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Vážení Rotavané,
moji milí sousedé. Občas se na nás
snese vlna kritiky, že některé naše
kroky mají dopady na děti, nejsou
konstruktivním přístupem pro změnu
chování problémových občanů a zda
„chápeme“ některá ustanovení nového
občanského zákoníku. Je nám líto dětí,
ale bohužel je nám jich líto více než
jejich vlastním rodičům. My se toho
pro děti snažíme dělat hodně bez rozdílu, ale prioritou je pro nás hájení
rodin, které se snaží zodpovědně
fungovat. Zde se již rozděluje každý
sám a podle toho ke každému přistupujeme.
Chování
problémových
občanů nelze měnit jen pochopením,
tolerancí a další šancí. Musí fungovat
princip odměny a trestu. Odměna
pro každého z nás je sociální systém,
který nám má pomoci v nouzi, možnost získat bydlení za rozumnou cenu,
možnost přijít si pro pomoc, mít klid
na odpočinek a nebát se upozornit
na nepořádek. Ve chvíli, kdy se
cokoliv z toho začne zneužívat a naše
slušnost začne být vnímána jako
slabost, musí přijít trest. Revize sociálních dávek, ztráta slušného bydlení
mezi slušnými lidmi, žádná další
vniveč vydaná energie. V tom budeme
dělat maximum a požadovat to budeme také od státu. Že si někdo může
stěžovat na porušování svých práv?
Takové riziko klidně ponesu v boji
s někým, kdo zákon zná, jen když
se mu hodí.
Je před námi poslední měsíc roku.
Ještě více zvyšujeme své pracovní
nasazení, abychom veškeré úkoly
zdárně dokončili a další připravili
pro rok příští. Zároveň už pomalu
bilancujeme rok letošní. K tomu patří
i schůze Společenství vlastníků

jednotek. Pokud mi to čas dovolí,
snažím se navštívit každé shromáždění. Právě sousedské vztahy jsou tím
nejzásadnějším tématem každého
jednání. Město má omezené možnosti,
ale i ty se snažíme využívat na maximum. Bylo chybou a alibismem dřívějšího vedení města, že samo sobě,
nikým nenuceno, zastropovalo výši
cen, za které bude případně byty
vykupovat. V tu chvíli se otevřela
cesta překupníkům bytů, kteří soupeřili o byty už jenom mezi sebou, protože
možný nejsilnější hráč střelil sám sebe
do nohy. Město tak v pěti letech,
od roku 2014 do roku 2018, vykoupilo
pouze 16 bytů a desítky bytů skončily
v rukou vlastníků, kteří v nich nikdy
nebydleli. Minulý měsíc jsme udělali
další velký krok. Jenom v letošním
roce jsme tedy prozatím odkoupili
35 bytů za celkem 7,9 mil. Kč. Dalších
6 bytů je připraveno k odkupu ještě
v prosinci. Během jednoho roku jsme
tak dokázali získat zpět do vlastnictví
města více než jeden celý panelový
dům. Omezujeme tím prostor pro podnikání s bydlením ze sociálních dávek
a
sestěhování
nepřizpůsobivých
občanů do našeho města. Zároveň tím
zvyšujeme hodnotu nemovitostí nám
Rotavanům. Bylo až zvrácené
prodávat byty za 80 000 Kč a tím, že
město kupovalo byty za částky mnohdy ještě nižší, ceny dále klesaly. Nízké
pořizovací ceny hrály znovu do karet
podnikatelům, kteří koupili byt za pár
korun a investice se jim díky systému
vyplácení sociálních dávek během
krátké doby vrátila. Oboje je nutné
změnit. Ceny bytů musí růst a výše
sociálních dávek na bydlení se musí
přizpůsobit ceně obvyklého nájemného. Strážníci městské policie budou
v zimních měsících pravidelně
kontrolovat vchody panelových domů.
Někteří z Vás se ptali i na budoucnost
Policie ČR v našem městě. Odpověď
ministra vnitra naleznete na další
stránce.
V průběhu roku bylo realizováno
mnoho investic a oprav za téměř
15 mil. Kč. Namátkou uvedu bezbariérový městský úřad s výtahem, LED

