku
2020, aby knihy vrátili do konce května. Děkujeme.

MEDAILONKY MĚSÍCE KVĚTNA
Viktor Dyk
(31. 12. 1877 – 14. 5. 1931)
český básník, prozaik, dramatik

Adolf Born
(12. 6. 1930 – 22. 5. 2016)
český malíř, ilustrátor, animátor,
grafik, scénograf
Václav Řezáč
(5. 5. 1901 – 22. 6. 1956)
český spisovatel

Dodie Smithová
(3. 5. 1896 – 24. 11. 1990)
anglická dramatička a prozaička

VÝSTAVKY MEŠÍCE KVĚTNA
Ludvík Souček (17. 5. 1926 - 26. 12. 1978)
český básník, prozaik, dramatik
Přijďte si do městské knihovny prohlédnout výstavku
děl Ludvíka Součka, napočítáte jich u nás 16.
Najdete u nás např. Bohové z hvězd, knihu jedenácti
sci-fi povídek. Ústředním námětem výběru povídek je
Součkovo nejmilejší téma: mimozemské civilizace
a kontakty naší společnosti s vyspělou kulturou
přicházející z vesmíru.
Případ jantarové komnaty je kniha, v níž se autor
zabývá pravděpodobnými osudy slavné jantarové
komnaty. Autor pátrá po osudech těch, kteří se
ve zmíněné době pohybovali v její blízkosti.
Ludmila Štěpánková, knihovnice

Květen 2021
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SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ V ROTAVĚ
V září 2019 město Rotava vstoupilo do projektu „Sociální práce a poradenství v Rotavě“, který si klade za cíl snížení
míry sociálního vyloučení přímou podporou ohrožených osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách Rotavy
komplexním přístupem odstraňování či zmírňování příčin sociálního vyloučení prostřednictvím podpory cílové
skupiny k přístupu k bydlení, řešení dluhové problematiky a stabilizace rodinného rozpočtu a snížení míry
negativních a patologických jevů u mladých osob nad 15 let.
V rámci projektu naši pracovníci nabízejí pomoc osobám, které jsou ohrožené či zasažené ztrátou či nejistotou
v bydlení. Nabízejí pomoc s dluhy a exekucemi osobám s nízkou finanční a právní gramotností i osobám, které se
dostávají do konfliktu s obecně uznávanými společenskými normami. Tyto osoby se pak potýkají s problémy
v mnoha oblastech, přičemž propad do obtížné situace je tak hluboký, že se jedinci i celé rodiny ocitnou v sociálním
vyloučení a kultuře chudoby. Tento stav je bez pomoci takřka nemožné překonat.
Za rok a půl se nám společnými silami podařilo vyřešit spoustu Vašich problémů. U několika občanů
v rámci tohoto projektu došlo ke schválení oddlužení (insolvence) s tím, že celý proces od návrhu
až po usnesení soudem mají od nás občané Rotavy zdarma. V rámci projektu jsme pro Vás připravili
několik kulturních a vzdělávacích akcí. Do konce letošního roku toho plánujeme ještě spoustu. Akce se
uskuteční, pokud nám to pandemická situace dovolí (o termínech budete informováni ve zpravodaji
a v rozhlase).

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, získat dovednosti při stanovení
priorit v oblasti hospodaření a snižování výdajů, získat informace o nebezpečí při zajišťování Vašich potřeb
prostřednictvím půjček, informace o právech a povinnostech, řešení zadluženosti, řešení neprávem vymáhaných
dluhů.
Veškeré tyto služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Bc. Petra Valdmanová, OKS

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

Aktivita probíhá v rámci projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006

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

Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant projektu
tel: 777 724 214
e-mail: harapat@rotava.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pe čov at els ká
sl užba
Rot ava je
spol ufina nc ová na
z dota c e z r ozpoč tu Ka rl ova r ského kra je na za ji štění
s oci ál níc h slu žeb v roc e 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, Sí dli ště 721, 357 01 Rotava
www.rotava.cz • podatelna@rotava. cz

oka mži tá kapa ci ta : 3 kl ient i
cí lo vá s kupi na :
osoby s c hr onic ký m onemoc něn ím
osoby se zdr av ot ním post ižením
r odiny s dítět em/d ětmi
sen ioř i
vě kov á st rukt ur a: bez omezení věku
úze mní r ozs ah pos ky tov ané s l užby :
Rot av a, S moln á, Ol oví

Forma služby: terénní

S oc iá lní pra c ovník:
Bc . Z de něk Ha ra pát, tel . : 777 724 214

Pracovní doba: denně
Pondělí až pátek ► 6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu,
neděli a ve svátcích.

