Milí občané,
nouzový stav je za námi, to ale neznamená, že všechny
problémy pominuly. Nyní přicházejí ještě vleklejší,
ekonomické. Zřejmě mnoho z nás se s nimi bude
potýkat. Minimálně z pohledu toho, jak se bude nebo
nebude měnit naše okolí. Co bude dál v této nejisté
době, kdy nikdo neví, co bude za půl roku?
O tom všem se budu snažit alespoň stručně promluvit
níže.
Občané vs. Neobčané? Nepolevíme.
Po minulém úvodníku jsem řešil názorový střet.
Jednalo se o reakci na to, jakým způsobem přistupujeme k řešení problémů spojených s obchodem
s chudobou a s nepřizpůsobivými v našem městě. Snažím se být přímo na místě,
kde vzniká nebo vznikl problém. Technický, osobní nebo sousedský. A že jich
ve městě se 3.000 obyvateli bývá. Starostovat od stolu není můj šálek kávy.
No, má to sice občas svou daň, že se nám občas objevují byrokratické chyby,
ale život není jenom o papírech. Chci vědět, jak se u nás lidem žije a co je štve.
Snažím se pokaždé si zachovat nadhled a posuzovat věci s čistou hlavou. Někdy
se někdo může cítit dotčený nebo nevyslyšený, ale je mnoho okolností, ke kterým
musím ze své pozice přihlédnout. Kdo ale nikdy vyslyšený nebude, je ten, kdo
problémy vědomě způsobuje. A právě v onom střetu jsem byl označen za toho,
kdo rozděluje obyvatele svého města na občany a neobčany, kteří snad neodpovídají mé představě našich sousedů. Je to tak. Nestydím se za to. V mých očích
nemůže být naším občanem někdo, kdo zneužívá pomoci, nenechá sousedy vyspat,
ničí jim společný majetek, nedej bože prodává drogy a kazí pověst města. Občas
si vyslechnu nadávky o buzeraci, ale stačí se jenom chovat slušně. Vždyť nedělat
bordel a neotravovat druhé je tak snadné. Já děkuji všem, kteří to ctí, a vážím
si těch, kteří se dokázali změnit.
Rozhodně podporujeme revizi systému dávek a jejich provázanost s dodržováním
pravidel. Bohužel špatné zkušenosti se projevily i v tom, že jsme nedali souhlas
v našem městě s projektem Obědy do škol, tedy na další peníze vyplácené na obědy
dětí ve školách. Když vidíme, jakým způsobem se s dávkami nakládá, není důvod
pro to, aby další peníze plynuly na něco, co normální člověk pro své dítě z výdělku
nebo příjmu uhradí vedle bydlení jako první. Ne, nejsme viníky toho, že je
o děti špatně postaráno, a rodiče si musí uvědomit, že dítě pro ně není jenom jistota
příjmů.
Od začátku se s tím snažíme bojovat a budeme pokračovat. Že se nám to celkem
daří, soudím i z nadšených reakcí těch, kteří se konečně mohou pár dní po sobě
v klidu vyspat v domě, kde žijí celý život a který byli ještě nedávno rozhodnuti
kvůli neobčanům opustit. Naopak se nám úspěšně daří prodávat stavební parcely,
na kterých vyrostou nové rodinné domy. Výhledově to vypadá tak, že by během
příštích pěti let mohlo vyrůst deset nových baráčků. Již neplatí staré novinové
titulky, že Rotava se stává útočištěm nepřizpůsobivých. Náš boj začíná přinášet
výsledky. Tento boj s obchodníky s chudobou, jejich byznysem ze sociálních dávek
a často s jejich nájemníky nás ale také stojí hodně peněz, úsilí i nervů. Máme
vytipováno ještě několik problémových bytů a na ně se teď zaměříme.

