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zrušili nám bezdoplatkové zóny. Nejdříve ale k našim vlastním rozhodnutím.
Máme za sebou první jednání zastupitelstva města po prázdninách. Jak je
zvykem, trvalo opět hodinu. Rychlé a konstruktivní. Připravit, rozhodnout
a pustit se do práce. Výsledek?
Vyhlásíme výběrové řízení na stavbu sportovního areálu u bývalé centrální
kotelny. Realizovat bychom stavbu chtěli v příštím roce. Mládež bude mít
své zázemí a ubude konfliktů kvůli ježdění na veřejném prostranství nebo
na parkovištích. O estetické stránce věci ani mluvit nebudu. Jak to
za kotelnou vypadá dnes, víme všichni.
Podáváme žádost o dotaci na výsadbu 44 ks nových stromů, vše máme
kompletně připravené. Počítáme s náklady tři sta tisíc korun, ale dvě stě
padesát tisíc korun bychom měli následně obdržet. Sázelo by se třeba také
podél plotu sběrného místa.
Už o letošních Vánocích budeme mít nové vánoční osvětlení. Některé nové
také přibude a bude doplněno v dolní Rotavě.
Ještě do zimy budou na městských silnicích opraveny propadlé kanalizační
poklopy. Konečně i ty na hlavní silnici Sídliště před blokem 9.
V tomtéž panelovém domě budou ve společných prostorách kompletně
opraveny a seřízeny vchodové dveře, okna a zámky. Před koncem roku také
proběhne výměna vodoměrů a radiomodulů pro dálkové odečty ve všech
městských budovách.

pokrač. str. 2

Krytina
střechy
městského
úřadu
dostává v poškozených
místech ochranný nátěr, peníze
na kompletní opravu střechy
zatím chceme místo do úřadu
dávat do věcí pro občany. Chceme
dokončit další etapy některých
projektů
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prvků pro děti do Areálu zdraví.

Na Nové Plzni bychom měli být

hotovi s kanalizací

a vodovodem do konce října. Co se týká kanalizace
a vodovodu pro Sklenský vrch, nechceme komplikovat
dopravní situaci přes zimu, a tak hlavní práce započnou
předběžně na konci března příštího roku. V roce
letošním by se zatím realizovaly přečerpávací stanice.
Příští rok se kvapem blíží, a tak se také plní seznam
úkolů, které bychom chtěli opět zvládnout. Není jich
málo. Bohužel v některých, těch nejzásadnějších, nám
opět hodili klacek pod nohy shora. Jak?
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obchodníky s chudobou. V takových zónách dochází
k výskytu negativních sociálních jevů. Nevyplácí se zde
tedy doplatek na bydlení. Pro podnikavce, kupující byty
a vytvářející ghetta z požívačů sociálních dávek, jsou
takové lokality méně atraktivní. Nemohou kasírovat
ještě

vyšší

nájemné.

Vlastně

ze

státní

kasy.

Bezdoplatková zóna prostě byla snaha omezit bobtnání
problémů v lokalitě.
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Jasně, bezdoplatkové zóny nebyly pro města spásou,
ale tonoucí se stébla chytá. Města se snaží situaci řešit
jakýmkoliv způsobem. A těch zákonných je sakra málo.
Ústavní soud teď na základě návrhu některých
senátorů toto opatření zrušil. Skupina senátorů uvádí,
že dokud nebude existovat systémové řešení, žádné
omezování sociálních dávek situaci nevyřeší. OK, proč
tedy dotyční senátoři nepřinesou konečně na stůl to
systémové řešení?!
Pořád dokola ta samá písnička. Najde už někdo
konečně koule zavést cenové mapy pro výplaty dávek
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na bydlení? Pokud nebudou extrémní zisky na nájmech
z daní nás všech, nebudou vznikat ghetta.
Ale nebojte, asi je Vám jasné, že my to nevzdáme.
S úctou
říjen 2021

