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Setkání s hejtmanem Karlovarského kraje.
Nová elektronická úřední deska.
Výstavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu..

Michal Červenka - starosta Rotavy
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Drazí spoluobčané, začnu setkáním s panem hejtmanem a poté proberu některé
problémy, které máme.

Ekologická Rotava
Třídění BIO odpadu

Dotace z kraje pro naše město:
1 000 000 Kč na pumptrack.
250 000 Kč na pěší stezku k parkovišti u Kačáku.
250 000 Kč na zásahovou čtyřkolku pro naše hasiče.
150 000 Kč na aktivity mládeže.

Vzpírání
Pečovatelská služba
Květen ve městě
Jubilanti
Svoz nebezpečného odpadu
Inzerce

Ke konci dubna proběhlo u nás v Rotavě jednání s hejtmanem Petrem Kulhánkem
a krajským radním pro rozvoj venkova Vítem Hromádkem. Nejdřív rychlý přehled
dobrých zpráv z hodiny a půl trvajícího setkání:

Doprava:
Příští rok se dočkáme zatím 1,1 km nového povrchu silnice přes Smolnou.
Od roku 2024 již nebude naše město každoročně doplácet 180 000 Kč na provoz
autobusových linek.
V příštím roce podáme žádost o dotaci na vznik projektové dokumentace ke studii
Cyklostezka Rotava. Studii nyní zašleme na vědomí k aktualizaci Strategie rozvoje
cyklistiky v Karlovarském kraji. Rádi bychom jednou naše město propojili s páteřní
cyklostezkou a podpořili tak turistický ruch v našem okolí.
Probírali jsme také bezpečnost a činnost naší městské policie. Uvítali bychom možnost
dotací na obnovu vybavení obecních a městských policií, jako je tomu například
u dobrovolných hasičů. Naši strážníci už mnohokrát prokázali, že skvěle doplňují
tradiční složky IZS.
Řešili jsme, především do budoucna, žalostnou situaci s lékaři. I kraj se snaží finančně
podpořit například vznik ordinací. Bohužel stále chybí to hlavní. Lékaři.

Jaro v ranní mlze
Sklenský vrch
autor: Pavel Dvořák

Tím jsme se dotkli i školství. Nejenom zajištění snáze dostupného dálkového
vzdělávání pedagogů pro druhý stupeň základních škol, ale také práce se žáky vyšších
ročníků základních škol v rámci jejich budoucnosti v oborech, ve kterých se dnes
společnost setkává s personálním nedostatkem. Tedy například právě doktory.
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Došlo i na jeden aktuální velký problém. Růst cen energií.
A konkrétně našeho města se přímo týká zvýšení cen
dodávek plynu Pražskou plynárenskou, kterou jsme jako
dodavatele vysoutěžili v rámci společné poptávky
s Karlovarským krajem. Pro naše město, stejně jako
pro naše domácnosti, je všeobecné zdražování problém.
Musíme se s ním ale popasovat. Proto se snažíme získat
každou dotaci. Neradi bychom rušili plánované investice.

Protože je doba vyúčtování nákladů za služby v panelových
domech, schytávám to také za to, že trvá vyúčtování
pro panelový dům č. 17. Chyba není na naší straně,
s technickými problémy se potýkal dodavatel služby odečtů.
Snad se to již nebude opakovat a prosím o trpělivost.

V rámci přípravy akce parkoviště proběhly také kamerové
zkoušky okolní kanalizace a bohužel vzhledem ke stavu
stoky od paneláku č. 25 jsme nuceni tuto stoku
rekonstruovat, tzn. narychlo tuto akci připravit.