Co hospodaření s příchodem ekonomické krize?
Několikrát jsem zmínil finance. Čeká nás zřejmě větší
ekonomická krize, než byla v roce 2008. Její dopady
na města a obce se očekávají tak výrazné, že mnohde
přistupují k zastavení nejenom investic, ale také oprav
a údržby. My jsme už během necelých dvou let stihli
poměrně dost z toho, s čím jsme do toho šli. Na počátku
roku 2019 jsme startovali s 20 mil. Kč na bankovních
účtech. V průběhu roku jsme vykoupili 40 bytových
jednotek, změnili úřad na bezbariérový, připojili vrt
pitné vody, vyměnili podlahu v sále Slovanského domu,
vyměnili veřejné osvětlení za úsporné, vybudovali
novou ulici Pod Školou. Opraveny byly silnice, stříšky
nad vchody a zvonky a také mnoho bytů. Proběhla
rozsáhlá výsadba zeleně. Byly zhotoveny projektové
dokumentace za stovky tisíc pro další podstatné investice. To všechno nás stálo kolem 25 mil. Kč. Na dotacích
jsme obdrželi cca 16 mil. Kč. Celkové příjmy i výdaje
byly za celý loňský rok v totožné výši 93 mil. Kč.

Vykoupili jsme více než 50 bytů za téměř 15 miliónů
korun, byty musíme opravovat, posílili jsme městskou
policii, další peníze stojí údržba neobsazených bytů.
Naše náklady spojené s tímto problémem jsou obrovské.
Máme připravený dopis na vládu, protože problém
nezmizel spolu s nouzovým stavem a nelze dělat, že
neexistuje. Naše město téměř pohřbil. Problémových
lokalit za posledních deset let trojnásobně přibylo.
Teď jsme ve velké míře omezili příchod dalších
nepřizpůsobivých do města. Někdy je to komplikované,
ale daří se zajistit dosud problémové byty v domech
společenství vlastníků. Ty tak získávají řádného spoluvlastníka, který vše platí a vybírá si slušné nájemníky.
Zvýšili jsme tím hodnotu majetku našich občanů.
A především se vrací víra v lepší zítřky. To musí zůstat
prioritou. Jakékoliv jiné investice jsou vyhozené peníze,
pokud tu nebudeme chtít žít. Věřte mi, že nejsme sami,
kdo začíná vnímat, že Rotava je zpátky ve hře. A z toho
mám radost.
Zkusíme vrátit i děti do školy?
Jako se v minulosti stupňovaly problémy ve městě,
projevovaly se také v naší základní škole. Naši kantoři
se s nimi snaží dlouhodobě bojovat. Paní ředitelka
Mgr. Dana Fialová se nyní rozhodla skončit. Patří jí
díky za všechno, co pro naši školu udělala. Předává
skvěle vybavenou školu s parádně připravenými učebnami pro naše žáky. Těch bylo v loňském školním roce
193. Při kapacitních možnostech naší školy 550 žáků
a jejím vybavení je to velká škoda. Ze studie základního
a předškolního školství v Rotavě se zvláštním zaměřením na kapacitní využití stávajících zařízení totiž
vyplývá, že ve školním roce 2017/2018 dojíždělo
dalších 96 našich dětí do sousedních Kraslic. Studie
také pracuje na základě dostupných dat s možným
dalším vývojem a na rok 2023 tak dokonce uvažuje
o počtu pouhých 136 žáků. To musíme zvrátit jakýmkoliv způsobem. Vždyť v základní škole byl nyní
realizován projekt z dotace ve výši 7,2 mil. Kč, kdy tři
čtvrtě miliónu dalo město. Byly zrekonstruovány
a moderně vybaveny učebny praktické výchovy, nové
počítačové vybavení a sítě jsou srovnatelné se středními
školami, vchod do školy byl upraven na bezbariérový
a jako doplněk byl pro vnitřní prostory pořízen schodolez. Stejně jako v postoji k problémům ve městě se
nesmíme bát přijít s novými možnostmi i v oblasti
školství. Jednou z nich by tak nyní mohlo být také
spojení školy a školky v jeden subjekt. Více provázat
fungování našich škol, při zachování jejich stávajícího
zázemí. I děti ve školce, kterých bylo v loňském roce
75, mají totiž své prostředí parádní. Mohlo by to usnadnit práci s rodiči na jejich důvěře, postojích a přípravě
zázemí pro přechod jejich dětí ze školky do školy.
Můžeme zkusit například vytvořit mateřský klub
a středisko volného času, kde by se vytvářel vztah
ke škole. Prostě musíme hledat cesty. Spojení základní
a mateřské školy není nic nového a funguje tak mnoho
školských zařízení. Variant pro budoucnost školství
v našem městě je mnoho, ale pokud se nám podaří
pozitivně změnit situaci ve městě, musíme jednoznačně
makat na tom, aby se to pozitivně projevilo i ve škole.