Michal Červenka, starosta města
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RADA MĚSTA
12. schůze Rady města
ze dne 8. 9. 2021
RM projednala a schvaluje:
kontrolu usnesení Rady města Rotava
provedenou na 12. RM dne 8. 9. 2021, jak
byla předložena.
přidělení bytů na adresách: Sídliště 605, 632,
620, 654, 624.
záměr pronájmu pozemků k. ú. Rotava:
parc. č. 1537/5 o výměře 1 172 m 2,
parc. č. 2099 o výměře 32 m2.
návrh programu V. zasedání Zastupitelstva
města Rotava v roce 2021.
pronájem části poz. p. č. 1611/249 o výměře
389 m2, k. ú. Rotava.
uzavření budoucích smluv o zřízení věcného
břemene a dohod o umístění staveb
evidovaných pod č. IV-12-0017354, IV-120017850 se společností ČEZ Distribuce a. s.,
IČO 24729035.
RM bere na vědomí:
informaci o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ
a MŠ Rotava dne 27. 9. 2021.
RM projednala a neschvaluje:
přidělení sociálního bytu na adrese, Sídliště
641 (2 žadatelé).
přidělení bytu na adrese Sídliště 617.
poskytnutí finančního daru subjektu NAŠE
ODPADKY, z. s., IČO 10722289.
RM projednala a souhlasí:
s realizací projektu ZŠ a MŠ Rotava jako
dotací bez finanční spoluúčasti zřizovatele,
název projektu: Šablony III – ZŠ a MŠ Rotava,
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021829.
Ondřej Bautz, referent OSAP
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována
z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění
sociálních služeb v roce 2021.
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
IČ: 00259551
www.rotava.cz • podatelna@rotava.cz
tel: 359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení :
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
www.rotava.cz • podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní
Pracovní doba: denně
Pondělí až pátek ► 6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné
situaci v sobotu, neděli a ve svátcích.

oka mži t á k apa ci ta : 3 kl ient i
cí lo vá s kupi na:
osoby s c hr onic kým one moc nění m
osoby se z dra vot ním posti žením
r odiny s d ítět em/ dě tmi
seni oři
vě kov á s tr uktur a: bez ome zení v ěku
úze mní r ozs ah pos ky tov ané s lužby :
Rot av a, S molná , Ol oví
S oci ál ní pra c ovník:
Bc . Zd en ěk Ha ra pát, t el .: 777 724 214
Pr ac ovní ci peč ova tel ské sl užby
L uc i e Ko rč áko vá , tel . : 778 880 047
Re nata Štor ko vá , tel . : 773 761 291

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU V ROTAVĚ
Zájemci se mohou hlásit do 11. října 2021
u Bc. Petry Valdmanové
v přízemí MÚ, kancelář č. 38

777 717 705
valdmanova@rotava.cz

strana 3

Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
tel: 352 350 611

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ SOCIÁLNÍHO BYTU
Město Rotava vyzývá své občany k podání žádosti o přidělení sociálního bytu.
Jedná se o nově zrekonstruovanou bytovou jednotku číslo popisné 641/10 ulice Sídliště, město Rotava.
Žádost o přidělení sociálního bytu s přílohami se přijímají na podatelně MÚ Rotava ve lhůtě
od 20. 9. 2021 do 29. 10. 2021.

Podání žádosti
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – příloha č. 1 - Žádost o přidělení sociálního bytu (dále jen
„Žádost“), který je k dispozici na podatelně MÚ Rotava, u sociálního pracovníka MÚ Rotava nebo na webových
stránkách města Rotava. K této žádosti musí být vyplněny další přílohy – P 12 Příjmový dotazník, P 13 Prohlášení
o souladu s ETHOS, P 11 Prohlášení o příjmech a vlastnictví. Žádosti o přidělení sociálního bytu s přílohami se
přijímají na podatelně Městského úřadu Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava.
Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům konzultaci se sociálním pracovníkem Města Rotava
Bc. Zdeňkem Harapátem, kontakt 777 724 214, e-mail harapat@rotava.cz

Oprávněné osoby
Byty jsou určeny pro osoby v bytové nouzi, kterými jsou:
osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
osoby bydlící v bytě bez nájemní smlouvy,
osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
osoby spící venku nebo v nízkoprahové noclehárně,
osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
muži a ženy v azylovém domě, dále matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě a úplné rodiny v azylovém domě,
rovněž invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě a osoby po opuštění dětské instituce v azylovém domě,
osoby v domě na půl cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně, osoby po propuštění z věznice,
dále senioři a osoby žijící v mobilním obydlí nebo v budově, která není určená k bydlení.

Podmínky pro poskytnutí
sociálního bytu

Závěrečná ujednání

Žadatelem může být ekonomicky aktivní
osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní
smlouvu,
nemá
ve
vlastnictví
ani
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům,
byt apod. Zároveň splňuje podmínky příjmu
uvedené v Žádosti o přidělení sociálního bytu.