veřejné osvětlení, vrt pitné vody,
výstavba a opravy komunikací, výměna zničené podlahy v sále Slovanského domu a stříšek nad vchody bloku
17, rozsáhlá výsadba zeleně, opravy
bytů, nové kontejnery a pro příští rok
připravené projektové dokumentace.
Pracovníci vodního hospodářství
se v terénu zaměřili na možné úniky
vody a podařilo se jim snížit ztráty
vody v průměru o 70 m3 denně.
V době, kdy píšu tyto řádky, je prozatím uzavřené hospodaření města
k 31. 10. 2019. Výdaje k tomuto datu
byly 68 723 830 Kč, příjmy byly
k tomu samému datu 77 303 829 Kč.
Samozřejmě se do finančního výsledku celého roku ještě promítnou některé investice a opravy, včetně dalšího
výkupu bytů, ale během prvních 10
měsíců
roku
jsme
hospodařili
s přebytkem vyšším než 8,5 mil. Kč.
I v příštím roce nás čeká mnoho
výzev. V rozpočtu města jsou
připraveny velké investiční akce.
V případě jeho schválení se pokusíme
krom jiného v průběhu jednoho roku
vyřešit nejnutnější stavební úpravy
v lokalitě Sídliště, zaměřené především na parkovací plochy. Zároveň
bude dokončena příprava podkladů
pro další lokality, které budou
investičně řešeny v roce dalším.
Tou největší výzvou je nadále pracovat na tom, abychom se nestrachovali,
kdo bude naším sousedem. Abychom
všichni mohli v klidu žít a zaslouženě
odpočívat. Pevně věřím, že společnými silami to dokážeme. Ne vždy
se zřejmě shodneme na cestě k tomuto
cíli, ale zkusíme každou.
Je za námi další rok našich životů, jež
dohromady tvoří život našeho města.
Dovolte mi Vám, milí Rotavané,
srdečně popřát jménem radních,
zastupitelů a pracovníků města Rotava, veselé prožití vánočních svátků,
pohodový konec roku a v roce novém
splnění našich osobních i společných
přání.
S úctou
Michal Červenka,
starosta města

17. schůze Rady města Rotava
ze dne 16. 10. 2019
RM projednala a schvaluje:
 přidělení bytu zvláštního určení na adrese Rotava,
Sídliště 642.
 kontrolu usnesení RM po zapracování všech
doporučených návrhů a připomínek.
 rozpočtové opatření č. 30/2019 v těchto parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy a výdaje
rozpočtu se nemění, přesouvají se částky
jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1
tohoto usnesení.
 nákup chybějících licencí modulů AIS VERA
od dodavatele softwaru společnosti VERA, spol.
s r.o., Klicperovo nám. 39/I, Chlumec nad Cidlinou,
PSČ 503 51, IČO 62587978, a pověřuje starostu
podpisem předmětné smlouvy.
 v souladu ustanoveními § 23 odst. 3 a 5, § 177 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, výjimku
z nejvyššího počtu žáků pro Mateřskou školu
Rotava, příspěvkovou organizaci na počet žáků 28
s tím, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a za splnění podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 639.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 633.
 schvaluje změnu provozní doby sběrného místa
dle přiloženého návrhu, po zapracování doporučených návrhů a připomínek, s platností od dne
1. 11. 2019.
 poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu města
na rok 2019 ve výši 5 000 Kč organizaci
Ascala s. r. o., se sídlem 5. května 301, 358 01
Kraslice, IČO 29123054, a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Rotava na rok 2019 mezi městem
Rotava a organizací Ascala s. r. o., a pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
 na základě záměru pronájmu formou veřejné soutěže
o nejvhodnější nabídku a doručené nabídky,
pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 648,
stavba občanského vybavení, na pozemku parc.
č. st. 734/1, zastavěná plocha a nádvoří, v části obce
a k. ú. Rotava, za účelem provozování poštovní
novinové služby – prodej novin, časopisů a papírnického zboží, paní Elišce Hilkové, IČO 08507902,
za nejvyšší nabídkovou cenu, s tím, že pronájem
nebytových prostor proběhne bez stavebních úprav
předmětu nájmu „jak stojí a leží“ od 1. 11. 2019.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení sociálních bytů sedmi žadatelům.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 612.