Pro letošní rok 2020 jsme počítali s příjmy 78 mil. Kč.
Mezitím jsme obdrželi kladná rozhodnutí o získaných
dotacích, které budou dalšími cca 2 mil. Kč v příjmech.
Na konci letošního roku jsme tak počítali, že i přes mohutné investice nám na účtech zůstane 10 mil. Kč
a budeme pokračovat v rozvoji města. K 30. 4. 2020
byly příjmy města 34,8 mil. Kč a výdaje 30,8 mil. Kč,
na bankovních účtech bylo 21 mil. Kč. Stojíme si dobře.
Naplánovali jsme a rozjeli mnoho oprav a investic.
Výstavba parkovišť, chodníků, opravy silnic, výměna
oken na bytovce ve Smolné, další výměny svítidel,
výkupy bytů…
Teď přichází ekonomické dopady epidemie koronaviru.
Vypadá to na výpadek příjmů, v letošním roce
až 10 mil. Kč! A co roky další? Je to obrovský problém.
Právě z těchto peněz jsme se měli dál starat o zvýšení
komfortu pro naše občany. Napsali jsme dopis na vládu.
Města v tom nemohou zůstat samotná. Zajišťují
každodenní život obyvatel. My jsme naštěstí rozpočtovali letošní rok s rozumem. Výpadek příjmů v řádech
miliónů možná ustojíme s tím, že rozpracované
investice budou dokončeny a do rozvoje a zlepšení
města tak půjde letos dalších 19 mil. Kč. Ovšem riziko
toho, že negativní předpověď Ministerstva financí se
může lišit a bude ještě hůře, je velké. Zároveň se nabízí
otázka, co dál? Kolik let budou takto nízké příjmy
pokračovat? Občané budou platit daně, ale město bude
přežívat a neudělá pro své občany vůbec nic. Žádné
opravy, žádná zlepšení, žádné investice. Nedej bože,
abychom v polovině naší cesty museli zastavit boj
o navrácení dobrého jména našeho města a klidu
do našich ulic a paneláků.
Nechceme jenom sedět a vymlouvat se, že něco nejde.
Všichni už víte, že tam, kde se ostatní odkazovali
na různá omezení a bezmocnost, snažíme se jít a řešit.
Totéž bychom rádi udělali i teď. Máme investiční plán.
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Budou investice a opravy?
Budeme muset přistoupit k úsporám, a to by znamenalo
vyškrtat na několik let nejenom všechny nové plány, ale
také opravy. V našem investičním plánu evidujeme
nejen nutné investice a opravy, ale také akce, které
posunou naše město zase o něco dále z pohledu trávení
volného času, modernizace, vzhledu a turismu. Už nyní
se jedná o balík investic ve výši přes 170 mil. Kč. Mezi
ty hlavní, ve vysoké míře připravenosti nebo kompletně
připravené, řadíme vzhledem k vývoji hospodaření
s vodou vodovod a kanalizaci pro Sklenský vrch,
vzhledem k jejich nedostatku a špatnému stavu další
výstavbu a rekonstrukci parkovišť a chodníků, opravy
silnic, vybudování inženýrských sítí k dalším parcelám
pro rodinné domy, vybudování zázemí pro mládež
u kotelny, investice do budov města a další výkupy
bytů…

Ostatní města a obce své investice ruší a firmy tedy
budou shánět práci, možná budou ochotny jít s cenami
po nějakou dobu dolů. Nemám rád dluhy, ale
za stávající situace si musíme položit otázku, zda by to
nemohla být jedna z cest. Půjčit se nyní dá za velmi
nízký úrok, který téměř odpovídá inflaci.
Zároveň si musíme uvědomit, že menší města jako
je Rotava, bez investic přijdou nejenom o možné nové
občany, ale také o své stávající, protože jim nebudou
mít co nabídnout!