Na přidělení sociálního bytu není právní nárok. Přidělování
sociálních bytů bude probíhat na základě vyhodnocení
jednotlivých podaných žádostí. Při posuzování žádostí bude
vycházeno z aktuální obsazenosti bytů a jejich dispozic.
S žadatelem, kterému bude schváleno přidělení sociálního bytu,
bude uzavřena nájemní smlouva.

Michal Červenka, starosta
říjen 2021
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MAPOVÁNÍ DLUHŮ

MAPOVÁNÍ DLUHŮ JE JEDNOU Z NEJTĚŽŠÍCH FÁZÍ ŘEŠENÍ DLUHŮ.
ZÁKLADEM JE ZJISTIT KDE A KOLIK DLUŽÍTE.

5 RAD JAK SE ZBYTEČNĚ
Mnoho poskytovatelů úvěrů své pohledávky prodává jiným firmám, a tak je mapování NEZADLUŽIT
dluhů občas detektivní prací. Dluhy časem narůstají o smluvní úroky, úroky z prodlení,
Mějte jasno v tom,
smluvní pokuty a další příslušenství. Základním předpokladem pro vypořádání se
kolik peněz potřebujete.
s dluhy je MÍT O NICH PŘEHLED. Znamená to, zjistit si o každém svém dluhu
Když si berete úvěr, měli
následující informace:
byste přesně vědět, kolik
peněz budete skutečně
Kdo je věřitel (to znamená ten, komu dlužím)
potřebovat.
Datum vzniku dluhu (od kdy dlužím)
Myslete na výhodnost
Celkovou výši dluhu (jde o aktuální výši dluhu, neboť dluh v čase roste)
půjčky.
V jaké fázi je dluh (například zda o něm již rozhodl soud, či zda je již nařízena
Většina lidí sleduje
exekuce)
úrokovou sazbu, což je
sice dobré, ale ne ideální.
Mnohem lepší cestou je
Kde zjistím, že dlužím?
sledovat RPSN. Čím
Pro vyhledání svých závazků je dobré pokusit se vzpomenout si na půjčky, pokuty nebo nižší bude, tím lépe.
jiné závazky a oslovit věřitele s žádostí o informaci o výši dluhu. Dále je možné požádat
okresní soud v místě bydliště o výpis všech řízení vedených proti mně, je možné Sestavte si takový
nahlédnout do centrální evidence exekucí či do registru dlužníků (MADLUHY) – splátkový kalendář,
informace z registrů jsou však vždy za poplatek. Zásadní pro mapování dluhů i celé který zvládnete.
řešení zadluženosti je, aby si dlužník přebíral svou poštu a mohl tak včas reagovat Zhodnoťte vaše
možnosti o kolik stovek
na výzvy věřitelů i lhůty k odvolání.
nebo tisíců korun
A. Stát
měsíčně můžete
Daně a poplatky (např. daň z příjmu, poplatky za odpad, atd.)
bez obav dát na splátku
Sociální a zdravotní pojištění
dané půjčky.
Pokuty
Půjčujte si jenom, když
musíte.
B. Dluhy z trestné činnosti
Vyhněte se půjčkám
Náhrada škody poškozenému
na dovolenou, vánoční
Náklady soudního řízení a obhajoby
dárky a na nákupy věcí,
Náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody
které nepotřebujete.
C. Nestátní věřitelé na základě smlouvy
Pozor na společnosti
Úvěry a půjčky (od banky, rodiny, atd.)
s tvrdými podmínkami.
Nezaplacené účty (nájemné, telefon, atd.)
Vyhněte se
Nedoplatky (např. na energiích)
nebankovním
Pokuta od dopravních podniků
společnostem, které
mají neúměrně vysoké
D. Výživné
pokuty.
(vůči dětem i vůči manželce/manželovi)
Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční situaci, tak se na nás neváhejte
obrátit o pomoc a radu. Jsme Vám k dispozici každý všední den.
Bc. Petra Valdmanová, OKS

Bc. Lenka Studená, Dis.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz
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. Zdeněk Harapát
Odborný garant projektu
777 724 214
harapat@rotava.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MEDAILONKY MĚSÍCE ŘÍJNA
František HALAS
(3. 10. 1901 – 27. 10. 1949)
český básník
Karel SEZIMA
(13. 10. 1876 – 14. 12. 1949)
český spisovatel
Alois MRŠTÍK
(14. 10. 1861 – 24. 2. 1925)
český spisovatel, dramatik
Evan HUNTER
(15. 10. 1926 – 6. 7. 2005)
americký spisovatel