starosta města

Sloup veřejného osvětlení je na hřbitově osazen jeden
den a už jsem měl dotazy, kdy bude svítit. Sloup je osazen
jako příprava na konci budoucího nového veřejného
Na budově úřadu byla instalována nová elektronické úřední osvětlení cesty na hřbitov. Snažíme se, aby osvětlení bylo
deska. Pro změnu z dotace skrze Dobrovolný svazek měst už na letošní Dušičky.
a obcí Kraslicka. Přináší velkou pomoc pro úředníky
Dotace od Nadace ČEZ na dětské hřiště nám schválena
a mnohem přehlednější úřední dokumenty pro občany.
nebyla. To neznamená, že žádné nebude. Nyní dochází
Byť raději sděluji, co nás těší, jsme tu především od řešení k úpravám návrhu tak, aby byly herní prvky instalovány
problémů. A také když se pořád něco dělá, tak se občas v Areálu zdraví, v dolní Rotavě a možná i na kopečku
i něco pokazí.
u sportovní haly, kde dříve byly. No a nutné bude také
provést další údržbu na hřišti u školky.
Momentálně nás trápí velká dotační akce - výstavba
kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Bohužel narážíme Opravy děr v městských silnicích nám v plánovaném
Michal Červenka,
Pavel Franěk,
Martin
Rezek je zahájit hned se
na problém s nezmapovanými přípojkami vody po starých, termínu
nedovolilo
počasí.
Chceme
již desítky let neexistujících domech. To znamená výpadky začátkem května.
dodávek vody a další komplikace. Moc se za to omlouváme.
Pro informaci, protože mi to také často hlásíte jako poruchu Dlouhou dobu řešíme také vystěhování jednoho
- občasný proud vody ve směru na sídliště od Sklenského problémového bytu. Znovu jsme narazili na průtahy
soudních jednání. Teď už ale máme usnesení pro exekutora
vrchu je tzv. odkalování a souvisí s opravou.
a vše by mělo trvat, pevně věřím, posledních pár týdnů.
Další problém, který nás pár týdnů zaměstnává, je zahájení
stavby parkoviště u rybníka Kačáku. Po vytýčení stavby Toliko k části z toho, co nám dělá vrásky. Mnohokrát děkuji
dle projektu jsme zjistili, že podle něj v jedné části nejde za Vaše podněty, připomínky a Vaši trpělivost.
parkovací stání realizovat bez nákladných pilotů a sanace
svahu, se kterými projekt vůbec nepočítal. Řešíme tedy Milí Rotavané, přeji Vám příjemný měsíc květen
změny, abychom přesto mohli začít pracovat ještě během
května a stavba se neprodražila.
Michal Červenka

SPLATNOST
UPLYNULA

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
NA DĚTSKÝ DEN

PRONÁJMY ZAHRAD
PRONÁJMY POZEMKŮ
PARKOVACÍ MÍSTA

POJĎTE S NÁMI POBAVIT
DĚTI V SOBOTU
4. 6. 2022

Nezapomněli jste uhradit poplatky?
Splatnost uplynula 31. 3. 2022
Květen 2022

Více info v KIC Rotava
tel.: 777 752 688
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3. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA ZE DNE 5. 4. 2022
RM projednala a schvaluje:

revokaci usnesení č. RM/28/2/21 a RM/221/15/21.
kontrolu usnesení RM provedenou na 3. RM jak byla
předložena.
závěrku ZŠ a MŠ Rotava za rok 2021 bez připomínek.
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2021 ve výši 373 989,85 Kč pro ZŠ a MŠ Rotava
takto: výsledek hospodaření ve výši 50 000 Kč
přidělit do fondu odměn organizace, výsledek
hospodaření ve výši 323 989,85 Kč přidělit
do rezervního fondu.
přidělení bytů na adresách, Sídliště 632, 614, 650,
620, 714, 641, 642, Nejdecká 427.
výměnu bytu na adrese Sídliště 650 za jiný byt
na stejné adrese.
dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. S/125/2017,
o snížení výměry pronájmu pozemku parc. č. 2080,
v k. ú. Rotava.
uzavření veřejnoprávních smluv na výkon úkolů
městské policie mezi městy:
Rotava a městem Sokolov,
Rotava a městem Cheb.
částečnou kompenzaci nákladů rekonstrukce bytové
jednotky ve vlastnictví města Rotava, po zapracování
doporučených návrhů a připomínek.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
„Zábavné odpoledne pro děti“
ve čtvrtek 12. května v 15.00 hod.

„Beseda se spisovatelem Štěpánem Javůrkem“
v úterý 17. května v 17.00 hod.
Beseda a povídání nejen o autorových románech
Chaloupky a Nebe nad Perninkem, ale také o historii
i současnosti Krušných hor. Součástí besedy bude také
autogramiáda autorových knih, představení chystané
knihy Sudetský dům a diskuze se čtenáři.

Pondělí: 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý: zavřeno
Středa: 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek: zavřeno
12:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00
NABÍDKA KNIH V NAŠÍ KNIHOVNĚ ON-LINE
http://mk.rotava.cz/katalog/

přidělení sociálního bytu na adrese Sídliště 641.

RM projednala a souhlasí:

s termíny a způsobem zápisu dětí do 1. třídy ZŠ
a zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023.
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné
působnosti. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další
členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Radu města
Rotava tvoří 5 radních.

