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Vaše informace z domova

Slovo starosty města
Drazí Rotavané, většinou píšu pozitivní a dobré věci, tak bude fér napsat i to,
co nás nikoho nepotěší. S novým rokem a situací ve světě toho bude bohužel
více. Všeobecné zdražování. Asi dostaneme co proto, ale bohužel růst cen sahá
do našich peněženek doma a stejně tak zprostředkovaně i do služeb, které
pro Vás zajišťuje město. Odpad, teplo, voda... Do toho všeho vstupují rostoucí
náklady, jako je elektřina, plyn, revize...

Základní a mateřská škola

V prosinci proběhla poslední jednání zastupitelstva města v letošním roce.
Na stole byly kalkulace. To, co by každý politik nejraději odsouval
do nekonečna, natož to řešil před volebním rokem. Co si budeme povídat.
Musíme ale zůstat v realitě. Možnosti jsou dvě.

Městská knihovna

První. Postavit se k tomu čelem. Pro udržitelnost je nezbytné ceny zvyšovat
průběžně tak, jak rostou. I když je to nepopulární.

Policie ČR
Městská policie
Jízdní řád
Zájezd do divadla
Sběrný dvůr - provozní doba
Roznos zpravodaje - brigáda
V OBRAZE - aplikace
Třídění jedlé oleje a tuky
Komunální odpad - změna plateb

Druhá. Do voleb dělat, že se nic neděje a všechny výpočty vychází. A po volbách
vše skokově zdražit o desítky až stovky korun.
Zvolili jsme první možnost. Férovou vůči Vám, občanům, i kdybyste nám to
měli mít za zlé.
Odpad. V minulém zpravodaji jsem situaci popisoval. Cena likvidace odpadu
bude z důvodu státní politiky vyšší a vyšší, i kdybychom se na městech a obcích
zbláznili. Snažili jsme se vzhledem k tomu, že se všeobecně náklady
domácností zvyšují, najít kompromis. Skutečný náklad likvidace odpadu
na občana totiž vychází pro příští rok na 764 Kč. Poplatek byl nakonec zvýšen
„jen“ na 700 Kč. Z městské kasy tedy bude doplaceno cca 200 tis. Kč.
Plyn. Dodáváme teplo pro některá společenství domů. Cenu plynu
soutěžíme společně s Karlovarským krajem na burze. Snažíme se tak nákup
plynu svěřit do rukou odborníků. Bohužel i tady jde celosvětová situace
s energiemi proti nám a jsme tak nuceni cenu dodávaného tepla zvýšit.
Předpokládané náklady na dodaný GJ tepla se zvýší o 143 Kč oproti loňskému
roku. Na ten jsme nakupovali plyn už před dvěma lety. O to větší skok tedy
následoval při nákupu v letošním roce na další období.
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Voda. Cena za m 3 vodného a stočného se zvyšuje
o 5 Kč. I zde hrají roli zvyšující se ceny energií, revizí,
chemie, odběru surové vody...
Bohužel čísla jsou jasná a nemá cenu to okecávat.
Každý, kdo by tvrdil, že se zdražovat nemělo nebo
nemusí, musí zároveň říct, z čeho tedy reálně rostoucí
náklady dotovat. A nehledáme koruny, hledáme
stovky tisíc korun.
Nemáme v katastru třeba spalovnu, skládku, důl nebo
lázně, které by nám každoročně do pokladny
přinášely slušný příjem nad rámec toho, co vybereme
a uspoříme jako město.
Štve nás to. Rostoucí ceny základních věcí, jako jsou
plyn, elektřina a nafta se samozřejmě promítnou
i do cen potraviny v obchodech. Nedávno jsem četl,
že velké potravinářské firmy potvrzují, že budou
v příštím roce nadále zdražovat, od ledna ceny
některých potravin vzrostou i o patnáct procent.
Rád bych Vám k tomu všemu napsal nějaký pozitivní
závěr, ale nemusím mít křišťálovou kouli, abych
věděl, že nás v tomhle směru moc dobrého nečeká.
Dětský lékař. Že v Rotavě nemáme pediatra mě
pěkně štve. Sice se všeobecně ví, že nedostatek
lékařů je problém napříč republikou, staří lékaři
odcházejí a mladí nejsou, ale tak nějak se s tím
odmítám smířit a zkouším najít nějakou cestu. Ta mě
těsně před svátky dovedla k osobě v této
problematice v okolí asi nejpovolanější. Jednali jsme
s MUDr. Andrejem Farkašem, lékařským ředitelem
Nemocnice Sokolov. Jel jsem na jednání s vizí třeba
sdíleného úvazku pediatra pro nemocnici v Sokolově
a ordinaci v Rotavě. Bohužel situace s nedostatkem
pediatrů je mnohem horší, než jsem si myslel.
Do příštích let je to vyloženě průšvih. Otevřených
zůstalo několik variant, u kterých je ale potřeba zjistit
detaily a následně se ke stolu vrátit. Že by byl
výsledkem dětský lékař v Rotavě je ale bohužel spíše
sen než realita. Tedy žádné dobré zprávy, ale fakt se
snažíme.
Shodli jsme se na tom, že do budoucna bude
zapotřebí k zajištění zdravotní péče, obzvlášť
v oblastech jako je naše Kraslicko, přistupovat
koordinovaně. Tedy města a obce se budou muset
spojit a společně hledat partnery z oblasti
zdravotnictví, kteří alespoň pokryjí naši spádovou
oblast. Buďme vděční za naše dnešní doktory,
obvodní, dětské, zubaře… Snad jim bude jejich vlastní
zdraví ještě dlouho sloužit.