Musíme se teď soustředit na podstatné věci.
Jak se ve všem výše uvedeném rozhodneme ještě není
jisté. Budeme muset najít shodu. Na první pohled
mohou různé návrhy vypadat příliš odvážně, ale jak
se říká, nejhorší je smrt z vyděšení. Neděláme vše
Tohle všechno teď máme odložit na neurčito? Mít bez chyb a kdo bude chtít, určitě si na nás tu pověstnou
projektové dokumentace v šuplíku a v klidu odbýt hůl najde.
všechny nářky občanů tím, že je krize? Ne. Musíme
pokračovat. Město se musí starat o rozvoj z peněz, které Nacházíme se teď ve velmi složité situaci a věřte, že se
plynou z kapes jeho občanů v jejich prospěch. Občané jako zastupitelé snažíme řešit vše, co Vás tíží. Občas
platí daně a chtějí, aby to bylo poznat kolem nich, nám padají klacky pod nohy, nyní před námi leží kláda.
ne na bankovním účtu města. Už v roce 2008 si vzalo Některé věci budou muset jít na druhou kolej.
město úvěr na vodovod, kanalizaci a čističku odpadních Proto Vás prosím o trpělivost a nadhled. Soustřeďme
vod, který budeme ještě do roku 2028 splácet. Jednou se na to dobré a za tím společně směřujme.
z variant by tak mohlo být i jednání o formě a možnostech doplnění úvěru o další čerpání za výhodných Děkuji Vám všem, vážení sousedé.
podmínek. Že umíme rozumně hospodařit už víme.
Úrokové sazby klesají, práce a materiál budou S úctou
v budoucnu ještě dražší. Zkusme najít na stávající
špatné situaci tu malou část výhod a využijme je.
Michal Červenka, starosta města
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Zeptej se starosty.
Každodenně se setkávám se spoustou dotazů, ale také fám, které si žijí vlastním životem a často vyvolávají
zmatek. Nejčastější budu zde zodpovídat. Pokud nenajdete ten svůj, napište na starosta@rotava.cz nebo mi nechte
vzkaz na sekretariátu na čísle 770 170 649 a já se ozvu.
Jak to vypadá v budoucnu se supermarketem v našem městě?
Nevzdáváme to. Až ke stolu se nám povedlo dostat vedoucí expanze pro naši oblast za společnost NORMA
a 9. 3. proběhlo jednání se zástupcem společnosti LIDL. Obě společnosti bohužel i přes nabízenou spolupráci
v této době rozšíření svých poboček do našeho města odmítly.
Je nyní budovaná optická síť zdraví nebezpečná?
Není. Už jsem uklidňoval občany, kteří od sousedů slyšeli, že se tady buduje obří „mikrovlnka“. Může se to zdát
úsměvné, ale někteří opravdu mají obavy. Totéž se říkalo u rádia, televize, mobilním signálu GSM, EDGE, 3G,
4G, WiFi a dnes máme všichni spotřebiče, které tyto signály využívají, doma. Na těch samých kmitočtech jako
5G sítě po dlouhá desetiletí bylo přenášeno TV vysílání z vysílačů o výkonech řádově vyšších, než jaké mohou
dosahovat základnové stanice 5G. A žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví nebyl popsán.
Vývoj daň. příjmů našeho města pro letošní rok dle Ministerstva financí s celkovým možným poklesem až 10,7 mil. Kč.
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7. schůze Rady města Rotava
ze dne 20. 4. 2020
RM projednala a schvaluje:
 kontrolu usnesení Rady města Rotava provedenou
na 7. RM dne 20. 4. 2020, jak byla předložena.
 přidělení bytů na adresách Rotava, Sídliště 661, 667,
620, 604, 650.
 záměr pronajmout poz. p. č. 1056/3 k. ú. Rotava
o výměře 400 m2, za účelem pozemku k rodinnému
domu, cena 2 Kč/m2/rok.
 uzavření budoucích smluv o zřízení věcného
břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby
1. č. IV-12-0016030/VB/1
2. č. IV-12-0016024/VB/1
3. č. IV-12-0014470/1
4. č. IV-12-0016274/VB/2
se společností ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 na základě předložené důvodové zprávy, vyhlášeného nouzového stavu souvisejícího s epidemií
koronaviru, prominutí
nájemného za duben
až červen roku 2020:
1. Heleně Holubové, IČO 75387450
2. Lucii Bendové, IČO 74209931
3. Michaele Coganové, IČO 68807961
prominutí se nevztahuje na poskytované služby
související s nájmem, a pověřuje starostu podpisem
příslušného dodatku k nájemní smlouvě.
 návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města
Rotava v roce 2020, po zapracování doporučených
návrhů a připomínek.
RM přijímá:
 v návaznosti na Zřizovací listinu ZŠ Rotava, p. o.
ze dne 23. 12. 2019, majetek navržený k vyřazení,
dle seznamu předloženého ZŠ Rotava, p. o. ,
inventurního soupisu dlouhodobého majetku
k 29. 2. 2020.