Peč ova te lky
Bl ank a Hubálk ová , tel . : 777 717 704
L uci e Korč ák ová , te l. : 778 880 047
Re nat a Što rk ová , tel . : 773 761 291
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zdroj: www.jsamosebou.cz

Za jak dlouho se rozloží
různé druhy odpadu?
ohryzky jablek či hrušek
Z H RU B A 14 DN Í
slupka od banánu
5 M ĚS ÍCŮ
slupka od pomerančů
1 R OK
papírový kapesník, noviny

EKOLOGICKÁ ROTAVA

5 M ĚS ÍCŮ

V loňském roce bylo v ČR recyklováno 88 %
papírových obalů.

jednorázové pleny

Doba rozložení odpadu

1 5 LE T

Máme tady květen – máj, lásky čas. A určitě je to také čas lásky
k přírodě. Třídění odpadů je minimum, co pro přírodu můžeme

2 50 L ET
nedopalek cigarety

žvýkačka

udělat. Každý člověk za sebou zanechává stopu. Ne pouze

5 0 LE T

obyčejnou, ale uhlíkovou. Takovou stopu zanechávají všichni lidé,

ponožka

kteří žijí na Zemi. Tato stopa vzniká naším chováním a každý z nás
má tak vliv na změnu klimatu. Vyjadřuje, kolik toho člověk
vyprodukuje a spotřebuje ve spojení s emisemi skleníkových
plynů. Do skupiny oblastí, kterých se to týká, patří např. jídlo,
doprava, energie, ale také produkce, využití a odstranění odpadů.

1 8 MĚS Í CŮ
plechovka
5 0 LE T

Na druhou stranu ekologická stopa nám říká, kolik „přírody“

igelitový sáček

každý z nás potřebuje ke svému životu. Záleží na každém z nás,

2 5 LE T

jakým stylem života žijeme a jak velkou stopu za sebou
zanecháváme. Jen pro představu, na webu samosebou.cz se

plastový kelímek

můžeme dočíst, že průměrná uhlíková stopa na obyvatele za rok je

7 0 LE T

v ČR cca 12 tun CO2e (ekvivalent oxidu uhličitého ve vztahu

ke skleníkovým plynům). Z toho může plynout, že bychom se měli
zamyslet nad tím, jak předcházet vzniku odpadů. Pokud dané věci
nemůžeme jinak využít (znovupoužitelné nádoby, re-use centra,
darování, prodej na bazaru), měli bychom je správně vytřídit, aby
se co nejvíce odpadu recyklovalo a mohlo být znovu použito.

PET láhev
1 00 L ET
sklo
OD HA DE M 100 0 LE T

Víte, jak dlouho trvá jednotlivým odpadům, než se rozloží? Někdy
je to mnohem déle, než jsme si mysleli. Abyste měli nějakou
představu, proč se vlastně snažíme, aby odpad končil tam, kde

ZAJÍMAVOST

má, a ještě lépe – aby byl i co nejvíce vytříděný, připravili jsme

Zlato se dle odborníků
nerozloží nikdy.

pro Vás několik příkladů.
Bc. Markéta Hanáková, MÚ, životní prostředí
Květen 2021
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SVOZ ODPADŮ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
Dne 15. května 2021 (sobota) od 9:00 – 12:00 hod. bude v katastru
města Rotava proveden sběr nebezpečného odpadu.
Vyzýváme všechny občany, aby shromáždili nebezpečný odpad, který
nelze ukládat do kontejnerů a nádob na směsný odpad, a v uvedený
den jej odevzdali do areálu OEM.

Nebezpečný odpad tvoří např.:
• autobaterie,
• monočlánky,
• olejové filtry, výbojky,
• nátěrové hmoty,
• odpadní oleje,
• tuky a jiná maziva,
• organická rozpouštědla,
• odmašťovací přípravky,
• kyseliny, hydroxidy,
• fotochemikálie,
• odpady rtuti,
• obalový a textilní materiál
znečištěný organickými
škodlivinami.
Nebezpečný odpad odevzdejte
v areálu OEM (plechová hala),
Příbramská čp. 760, Rotava.
Občané Města Rotava mají
tuto službu uhrazenou
v poplatku za odpad.