Věra Faltová
(17. 5. 1932 – 25. 3. 2009)
česká malířka a ilustrátorka

Tereza Boučková
(24. 5. 1957)
česká spisovatelka,
scenáristka a publicistka
Bohuslav Reynek
(31. 5. 1892 – 29. 8. 1971)
český básník, překladatel

Ludmila Vaňková
(9. 5. 1927 – 3. 2. 2022)
česká spisovatelka
Zdeněk Šmíd
(17. 5. 1937 – 9. 4. 2011)
český spisovatel

VÝSTAVKY MEŠÍCE KVĚTNA

PROVOZNÍ DOBA

RM projednala a neschvaluje:

MEDAILONKY MĚSÍCE KVĚTNA

KVĚTEN V KNIHOVNĚ

poskytnutí příspěvků organizacím:
TAJV, z. s. ve výši 10 000 Kč,
ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE, z. s. ve výši
10 000 Kč,
Tělovýchovná unie Sokolov, z. s. ve výši
5 000 Kč (Sportovec roku 2021), 10 000 Kč
(Sportovní liga pro 1. stupeň ZŠ okresu Sokolov),
ROTAVA AKTIVNĚ Z. S. ve výši 50 000 Kč
(Rotavské pahorky), 15 000 (florbalový oddíl),
Hospic Sv. Jiří, o. p. s. ve výši 5 000 Kč,
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Rotava ve výši 15 000 Kč.

Ludmila Štěpánková, knihovnice
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Duben v mateřské škole

Po dlouhé době nám situace dovolila uspořádat společnou akci s rodiči bez
omezení. Všichni jsme se těšili a sešli jsme se tentokrát opravdu v
hojném počtu. Odpoledne bylo plné velikonočního tvoření, děti si s rodiči
zkusili uplést pomlázku, vyrobit zajíčka z vlnité lepenky nebo vytvořit krásný
jarní věnec na dveře. Všem šla práce krásně od ruky, řeč nestála a po pár
dlouhých měsících jsme si všichni užili krásné odpoledne plné radosti
a smíchu.
V sále Slovanského domu jsme měli možnost navštívit Indiánskou show.
Děti si zazpívaly, zatančily a zasoutěžily. Akce se dětem moc líbila. Dozvěděly
se spoustu zajímavostí o životě indiánů. Na závěr se všichni rozloučili
indiánským pokřikem.
V tomto měsíci naše předškoláky čekala velká zkouška. Společně se s rodiči
vydali k zápisu a my jsme si nenechaly ujít příležitost podívat se na děti
a trochu je podpořit v novém prostředí. I když některé děti měly malinkou
trému, tak vše zvládly a ukázaly paní učitelkám, že postup do základní školy
zvládnou.
Venku panovalo pravé aprílové počasí, ale to nám nebránilo vydat se do lesa
se zajíčkem Edou a slepičkou Evičkou. Společně jsme plnili nejrůznější úkoly
a dozvěděli jsme se mimo jiné i to, jaké tradice mají na Velikonoce v jiných
zemích.
Na závěr bychom rády poděkovaly paní Jarmile Černé a jejím kolegyním
za loutkové divadlo na velikonoční téma. Pro děti byl největší zážitek
zazpívat si některé lidové písničky v doprovodu flašinetu.
Nyní už se všichni těšíme na pravé jaro, až konečně zasadíme nejrůznější
sazeničky a semínka a zahrada nám konečně rozkvete.
Za kolektiv MŠ
Adéla Pacíková a Petra Soumarová

CO SE SKRÝVÁ V KNIHOVNĚ?

5. dubna 2022 připravili žáci páté třídy pro své
mladší kamarády z prvních tříd zábavné
dopoledne, při kterém chtěli prvňáčky seznámit
se školní knihovnou – čítárnou.
Na pomyslném koberci k nim přiletěla
písmenka, která dohromady tvořila slovo kniha.
Děti jim vyprávěly o své škole a písmenka jim
zase prozradila, co mají knížky rády a co ne,
zkrátka, jak se o knížky dobře starat. Ukryté
postavičky z pohádek a příběhů, které společně
objevili, je pak navedly do svých knížek.
Nechyběly ani křížovky, díky kterým našli, že
každá kniha má svůj název. Ten, kdo ji napsal,
se nazývá autor a ten, kdo k ní nakreslil
obrázky, je ilustrátor. Páťáci jim z knih
předčítali, prohlíželi si společně s nimi obrázky
a o knihách si vyprávěli. Své postavičky si
nalepili na čtvrtky, nadepsali název knihy
a vytvořili tak vlastní knihu – leporelo.
Nakonec si spolu se staršími kamarády udělali
záložku do knihy, která jim bude jistě toto
pěkné dopoledne připomínat. A co je hlavní? Již
vědí, co se skrývá v knihovně a kde má která
kniha své místo.
Mgr. Petra Holešová
třídní učitelka 5. ročníku
Květen 2022
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JAK SE SEN ZMĚNÍ VE SKUTEČNOST.