VÝSTAVKY
Eduard BASS
(1. 1. 1888 – 2. 10. 1946)
český spisovatel, novinář

Městská knihovna Vás v měsíci říjnu zve na:

Týden knihoven

4. 10. – 10. 10. 2021
Motto: „ UDRŽITELNOST“
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ROTAVA
Výhody pro nové i stálé čtenáře:
Registrace zdarma pro dosud neregistrované čtenáře
s platností do konce roku 2021.
Amnestie dlužníků – prominutí upomínek v době výpůjčních
hodin.
Každý nový čtenář a každé dítě, které přivede nového
čtenáře do knihovny, obdrží v knihovně malý dárek.
„Pohádkové odpoledne pro děti“
Ve čtvrtek 7. října v 15.00 hod.
„Setkání s písničkou“
Ve čtvrtek 14. října v 15.30 hod.
Přijďte mezi nás si poslechnout i zazpívat písničky
za doprovodu hudebních nástrojů.
„Meteorologické pranostiky“
Ve čtvrtek 21. října v 16.00 hod.
Beseda a diskuse s p. Kovaříkem.
Ludmila Štěpánková, knihovnice

M Ě S T S K Á K NI H OV NA R O TA V A

PRODEJNÍ
VÝSTAVA
5. - 3 1. ŘÍJ N A 2 02 1

PŘ IJ ĎT E S I K NÁ M
PR O H LÉ DNO U T
A ZA K O U PIT V Ý R O BK Y
PA N Í K O V A ŘÍ KO V É

říjen 2021
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VZPÍRÁNÍ ROTAVA
TJ ROTAS Rotava
III. liga družstev mužů ve vzpírání

V sobotu 21. srpna 2021 hostila sportovní hala
plzeňského Startu 2. kolo III. ligy mužů skupiny A
za účasti celkem deseti družstev. Vítězství v tomto
kole opět vybojovali vzpěrači Start Plzeň A
před vzpěrači Lokomotivy Cheb a vzpěrači
rotavského ROTASU. Za družstvo ROTASU Rotava
startovali Svatobor ŠEVČÍK, který za svůj výkon
234 kg ve dvojboji (102+132) obdržel 289,5 Sb.,
Jan
BUBLA
(215 kg (95+120),
263 Sb.),
Denis JANKOVIC (198 kg (90+108), 240,5 Sb.),
René HRUBÝ (189 kg (84+105), 220,9 Sb.)
a Antonín ŠPERŇÁK (160 kg (70+90), 191 Sb).

56. MVC Bohumína

Skvělého úspěchu dosáhli mladí rotavští vzpěrači
na 56. ročníku Mezinárodní VC Bohumína konané
dne 28. 8. 2021 za účasti vzpěraček a vzpěračů
z ČR a Polska. Celkem 11 sportovců rotavského
ROTASU vybojovalo 7 individuálních cenných
kovů a odvezli si i vítězství v soutěži družstev.

2. kolo ligy žáků skupiny A 2021

V sobotu 4. září 2021 se v rotavské sportovní hale
uskutečnilo druhé kolo ligy mladších a starších žáků
skupiny A za účasti družstva rotavského ROTASU v
soutěži mladších žáků i družstva v soutěži žáků starších.
Ligu mladších žáků ovládlo opět domácí družstvo
ve složení Viktor KOVACS, Matyáš KOUSALÍK, Lucie
HORVÁTHOVÁ a Renata KOLÁŘOVÁ před svými
konkurenty z Teplic. Mimo soutěž startoval i Ondřej
MAŠEK s výkony 3,3 m (trojskok), 3,8 m (hod
medicinbalem), 45 kg ve dvojboji (20 + 25) se ziskem
97,4 Sb. za čtyřboj. V tomto kole startovalo celkem
ve všech třech skupinách 10 družstev mladších žáků.
V lize starších žáků nenašlo tentokrát domácí družstvo
přemožitele a zvítězilo ve složení Lukáš HORVÁTH, Ondřej
ŠIROKÝ, Bruno SCHREINER a Iveta KOLÁŘOVÁ. Mimo
soutěž startovala Kristýna VLČKOVÁ se ziskem 87,7 Sb.
Za 55 kg ve dvojboji (26 + 29). V tomto kole startovalo
celkem ve všech třech skupinách 14 družstev starších
žáků.