 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 632.
RM bere na vědomí:
 informaci o vyhlášení ředitelského volna v Základní
škole Rotava dne 9. 10. 2019 a 21. 10. 2019.
 výroční zprávu Základní školy Rotava, příspěvkové
organizace, IČO 70945128, za školní rok 2018/2019
s výhradou, že v předkládané výroční zprávě
pod bodem „c) Personální zabezpečení činnosti
školy“ absentuje popis aktivit k zajištění naplnění
počtu kvalifikovaných pedagogických pracovníků
s vazbou na povinnosti plynoucí ze zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, v platném znění,
a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, a ukládá paní
ředitelce ZŠ Rotava Mgr. Daně Fialové doložení
písemných podkladů k této výhradě.
 zápisy z jednání Stavební komise.
 zápis z jednání Komise pro životní prostředí.
 zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a občanské
soužití.
 zápisy z jednání Škodní a likvidační komise.

V měsíci prosinci 2019 oslaví
80 a více let tito jubilanti:
Balogová Elena
Vetchý Josef
Schmied Josef
Bachmann Erich
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 18. prosince v čase 14:00 - 16:30 hod.
zasedací místnost MÚ Rotava
Rozsvícení vánočního stromu
neděle 1. prosince od 17:00 hod.
před MÚ Rotava
Promítání filmu
pondělí 9. prosince od 17:00 hod.
zasedací místnost MÚ Rotava
hlavní organizátor akce Jörg Schilling
Vánoční posezení pro seniory
čtvrtek 12. prosince od 16:00 hod.
sál Slovanského domu
Tvořílek
každé pondělí od 15:30
zasedací místnost MÚ Rotava

žáci. Zkoušku úspěšně splnili všichni přihlášení.
STROJNÍK JUNIOR: Michal Husár, Martin Ján Elíz,
Martin Šimon.
PREVENTISTA JUNIOR: Alice Kuklínková, Alena
Valdmanová.
Dne 13. 4. 2019 proběhlo na rotavské fotbalovém hřišti
a jeho okolí první kolo hry Plamen – ZPV (závod požární všestrannosti). Mladší žáci se umístili na 2. místě.
Starší žáci se umístili na 4. místě. O měsíc později
probíhalo v Oloví druhé okresní kolo hry Plamen, konkrétně ve dnech 18.–19. 5. 2019. Mladší žáci se umístili
celkově na 2. místě. Starší žáci bojovali o postup
do krajského kola. Snaha se vyplatila a starší žáci
s celkovým umístěním na 3. místě postup vybojovali.
Krajské kolo proběhlo ve dnech 15.–16. 6. 2019
v Ostrově v areálu sportovního hřiště ZŠ. ZPV probíhal
na biatlonovém stadionu Eduard na Mariánské. Celkové
umístění našich závodníků bylo 9. místo ve velké
krajské konkurenci. Chyběl kousek štěstí a projevily
se drobné chybičky. Na druhou stranu jsme získali
spoustu nových zkušeností.

