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Milí Rotavané,
než se pustím do tradičního hlášení,
dovolte mi Vám hned na začátku
popřát za sebe, vedení města, zastupitele a pracovníky našeho úřadu,
krásné a pohodové léto. Užijte si
prázdnin a dovolených po boku
rodiny a přátel. Odpočiňte si a naberte nové síly. První polovina roku je
z námi. Pro školáky poslední
zvonění, pro nás pololetí. Uteklo
to jako voda. Když jsme vstupovali
do nového roku po tom loňském,
extrémně bouřlivém, uvědomoval
jsem si velkou nedůvěru, rozdělení
obyvatel a panující chaos. První, byť
z pohledu občana možná malicherný
cíl, byl tedy stabilizovat chod města
a zklidnit rozbouřené nálady.
Abychom se nenudili, každý měsíc
nás čekala minimálně jedna kontrola.
Na dotace, výkon samosprávy,
BOZP…
Jeden významný občan, kterého si
moc
vážím,
mi
při
přání
k narozeninám řekl, ať každému
naslouchám
a
bez
dalších
zbytečných „bojů“ stanu se starostou
všech, že jen tak může mít město
budoucnost. Přiznám se, že přes veškerou snahu naplnit řečené, to jde
někdy těžce. Člověk se nemůže zavděčit všem. Vnímáme problémy,
které naše město trápí. Mnoho
problémů má mnoho okolností
a některé věci ovlivnit nejdou. Často
je možnost výběru omezena jen

na špatné a horší rozhodnutí. Naše
díky patří těm, kteří na každém
kroku najdou chybu, za to, že nás
nutí se zamýšlet a také těm, kteří
nám svým pozitivním přístupem
pomáhají vytvářet lepší náladu.
Když to spojíme dohromady, jsme
na dobré cestě.
Teď k věci, takové krátké shrnutí
prvního půlroku a toho co nás čeká.
Pro přehlednost to rozdělím do několika skupin podle toho, jak se
předmětné věci prolínají. Kdyby Vás
zajímalo cokoliv navíc nebo přesnější informace, klidně mi napište
e-mail na starosta@rotava.cz nebo si
můžeme domluvit schůzku.
Pořádek
Když je bordel, štve nás to všechny.
Mně už se kolegové smějí, že cestou
do práce a z práce zvedám odpadky
a nadávám za řev před paneláky.
Nejsem spokojený s tím, jak se
někteří chovají. Zlepšení občanského
soužití je dlouholetý problém a běh
na dlouhou trať. Složitá situace,
kterou za nás nikdo nevyřeší. Stát si
dlouhodobě neví rady a často místo
toho, aby byly možnosti na straně
těch, kteří chtějí v klidu žít, jsme
nuceni se pohybovat na hraně toho,
abychom se sami nestali obětí trestu.
Stížnosti lidskoprávních organizací,
trestní oznámení, udání na Ministerstvo vnitra… Tomu všemu jsme se
již museli a musíme bránit. Budeme
neústupní a vytrvalí. Vím, že mnohým z Vás přijde řešení jednoduché,
ale bohužel tomu tak není.
Vykupujeme byty, nyní další dva,
celkem už tedy šestnáct. Stojí
to hodně peněz, ale umíte si představit dalších 16 rodin, jeden celý
vchod, které by k nám přišly
bez úmyslu zajistit si slušné bydlení?
Budu se opakovat. Snažíme se pomoci každému, ale očekáváme za to
také něco zpět pro blaho města. Stav
dluhů na nájemném, vzniklých
za poslední tři roky, se podařilo
zatím snížit o 300 tis. Kč.
V některých případech jsme pomohli