Letošní vánoční svátky. Pro někoho svátky klidu a míru,
pro jiného svátky „neplechy“. Přesně na Štědrý den dostalo
pár „dárečků“ naše město. Sprejerství nejenom na garážích,
vyházené pneumatiky u garáží a tradičně pyrotechnika.
Pokreslené garáže, trafostanice, koše na Areálu zdraví. Jestli
si dotyční mysleli, že je to jenom taková klukovina ve větším
rozsahu, tak byli na omylu. Možná si ani neuvědomovali,
že páchají trestný čin. Trestní zákoník v § 228 Poškození cizí
věci hovoří jasně: „(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní
neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku
škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až
na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. (2)
Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji
postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.“
Ničení nejenom našeho majetku nebudeme přehlížet. Díky
občanům a práci našich strážníků se podařilo viníky vypátrat
a věc je nyní v šetření Policie ČR. Snad se pachatelé poučí
a volný čas budou trávit vhodnějším způsobem.
Michal Červenka, Pavel Franěk, Martin Rezek

Pneumatiky jsou trvalý problém. Přesto mi pokaždé
zůstane rozum stát, kde všude je člověk najde vyházené.
Ano, vyhozené u garáží je pořád lepší varianta než v lese,
ale přeci jenom, je takový problém je nechat v té garáži
do jara a pak je odevzdat na sběrném místě? I my už řešíme
do budoucna pro naše občany možnost odevzdání
pneumatik v našem městě, tak snad to klapne už na jarní
přezouvací období.
Pyrotechnika to samé. Každý rok v prosinci začnou v centru
města mladíci házet petardy. Letos to ale vylepšili. Stáli
v zastávce a petardy si házeli na střechu nad sebou. Jsou to
kujóni, lépe si tak asi vychutnávali akustiku výbuchu.
Bohužel spolu s nimi i obyvatelé Sídliště. Jedná se
o porušení vyhlášky. A především zbytečné naštvání mnoha
lidí. Strážníci tedy měli prodloužené večerní směny
a alespoň některé výtržníky se podařilo pokutovat
a pyrotechniku jim zabavit.
Abych ale nebyl při začátku roku jen negativní. Na odpad
z Vánoc byly objednány mimořádné svozy a úklid v ulicích
probíhal i ve sváteční dny. A bylo to znát. Návštěvy z jiných
měst nevěřily tomu, jak upraveně to
vypadá
u kontejnerových stání nebo v centru města o druhém
svátku vánočním.
Také vzpomínka na rozsvícení vánočního stromu o první
adventní neděli ve mně zanechala víru v to, že i přes
všechny problémy máme chuť se setkávat, hovořit spolu,
popřát si hezké svátky... Prostě dál společně vzdorovat
tomu, co nás čeká. Velkou radost mi také udělalo to, jak
pozitivně jste hodnotili letošní vánoční výzdobu.

Co se lékárny týká, řešili jsme její budoucnost
s jednatelem sítě lékáren Bonate, jejíž pobočka
je i u nás ve městě. Pamatuji si moc dobře, jak jsem
byl nemile překvapen, když nám od předchozího
provozovatele dorazilo oznámení o ukončení provozu
lékárny. Situaci se nám tehdy povedlo ve spolupráci
s PharmDr. Petrem Koudelkou poměrně rychle
vyřešit. Nechci ani nyní nic nechávat náhodě. Byl jsem
tedy ujištěn, že žádné ukončení provozu lékárny
do budoucna nehrozí.
Leden 2022
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V lednu a v únoru nás, krom jiného, čeká příprava a vyhlášení
veřejných zakázek na pumptrack u kotelny, na parkoviště
a revitalizaci okolí u Areálu zdraví za blokem 25 a na dokončení
chodníku a parkoviště ve směru ke školní jídelně. Připravovat se
také budou podklady pro rekonstrukci spojovacích chodeb z auly
základní školy na oba pavilony a rozvody topného systému
tamtéž nebo pro vybudování veřejného osvětlení podél cesty
na hřbitov.
Úkolů je před námi mnoho. Kde máme rezervy nebo jsme udělali
chyby, víme. Že některá trápení nezmizí a potřebují vytrvalý
přístup víme také. Tak s chutí do práce. Pro Vás, pro naše město.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v novém roce pevné zdraví,
nadšení, radost a štěstí.
S úctou
Michal Červenka, starosta města