Hned na začátku prázdnin probíhal třídenní tábor na TZ
Sluníčko. Program byl velice pestrý, nechyběly výlety,
Pravidelné setkávání důchodců
hry, zábava i odměny za celoroční činnost všech
každé první a třetí úterý od 14:30 hod.
mladých hasičů. Navštívili jsme Důl Jeroným, čedičový
zasedací místnost MÚ Rotava
Blanka Legezová, kulturní referent lom u Rotavy a skalní útvar Kozlík.
Po prázdninách začala druhá část sezóny, přípravy
SBOR MLADÝCH HASIČŮ na TFA závody. První závod TFA proběhl v Oloví dne
15. 9. 2019, kde si mnoho mladých hasičů tzv. sáhlo
INFORMUJE
na dno svých sil. Jediné medailové umístění si vybojoval František Rákosník – 3. místo v dorostu.
Blíží se konec roku a mladí hasiči hodnotili svou aktivi- Mezi přípravou na další závod TFA jsme jeli na závody
tu a úspěchy z průběhu celého roku. Na jeho počátku do německé obce Grüna, kousek od města Lößnitz.
probíhala fyzická příprava a zlepšování technických Celým závodem nás provázela nepřízeň počasí. Mlha,
dovedností. Pravidelné trénování ve sportovní hale déšť, zima, sychravo. Přesto (či snad právě proto) jsme
zlepšovalo tělesnou zdatnost i požární všestrannost vybojovali skvělé 5. místo.
nejen při hraní běžných her, ale i při hrách s požární
tematikou (např. spojkový král – zapojování V sobotu 19. 10. 2019 proběhla v Rotavě soutěž
a rozpojování hadic ve dvojicích, které zároveň hrají o železného hasiče. V kategorii „junior chlapci“ obsadil
1. místo Martin Ján Elíz, v kategorii „mladší žáci – dívna honěnou).
ky“ obsadila 1. místo Alena Valdmanová a 3. místo
Jarní měsíce jsme zahájili činností, která není typická Tereza Maroušková. V kategorii „starší žáci – dívky“
pro hasiče, ale pro děti. Výtvarná soutěž „Požární získala 1. místo Denisa Větrovská a 3. místo obsadila
ochrana očima dětí“ byla vyhlášena celostátně a kdo Tereza Elízová.
jiný by se měl zúčastnit než naši mladí členové. Tématy
byly reálné zásahy, prevence proti požárům Všem mladým hasičům děkujeme za odhodlání, snahu
v domácnostech i události z běžného života. V okresním a výkony.
Daniela Weingartlová, hlavní vedoucí MH
kole bylo oceněno několik našich členů, v kole
krajském získaly dvě dívky 3. místa. Konkrétně Alena
Valdmanová a Denisa Větrovská.
Následovaly soutěže odborné, prověřující znalosti
a zdatnost. Tzv. odznaky se rozlišují podle věku dětí.
Mladší žáci plní základní znalosti v odznaku, starší žáci
mají rozšířené znalosti. Odznaky slouží jako teoretická
a preventivní příprava pro budoucí hasiče. Dne 9. 3.
2019 starší žáci plnili odznaky odborností na Březové,
odznak STROJNÍKA bohužel nikdo neudělal. Odznak
PREVENTISTY získala Tereza Elízová a Denisa
Větrovská. Dne 6. 4. 2019 plnili své odznaky mladší

provedl celým městským úřadem. Ukázal nám jednotlivé kanceláře, zasedací místnost i obřadní síň, kde jsme
Listopad
si mohli nanečisto vyzkoušet, jak zde probíhá svatební
obřad. Děkujeme za příjemné a naučné dopoledne,
Společné setkání s rodiči a dětmi se uskutečnilo při akci které se dětem moc líbilo.
„Podzimní tvoření“. Děti za pomoci dospělých vytvořily originální podzimní dekorace a lucerničky, které
jim určitě doma rozzáří chladné podzimní večery. Těší
nás, že jsme se sešli v hojném počtu, a všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Již tradičně jsme v místní obřadní síni přivítali nové
rotavské občánky. Šikovné dívky ze školky předvedly
pásmo básní a písní s tanečkem, kterým mile přivítaly
miminka při startu do jejich života. Za vystoupení byly
odměněny dárečky, za které všechny děkují.
Navštívilo nás divadlo „Řimbaba“ s představením
„Zahrada skřítků“. Skřítkové žijí svým poklidným
životem v lese, starají se o les, kytičky, zvířátka.
Jednoho dne k nim ale přišla zlá čarodějka „Mefista“ a
vzala skřítkům tři kouzelná srdíčka symbolizující oheň,
vodu a vzduch. Skřítek „Opálek“, který měl srdíčka na
starosti, se tak vydává na dlouhou cestu, kde musí splnit
tři úkoly, aby srdíčka získal zpět. S pomocí dětí
ze školky všechny tři úkoly splnil a srdíčka vrátil do své
země, kterou tak zachránil.