zároveň vyřešit i složité životní
situace. Snažíme se také podělit
o naše postřehy a nápady tam, kde
by se ledy měly hnout především.
Účastníme se jednání se zástupci
Úřadu vlády či Senátu. Pokaždé
od nás zaznívá to stejné. Když už,
tak dávky na bydlení zasílat přímo
na účet města, školné a stravné
přímo školám, je nutné pomoci
společenstvím vlastníků jednotek se
zjednodušením soudního nařízení
prodeje bytu nespolehlivého majitele
a při následném prodeji upřednostnit
města a obce.
S tím, kdo u nás bydlí, souvisí to, jak
to vypadá v ulicích. Od 1. 7. bude
v platnosti zpřísněné vodorovné
i svislé dopravní značení. Upozorňujeme
všechny,
že
zajíždění
před panelové domy a stání mimo
parkovací místa bude řešeno ještě
častěji. Už nyní jsme počtem
řešených přestupků a odtahů vozidel
na počtech jako za celý loňský rok,
a to je v porovnání s loňským rokem
v ulicích klidněji. Městská policie
bude od srpna posílena o dalšího
strážníka. Služby tedy budou do pozdějších hodin i o víkendech.
Na Ministerstvo vnitra odešel
k posledním připomínkám nový
návrh obecně závazné vyhlášky,
vztahující se k pořádku na veřejných
prostranstvích.
Oslovíme
také
jednotlivá SVJ, zda by neměla zájem
o pomoc se zajištěním bezpečnostních prvků v jejich společných
prostorách. Díky za Vaše podněty,
ale znovu apeluji, že nejlepší je volat
přímo MP, APK či PČR. Vaše
zprávy se snažím předávat, ale často
je to s křížkem po funuse.
Lékárna
Musím se přiznat, že nastalý
problém jsem trochu očekával.
Dosavadní provozovatel dlouhodobě
trpěl
nedostatkem
personálu.
Z tohoto důvodu byla otevírací doba
poměrně omezená a blížilo se další
léto, kdy by byla lékárna opět do
října téměř mimo provoz. Situace

zašla tak daleko, že se provozovatel
rozhodl lékárnu zavřít úplně. Nakonec bez přechozího upozornění
ze dne na den. Okamžitě jsme jednali. Uzavřeli jsme nájemní smlouvu
s novou společností a připravujeme
pro Vás lékárnu s provozem přibližně od začátku srpna.
Silnice a veřejná prostranství
Kapitola sama pro sebe. Každý rok
byl stav silnic horší a horší, až se to
po poslední zimě projevilo naplno.
Schytávali jsme to za druhé ze všech
stran. Místní komunikace v majetku
města byly z velké části opraveny již
na začátku května. Stávající rozbité
silnice, u kterých jsme řešili většinu
stížností, jsou ve správě Krajské
správy a údržby silnic. Od prosince
jsme volali po zahájení oprav komunikací v dolní Rotavě a ve směru
do horní Rotavy, dále ve směru
do Smolné a do Šindelové přes
Sluníčko. Požadavky na opravy jsme
řešili písemně i osobními schůzkami.
Zničené díly aut nás přivedly
až k tomu, že jsme se po mnoha
urgencích v květnu obrátili na kraj
s tím, že nejhorší díry opravíme
sami. Byli jsme ubezpečeni, že
ke zpoždění prý došlo pouze z důvodu opakovaného výběrového řízení
na firmu, která bude práce provádět.
Vše by již mělo být vypořádáno
a práce by tak měly být zahájeny
na začátku července.
V ulicích jsme kvůli vandalům
nechali vyměnit kamení u okrasných
prvků za štěpku. Rovnou jsme ale
na místa dosázeli další zeleň. K další
výsadbě by mělo dojít za kavárnou,
kde bude parkoviště odděleno zelení
od bytové zástavby a poměrně rozsáhlá výsadba čeká i dolní Rotavu.
Někteří z Vás si všimli i toho, že
postupně mizí různé pozůstatky dob
minulých. Zapomenuté staré betonové patky, sloupky, rozvodové
skříně... Ještě na několik míst budou
osazeny odpadkové koše a uvažujeme, zda velkoobjemové kovové
kontejnery nevyměnit za klasické
s úpravou okolí. Byli byste pro?
Když už jsme u toho odpadu. Děkujeme Vám, že pomáháte zlepšit
životní prostředí! V loňském roce
jsme vytřídili a předali k využití 130
tun tříděného odpadu. Jak moc jsme
tím přispěli ke snížení uhlíkové
stopy? Úspora, které jsme dosáhli v
emisích CO2, je 144 tun = znečištění
při 1 200 000 km ujetých průměr-