Určitě každý z vás někdy přemýšlel o tom, jaké by to bylo zkusit si profesi někoho
jiného, nebo si ji s někým vyměnit.
Cukrář by možná rád zkusil, jaké to je sednout si do kokpitu a odřídit let Praha –
Brno. Lékař by mohl chtít sfárat do dolu a vyzkoušet si, jaké to je dobývat uhlí.
Zedník třeba zasednout za přepážku bankovního úředníka.
„Že se tento sen nedá splnit? Ale dá.“ Takové jedno přání vyslovili žáci IV. třídy. Chtěli
se stát na chvilku učitelem.
Nastal ten vytoužený den. Zazvonilo na hodinu a já po několika desítkách let jsem
usedla do lavice základní školy a stala jsem se žákyní IV. třídy. „A kdo, že vedl
hodinu?“ Paní učitelkou dvou vyučovacích hodin se stala žákyně IV. třídy, Ramonka.
K sobě měla paní učitelka paní asistentku Lauru. Zpočátku jsem se jako žákyně velmi
obávala, zda zvládnu vypracovat precizně připravený pracovní list, který se zaměřil
na opakování a řazení slov podle abecedy, doplňování y, i po obojetných
souhláskách, doplňování u, ú, ů do slov. Ale pokud někdo potřeboval pomoci, vždy
tady byla paní asistentka, která zadání znova vysvětlila. Pokud jsme některé cvičení
nebyli schopni dokončit, byla paní učitelka velmi trpělivá a práci jsme vypracovali
společně. Po přestávce začala hodina matematiky. V úvodu hodiny jsme si
zopakovali násobilku, paní učitelka nás seznámila s tím, co budeme v průběhu
hodiny dělat. Tématem hodiny bylo se zaměřit na opakování zaokrouhlování,
písemného dělení se zbytkem, písemné a pamětné sčítání a odčítání a převody
jednotek délky. Tentokrát pro nás žáky nebyl pracovní list moc obtížný a většina to
zvládla na jedničku. Ti, co měli práci dokončenou, měli možnost získat jedničku
z dobře vypočítaného příkladu na tabuli. Abychom nerušili v hodině ty, kteří ještě
přemýšleli nad vypracováním pracovního listu, měli jsme možnost si zahrát hru
na „Tichou poštu.“ Ještě než zazvonilo, paní učitelka Ramonka zhodnotila hodinu,
pochválila nás žáky za aktivitu v hodině. I my jsme měli možnost zhodnotit hodinu
a říci, zda se nám v hodině dařilo a jak se nám hodina líbila. Všem se nám hodiny moc
líbily.
Musím velmi ocenit přípravu Ramonky na obě dvě hodiny. Nechyběly nápady,
připravené a dokonale vypracované pracovní listy, napsaná příprava na hodinu.
Ramonka nezapomněla ani na učitelský sešit na známky, nechyběla ani jedna
z důležitých věcí - a to penál, v kterém nesměla chybět červená propisovačka
na psaní jedniček a pochval. V záloze byla připravená propisovačka i na zlaté
jedničky.
Ramonka, mi nastavila zrcadlo a během dvou hodin, které vedla, jsem v některých
situacích poznala sama sebe. Ale pozor, budu se muset nad sebou zamyslet a něco
přece jenom změnit. A co? To vám napíši příště, až za kantorský stůl zasedne další
žák IV. třídy a já
se zase rozepíši o jeho hodinách. Třeba bude
vlastivěda a přírodověda.