NABÍDKA BYTŮ
V "PEČOVATELSKÉM DOMĚ"
1+KK S BALKÓNEM DO ZAHRADY
Bc. Zdeněk Harapát, vedoucí pečovatelské služby
tel: 777 724 214, e-mail: harapat@rotava.cz
Město Rotava oznamuje občanům, že v Domě pro příjmově
vymezené osoby (DPPVO) se nachází několik volných bytových
jednotek o velikosti 1 + kk s balkónem vedoucím přímo
na zahradu. Byty jsou vhodné pro starší osoby s nižším příjmem,
kteří nevlastní žádnou nemovitost.
Bližší informace o bytech podá vedoucí pečovatelské služby
Bc. Zdeněk Harapát,
přízemí Městského úřadu Rotava
kde si zájemci mohou vyzvednout žádost na byt.
V BUDOVĚ JE K DISPOZICI PEČOVATELSKÁ SLUŽBA.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovat. služba Rotava je spolufinancována
z dotace z rozpočtu KK na zajištění sociálních
služeb v roce 2022.
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.
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 pracovník, vedoucí:
Bc. Zdeněk Harapát, tel.: 777 724 214
Pracovníci pečovatelské služby
Lucie Korčáková, tel.: 778 880 047
Marcel Plánka, tel.: 777 717 704
Renata Štorková, tel.: 773 761 291

Bc. Lenka Studená, DiS., OKS
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RADA MĚSTA
15. schůze Rady města
ze dne 14. 12. 2021

RM projednala a schvaluje:
revokaci
usnesení
č.
RM/169/13/21
a č. RM/188/14/21.
kontrolu usnesení RM provedenou na 15. RM dne
14. 12. 2021.
odpisový plán ZŠ a MŠ Rotava na rok 2022.
příjem věcného daru ZŠ a MŠ Rotava, konkrétně
225 ks AG test-SEJOY, 125 ks AG test-GENRUI,
160 ks AG test-SINGCLEAN.
přidělení bytů na adresách: Sídliště 627, 714.
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby evidované
pod č. IV-12-0018811 se společností ČEZ
Distribuce a. s.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti evidované pod čísly: IV-12-0017296
a IV-12-0013972 se spol. ČEZ Distribuce a. s.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
evidované pod č. 9900100726 se společností
GasNet s. r. o.
slevu na nájemném ve výši 30 % z ceny nájmu sálu
Slovanského domu pro organizaci TJ ROTAS
Rotava, z. s.
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok
2022, jako příspěvku na činnost, organizacím:
DROSERA z. s. ve výši 5 000 Kč,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rotava
ve výši 30 000 Kč,
Český svaz včelařů, z. s. ve výši 4 000 Kč,
SPOLEK VIVAT MUSICA KRASLICE ve výši
5 000 Kč,
spolek ALISON ve výši 10 000 Kč,
TJ ROTAS Rotava z. s. ve výši 50 000 Kč,
Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR
ve výši 10 000 Kč,
„Konec toulání” ve výši 5 000 Kč.
pronájem části pozemku parc. č. 1455/1 jako
pozemku k bytu v bytovém domě.
výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky
na dodávku: „Sněhová fréza“, a to společnost
Avistech s. r. o.

uzavření darovacích smluv o poskytnutí peněžních
prostředků ve výši 20 000 Kč a 28 000 Kč mezi
Městem Rotava jako obdarovaným a dárci
za účelem podpory kulturních akcí města.
uzavření Příkazní smlouvy o obstarávání činností
spojených se správou domu mezi Městem Rotava
a Společenstvím vlastníků jednotek Sídliště 666,
667 a 668, Rotava.
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů
mezi Městem Rotava a Společenstvím vlastníků
jednotek Sídliště 666, 667 a 668, Rotava,
IČO 26335328.
RM bere na vědomí:
návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ
Rotava na období 2023-2024.
rozpočet ZŠ a MŠ Rotava na rok 2022.
informaci o uzavření MŠ a školní družiny v době
23. - 31. 12. 2021.
předložené zápisy z jednání:
Stavební komise,
Komise pro životní prostředí,
Komise pro bezpečnost a občanské soužití.
RM projednala a souhlasí:
s nákupem velkoformátového dotykového panelu
pro výuku do základní školy, a s posílením
investičního fondu z rezervního fondu organizace
ve výši 112 555,05 Kč vč. DPH.
s vyplacením mimořádné odměny ředitelce ZŠ
a MŠ Rotava.
RM vydala:
předchozí souhlas k přijetí věcného daru:
zdravotnického materiálu – antigenních testů.
RM projednala a nepřijímá:
majetek ZŠ a MŠ Rotava navržený k vyřazení,
a ukládá ZŠ a MŠ Rotava, aby ve vazbě na faktický
stav a opotřebení předmětného majetku zvážila
tento zpeněžit vhodnou formou, inzercí, aukcí,
zveřejněním na svých internetových stránkách
a úřední desce zřizovatele, veřejnou soutěží
o nejvhodnější nabídku, a pokud nebude o majetek
zájem, jeho následnou likvidací.
Ondřej Bautz, referent OSAP