Bc. Martina Piklová, učitelka MŠ

PODĚKOVÁNÍ

Poprvé v tomto školním roce jsme navštívili městskou
knihovnu. Přivítala nás paní Blanka Legezová, která nás
provedla celou knihovnou a ukázala nám jednotlivá
oddělení. Různými zábavnými činnostmi nás seznámila
s leporely a s dalšími dětskými knihami, řekli jsme si,
jak se s knihami zachází a co vše v nich můžeme najít.
Nechyběla ani tematická hra a omalovánka. Poté nás
přivítal pan starosta Michal Červenka, který nás ochotně

Obec Šindelová touto cestou děkuje za dosavadní
výbornou spolupráci s rotavskou mateřskou školkou.
Naše vřelé díky patří zejména učitelkám paní Nině
Jašové, DiS. a Petře Soumarové a šikovným děvčátkům
Míše Čmelové, Terezce Slovjakové, Kačence Kuchařové a Aničce Kalové, která pod vedením svých učitelek
oživila poutavým vystoupením jarní Vítání občánků
v naší obci a děvčátkům Kačence Kuchařové, Denisce
Stiborové, Jůlince Laštovičkové, Elišce Gogové, Anetce
Kalové a Sárince Cinové, která zpestřila krásným
vystoupením podzimní Vítání občánků.
Těšíme se na další vzájemnou spolupráci i v příštím
roce 2020.
Jaroslav Benda, starosta obce Šindelová
Pavlína Kubincová, místostarostka obce Šindelová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019 a potrvají
do pátku 3. ledna 2020. Posledním vyučovacím dnem je
pátek 20. 12. 2019. Vyučování bude opět zahájeno
v pondělí 6. ledna 2020.

V měsíci říjnu proběhl ve školní družině ekologický
Všem dětem a rodičům přeji příjemné prožití Vánoc.
projekt pod názvem „Stop plastům“.
Vše spočívalo v tom, že na podnět školní družiny děti
společně s rodiči poctivě třídily domácí odpad. Děti pak
donesly do družiny omyté a zmačkané plastové lahve.
V přírodním atriu ZŠ je společně navěsily na stromy
a keře. Tento projekt nám všem dokonale znázornil,
jakou rychlostí člověk ničí přírodu. Mnoho se hovořilo
na různá témata -například proč se třídí odpad, k čemu
se využívá a podobně.
Nejvíce plastových lahví s rodiči vytřídili Denis Lazar
z 1. ročníku, Rudolf Lazar z 2. ročníku a Eva Oláhová
ze 4. ročníku.
Lenka Szmigielská
vychovatelka ŠD

Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

SK SHOTOKAN RYU KARATE ROTAVA, Z. S. - 2019
V roce 2019 začínající závodníci našeho karate klubu
zaznamenali výborné sportovní úspěchy. Tyto výsledky
jsou odrazem jejich tréninkové píle, ale také kvality
trenérů, kteří je na tyto sportovní úspěchy připravují.
Zkušenosti získávají při samotných závodech
a dovednosti pak při jejich tréninkovém úsilí
v tělocvičně. Mohlo by se zdát, že počet získaných
medailových umístění není nijak vysoký, musíme si ale
uvědomit, že závodníci mají ve svých věkových
kategoriích 20 - 30 soutěžících, nezřídka i více, nejsou
rozděleni do váhových kategorií, a tudíž je zisk těchto
umístění daleko cennější než u jiných sportů.







2. kata - mladší žáci - Sebastian G.,
4. kumite - mladší žáci - Sebastian G.,
3. kata - starší žákyně - Lesana G.,
4. kumite - starší žákyně - Adéla P.,
3. kumite - mladší dorost - Richard T..