Nebezpečný odpad odevzdejte v areálu OEM (plechová hala),
Příbramská čp. 760, Rotava.

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ PRO BIOLOGICKÝ ODPAD
Růžové údolí
u mostu

30. 4. - 2. 5.

14. 5. - 16. 5.

28. 5. - 30. 5.

Kraslická
u plynového výměníku

30. 4. - 2. 5.

14. 5. - 16. 5.

28. 5. - 30. 5.

ČSA
u Slovanského domu

30. 4. - 2. 5.

14. 5. - 16. 5.

28. 5. - 30. 5.

Příbramská
nad zahr. kolonií u Kačáku

30. 4. - 2. 5.

14. 5. - 16. 5.

28. 5. - 30. 5.

Nová Plzeň
u č. p. 495

7. 5. - 9. 5.

21. 5. - 23. 5.

4. 6. - 6. 6.

Žižkova
u č. p. 416

7. 5. - 9. 5.

21. 5. - 23. 5.

4. 6. - 6. 6.

ČSA
u č. p. 441

7. 5. - 9. 5.

21. 5. - 23. 5.

4. 6. - 6. 6.

U Kina*
u č. p. 478

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

Nová Plzeň
u č. p. 507

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

zahrádkářská kolonie
Sklenský vrch

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

zahrádkářská kolonie
u hasičské zbrojnice

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

Nad Areálem zdraví
garáže nad kačákem

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

trvalé
stanoviště

*každý druhý víkend (od pátku do neděle) v měsíci přemístění na jiné stanoviště.

DOBRÉ VĚDĚT

JAKÝ ODPAD ZE ZAHRADY
PATŘÍ DO BIOODPADU?
•
•
•
•
•

Tráva, listí, zbytky rostlin;
malé větve, části keřů i kůra;
sláma, seno, piliny;
zemina z květináčů;
popel ze spáleného dřeva.

TIPY NA ZÁVĚR

Jak hospodařit v kuchyni
a jak nakládat s odpadem
a bioodpadem, poradí
www.jakvkuchyni.cz.
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SEZONA ZAHRÁDKÁŘŮ,
ANEB KOUKNĚME NA TO I JINAK
DODRŽUJTE PRAVIDLA
U DRŽ UJ T E P OŘ ÁDE K

BU Ď TE OH LE DU P LN Í

RE SP EK TU J T E N OČ N Í K LI D

ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE
Zahrádkářské kolonie už nejsou jen doménou starší generace - přibývá mladých nebo rodin s dětmi, které
zahrádky využívají k pěstování ovoce i zeleniny, ale také k rekreaci, odpočinku nebo i zábavě. Zejména
s příchodem teplého počasí jsou s tím spojeny některé problémy, proto je na místě připomenutí několika
základních pravidel vycházejících ze zákonných ustanovení:

PÁLENÍ ODPADŮ

V otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo,
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem,
přičemž
uvedená
paliva
nebo
materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami. Pálení odpadu
může provádět pouze osoba starší
18 let. Ohniště musí být vzdáleno
minimálně 50 metrů od okraje lesa
a v dostatečné bezpečné vzdálenosti
od budov a volných skládek palivového
dřeva apod. Pálení odpadu nesmí být
prováděno v období dlouhotrvajícího
sucha a za větrného počasí. K dispozici
by měly být prostředky, kterými lze
oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata
a písek, apod. Po skončení pálení
odpadu musí být ohniště bezpečným
způsobem uhašeno a následně
kontrolováno po dobu 8 hodin.
Květen 2021

ČINNOSTI NARUŠUJÍCÍ POŘÁDEK

Noční klid je stanoven od 22:00 hod. do 6:00 hod., kdy je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.
O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 hod.
do 10:00 hod. a od 19:00 hod. do 22:00 hod. je povinností se zdržet
veškerých prací spojených s užíváním zařízení způsobující hluk (sekačky,
cirkulárky, motorové pily, křovinořezy apod.).
Dále se vlastník (nájemník) zdrží
všeho, co působí, že odpad, voda, kouř,
prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk,
otřesy a jiné podobné účinky (imise)
vnikají na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené místním
poměrům a podstatně omezují obvyklé
užívání pozemku; to platí i o vnikání
zvířat. Zakazuje se přímo přivádět
imise na pozemek jiného vlastníka
bez ohledu na míru takových vlivů
a na stupeň obtěžování souseda,
ledaže se to opírá o zvláštní právní
důvod.