Jubilanti měsíce ledna 2022
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Učte děti finanční gramotnosti od malička

FINANČNÍ GRAMOTNOST JE ZÁKLADNÍ DOVEDNOST, KTEROU BYSTE MĚLI DĚTEM
ZAČÍT VŠTĚPOVAT, JEŠTĚ NEŽ PŮJDOU DO ŠKOLY. POKUD BUDOU VAŠE DĚTI
VSTUPOVAT DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA S NEZKRESLENOU PŘEDSTAVOU, KOLIK CO STOJÍ, CO VŠE JE POTŘEBA ZAPLATIT,
JAK NEUTRÁCET ZA HLOUPOSTI A JAK SI NAŠETŘIT, UCHRÁNÍTE JE PŘED ZBYTEČNÝMI FINANČNÍMI PROBLÉMY.

Začněte jednoduše
Učit děti o penězích můžete již od tří let, kdy už více vnímají svět kolem sebe. Začněte úplně jednoduše. Při nákupu si
s nimi povídejte o tom, co a za kolik kupujete. Jaký je váš denní nákup, jaké potraviny kupujete, co z nich všechno
budete připravovat k jídlu a kolik peněz za nákup utratíte. Vysvětlujte jim také, proč do košíku dáváte právě tyto
těstoviny, a ne ty druhé s barevnějším obalem. Začnete jim tak pomalu vštěpovat základy rodinného rozpočtu,
hodnotu peněz, ale i to, že je důležité podívat se na obsah a nenechat se zlákat hezkým obalem.
Hrajte si na obchod a naučte je spořit
Od čtvrtého až pátého roku si s dětmi hrajte na obchod. Společně si vyrobte hrací peníze v hodnotě těch pravých.
Učte je sčítat a odečítat, určete si základní sumu, kterou budete mít na jednu hru, a vysvětlete jim, jak si částku
rozložit na více nákupů. Zajděte si třeba koupit šaty pro panenky, natankujte do bagru a nakonec si s hračkami dejte
svačinu. Fantazii se meze nekladou, jednou budete za kasou vy a podruhé nechte děti. V tomhle věku také není
na škodu seznámit děti se spořením. Chtějí nějakou drahou hračku nebo nejnovější hru, kterou viděly v televizi?
Mohou ji mít, ale musí si na ni našetřit. Tím je učíte, že ne všechno budou mít hned. A také jak nepodlehnout
televizním reklamám – nakonec třeba samy děti zjistí, že o věc ztratily zájem – a uspořené peníze mohou investovat
do něčeho mnohem hodnotnějšího. Společně vyrobte pokladničku, do které si mohou střádat. Začít můžete např.
s hracími penězi. Při poslední hře neutratily děti všechno? Šup s tím do pokladničky. Po nějaké době jim je můžete
vyměnit za pravé.
První kapesné
Předškolákům a prvňáčkům zaveďte systém kapesného. Týdně či měsíčně jim dávejte pevně stanovenou částku.
Výše záleží na vašem zvážení a domluvě, co si budou děti z kapesného hradit samy. Měly svátek nebo narozeniny
a chtěly by kamarádům přinést bonbóny? Mohou je koupit z kapesného. Chtějí si pravidelně kupovat časopis? Mohou
z kapesného, nezapomeňte jim říct o možnosti předplatného, na kterém ušetří. S postupem do dalších tříd jim
můžete kapesné zvyšovat.
Zapojte je do rodinného rozpočtu
Před dokončením prvního stupně by už mohly vědět, jak je to vlastně s finančním rozpočtem v domácnosti. Kolik se
doma utrácí za jídlo, oblečení, drogerii, pojištění, že bydlení, elektřina, voda, plyn ani internet nejsou zadarmo. Kolik
měsíčně vyděláváte a jaká je vaše hodinová sazba v přepočtu např. na novou hračku, kterou do druhého dne rozbily
a chtěly novou. Ukažte jim i přehled jejich nákladů, školní obědy, pomůcky, doprava, koníčky, kroužky, tábory, účet
za telefon, atd. Ale pozor na zaměňování učení finanční gramotnosti s „uplácením“ dětí. Pomoc s domácími pracemi
a dobré známky ve škole by měly být nezištné a děti by za ně neměly dostávat finanční odměnu.
Přirozeným instinktem všech rodičů je chránit své děti co nejdéle a vychovávat je co nejlépe. Rodiče touží po tom, aby
právě ten jejich potomek byl nejen slušný a hodný, ale i zajištěný do budoucna. Vštěpováním všeobecně platných
morálních zásad rodiče nepochybně docílí toho, že dítě bude slušně zdravit, pouštět starší lidi sednout, nebude krást
atd. Chraňme své děti před dluhy.
Dovolte mi, abych Vám za sebe a své kolegy poděkovala za přízeň v minulém roce a popřála Vám v novém roce
2022 štěstí a zdraví.
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.