Statistické údaje o obyvatelstvu v r. 2019:
 narodilo se 24 dětí, z toho 11 dívek
 zemřelo 31 osob, z toho 13 žen
 do Rotavy se přihlásilo 128 osob, z toho 72 žen
 z Rotavy se odhlásilo 116 osob, z toho 65 žen
 sňatek v Rotavě uzavřelo 13 párů
Celkový počet přihlášených osob v Rotavě
k 31. 12. 2019 je 3006 (ČSÚ).
Monika Lakatosová
referentka
Odbor správních agend a personalistiky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
DO KONCE ČERVNA
Vzdělávání na dálku, kdy výuka neprobíhá v učebnách,
nevyžaduje osobní účast učitelů a žáků ve škole, bude
podle dosavadních pokynů MŠMT probíhat do konce
června. Žáci stále mohou pravidelně komunikovat se
svými učiteli prostřednictvím e-mailů a s nimi mohou
konzultovat případné studijní problémy.
Od 11. května 2020 přišli do školy žáci 9. ročníku
při splnění podmínek stanovených ministerstvem
zdravotnictví, kteří se připravují na přijímací zkoušky
maturitních oborů. Scházejí se dva dny v týdnu
a procvičují matematiku a český jazyk.
Od 25. května 2020 vstoupili do školy žáci prvního
stupně při splnění podmínek stanovených ministerstvem
zdravotnictví. Vytvořili jednu skupinu, která každý den
v průběhu tří vyučovacích hodin opakuje učivo
matematiky, českého a anglického jazyka. Někteří žáci
pokračují v zájmové činnosti ve škole do 14:00 hodin.

RM bere na vědomí:
 vyjádření ZŠ Rotava, p. o. k usnesení Rady města
Rotava č. 74/6/20 ze dne 30. 3. 2020, doručené dne Totéž učivo připravují pedagogové žákům, kteří se
15. 4. 2020 pod č. j. ZŠ Rotava 117/2020.
vzdělávají na dálku. Stejné učivo (v listinné podobě)
mají připraveni všichni žáci školy každé úterý v době
RM projednala a neschvaluje:
od 9:00 hod. do 12:00 hod. ve „svém boxu“ před vstup přidělení bytů na adrese Rotava, Sídliště 641, 660
ní halou školy. Tam zároveň odloží své splněné úkoly.

8. schůze Rady města Rotava
ze dne 6. 5. 2020
RM projednala a schvaluje:
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. SAP 16010-040981 se společností
CETIN a.s., IČO 04084063, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Pro splnění podmínek ministerstva zdravotnictví
k otevírání škol jsme vylepili na vstupní dveře školy
a školní jídelny „Školní hygienické desatero pro žáky“,
do učeben a na WC umístili antibakteriální mýdla
a dezinfekci. Všechny zaměstnance jsme vybavili
ochrannými štíty a dvěma látkovými rouškami.
Za jejich ušití děkuji paní Haně Maškové.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA,
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Sociální práce a poradenství v Rotavě

Červen 2020
Medailonky:
Styron William (11. 6. 1925 – 13. 11. 2006)
americký prozaik
Ondřej Neff (26. 6. 1945)
český spisovatel science fiction, novinář a překladatel
Antoine de Saint-Exupéry (29. 6. 1900 – 31. 7. 1944)
francouzský spisovatel
Jiří Voskovec (19. 6. 1905 – 4. 7. 1981)
český spisovatel a textař
Výstavky:
Adolf Born (12. 6. 1930 – 22. 5. 2016)
český malíř a ilustrátor
Charles Dickens (7. 2. 1812 – 9. 6. 1870)
anglický spisovatel
„Zajímavosti klimatu“
beseda a posezení s p. Kovaříkem
středa 17. června v 16.30 hod.
„Pohádkové odpoledne pro děti“
čtvrtek 25. června v 14. 30 hod.
Kabelová televize
středa 24. 6. 2020 v čase 14.00 – 16.30 hod.
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava
Tvořílek
každé pondělí od 15:30 hod.
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava
Soutěžní odpoledne pro děti se zahrádkáři
úterý 9. června od 15:00 hod.
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava
Ludmila Štěpánková, knihovnice
Blanka Legezová, KIC