Stříbro z MČR mužů a žen

V sobotu 11. září a v neděli 12. září se ve sportovním
areálu CSMV PSK Olymp Praha ve Stromovce konalo MČR
mužů a žen, na které se svými výkony kvalifikovali i dva
rotavští vzpěrači, resp. vzpěračka. V sobotu se
v hmotnostní kategorii do 81 kg představil Svatobor
ŠEVČÍK, který výkonem 235 kg ve dvojboji (105+130)
obsadil 5. místo.

Děvčata do 12 let
2. místo
KOLÁŘOVÁ Renata
3. místo
HORVÁTHOVÁ Lucie

Chlapci do 12 let
1. místo
KOVACS Viktor
2. místo
KOUSALÍK Matyáš
3. místo
LUKEŠ Tomáš
4. místo
MAŠEK Ondřej

Děvčata do 15 let
6. místo
KOLÁŘOVÁ Iveta
7. místo
VLČKOVÁ Kristýna

Chlapci do 15 let
7. místo
ŠIROKÝ Ondřej

Chlapci do 17 let
2. místo
BUBLA Jan
3. místo
JANKOVIC Denis

Stříbrnou medaili za 2. místo
pro rotavský vzpěračský oddíl
získala v nedělním startu
v
hmotnostní kategorii
+ 87 kg Daniela ZRONKOVÁ
výkonem 152 kg ve dvojboji
(67 + 85).

e
m
e
j
u
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a
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Všem vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme ke skvělým
sportovním výsledkům a děkujeme za předvedené výkony,
reprezentaci oddílu, města i Karlovarského kraje a přejeme
hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích.
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Září ve školce
První dny jsou pro děti velmi náročné, zažívají
a poznávají něco nového. Seznamují se s prostředím
školky, poznávají nové kamarády a paní učitelky.

1. září naše mateřská školka přivítala ve svých třídách nové děti. První dny
jsou pro děti velmi náročné, zažívají a poznávají něco nového. Seznamují se
s prostředím školky, poznávají nové kamarády a paní učitelky. Ve třídě
„Broučci“ přivítala děti paní učitelka Petra Soumarová, Adéla Pacíková
a asistentka pedagoga Kateřina Honišová, ve třídě „Šnečci“ vítala děti paní
učitelka Nina Jašová, DiS., Eliška Hilková a školní asistentka Renata
Packová. Třídu „Broučci“ navštěvují starší a předškolní děti a třídu „Šnečci“
navštěvují děti mladší. Stesk po mamince a svých nejbližších děti zvládly
a po pár dnech se na tvářičkách i našich nejmenších objevil smích. Nejen
pro děti, ale i pro rodiče bylo vše nové, a tak jsme uspořádali třídní schůzky,
kde jsme rodičům předali veškeré informace, a řekli jsme si, co nás čeká
a na co se mohou děti těšit.
Během září jsme společně vytvářeli pravidla soužití v mateřské škole.
Předškolákům a starším dětem k upevnění těchto pravidel pomohlo
zajímavé sezení s preventistkou paní Mgr. Martinou Kekulovou. Ta jim
zábavnou formou vysvětlila pravidlo „ruky, nohy, prostoru a věcí“. Pravidlo
„ruky“ dětem přiblížilo, že do sebe nestrkáme, nesaháme na to, co není
naše. Pravidlo „nohy“ zas, že „noha“ nekope, chodí pomalu a běhá, kde je
dovolené. Pravidlo „věcí“, je pro děti důležité, aby se naučily o své věci
starat a „prostoru“ neméně, aby měly představu, co se kolem nich děje,
nachází a naučily se hlídat prostor kolem sebe. Tato a další pravidla si
budeme s dětmi průběžně během celého roku opakovat.
Také i letošní školní rok zahájí svou činnost kroužek Repetilky, ve třídě
„Broučci“ pod vedením Petry Soumarové a ve třídě „Šnečci“ pod vedením
Niny Jašové, DiS. Před zápisem do tohoto kroužku nás navštívila klinická
logopedka Mgr. Iva Hniličková a rodiče po jejím doporučení své děti mohli
přihlásit.
Minulý školní rok se naše školka poprvé zapojila do projektu „Se Sokolem
do života“. Byl to celoroční program, díky kterému se nám dařilo probouzet
u dětí zájem o pohyb, a děti s nadšením plnily úkoly, proto jsme se opět
do tohoto projektu zapojili i v letošním školním roce. Určitě se nám vše
podaří a děti získají nové dovednosti.
Na začátku školního roku jsme si užívali krásného počasí na naší nově
zrekonstruované školní zahradě, a tak si děti během sluníčka vyzkoušely
„Vítkův chodník“. Je to chodníček venku, kde děti šlapou naboso na různé
přírodniny. „Vítkův chodník“ se dětem líbí, protože mají rády přirozený
pohyb a být naboso. Nezapomínáme se také starat o naše nově osázené
truhlíky z minulého školního roku. Děti tak mohly sklidit svou první úrodu
a ochutnat vypěstované mrkvičky, ředkvičky a také pár jahod se nám
urodilo.
Měsíc září se nám rychlými kroky chýlil ke konci a podzim je tady. Snad
nebudou slunečné dny jen vzácností a užijeme si co nejdelší „babí léto“
se vším, co nám nabízí. My se s dětmi těšíme na divadelní představení
„O Sněhurce“ a v neposlední řadě i na to, co prožijeme a zažijeme každý
den ve školce.
Nina Jašová, DiS.
říjen 2021
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Pohádkové putování školou