ným novým automobilem!
Parkování
Tady bych nejraději vyhlásil anketu
na téma rezidenčních stání – ANO x
NE? S parkováním je to rok od roku
horší. V tomto směru se proto
snažíme dělat maximum. Všechna
vozidla, která lze dle zákona označit
za vrak, odstraňujeme hned, jak je
to možné. Vypsali jsme výběrové
řízení na parkoviště za blokem 18.
Pokud by vše klaplo, mohlo by stát
na podzim. Předpokládaná cena je
2,3 mil. Kč. Čerstvě hotová je projektová dokumentace pro rozšířené
parkoviště u zdravotního střediska
a do konce roku bude kompletní
projektová dokumentace pro šikmé
parkoviště u Kačáku. Obě akce se
stanou plánovanými investicemi
na další roky a navýší počet parkovacích stání.
Peníze a investice
Ještě není uzavřené pololetí, ale
k 31.5.2019 (poměrná hodnota
plnění k takovému období odpovídá
41,7 %) jsme plnili plánované příjmy
na 49 % a výdaje na 38 %. Stav
bankovních účtů byl k 14. 6. 2019
více než 23 mil. Kč. Vypadá to dobře, ale pozor, při stavbě rozpočtu
jsme pracovali s mnoha neznámými
a také nás čekají velké výdaje. Proto
musíme s rozumem reagovat
na občasné výpady, proč není něco
hned hotové. Je snadné utrácet, ale
my musíme hospodařit. To s sebou
nese i to, že se na jednotlivé priority
dostává postupně.
Probíhá připojení vrtu pro pitnou
vodu, vzniká nová ulice Pod Školou,
v červenci začne výměna svítidel
a některých rozvaděčů veřejného
osvětlení za úspornou LED variantu.
Byla vyměněna vytopená podlaha
v sále Slovanského domu, budeme
dodělávat sněhové zábrany na bloku
17, vyměňovat rozbitá původní okna
na úpravně vody, bude se dokončovat
projektová
dokumentace
pro vodovod a kanalizaci na Sklenský vrch a další. Během půl roku
jsme také v rámci našeho bytového
fondu
provedli 140 menších
i větších oprav. Z těch větších, krom
zdemolovaných bytů po bývalých
nájemnících, se jedná o výměnu
nefungujících zvonků, zprovoznění
sušáren nebo výměna světel na chodbách za LED. Přes prázdniny už
začneme pracovat na rozpočtu
pro příští rok. Kvůli chybám
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v projektové dokumentaci z roku
2017 nám nebyla přidělena dotace
na chodník mezi úřadem a poštou,
zkusíme to po přepracování znovu.
Další problém, který se nám vrací je
chodník před blokem 6, který
budeme muset zřejmě znovu předělat. Při deštích se mění v rybník a
zatéká až do vchodů. Bohužel, když
jsme na způsob opravy upozorňovali před třemi lety, nebyli jsme
vyslyšeni.
Společenský život
Pro naše nejmenší a malé jsme se
snažili zajistit každý měsíc zábavu:
Dětský
maškarní
karneval,
Odpoledne s H. Ch. Andersenem,
Velikonoční odpoledne, Den Země,
Pálení čarodějnic, Den dětí, Zahradnická soutěž, Gumičkování, třikrát
Zábavné odpoledne pro děti plné
pohádek a kvízů v knihovně a každé
pondělí Tvořílek. Pro starší občany
jsme pořádali mnoho různorodých
akcí: beseda Vývoj počasí v posledních letech, procházka městem
s krajinným ekologem a architektkou, přednáška Srí Lanka kýčovitě krásná, turistický pochod
S Permoníkem za historií, Posezení
s písničkou, Pálení čarodějnic
s kapelou, divadelní komedie S tvojí
dcerou ne, přednáška 1. světová
válka – Sokolovsko, přednáška
Rusko - jedna cesta, tisíc zážitků,
Ples města a dvakrát do měsíce
odpoledne pro seniory, kdy jsme
vyrazili na zámek v Jindřichovicích.
I o prázdninách chystáme mnoho
akcí. Chceme pomoci rodičům
zajistit volný čas dětí. Sledujte
www.facebook.com/mestorotava,
aby Vám nic z toho neuniklo!
Sice jsou prázdniny, ale máme plno
úkolů, které je potřeba připravit
a dotáhnout do konce. Zastupitelé se
během prvního pololetí sešli
čtyřikrát (zákon ukládá povinnost
čtyřikrát za rok) a radní jednali
desetkrát. Pracují také výbory
a komise. Zapomenout nesmím ani
na své kolegy úředníky a ostatní
pracovníky, kteří mají na svědomí
tu mravenčí práci. I v čase
dovolených jedeme dál. Příliš často
jsme v minulosti ztráceli čas. Čas je
to, co nám nikdy nikdo nevrátí ani
nepůjčí. Na to nesmíme zapomínat
ani v osobních životech.
Michal Červenka, starosta města