Vážení Rotavané, v rámci 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,
a to komplexním přístupem k odstraňování či zmírňování příčin sociálního vyloučení, Vám nabízíme dluhové
poradenství, pomoc s oddlužením, sociální poradenství.
Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.
RODINNÝ ROZPOČET
Jak zvládnout výdaje a nedostat se do dluhové pasti?
Vyjít s penězi není snadné. Aby to člověk zvládl, měl
by dodržovat pár základních pravidel:
 pravidelné platby (zejména nájemné, služby,
ale i peníze na splátky půjček) je dobré uhradit hned
po výplatě, případně si peníze dát stranou,
 rozpočítat si náklady na stravování na celý měsíc,
 mít předem jasno v tom, co jdu koupit, a větší
nákupy plánovat předem.
Někdy je třeba řešit mimořádnou situaci (výpadek
příjmů z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání,
mimořádný výdaj apod.). Na tyto situace je vhodné
pamatovat a pokusit se vytvořit aspoň malou finanční
rezervu.
Pokud příjmy nestačí, je třeba zvážit snížení
výdajů, např. zkusit najít levnější bydlení. Finanční
tíseň lze za určitých okolností řešit i pomocí sociálních
dávek. Je to lepší varianta než půjčka, vyřízení bude ale
nějakou dobu trvat.
Rádi Vám pomůžeme sestavit Váš finanční rozpočet,
pomůžeme Vám s vyplněním podkladů na ÚP apod.
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
Bc. Zdeněk Harapát
odborný garant projektu, zástup v době nepřítomnosti
sociální pracovnice a dluhové poradkyně
mob: 777 724 214, e-mail: harapat@rotava.cz
Aktivita probíhá v rámci projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006

Petra Valdmanová / OKS

Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneční paprsky nás vybízí vytáhnout různá sportovní náčiní a vybavení od běžeckých bot, přes jízdní kola až
po kolečkové brusle. Musíme však myslet na to, že i při použití tohoto sportovního vybavení je potřeba dodržet
určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom předešli úrazu Vás samotných či úrazu
někoho ve Vašem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda
máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během celé sezóny je však samozřejmostí.
Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol, či koleček, ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola či
nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech sportovních aktivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně
tak důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu, případně aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné helmy, přestože její
užití je povinné jen do pro cyklisty mladší osmnácti let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
 Dvě na sobě nezávislé brzdy – (jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí mít ve výbavě přední brzdu,
pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno),
 červenou zadní odrazku,
 bílou přední odrazku,
 odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na obou stranách šlapek,
 páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.
V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem červené barvy
v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní prvky nebo
lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí však pro všechny, ne jen pro cyklisty či sportovce. Proto noste
oblečení jasných barev, nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek k poslechu hudby. Může to být velmi
nebezpečné a následky mohou být mnohdy i tragické.
Při všech sportovních aktivitách buďte obezřetní a vždy se ve zdraví vraťte domů.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA

Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019.
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní
Pracovní doba: služba je poskytována denně
Pondělí až pátek

6:30 - 22:00 hod.

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

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

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej 21.7.2020
· 13h Nová Role /tržnice na Chodovské ul./
· 14h Hroznětín /před drogerií Ema/
· 14,30 Děpoltovice /před OÚ/
· 15h Nejdek /za Albertem u řeky/
· 16h Rotava /tržnice – parkoviště/
· 16,30 Kraslice /na náměstí T.G.M./
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá
vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/,
kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/,
Husy bílé, Brojlerová kuřata, Perličky
Objednávky a bližší informace:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502
mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
po-pá 7-15h!
email: info@prodej-drubeze.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
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