Žáci 5. ročníku
Tak už nám to začíná: penál, knížky, svačina …
To jsou slova z básně Jiřího Havla – Září.
A opravdu to začalo.
Již 3. září jsme si tohle všechno přinesli a měli
se začít učit podle rozvrhu. Jaké ale bylo naše
překvapení,
když
nás paní učitelka místo
do třídy vzala ven. Počasí nám přálo a my jsme
si tento, jeden z prvních dnů školy, moc užili.
Protože máme nové spolužáky, nejdříve jsme si
zahráli několik her na seznámení. Pěkně jsme se
nasmáli, když jsme měli ke svému křestnímu
jménu přidat přívlastek začínající od stejného
písmene.
Své matematické dovednosti jsme využili
při odhadování výšky svých spolužáků. Odhady
jsme ověřili měřením, přidali správnou jednotku
a vytvořili seznam žáků podle velikosti. Zjistili
jsme, že naše „společná výška“ dosahuje
1 197 cm.
Také jsme porovnávali svůj prázdninový den
a školní den. Svá vyprávění jsme se pokusili
zveršovat. Rádi se s vámi o naše výtvory
podělíme.

Prázdninové dny skončily,
školní dny nám začaly.
Učebnice, sešity,
doneseš si zase ty.
A když přijdem ze školy,
napíšem si úkoly.
A. Hilková
B. Hlaváčová
P. Slepčiková
M. Bittmanová

P. Havala, M. Bránská
Š. Ferenc
J. Šimůnek, K. Hrubá

S podzimem do školy

Mgr. Lenka Ernstbergerová
Mgr. Iveta Ernstbergerová
třídní učitelky 1. tříd

O prázdninách hezky bylo,
ale pořád jenom lilo.

Pro naše prvňáčky je škola něco úplně nového,
tak proč si ji hned na začátku nezpříjemnit?
3. září jsme si v 1. ročníku užili zábavné
dopoledne plné her, tance a zpěvu. Naši
nejmenší, ale i paní učitelky přišli do školy
oblečeni v kostýmech, a tak seznámení s naší
školou připomínalo chvílemi pohádkové putování.
Víme, že první dojem je důležitý, a moc bychom
si přáli, aby děti s radostí a úsměvem na tváři
chodily do školy po celý školní rok.

Tak už je to tady zase,
počítat a psát začnem zase.
Penál do aktovky dáme
a do školy pospícháme.

Škola je tu,
konec létu.
Všichni se tu
máme k světu.

I. Amrich
M. Rau
M. Kousalík
K. Giuliano

M. Trefilová
M. Dědková
J. Vejmelka
M. Sivák

POSLEDNÍ ROK NA „ZÁKLADCE“
Školní rok 2021/2022 je pro nás, deváťáky, velmi důležitý vzhledem k naší budoucnosti. Někteří z nás
půjdou na střední školu s maturitou, jiní na učební obor. Tenhle školní rok je pro nás poslední na základní
škole. Pak už budeme poznávat nové lidi, učitele, spolužáky, a především novou školu. Také se určitě
naučíme mnoho nových věcí.
Jak se cítíme? Trochu se bojíme, ale zároveň se těšíme na nové zážitky a zkušenosti. Máme obavy, že
na nás budou učitelé přísnější než na základní škole, že nás možná zaskočí náročnější výuka i vyšší
požadavky vyučujících. Ale my to zvládneme.
Minulý školní rok byl pro nás velmi obtížný vzhledem k tomu, že byla distanční výuka. Rok jsme byli
odříznuti od kamarádů i učitelů. Jsme rádi, že celá naše třída přežila bez újmy na zdraví, vždyť je to náš
poslední společný rok. Dnes jsme rádi, že distanční výuku nemáme, ale nechceme nic zakřiknout.
Tak nám všichni držte palce, ať tenhle školní rok projdeme bez omezení a vykročíme do života pravou
nohou
žáci IX.A
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MĚSTSKÁ POLICIE