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

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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VZPÍRÁNÍ ROTAVA
TJ ROTAS Rotava
MČR starších žáků 2021

V sobotu 27. listopadu 2021 se v Horní Suché konalo Mistrovství
ČR ve vzpírání starších žáků a žákyň jednotlivců i družstev,
na které se svými výkony kvalifikovali čtyři vzpěrači rotavského
Rotasu, z toho jedno děvče, a rotavské družstvo starších žáků.
Premiéry se dočkala děvčata do 15 let. V hmotnostní kategorii
do 55 kg získala stříbrnou medaili za 2. místo Kristýna VLČKOVÁ.
Titul Mistra ČR vybojoval v hmotnostní kategorii do 67 kg Lukáš
HORVÁTH, na 4. místě se v této hmotnostní kategorii umístil
Ondřej ŠIROKÝ a na 6. místě Bruno SCHREINER.
Výkony mladých sportovců ROTASU Rotava v 3. kole:

trh
kg

nadhoz
kg

dvojboj
kg

dvojboj
body Sc.

Horváth Lukáš

63

80

143

203

Široký Ondřej

50

63

113

159,3

Schreiner Bruno

46

60

106

150,5

Vlčková Kristýna

31

37

68

105,7

14. ročník mezinárodní Velké
ceny ROTAS strojírny spol. s r. o.
mládeže ve vzpírání
V pátek 17. 12. a v sobotu 18. 12. 2021 hostila
rotavská sportovní hala účastníky 14. ročníku
mezinárodní Velké ceny ROTAS strojírny spol.
s r.o. mládeže ve vzpírání, které se zúčastnilo
celkem 33 mladých vzpěraček a vzpěračů
z Holešova, Plzně, Teplic, Nové Role, Sokolova
a domácího ROTASU. Na poslední chvíli se
ze soutěže odhlásily výpravy z německého
Sangerhausenu, polské Nidzice, ze Slovenska,
ale i z Bohumína, z důvodu covidových karantén.

Družstvo TJ ROTAS Rotava se umístilo na 4. místě s 512,8 Sb.

Chtěli bychom tímto velmi poděkovat našim oporám, zejména jednateli rotavských strojíren Ing. Jiřímu HRŮZOVI,
městu ROTAVA - starostovi Michalu ČERVENKOVI, místostarostovi Martinu REZKOVI, a KARLOVARSKÉMU KRAJI.
Dále děkujeme pekárně U Václava Kraslice. Děkujeme Vladislavě BUBLOVÉ, Evě a Karlu ŠTOURAČOVÝM, Anně
KINDLOVÉ, Františce a Lotce KARPÍŠKOVÝM, Veronice KOVACSOVÉ, kteří napekli pro občerstvení velmi chutné
sladkosti. Děkujeme také Ladě ŘÍHOVÉ, Petru a Radimu ROHANOVÝM, Radku NÁMĚSTKOVI, Evě NÁMĚSTKOVÉ, Olze
ŠEDLBAUEROVÉ, Blance LEGEZOVÉ, Antonínu FEDORKOVI, rozhodčím Ing. Jaromíru JÍLKOVI, Petru STANISLAVOVI,
Václavu ZRONKOVI ml., Daniele ZRONKOVÉ a mnohým dalším, díky nimž se podařilo připravit vynikající podmínky
pro uspořádání celé sportovní soutěže.
Rádi bychom popřáli všem vše nejlepší do nového roku 2022.