2. NP JKA ČR 28. 9. 2019 již byl generálkou na nadcházející MČR Karate JKA. Dosažené výsledky
v podstatě odrážely aktuální technickou vyspělost
a připravenost našich závodníků, která je odrazem jejich
tréninkové píle nejen v tělocvičně, ale i mimo ni:
 8. kata - mladší žáci - Sebastian G.,
1. Národní pohár JKA ČR 16. 3. 2019 byl první  4. kumite - mladší žáci - Sebastian G.
soutěží v tomto roce a na nervozitě našich závodníků
to bylo znát. Na bodované místo se podařilo dosáhnout Na MČR karate JKA 2. 11. 2019 se nakonec nominopouze Sebastianu G., který vybojoval 5. místo v kumite vali dva závodníci našeho karate klubu a utkali se zde
- mladší žáci. Ostatní naši soutěžící skončili s nejlepšími karatisty ČR ve svých soutěžních
před branami semifinálových skupin.
kategoriích. Opět jsme dokázali, že se s rotavskými
karatisty musí na stupních vítězů počítat. Sebastian G.
Mezinárodní soutěž Velká cena Klášterce nad Ohří ve své kategorii vybojoval 3. místo ve volném
27. 4. 2019 pro nás byla důležitá z hlediska poměření zápasu - kumite. Lesana G. sice nedosáhla na medailové
soutěžních dovedností našich závodníků s karatisty umístění, avšak již samotná nominace na MČR je
jiných zemí. Dosáhli jsme zde poměrně dobrých velkým úspěchem. Všem patří velký dík za vzornou
výsledků, které byly příslibem do budoucna:
reprezentaci našeho sportovního klubu karate Rotava
a za reprezentaci našeho města.
 9. kumite - mladší žáci - Sebastian G.,
 10. kumite - starší žákyně - Lesana G..
Děkujeme tímto také městu Rotava za podporu našeho
Dne 8. 6. 2019 následoval Krajský pohár karate. Zde karate klubu, bez níž by nebylo možné praktikovat
naši závodníci opět obsadili přední místa a získali tak karate na takové úrovni.
cenné body pro následný postup mezi 16 nejlepších
Martin Hanák
karatistů, kteří se mohou na sklonku roku na základě
vedoucí
SK
Shotokan
Ryu
karate
Rotava, z. s.
získaných bodů zúčastnit MČR karate JKA:

Sociální práce a poradenství v Rotavě,
reg.č. : CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006

Vánoce na dluh? Klidně, ale dodržujte základní zásady!
Neradi spoří, zato milují slevové akce. Už dávno nemají problém půjčovat si na nákup, ať už jde
o elektroniku, vybavení domácnosti, nebo třeba vánoční dárky. To vše na sebe Češi prozradili v aktuálním
průzkumu České bankovní asociace. Právě v předvánočním období se lidé zadlužují nejvíce. A mnozí pak
končí s dluhy většími, než zvládnou splácet. O rostoucí ochotě Čechů půjčovat si se většina prodejců přesvědčuje rok co rok na vlastní kůži. Češi jsou zvyklí jednat impulzivně a půjčovat si na nákup přímo od obchodníků
a často bez velkého plánování. Nejrizikovějším obdobím je právě podzim. 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. Mnozí se tak zadluží více, než by chtěli.
Pokud se tedy chcete vyhnout potížím, je třeba plánovat. Nic moc složitého, stačí jen dodržet 3 základní
kroky. Pak si vánoční nákupy užijete v klidu a bezpečně. A třeba i s půjčkou.
1. Udělejte si včas přehled
Spočítejte si, jaké máte příjmy, jakou částku budete potřebovat na běžné měsíční výdaje i kolik si můžete dovolit
utratit za dárky. Pokud chcete mít jistotu, že vše sedí, využijte některou z chytrých bankovních aplikací. Spočítá
za vás příjmy, naplánuje vaše výdaje a upozorní vás i na položky, na nichž byste mohli ušetřit.
2. Počítejte s rezervou
Podle odborníků by každá domácnost měla mít stranou peníze, které použije v případě nečekaných situací. Není
tak důležité, jestli je máte uložené pod polštářem, nebo v bance. Důležité je, aby výše této rezervy odpovídala
trojnásobku měsíčních výdajů vaší domácnosti. A to není zrovna málo. Pokud rezervu nemáte, je pro vás
jakákoliv půjčka velmi riziková.
3. Pečlivě vybírejte, kde si půjčíte
Pamatujte, že krátkodobé půjčky jsou rizikovější a mnohdy i velice drahé. Jakmile se klient se splátkou zpozdí,
hrozí mu vysoké sankce. Podle oficiálních statistik představují 85 % všech dluhů v exekuci dluhy do 10 tisíc
korun. Proto buďte opatrní při půjčování peněz od firem, které se živí rychlými půjčkami. Bezpečnější je si půjčit
od banky, již známe a která má kamenné pobočky.
Můžete se také obrátit na dluhovou poradkyni nebo sociální pracovníky města Rotava, kde Vám rádi pomůžeme
Vaše dluhy zmapovat a případně pomůžeme s oddlužením. Naše pomoc je poskytována BEZPLATNĚ.
Kontakt: přízemí MěÚ Rotava
Bc. Lenka Studená, DiS. - sociální pracovnice,
mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz
Petra Valdmanová – dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice,
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz

Sociální práce a poradenství v Rotavě
Ve čtvrtek 23. 1. 2020 pro Vás připravujeme veřejné setkání na téma: Město Rotava pomáhá obyvatelům,
kde Vám bude blíže představen projekt Sociální práce a poradenství v Rotavě.
Všichni jste srdečně zváni, bližší informace se dozvíte v lednovém zpravodaji.
Petra Valdmanová, OKS

Město Rotava by vás ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, o.p.s. chtělo srdečně pozvat
na předvánoční posezení – workshop.