8. schůze Rady města Rotava ze
dne 30. 5. 2019

RM projednala a neschvaluje:
 výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 642,
za byt na adrese Rotava, Sídliště 614.
RM bere na vědomí:
 na základě předložené důvodové zprávy mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2018 –
31. 3. 2019 příspěvkové organizace: Mateřská
škola Rotava, p. o., IČO: 70981663, za 1. čtvrtletí
2019, bez výhrad.
 na základě předložené důvodové zprávy mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2018 –
31. 03. 2019 příspěvkové organizace: Základní
škola Rotava, p. o., IČO: 70945128, za 1. čtvrtletí
2019, bez výhrad.
 informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu
na adrese Rotava, Sídliště 607 od 1. 6. 2019.
 konání organizované sportovní akce „Rotavské
pahorky“ v sobotu dne 21. 9. 2019 za podmínek
uvedených v žádosti Rotava aktivně z. s.
RM souhlasí:
 s využitím dotčených pozemků pro konání
běžeckého závodu „Rotavské pahorky“ v trase
závodu, jež jsou ve vlastnictví města Rotava.

RM projednala a schvaluje:
 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých
vybraných
účetních
jednotek,
v platném znění, účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Rotava, p. o., za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 sestavenou ke dni
31. 12. 2018, bez připomínek.
 na základě předložené důvodové zprávy rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
ve výši 99 405,49 Kč pro příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Rotava, p. o., takto: zlepšený
hospodářský výsledek ve výši 69 405,49 Kč
přidělit do rezervního fondu organizace
a zlepšený hospodářský výsledek ve výši
30 000 Kč přidělit do fondu odměn organizace.
 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých
vybraných
účetních
jednotek,
v platném znění, účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola Rotava, p. o., za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 sestavenou ke dni
31. 12. 2018, bez připomínek.
 na základě předložené důvodové zprávy rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
ve výši 285 105,26 Kč pro příspěvkovou organizaci: Základní škola Rotava, p. o., takto: zlepšený
hospodářský výsledek ve výši 245 000,31 Kč
přidělit do rezervního fondu organizace a zlepšený hospodářský výsledek ve výši 40 105,95 Kč
přidělit do fondu odměn organizace.
 prodloužení nájemní smlouvy na nebytový
prostor na adrese Rotava, Nová Plzeň 417.
 zhotovitele veřejné zakázky „Výměna podlahové
krytiny v sále Slovanského domu v Rotavě“,
který vzešel z poptávkového řízení, a to firmu
Otto Pošmura, IČ: 15739694, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 odbornou a technickou podporu k veřejné zakázce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě
Rotava“, na základě předložené nabídky
a to firmu METROLUX s. r. o., IČO 07214634,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti
inženýrské sítě s p. V. N., dle geometrického
plánu č. 114-1355/2019, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti
inženýrské sítě s p. M. Š., dle geometrického
plánu č. 114-1355/2019, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti
inženýrské sítě s p. L. H. a p. K. H., dle geometrického plánu č. 114-1355/2019, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
 smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti
inženýrské sítě s p. J. M., dle geometrického
plánu č. 1091-1355/2019, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