Třídní učitelka
Mgr. Edita Floriánová
a žáci IV. třídy

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „VAJÍČKO SE KUTÁLÍ“
1. 4. 2022 proběhla výtvarná soutěž obou oddělení školní družiny „Vajíčko se kutálí“. Nejprve žáci besedovali
o velikonočních zvycích a tradicích. Pak už pracovali voskovým pastelem, klovatinou a vodovými barvami. Každý
soutěžící se opravdu snažil. Porota ocenila ty nejšikovnější.
V mladší kategorii (1. a 2. ročník)
1. místo Šimon Hála z II. třídy
2. místo Michaela Francová z I. B
3. místo Dominika Rödlová z I. A

Ve starší kategorii (3. až 9. ročník)
1. místo Nicolas Gabčo z III. třídy
2. místo Uang Nguyen Quang Huy také z III. třídy
3. místo Tomáš Goroš z V. třídy.
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PROJEKT „NEJSEM ŽÁDNÁ PADAVKA“
Od 21. 3. do 31. 3. 2022 byl pro žáky školní družiny připraven dvoutýdenní
projekt pod názvem „Nejsem žádná padavka“.
V úvodu projektu proběhla beseda na téma „Zdravý životní styl“, kde se
hovořilo o pestré stravě, dodržování pitného režimu, dostatku spánku,
o osobní hygieně, pobytu v přírodě, sportu, otužování a podobně.
Při zájmové činnosti sportovní byly například uspořádány zábavné „Závody
s citrony“. Zájmová činnost estetická a rukodělná žáky zaujala výrobou
poutače k projektu, prací s reklamními letáky s obrázky zdravých
a nezdravých potravin.
Zájmová činnost přírodovědná všem umožnila tolik potřebný pobyt
na čerstvém vzduchu v příměstských lesích. Tam se hovořilo hlavně
o turistice. Ve školní družině také proběhly vědomostní soutěže týmů
pod názvy „Zelenina a ovoce“, „Zdravá a nezdravá svačina“. Nechyběla ani
ochutnávkou ovesných vloček a rýžového chleba.
Zájmová činnost hudebně pohybová žáky pobavila nácvikem písně „Hrách
a kroupy“ a různými uvolňujícími pohybovými hrami.
Při rekreačních činnostech se například poslouchaly pohádky „Otesánek“,
„Hrnečku, vař!“.
V přírodním atriu naší školy všichni relaxovali a otužovali se vzduchem. Toto
vše propojovaly různé didaktické hry na témata z besedy v úvodu projektu.
Na závěr žáci a vychovatelé celé snažení vyhodnotili takto: „Nejsme žádné
padavky!“.
Lukáš Koutný, Lenka Szmigielská
vychovatelé ŠD

EKOLOGICKÁ ROTAVA
Třídění BIO odpadu z domácností
Ve našem městě přibyly 2 nové hnědé kontejnery na BIO odpad
z domácností a zahrad. Prioritně jsou ale určeny na biologicky
rozložitelné zbytky z kuchyně, proto žádáme občany, aby
pro zahradní bioodpad (tráva, listí, větve) používali nadále velké
kontejnery na bioodpad, které jsou na pravidelných stanovištích.
Hnědé kontejnery jsou na stanovištích Sídliště – u RIA a Sídliště –
vedle zastávky u nových panelových domů.
Prosíme občany, aby do kontejnerů nevhazovali bioodpad i s obaly
(plastovými pytli) a produkty živočišného původu. Pokud se sběr
bioodpadu osvědčí, bude možné kontejnery přidat i na další
stanoviště.
Tyto kontejnery budou na svých stanovištích v období
od 1. 4. – 31. 10.
Bc. Markéta Hanáková, referent OEM

Co do kontejneru nepatří
zbytky z domácností živočiš. původu
kosti

maso, odřezky
pomazánky

vařené těstoviny
omáčky

mléčné výrobky
jedlé oleje

rostliny napadené chorobami (plíseň)
cigarety a nedopalky

exkrementy od zvířat

Co do kontejneru patří

slupky a zbytky od ovoce a zeleniny
jádřince, pecky z ovoce
kávová sedlina
čajové sáčky

skořápky od vajec
květiny

stará zemina z květináčů

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA - LETNÍ OBDOBÍ
Pondělí 12:00 - 17:00 Středa 12:00 - 17:00
Pátek
Úterý
8:00 - 12:00 Čtvrtek
8:00 - 12:00 Sobota
Květen 2022