Přijďte si vyrobit vlastní svíčku, papírovou dekoraci, či věnec.
Dne 12. 12. 2019 v čase 15:30 - 18:00 PŘÍZEMÍ MÚ ROTAVA
Posezení je určené široké veřejnosti a bude mít částečně vzdělávací charakter. Nad čajem a kávou si budeme
povídat o tématu ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ. Člověk v tísni o.p.s. zde bude prezentovat sociální a poradenské
služby v Rotavě, město Rotava nabídne pomoc v dluhové oblasti a dojde k prezentaci projektu Sociální práce
a poradenství v Rotavě.
V tento den od 17:00 proběhne promítání dokumentu ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ, v rámci aktivity
PROMÍTEJ I TY!
Aktivita probíhá v rámci projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006

POLICISTÉ
KARLOVARSKÉHO KRAJE RADÍ:
I o adventu nám hrozí určitá nebezpečí
S blížícím se vánočním časem by Vám chtěli policisté Karlovarského kraje přinést několik preventivních rad,
abyste se nestali obětí protiprávního jednání, neboť i tato doba s sebou nese určitá rizika.
V místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou vánoční trhy či přeplněné nákupní domy, věnujte zvýšenou
pozornost svým osobním věcem. Právě velké uskupení osob na jednom místě je pro kapsáře velkým lákadlem
a místem snadného výdělku. Skutečnému kapsáři totiž stačí k odcizení vašich cenností jen několik málo okamžiků
a chvilka Vaší nepozornosti. Mějte proto své osobní věci pod neustálým dohledem a finanční hotovost noste
odděleně od dokladů a platebních karet.
Pozor si také dávejte při placení platební kartou nebo při výběru z bankomatu.
nezadávejte, pokud někdo stojí ve Vaší blízkosti nebo narušuje Vaši diskrétní zónu.

PIN v žádném případě

Při nakupování nenechávejte svá příruční zavazadla, kabelky ani batohy volně položené v nákupních košících.
Nepodceňujte ani moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. Peněženku či kabelku mějte vždy pod dohledem.
S blížícími se vánočními svátky také stoupá riziko podvodného prodeje či nabídek výhodných půjček. Podomní
prodejci a poskytovatelé různých služeb bývají mnohdy velmi neoblomní, dejte si proto pozor, komu otevřete
dveře svého bytu. Nepodlehněte vidině levného nákupu či zprostředkování na první pohled výhodných půjček.
Ve většině případů jde totiž o podvody. Pamatujte si, nikdo Vám nedá nic zadarmo. Nikdy nesdělujte své osobní
údaje cizí osobě.
V případě, že se stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.
Za Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
nprap. Mgr. Věra Hnátková
vrchní inspektor

VZPÍRÁNÍ
Medailové žně ve Švýcarsku

V pátek 25. října a v sobotu 26. října se ve švýcarském
Tramelanu uskutečnil 49. CHALLENGE „210“ jehož
se zúčastnili vzpěračky a vzpěrači z 20 zemí (Čína,
USA, Kanada, Brazílie, Korea, Írán, Sýrie, Španělsko,
Slovensko, Slovinsko, Kazachstán, Maďarsko, Francie,
Švýcarsko, Itálie, Německo, Malta, Monako,
San Marino) a mezi nimi i mladí vzpěrači rotavského
ROTASU.
Výsledky
rotavských
sportovců
v kategoriích jednotlivců a družstev:
MINIME
Lukáš
Horváth

Kateg.
2. mís.
Kateg.