9. schůze Rady města Rotava ze dne
6. 6. 2019
RM projednala a schvaluje:
 výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 643,
za byt na adrese Rotava, Sídliště 643.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 630.
 zhotovitele veřejné zakázky „Výměna 15 ks oken
na úpravně vody v Rotavě“, který vzešel
z poptávkového řízení, a to firmu NELAN, spol.
s r. o., IČO 18233821, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
 pronájem pozemku p. č. 345/20 k. ú. Rotava
o výměře 781 m2, za účelem zahrady samostatné.
 pronájem části pozemku p. č. 971/1 k. ú. Rotava
o výměře 30 m2, za účelem pozemku
v zahrádkářské kolonii, s podmínkou, že pozemek
nebude oplocen.
 pronájem části pozemku p. č. 971/1 k. ú. Rotava
o výměře 40 m2, za účelem pozemku
v zahrádkářské kolonii, s podmínkou, že pozemek
nebude oplocen.
 pronájem části pozemku p. č. 89/1 k. ú. Rotava
o výměře cca 270 m2, za účelem pozemku
k rodinnému domu.
 pronájem části pozemku p. č. 376/3 k. ú. Rotava
o výměře 600 m2, za účelem pozemku
k rodinnému domu
RM projednala a souhlasí:
 s darováním a následným vyřazením propagačních materiálů z majetku města: 30 ks knihy
„60 let vzpírání v Rotavě“, jako dar spolku TJ
ROTAS Rotava z. s., se sídlem Sídliště 684,
357 01, Rotava, IČO 14705516, za účelem propagace města spolkem.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Červenec – srpen 2019
Medailonky:
Alexandra Berková (2. 7. 1949 – 16. 6. 2008)
česká prozaička
Věra Adlová (22. 7. 1919 – 28. 7. 1999)
česká spisovatelka a novinářka
Mika Toimi Waltari (19. 9. 1908 – 26. 8. 1979)
finský spisovatel
Jaromíra Kolárová (24. 8. 1919 – 21. 1. 2006)
česká spisovatelka
Výstavky:
Ernest Hemingway (21. 7. 1899 – 2. 7. 1961)
americký spisovatel
Alexandre Dumas (27.7.1824 – 27. 11. 1895)
francouzský spisovatel a dramatik
Milé děti,
městská knihovna připravila pro soutěživé děti
na prázdniny pohádkovou křížovku, kterou si můžete
vyzvednout v průběhu prázdnin. Začátkem září
proběhne vyhodnocení v knihovně.
Ľudmila Štěpánková, knihovnice ZO ČZS Rotava uspořádala ve spolupráci s městem
Rotava 6. 6. 2019 pro děti soutěž se zahrádkářskou
tématikou. Dopoledne patřilo dětem z MŠ
a odpoledne veřejnosti. Chtěli bychom poděkovat
dobrovolníkům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
soutěže.
Děkujeme p. Fedorkové, Deutschové,
CENTRUM
Martinákové, Badové, Elízové, Denkové, Legezové,
Dupalové, p. Ježíkovi a Trnkovi.
Kabelová televize
středa 17. 7. 2019 14.00 – 16.30 hod.,
středa 21. 8. 2019 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava.

Za ZO ČZS Rotava
Jarmila Černá a Antonín Fedorek

Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům
podílejícím se na přípravě a organizaci Dětského
dne 2019. Pomáhalo jich více než padesát a jejich
práci ocenily všechny děti, které si Dětský den užily. Mnohokrát děkuji za Váš čas a ochotu.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Rotavě pořádá 24. srpna 2019 od 9.00 do 17.00
hodin a 25. srpna 2019 od 9.00 do 16.00 hodin v sále
Slovanského domu v Rotavě soutěžní výstavu ovoce,
zeleniny a květin.
Na výstavě můžete kromě výpěstků zhlédnout
výtvarné práce dětí z MŠ, školní družiny ZŠ,
ze zájmového kroužku Tvořílek a ze zahrádkářské
soutěže. Nebude chybět ani koutek kutilů a ochutnávka salátů.
Informace pro vystavovatele: výpěstky můžete
donést do Slovanského domu v pátek 23. srpna 2019
od 14.00 do 18.00 hodin. V neděli 25. srpna
v 16.00 hodin bude vyhodnocení výpěstků.
Vystavovat a soutěžit mohou nejen zahrádkáři naší
ZO, ale i nečlenové a „baráčníci“ nebo pěstitelé
z panelových domů s výpěstky z balkonu.