Měření rychlosti v Rotavě
Měření rychlosti vozidel je činností, která
nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění
dynamické dopravy a lze ji posuzovat i z preventivního
a psychologického hlediska. Po zveřejnění záměru
měření rychlosti vozidel strážníky Městské policie
Rotava, po několika měsících používání mobilního
radarového zařízení a uložení několika desítek sankcí,
se to jen potvrdilo a na našich místních komunikacích
je zase o něco klidněji.
Oprávnění městských policií měřit rychlost za účelem
zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích je v souladu s § 79a zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Strážníci Městské policie Rotava jsou již několik
měsíců vybaveni ručním laserovým měřičem rychlosti
ProLASER III, který slouží k měření okamžité rychlosti
motorových vozidel. Při překročení nastaveného
rychlostního limitu je automaticky pořízena digitální
fotografie vozidla se všemi údaji
potřebnými
k dokumentaci a prokázání dopravního přestupku.
Zařízení je schopné zachytit i jiné dopravní přestupky
netýkající se přímo rychlosti motorových vozidel.
Jedná se například o dokumentaci agresivní jízdy,
nepoužití bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy,
předjíždění na místech, kde to není dovoleno,
nerozsvícená světla za jízdy apod.
Jednotlivá místa, kde je prováděna radarová kontrola
dodržování rychlosti, jsou určována ze statisticky
vyhodnocených údajů, které vyplývají
nejen
z poznatků Policie České republiky a Městské policie
Rotava, ale i z podnětů občanů. Tato místa jsou pak
následně řádně schválena příslušným dopravním
inspektorátem. V našem případě jsou to ulice Sídliště,
Kpt. Jaroše a Kraslická.

Maximální rychlost v našem městě je 50 km/h
a sankce za překročení dovolené rychlosti v obci se
liší podle toho, o kolik byla rychlost překročena.
U všech překročení rychlosti platí, že se od zjištěné
rychlosti musí odečíst tolerance měřicího zařízení
tj. 3 km/h do 100 km/h, teprve následně je možno
přestupek zařadit do příslušné kategorie. Měřicí
zařízení používané strážníky Městské policie Rotava je
nastaveno na vyšší hodnotu, tedy nedodržení
dovolené rychlosti je zaznamenáno po odečtu
tolerance
až
při
prokazatelně výraznějším
překročení rychlosti, nikoliv např. za
překročení
rychlosti o 1-5 km/h, účelem tak není co největší
výběr pokut.
Měření je prováděno dle aktuálních provozních
podmínek během celého dne, kdy jeho cílem je
zvýšení pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků
našeho města a eliminace řidičů, kteří rychlou jízdou
ohrožují chodce nebo další účastníky silničního
provozu.
Dle statistických údajů Městské policie Rotava,
za dobu používání měřicího zařízení, dochází
k
překračování
nejvyšší dovolené rychlosti
nejvíce v Kraslické ulici v obou směrech jízdy
a nejméně na Sídlišti. Tímto apelujeme na všechny
řidiče motorových vozidel, aby při jízdě dodržovali
nejvyšší dovolenou rychlost i ostatní dopravní
předpisy,
neboť preventivní měření ze strany
městské policie se budou i v následujících měsících
opakovat.
Všem ohleduplným řidičům, kteří jdou příkladem
ostatním, bychom chtěli poděkovat a závěrem
přejeme mnoho šťastných kilometrů bez nehod
a zbytečných pokut, kterým se dá dodržováním
pravidel silničního provozu předejít.