Václav Pikrt, velitel MP
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MOTORKÁŘSKÁ
SEZÓNA ZAČÍNÁ
Při jízdě buďte neustále ve střehu.

S příchodem

hezkého

počasí

bude

přibývat

na našich

silnicích i motorkářů. Je potřeba tedy dbát zvýšené pozornosti
Předvídejte.

a více sledovat situaci okolo sebe. Říká se, že cyklisté a chodci
jsou nejohroženější účastníci silničního provozu. Do této

Sledujte situaci ve zpětném zrcátku

kategorie spadají ale i motocyklisté. Dopravní nehody těchto

i vedle sebe.

tří účastníků

silničního provozu mívají ve většině případů

vážné, a v některých případech i tragické následky.
Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT
A BÝT VIDĚN.

Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této době jsou vozovky
ještě studené a v ranních hodinách Vás mohou zaskočit i ranní

Dávejte dostatečně dopředu najevo

mrazíky. Většina řidičů si na Vaši přítomnost na silnicích musí

své úmysly.

po zimě zase zvyknout, proto buďte zvláště obezřetní. Jarní
únava

Buďte vždy připraveni brzdit.

se může u některých

řidičů

projevit

roztržitostí

a nepozorností. Dbejte na to, aby Vaše první kilometry byly
v klidném tempu. Nechrání Vás žádná karoserie či bezpečnostní

I brzdění je umění – zvláště za mokra

pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které máte na sobě.

pozor na vodorovné dopravní značení,

Na každou vyjížďku, včetně té testovací, použijte oblečení

zejména na přechody pro chodce.

určené na motocykl, kvalitní pevnou obuv, rukavice, chrániče

Nedělejte na nich žádné manévry jako

kloubů a páteře. Samozřejmostí je také

je brzdění, prudké změny směru, nebo

připevněná ochranná přilba. Při nákupu ochranných

velký náklon, snadno můžete uvést

a oblečení vybírejte ty s reflexními prvky, neboť vidět a být

svůj motocykl do smyku.

viděn je základní bezpečnostní pravidlo pro účastníky silničního

nasazená a řádně
prvků

provozu.
Nechávejte si odstup od ostatních
účastníků silničního provozu.

Před každou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat, tak jako
kontrolujeme svá vozidla. Zkontrolujte upevnění kol včetně

Dávejte pozor na nečekané překážky,

tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále těsnost motoru

které Vás mohou na vozovce potkat

a tlumičů, zásadní je také funkčnost brzd a osvětlení.

(např. olej, nafta či výmol).

Samozřejmostí je také mít s sebou povinnou výbavu.

Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se
vždy v pořádku vrátili zpět domů.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

DEN DĚTÍ

Bavte se ►sledujte náš Facebook ►jsme tu pro Vás.

neděle
30. května
Areál zdraví
od 14:00

www.rotava.cz
Kulturní a informační centrum Rotava
Květen
V měsíci květnu nás čeká Rotavský permoník. Stejně
jako v loňském roce nás čeká pochod netradiční.
Letos budete vy jako Permoníci ukazovat trasy nám.
Sledujte náš web a Facebook. Poslední den v květnu
bychom chtěli oslavit s dětmi. Snad nám situace dovolí
a plánovaná oslava Dne dětí se uskuteční.
Blanka Legezová, referent kultury

Pojďte s námi pobavit děti.
Na plánovaný dětský den
uvítáme dobrovolníky.
Potřebovat od Vás budeme
to nejdůležitější, Váš čas.

App store

80 let

Google play

MĚSTO ROTAVA BLAHOPŘEJE JUBILANTŮM

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ

a více

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.
Bendová Marianne Odvárko Josef
Če r v e n k o v á J i ř i n a
T a k á č i o v á M a r i e B e r a n o v á Ve r on i k a H r a b o v s k ý K l e m e n t
Ž í l o v á Da g m a r
Pe t r ů M i l a d a
P ř e r o v s k á Ma r i e
L i t t m a n n o v á Ž o f i a Dv oř á k M a r c e l

květen
2021

INZERCE
PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky typu

• Tetra hnědá
• Dominant všechny barvy
• Green Shell-typu Araukana
• Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16- 20 týdnů

cena 185 -229 Kč/ks

Prodej: 27. 5. 2021 - 17:10 hod.
PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉ KAVÁRNY
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Info: Po - Pá v čase 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

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: POLYPRESS s.r.o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, www.polypress.cz