Blanka Legezová
referent kultury

Za ZO ČZS Rotava
Jarmila Černá

Prázdniny dětem
Prázdninová odpoledne,
sraz v zasedací místnosti městského úřadu
středa 3. července od 13:00 hod. (vstup zdarma)
středa 10. července od 14:00 hod. (vstup 20 Kč)
středa 17. července od 13:00 hod. (vstup zdarma)
5. - 9. srpen - Zábavné dny 2019
Ostatní
středa 10. července od 14:00 hod. Pískování
vstupné 40 Kč / dospělý,
20 Kč / dítě
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Město Rotava bude v říjnu 2019 pořádat v obřadní síni
MěÚ Rotava „Vítání občánků“ pro nově narozené
děti, které mají trvalý pobyt v Rotavě. Máte-li zájem
účastnit se této malé slavnostní akce, můžete se přihlásit osobně na Městském úřadě Rotava, kancelář č. 5.
Nebo můžete vyplnit přihlášku, která je umístěna
na webových stránkách města Rotava, a doručit ji
na Městský úřad Rotava:
 osobně na podatelnu MěÚ Rotava
 do datové schránky města: w4tb7kv
 zaslat na adresu: Městský úřad Rotava,
Sídliště 721, 357 01 Rotava
Slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů
do 1 roku. Uvedené údaje v přihlášce budou
s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, použity
pouze pro účely „Vítání občánků“. Termín konání
„Vítání občánků“ Vám bude oznámen v pozvánce
na tento slavnostní obřad. Případné další informace
poskytne: paní Monika Lakatosová, tel. 359 574 133,
777 787 194, e-mail: lakatosova@rotava.cz.

Statistické údaje o obyvatelstvu v r. 2018:







narodilo se 35 dětí, z toho 13 dívek
zemřelo 51 osob, z toho 25 žen
do Rotavy se přihlásilo 119 osob, z toho 59 žen
z Rotavy se odhlásilo 116 osob, z toho 52 žen
sňatek v Rotavě uzavřelo 16 párů
Celkový počet přihlášených osob v Rotavě
k 31. 12. 2018 je 2999 (ČSÚ).

MĚSTSKÁ POLICIE
Rotava není jen Sídliště
Vzhledem k tomu, že většina Sídliště je vyčištěna téměř
od všech vraků či jinak nezpůsobilých vozidel a výrazně
zde i ubylo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa
a zakládání černých skládek, přenesl se tento nešvar
do odlehlejších a okrajových částí. Strážníky byla
řešena v posledních měsících takřka desítka těchto událostí.

Monika Lakatosová,
sbor pro občanské záležitosti

V měsíci červenci a srpnu 2019
oslaví 80 a více let tito jubilanti:
Procházka Jaromír
Paarová Eva
Hájek Miroslav
Zatloukal Miroslav
Kochrdová Jaruška
Gálošová Věra
Kochwasserová Hildegard
Lábr Jan
Minaříková Marie
Kotas Julius
Kaloudová Marie
Prokop Karel
Víšek Ladislav
Slaný Jiří
Hanzlíková Josefa

Úprava dopravního značení a měření rychlosti
Na konci měsíce června bylo nově na několika místech
vytvořeno vodorovné dopravní značení - žlutá čára
souvislá, tedy zákaz zastavení a na začátku měsíce
července dojde i k úpravě stávajícího svislého značení
a dodatkových tabulek, zejména u vjezdů k panelovým
domům na Sídlišti. Prosíme tedy řidiče o všímavost
a respektování.
Dále byla podána žádost k Policii ČR na určení úseků,
kde budou strážníci měřit rychlost. Opět se to týká
zejména Sídliště, kde je nejvíce stížností občanů
na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti, ale také dalších zastavěných míst v obci.

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do dalších let.