Ecolier

Denis
Jankovic
Jan
3. mís.
Bubla
Mirosl.
6. mís.
Horváth
2. mís.

trh
46
trh

nadhoz dvojboj
60

106

nadhoz dvojboj

total
"210"
146,8

kg

total
"210"

83

107

190

169,3

kg

75

104

179

164

kg

42

58

100

138,8

kg

Kateg.

junior

trh

3. mís.

Jakub
Karpíšek

98

nadhoz dvojboj
115

Kategorie

ECOLIERS

1. místo

ROTAS Rotava

213

total
"210"
195

kg

total "210"
480,1 kg

Denis JANKOVIC, Jan BUBLA, Lukáš HORVÁTH

3. kolo 3. ligy mužů
V sobotu 2. listopadu se v Plzni konalo závěrečné kolo
3. ligy mužů, v němž rotavští siláci obsadili třetí příčku
celkovým výkonem 1253 Sb. a obsadili tak celkové
4. místo v této soutěži.
jméno
Svatobor
ŠEVČÍK
Jakub
KARPÍŠEK
Patrik
HRUBÝ
Jakub
HOCEK
René HRUBÝ
Ondřej
SEDLÁČEK

trh

nadhoz

dvojboj

body

kg

kg

kg

Sc.

110

145

255

306,6

94

115

209

256,2

87

115

202

246

87

100

187

224,3

80

100

180

219,9

60

70

130

184,7
1253

Liga juniorek
V sobotu 2. listopadu hostila sportovní hala Sokola
Moravská Ostrava účastnice závěrečného kola ligy
juniorek, v němž obsadila děvčata rotavského Rotasu
5. místo celkovým výkonem 353,5 Sb. a zajistila si tak
celkově shodné umístění v celé soutěži.
jméno
Daniela
ZRONKOVÁ
Karolína
LAMKOVÁ
Karolína
ZRONKOVÁ

trh
kg

nadhoz
kg

dvojboj
kg

body
Sc.

60

71

131

157,6

43

50

93

108,5

33

40

73

87,4
353,5

Stříbrná medaile z MČR mužů a žen
O víkendu 9. a 10. listopadu se konalo ve sportovní
hale Střední policejní školy v Holešově Mistrovství
České republiky mužů a žen ve vzpírání jednotlivců, na
které se svými výkony kvalifikovali i tři zástupci rotavského ROTASU. V sobotu se v hmotnostní kategorii
do 81 kg představil Svatobor ŠEVČÍK, který výkonem
245 kg ve dvojboji (105+140) obsadil velmi pěkné 5.
místo. V neděli pak v hmotnostní kategorii do 76 kg
startovala obě děvčata, když stříbrnou medaili za výkon 171 kg ve dvojboji (71+100) vybojovala Eleonora DINGA
a místo 6. za výkon 136 kg ve dvojboji
(63+73) obsadila Daniela ZRONKOVÁ.
Vzpěrači ROTASU ovládli MČR mladších žáků
V sobotu 16. listopadu se uskutečnilo v Bohumíně
Mistrovství České republiky mladších žáků jednotlivců, kam se svými výkony kvalifikovalo celkem 9 nejmladších vzpěračů rotavského Rotasu (absolutně nejvyšší počet ze všech vzpěračských klubů v ČR), mezi
nimiž byla i jedna dívka. Do soutěže nezasáhli, a to
ze zdravotních důvodů, jen dva rotavští sportovci.
Přesto přivezli domů celkem 5 cenných kovů.
Všem startujícím sportovcům gratulujeme k ziskům
cenných kovů, velmi pěkným umístěním a v mnoha
případech i ke zlepšeným osobním výkonům. Všem
zúčastněným náleží veliké poděkování za příkladnou
reprezentaci oddílu TJ ROTAS Rotava z.s., Karlovarského kraje a České republiky, stejně tak jako našim
sponzorským oporám, především ROTASU strojírny,
s.r.o. Rotava, Karlovarskému kraji, městu Rotava
a mnohým jiným, bez kterých bychom se nemohli
účastnit takových skvělých sportovních akcí.
Za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer

INZERCE
Inzerci v Rotavském zpravodaji lze
objednat v kulturním informačním centru
města.

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
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

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

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Pečovatelky
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

Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

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

úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11.30

12:00 - 17.00

středa

8:00 - 11.30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

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

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

úterý

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 16:45

čtvrtek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

čtvrtek

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

pátek

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45
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