Sankce za překročení rychlosti v obci
o více než 5 km/h, ale méně než 20 km/h
pokuta na místě do 1.000 Kč
správní řízení 1.500 - 2.500 Kč
2 trestné body

o více než 20 km/h
pokuta na místě do 2.500 Kč
správní řízení 2.500 - 5.000 Kč
3 trestné body
Pokud se řidič tohoto přestupku dopustí během
dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců
opakovaně (tj. nejméně 2x), uloží se zákaz
řízení na 1 - 6 měsíců
o více než 40 km/h
pokutu na místě nelze udělit
správní řízení 5.000 - 10.000 Kč
5 trestné body
zákaz řízení 6 -12 měsíců
Václav Pikrt
velitel MP
říjen 2021
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KYBERKRIMINALITA
SE STÁLE ROZŠIŘUJE

5 RAD PRO BEZPEČÍ VAŠICH PENĚZ
NIKDY

nikomu

přihlašovací

NESDĚLUJTE

ÚDAJE

do

SVÉ

internetového

bankovnictví ani čísla ze své platební
karty. Banky se na ně neptají ani zprávami
či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde
jsou vyžadovány!

PŘEŽIJETE V ONLINE SVĚTĚ?
Policisté Karlovarského kraje upozorňují, že se rozmohla
nová forma trestné činnosti týkající se kyberprostoru, kdy
pachatelé napodobují různá telefonní čísla, jejichž
prostřednictvím pak své oběti kontaktují jakožto
pracovníci klientské linky určité banky s tím, že je nutné
z různých důvodů zprostředkovat převod jejich peněz.
Právě
na
tuto
problematiku
má
upozorňovat
celorepubliková „kyberkampaň“, v jejímž rámci proběhly
v Karlovarském kraji preventivní akce, kterých se
účastnily policistky z oddělení tisku a prevence. Na těchto
akcích policistky poskytovaly veřejnosti preventivní rady
týkající se dané problematiky, jako např. jakým způsobem
mají lidé chránit své úspory, aby se nemohli stát obětí
útočníka nebo také jak chránit své osobní údaje.
Kyberkampaň upozorňuje především na problematiku
týkající se bankovnictví. Česká bankovní
asociace
a Policie ČR varují před pachateli, kteří mohou po oběti
chtít jménem banky přístupové údaje do internetového
bankovnictví, údaje o platební kartě nebo provedení
platební transakce z důvodu hrozícího útoku na její účet.
Důrazně upozorňujeme, aby lidé na tyto požadavky
nereagovali, neboť jde o podvodníka.
V rámci kampaně si můžete vyzkoušet i kybertest, který
naleznete na internetové stránce www.kybertest.cz . Test
obsahuje 10 obrázků představující běžné situace,
do kterých se jako uživatel internetu a klient banky může
dostat. Můžete si tak vyzkoušet, zda byste podvodná
jednání poznali.
prap. Mgr. Lucie Machalová
kpt. Bc. Zuzana Týřová

NEREAGUJTE

na telefonní

HOVORY,

E-MAILY ani ZPRÁVY, kde se vás někdo
pokouší vmanipulovat do situace, že jsou
vaše finanční prostředky v ohrožení a vy
musíte udělat další kroky pro jejich
záchranu. Kdyby byly

vaše

peníze

v ohrožení, banka by zareagovala dávno
už bez vás.
Pány svého účtu jste jen vy. NEZADÁVEJTE
ani v aplikaci NEPOTVRZUJTE PLATBY,
které

vám

někdo

bude

diktovat

po telefonu, ani nikomu NESDĚLUJTE či
NEPŘEPOSÍLEJTE potvrzovací kódy z SMS.
Stejně tak NEDÁVEJTE nikomu VZDÁLENÝ
PŘÍSTUP DO vašeho POČÍTAČE.
MĚJTE

AKTUALIZOVANÝ

SOFTWARE

a ANTIVIRUS. A to i na telefonu!
V případě pochybností vždy kontaktujte
svou banku či volejte 158. Myslete na to,
že útočník dokáže napodobit jakékoli
telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail
včetně těch vaší banky.

PŘIPOMÍNKY ÚHRAD POPLATKŮ
Druh poplatku
Splatnost
Komunální odpad

30. 9. 2021

Poplatek za psa

30. 9. 2021

Pronájem pozemků a zahrad

31. 3. 2021

Nájem za hrobové místo

dle Vaší smlouvy

Vyúčtování služeb - nedoplatky

31. 7. 2021
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Objednávky inzerce KIC Rotava na tel: 777 752 688, e-mail: kic@rotava.cz
Informace finančního úřadu

pro nízkopříjmové občany
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/

HLEDÁME
VÁNOČNÍ
STROM

Město Rotava hledá vánoční
strom před městský úřad.
Bc. Markéta Hanáková
Tel: +420 777 925 756
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