Strážníci MP
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Stanoviště kontejnerů pro biologický odpad
Červenec - srpen - září - říjen
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Růžové
údolí
(u mostu)
Ulice
Kraslická
(u plynového výměníku)
U Slovanu
Ulice
Příbramská
(nad zahr.
kolonií
u Kačáku)
Ulice
Nová Plzeň
(u č.p. 495)
Ulice
Žižkova
(u č.p. 416)
Ulice ČSA
(u č. p. 441)

28. 6.
30. 6.

12. 7.
14. 7.

26. 7.
28. 7.

9. 8.
11. 8.

23. 8.
25. 8.

6. 9.
8. 9.

20. 9.
22. 9.

4. 10.
6. 10.

18. 10.
20. 10.

28. 6.
30. 6.

12. 7.
14. 7.

26. 7.
28. 7.

9. 8.
11. 8.

23. 8.
25. 8.

6. 9.
8. 9.

20. 9.
22. 9.

4. 10.
6. 10.

18. 10.
20. 10.

28. 6.
30. 6.

12. 7.
14. 7.

26. 7.
28. 7.

9. 8.
11. 8.

23. 8.
25. 8.

6. 9.
8. 9.

20. 9.
22. 9.

4. 10.
6. 10.

18. 10.
20. 10.

28. 6.
30. 6.

12. 7.
14. 7.

26. 7.
28. 7.

9. 8.
11. 8.

23. 8.
25. 8.

6. 9.
8. 9.

20. 9.
22. 9.

4. 10.
6. 10.

18. 10.
20. 10.

4. 7.
7. 7.
4. 7.
7. 7.
4. 7.
7. 7.

19. 7.
21. 7.
19. 7.
21. 7.
19. 7.
21. 7.

2. 8.
4. 8.
2. 8.
4. 8.
2. 8.
4. 8.

16. 8.
18. 8.
16. 8.
18. 8.
16. 8.
18. 8.

30. 8.
1. 9.
30. 8.
1. 9.
30. 8.
1. 9.

13. 9.
15. 9.
13. 9.
15. 9.
13. 9.
15. 9.

27. 9.
29. 9.
27. 9.
29. 9.
27. 9.
29. 9.

11. 10.
13. 10.
11. 10.
13. 10.
11. 10.
13. 10.

25. 10.
27. 10.
25. 10.
27. 10.
25. 10.
27. 10.

Ulice U kina (u č. p. 478  bude každý druhý víkend vměsíci (od pátku do neděle) kontejner přemístěn na jiné stano-

Trvalá stanoviště

viště), zahrád. kololonie Sklenský vrch, zahrád. kolonie u hasičské zbrojnice, ulice Nová Plzeň (u č. p. 507), garáže
nad Kačákem
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČERVEN

příbuzní ocenili snahu dětí zaslouženým potleskem
a velkou pochvalu.

Vítáme teplé slunné počasí s divadlem „Letadlo“
a představením „V korunách stromů - léto“.
Vládkyně jara předává své žezlo královně léta a my
si společně připomínáme, co vše můžeme zažít
během tohoto krásného ročního období. Např.: jaké
počasí může v létě nastat – horko, bouřky, déšť,
které ovoce a zeleninu sklízíme, jaké je to ve stanu
u táboráku nebo co vše můžeme vidět na dovolené
u moře.

Navštívili jsme „Soutěžní den pro děti“ se zahrádkářskou tématikou na Městském úřadu Rotava, kde jsme
se dozvěděli, co vše potřebuje semínko, aby z něho
mohla vyrůst kytička, připomněli jsme si druhy
ovoce a zeleniny, po čichu jsme poznávali druhy
koření apod. Děkujeme za naučné a příjemně
strávené dopoledne

U příležitosti oslavy MDD jsme podnikli „Cestu
za pokladem“, kdy jsme se vydali lesem po vyznačené cestě a plnili jsme nejrůznější úkoly - hod šiškou
na vyznačený cíl, stavba domečků z přírodnin nebo
určování druhů přírodnin. Na konci této cesty
nechybělo hledání pokladu, který jsme úspěšně našli
a měli jsme z něho velikou radost.