Leden 2022

za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prosinec ve školce

Opět nastal ten nejkrásnější čas v roce, a tak jsme s dětmi hned první adventní
neděli rozsvítili vánoční stromeček.
Pečení cukroví, se kterým nám měli přijít pomoci rodiče, se konat nemohlo,
a tak jsme se s dětmi vydali do základní školy v dopoledních hodinách a užili
jsme si atmosféru Vánoc. Vůně cukroví a něžná melodie vánočních koled se
nesla celou kuchyňkou. Dětem se cukroví povedlo a pečení je bavilo.
Naši školku navštívilo divadlo z Karlových Varů a hercům se podařilo zapojit
všechny děti zpíváním koled. Velkým překvapením pro děti bylo, že se staly
součástí divadelního představení. Divadlo bylo poučné a děti zjistily, jak to
tenkrát s Ježíškem vlastně bylo.
Rády bychom také poděkovaly paní J. Černé za loutkové divadlo, se kterým nás
navštívila a dovolila i dětem, aby si vedení loutek vyzkoušely.
Letos poprvé jsme se rozhodli změnit naši tradici Mikulášské nadílky. Zatímco
v posledních letech jsme se s dětmi převlékali za čerty a Mikuláš nás navštívil
v tělocvičně, tak tentokrát jsme se s dětmi vydali na Čertovskou stezku lesem,
kde děti musely plnit nejrůznější úkoly. Mohlo by se zdát, že to pro děti bylo
jednoduché a vše zvládly beze strachu, ale nenechte se mýlit! Došlo
i na slzičky a velké sliby. Za odměnu ve školce čekal na každého balíček dobrot.
Bohužel i besídky se tentokrát netradičně konaly bez přítomnosti rodičů, ale
aby to dětem nebylo líto, že vystupují bez diváků, pozvali jsme naše starší
kamarády z prvních tříd. Nejprve jsme jim předvedli naše vystoupení, a potom
jsme i je na malou chviličku vrátili zase do školkových let. Společně jsme si
zazpívali některé známé koledy a zbyla nám i malá chvilka na společné hry.
Celé dopoledne jsme si báječně užili, děti si daly teplý čaj a voňavé cukroví,
které jsme vlastními silami upekli.
Besídky obou tříd budou ke zhlédnutí na webových stránkách školky.
Doufáme, že jste prožili kouzelné Vánoce v kruhu nejbližších a do nového roku
… co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Všem přejeme především pevné
zdraví.
Za kolektiv MŠ
Adéla Pacíková a Petra Soumarová

Dobročinná akce ,,Krabice od bot“
Stejně tak jako minulý rok jsme i letos uskutečnili
na naší škole dobročinnou sbírku ,, Krabice od bot“.
Velký dík patří především rodičům a dětem prvních tříd,
kteří už od září nosili hračky, oblečení, knížky a školní
pomůcky. Moc si toho vážíme, protože bez nich by se
nám nepodařilo zabalit téměř 20 krásných dárečků,
které udělaly pod stromečkem jistě mnoho radosti.
Tento rok jsme si mohli předvánoční atmosféru
ve škole užít naplno, a tak jsme se společně mohli
radovat z toho, že jsme pomohli udělat krásnější
Vánoce těm, kteří to opravdu potřebují. Společně jsme
také pilně nacvičovali písně a básně na adventní
vystoupení, které se díky vedení města mohlo
uskutečnit a my za to moc děkujeme. Přejeme Vám
všem láskyplný rok 2022 i pevné zdraví a ať Vás
v novém roce štěstí provází.
třídní učitelky 1. tříd
Mgr. Iveta Ernstbergerová, Mgr. Lenka Ernstbergerová
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Adventní čas ve škole
Předvánoční čas je nejkrásnějším obdobím roku. I přes to, že
nás ve škole nebylo mnoho, jsme si ho s dětmi užili.
Vyráběli jsme ozdoby ze studeného porcelánu, vánoční přání
i dárečky pro rodiče, na které jsme sbírali nejrůznější
přírodniny již v podzimních měsících. Zdobili jsme perníčky,
které nám upekla paní asistentka. Naučili jsme se nové
koledy a v hodinách prvouky jsme se seznámili s vánočními
zvyky a tradicemi. Děti rozkrajovaly jablko, házely
pantoflem a pouštěly lodičky ze skořápek. Nakonec slíbily,
že na Štědrý den až do večeře budou držet půst, aby viděly
„zlaté prasátko“.
Dne 6. prosince nás navštívil Mikuláš s čerty a andělem.
Děti měly připravené básničky a písničky, odměnou pro ně
byly balíčky se sladkostmi.
Poslední den před prázdninami patřil vánoční besídce. Děti
si rozdaly drobné dárečky, ochutnaly domácí cukroví, hrály
hry a zpívaly koledy. Nezapomněli jsme ani na zvířátka,
především ptáčky, kteří v zimě nemají tolik potravy.
Na procházce jsme ozdobili větve pochoutkami ze semínek
a loje, které jsme připravili ve školní cvičné kuchyni.
Příjemně strávený čas rychle utekl, a tak jsme se rozloučili
s přáním krásně strávených vánočních svátků. Doufám, že
nám úsměv na tváři a dobrá nálada vydrží i v příštím roce.
Bc. Miroslava Zámková a žáci II. třídy