8:00 - 12:00
9:00 - 12:00
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VZPÍRÁNÍ

za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s.
Ing. Jan Šedlbauer

1. kolo ligy žáků skupiny A 2022

V sobotu 2. dubna 2022 se v rotavské sportovní hale
uskutečnilo úvodní kolo ligy mladších a starších žáků
skupiny A za účasti dvou družstev rotavského ROTASU
v soutěži mladších žáků a družstva v soutěži žáků
starších. V lize mladších žáků skupiny A zvítězilo družstvo
SKV Sokolov před domácím „áčkem“ ve složení:
Eva OLAHOVÁ, Viktor KOVACS, Matyáš KOUSALÍK
a rotavským „béčkem“ ve složení:
Lucie HORVÁTHOVÁ, Leon OLAH a Tomáš LUKEŠ,
i když Tomáš s ohledem na svůj věk mohl startovat pouze
v atletických disciplínách. V tomto kole startovalo celkem
ve všech třech skupinách 20 družstev mladších žáků.
V lize starších žáků skupiny A startovalo celkem 6
družstev a zvítězil SKV Sokolov před domácími. V tomto
kole startovalo celkem ve všech třech skupinách 17
družstev starších žáků.

Pořadí skupiny A ligy starších žáků po 1. kole:
oddíl/klub

umístění

body
sinclair

hlavní
body

SKV Sokolov A

1.

585,6

10

TJ ROTAS Rotava

2.

550,8

9

SKV Teplice A

3.

472,4

8

SKV Sokolov B

4.

417,6

7

VTŽ Chomutov

5.

312,4

6

SKV Teplice B

6.

303,2

5

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.

Výkony mladých sportovců ROTASU Rotava v 1. kole:

VZPÍRÁNÍ ROTAVA
KLUCI A HOLKY
OD 9 LET

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
• 16:00 - 17:00
• 17:00 - 18:00

SPORTOVNÍ HALA
ROTAVA
"Udělat první krok.
Tak se dostaneš
na cestu k vítězství."

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA

Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karl. kraje 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.

Kontakty:

okamžitá kapacita: 3 klienti
cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Pracovníci pečovatelské služby
Lucie Korčáková, tel.: 778 880 047
Marcel Plánka, tel.: 777 717 704
Renata Štorková, tel.: 773 761 291

Duben 2022

věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby:
Rotava, Smolná, Oloví

Sociální pracovník, vedoucí:
Bc. Zdeněk Harapát, tel.: 777 724 214
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KVĚTEN VE MĚSTĚ

11. 5. - 13. 5. 2022, Městský úřad Rotava
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
sbírka

Městský úřad Rotava

V měsíci květnu 2022
oslaví 80 a více let tito jubilanti:
Bendová Marianne
Takáčiová Marie
Žílová Dagmar
Littmannová Žofia
Odvárko Josef
Blahová Květoslava
Beranová Veronika
Přerovská Marie
Dvořák Marcel
Červenková Jiřina
Hrabovský Klement
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

PRODEJ SLEPIČEK

Prodej: 30. 5. 2022 - 17:10 hod.
PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉ KAVÁRNY

Červený Hrádek prodává slepičky typu

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

cena 199 -245 Kč/ks

Výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Info: Po - Pá v čase 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

čtvrtek 12. 5. 2022, 15:00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Městská knihovna Rotava
sobota 14. 5. 2022
ROTAVSKÝ PERMONÍK
turistický pochod s doprovodným programem
Kapela BUGR BAND
Žesťový soubor města Plzně
startovné 50 Kč
vstupné na akci 50 Kč
bližší info www.rotava.cz
úterý 17. 5. 2022, 17:00 hod.
BESEDA SE SPISOVATELEM ŠTĚPÁNEM JAVŮRKEM
Městská knihovna Rotava
čtvrtek 19. 5. 2022, 10:00 hod., sál Slovanského domu
O princezně a Luciášovi
divadelní představení pro děti
děti s maminkami na rodičovské dovolené
MŠ a ZŠ Rotava
vstupné zdarma

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
sobota 7. května 2022 • 9:00 - 12:00 hod.
Areál sběrného dvora v Příbramské ulici

Nebezpečný odpad tvoří např. : autobaterie, olejové filtry, výbojky,
nátěrové hmoty.
Vyzýváme občany, aby nashromážděný nebezpečný odpad
v uvedený den odevzdali do areálu sběrného místa v Příbramské ulici.
Občané města Rotavy mají tuto službu uhrazenou v poplatku za odpad.

B A Z A R

naproti Amati, bývalá kuželna
Po - Pá 13:00 - 17:00 hod.

www.kraslice-bazar.cz

NÁBYTEK • OBLEČENÍ • VŠE DO DOMÁCNOSTI • NÁBYTEK • OBLEČ
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