žáci II. třídy

práce ve školní družině

MEZINÁRODNÍ DEN HOR 11.PROSINCE

„Napříč ročníky a předměty“

Co jsi představuji pod pojmem hory? To je otázka, kterou si položili
páťáci. „Výplachem mozku“ našli mnoho indicií, kterými vedli svůj
projekt napříč horami. Přes myšlenkovou mapu zkoumali vznik hor
a pohoří, nejvyšší hory v ČR, či živou a neživou přírodou
a v neposlední řadě i koníčky a zaměstnání lidí na horách. Vše
završili krásnou tematickou prací „Zasněžené hory“.
Třeťáci zase přemýšleli nad otázkou, v jaké krajině leží Rotava.
Popisovali, jak krajina vypadá a přes mapu došli k názvu pohoří,
ve kterém žijí, a vyhledávali další pohoří ČR. Ve skupinkách
přiřazovali obrázky k životu v horách, jejich využití-turistika,
sporty, zemědělství. A ve výtvarné výchově vodovými barvami
nakreslili obrázky hor.
Napříč druhým stupněm v anglickém jazyce při hodině poslechové
činnosti žáci zhlédli dokument horolezce s vlastními zkušenostmi
Rizza Allee „Everest - The mountain that changed my life“.
V šesté třídě při hodině zeměpisu žáci pracovali v učebně počítačů.
Využili při vytváření myšlenkové mapy na téma Krušné hory
technologie IT. Dopracovali se k původu názvu Krušné hory, doby
vzniku a těžbě nerostných surovin, které se zde těžily.
Sedmáci při hodině zeměpisu pracovali s atlasem světa a hledali
největší pohoří světa Austrálie, Afriky, Evropy a další s jejich
nejvyššími horami. Vše zakončili společně při výtvarné výchově.
Deváťáci namalovali při výtvarné výchově společný obraz hory
v západu slunce.
A v neposlední řadě se zapojili i naši nejmenší ze školky, děti
ze třídy Broučků vytvořily krásný model hor.
Leden 2022

Žaneta Rauová
učitelka ZŠ Rotava
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NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Od 8. do 19. Listopadu 2021 proběhla ve školní družině soutěž ve sběru
starého suchého pečiva pro lesní zvěř.
1. místo zaslouženě získal žák I. B Jakub Sláma.
2. místo obsadili Stanislav Franc ze IV. třídy, Michaela Francová z I. B,
Kateřina Klepáčková a Aneta Kalová z I. B.
3. místo si „vysbíraly“ Nelly Martínková z I. B a Dominika Rödlová z I. A.
25. listopadu se žáci obou oddělení díky této soutěži mohli vypravit do lesa
a pečivo zvířátkům předvánočně nadělit. Všichni si pak slíbili, že na ně budou
pamatovat po celou zimu.
9. a 10. prosince 2021 se uskutečnila ve školní družině velká výtvarná soutěž
„Vánoční stromeček“.
Žáci pracovali voskovými pastely a vodovými barvami. Každý z nich ztvárnil
svoji představu o krásně ozdobeném vánočním stromečku.
Soutěž byla porotou vyhodnocena takto:
V mladší kategorii (1. a 2. ročník) získala
1. místo Dominika Rödlová z I. A
2. místo obsadil Šimon Hála z II. třídy
3. místo Adéla Pěnkavová z I. B.
Ve starší kategorii (3. až 9. ročník)
1. místo obsadila Marie Dědková z V. třídy
2. místo patřilo Stanislavu Francovi ze IV. třídy
3. místo Michale Hlaváčové také ze IV. třídy.

Lenka Szmigielská, Lukáš Koutný,
vychovatelé ŠD

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

PŘEDNÁŠKA
DR. PETRA ROJÍKA

MEDAILONKY MĚSÍCE LISTOPADU

CESTA Z ROTAVY DO STŘEDU ZEMĚ

Josef Škvorecký
(27. 9. 1924 – 3. 1. 2012)
český spisovatel, překladatel
a exilový nakladatel
Ivan Olbracht
(6. 1. 1882 – 30. 12. 1952)
český spisovatel, prozaik
a publicista
J.R.R. Tolkien
(3. 1. 1892 – 2. 9. 1973)
anglický spisovatel,
filolog a univerzitní profesor
Vlasta Burian
(9. 4. 1891 – 31. 1. 1962)
český herec, režisér,
zpěvák, spisovatel
VÝSTAVKY

Božena Němcová
(4. 2. 1820 – 21. 1. 1862)
česká spisovatelka

► ÚTERÝ 11. LEDNA 2022
► 15:30 HOD.
► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROTAVA
www.rotava.cz
Autor přednášky, geolog Dr. Petr Rojík, je přesvědčený, že geologie pojednává
sice trochu o „šutrech“, ale především o nás lidech. Hlavním motivem
zkoumání Země je hledání a opatřování surovin pro náš každodenní život.
Bez těžby železa, wolframu a čediče by nevznikla Rotava, nestala by se
průmyslovým městečkem a my bychom se možná narodili jinde. Přednáška
vás spolehlivě připraví o poslední iluzi, že aspoň pod nohama nám zůstává
něco pevného, jistého a nehybného. Zato posílí váš patriotismus a hrdost
nad tím, jaké poklady kolem sebe máme.

POHÁDKOVÉ
ODPOLEDNE
PRO DĚTI

V úterý 18. 1. od 14:30 hod.
v Městské knihovně Rotava
Odpoledne plné soutěžení,
tvoření a překvapení.

Astrid Lindgrenová
(14. 11. 1907 – 28. 1. 2002)
švédská spisovatelka

Ludmila Štěpánková
knihovnice
knihovna@rotava.cz
tel.:777 791 115
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BUĎTE VIDĚT!

Reflexní prvky Vám mohou zachránit život.
Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem zimy nabývá na významu. Ráno se stále později rozednívá
a večer se dříve smráká. S aktuálním zimním počasím se navíc ve větší míře kromě mrazíků a sněhové
nadílky setkáváme s mlhou. Chodci a cyklisté pohybující se na pozemní komunikaci by proto měli být velmi
opatrní.
Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob a samozřejmostí by mělo být užití reflexních
prvků, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. V obchodních centrech či galanteriích si
můžete za rozumné ceny pořídit nejrůznější přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky nebo pásky.
Důležité je tyto reflexní prvky umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace nebo
na batohy, které nesete na zádech. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech
stran, tedy zepředu i zezadu. Významný vliv sehrává i barva oblečení. Zatím co například v případě modré
barvy oděvu je chodec viděn na vzdálenost přibližně 18 metrů, v případě bílého oděvu se tato hranice
viditelnosti posouvá na 55 metrů. I s touto vzdáleností se však řidič za volantem pohybuje stále pouze
v rovině rozpoznaného nebezpečí s možností velmi omezené reakce. Naopak oděv s reflexním materiálem
posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost 185 metrů, která dává např. při rychlosti 90 km/hod.
dostatečných 7,3 sekundy na adekvátní a často život zachraňující reakci za volantem.
Na užití reflexních prvků pamatuje i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,
který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec,
který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci mimo obec v místě, které
není osvětleno veřejným osvětlením. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu až
do výše 2000 korun.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne
na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
Závěrem Vám chceme popřát krásný vstup do nového roku bez nehod a jiných nepříjemností
nprap. Eva Valtová

MĚSTSKÁ POLICIE A ASITENTI PREVENCE KRIMINALITY
Důležitá spolupráce - poděkování

Žiji a pracuji v Německu. Profesně, ale i ve svém volném čase se zabývám přeshraniční spoluprací mezi
Německem a ČR. Ve svém vlastním volnu dohledávám ztracené psy u hranic a nalezeným se snažím najít
majitele. Snažím se tak tvořit most přes jazykové bariéry a nevědomost, na koho se na druhé straně
obrátit. Při své činnosti spolupracuji na německé straně s místními útulky, spolky na ochranu zvířat ale
i úřady a policií. Tato spolupráce je velmi důležitá a tyto kontakty velmi přínosné. Na české straně
spolupráce často vázne. Ztracený nebo nalezený pes není téma, kterým by se např. policie a často úřady
chtěly zabývat. Proto si velmi vážím angažovanosti právě MP Rotava. Vždy ochotně pomohou. Jsou mi
k dispozici často i ve svém volnu a to se opravdu jen tak nevidí. A nejen to, jsou tu pro občany i často
nad rámce svých povinností, jako tomu bylo i v případě uzavřených hranic. Z tohoto důvodu bych Vám
chtěla, pane starosto, vyjádřit můj obdiv, jak bojujete za tak problémovou oblast jakou Rotava bezesporu
je, a věřím, že v tomto boji je Vám MP velikou oporou. Můžete být opravdu pyšný a doufám, že jejich práci
oceníte a že si jich vážíte.
Miroslava Dzianová

Zlatá medaile za odběr krve

Paní Jaroslavě Danišové, asistentce prevence kriminality bych tímto chtěl vyjádřit uznání za lidský postoj
při ocenění zlatou medailí, kterou uděluje Český Červený kříž za bezpříspěvkové dárcovství krve
při dosažení 40 odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu
ke spoluobčanům. Proto paní Jaroslavě ze srdce děkuji, že i v tak náročné době pomáhá nezištně darovat
krev, velice si vážím jejího příspěvku, kterým pomáhá navrátit zdraví celé společnosti, a jsem velice rád, že
takového člověka mezi sebou máme.
Václav Pikrt, velitel MP Rotava

Pomoc nemohoucímu

Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Jaroslavě Kantorové a asistentkám prevence kriminality Jaroslavě
Danišové, Jaroslavě Paar a Lence Gabčové za první pomoc dne 14. 12. 2021, kdy jsem zůstal nemohoucí.
Paní asistentky u mne poté zůstaly až do příjezdu záchranné služby. Děkuji.
Jozef Fonferko, občan města Rotava
Leden 2022
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Sběrné místo Rotava

8:00 - 13:00
8:00 - 12:00
12:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00
8:00 - 11:00
zavřeno

zimní provoz
sběrného dvora

1. 11. - 31. 3.

Nabídka brigády
roznos zpravodaje
více informací KIC Rotava
B. Legezová - 777 752 688

Info - platby komunální odpad

Bezhotovostní úhrada - POZOR
Nutná změna trvalého příkazu. Navýšení částky.
Číslo účtu a VS zůstávají stejné.
Hotovostní úhrada
Úhrada v pokladně města Rotava od 17. 1. - 30. 9. 2022
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