Bc. Martina Piklová, učitelka mateřské školy

Již tradičně se v jednotlivých třídách uskutečnily
„Jarní besídky”, na kterých jsme měli šanci ukázat,
jaké jarní písně, básně a tance jsme se naučili.
Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a další
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VŠEM DĚTEM PŘEJEME
KRÁSNÉ A SLUNEČNÉ PRÁZDNINY

EVROPA VE ŠKOLE

Pod tímto názvem jsme vstoupili poprvé do výtvarné
soutěže s tématem „ Street art - pouliční umění“.
Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT a v České republice probíhá od roku 1992. Úkolem žáků bylo
vytvořit v tomto stylu výtvarný návrh na výzdobu
určitého prostoru v našem městě. Výtvarná dílka
žáků vznikla pod vedením učitelek Petry Holešové
a Žanety Rauové. V krajském kole byly vyhodnoceny práce šesti žáků ve třech kategoriích.
I.kategorie
1.místo Matyáš Rau II.A
Uličník
2.místo Marie Dědková II.A Slunečnice
3.místo Petr Havala II.A
Kluk na zdi

Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 bude zahájeno v pondělí 2. 9. 2019.
Provoz ve školní družině bude zahájen v pondělí
26.srpna 2019 pro přihlášené děti.
Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

II.kategorie
1.místo Laura Zemunik VI.A
s dílem: Plameňák v západu slunce
III.kategorie
1.místo
Natálie Dědková VIII.A Dívka
2.místo
Sandra Adamíková IX.A Triceratops
Všechny výtvarné práce postoupily do celostátního
kola v Plzni.
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Zápis dětí do školní družiny na školní rok
2019/2020 proběhne 2. září 2019 v I. oddělení školní družiny od 8:30 do 10:30 hod. Přítomnost
zákonného zástupce je nezbytná. Stejně tak je
důležitá znalost zdravotní pojišťovny dítěte a telefonního spojení na zákonného zástupce. Pokud dítě
školní družinu navštěvovalo již v loňském školním
roce, je nutné, aby ho zákonný zástupce osobně
přihlásil také pro nový školní rok.
Lenka Szmigielská
vedoucí vychovatelka

VZPÍRÁNÍ
MČR 20

V sobotu 25. 5. 2019 hostil sokolovský vzpěračský oddíl účastníky MČR juniorů a juniorek do 20 let,
mezi nimiž byla i juniorka a junior rotavského Rotasu. V kategorii juniorek do 76 kg vybojovala Daniela
ZRONKOVÁ stříbrnou medaili výkonem 138 kg ve dvojboji (65+73). V kategorii juniorů do 81 kg se
Jakub KARPÍŠEK nezvládnutím základního pokusu v nadhozu o hmotnosti 115 kg připravil o zisk minimálně bronzové medaile, i když po trhu výkonem 95 kg figuroval na třetím místě.

3. Internationaler German Ladies Hartdisc Cup 2019

V pátek 31. května se v německém Sangerhausenu uskutečnil 3. ročník mezinárodního dívčího turnaje
Internationaler Ladies Hartdisc Cup 2019, jehož se zúčastnila i rotavská vzpěračka Karolína ZRONKOVÁ,
která se umístila v kategorii U15 výkonem 64 kg ve dvojboji (29+35) na 5. místě.

2. kolo II. ligy žen

V sobotu 1. června 2019 se ve sportovní hale plzeňského Startu uskutečnilo 2. kolo II. ligy žen skupiny A
ve vzpírání družstev, v němž se představilo všech osm družstev včetně družstva žen ROTASU Rotava, které
ve složení Eleonora DINGA (za svůj výkon 174 kg ve dvojboji, 74 kg v trhu a 100 kg v nadhozu obdržela
212 Sb.), Michaela MALÁ (107 kg (51+56), 128,5 Sb.) a Lucie ZRONKOVÁ (71 kg (29+42), 105,9 Sb.),
obsadilo 4. místo celkovým výkonem 446,4 Sb.
Pořadí družstev v/po 2. kole:
body
Sincl.

hl. body

body
Sincl.

hl.
body

1. místo Barbell Club Praha "A"

580,3

12

Barbell Club Praha "A"

1131,1

24

2. místo Bohemians Praha

536,2

11

Bohemians Praha

1059,6

21

3. místo TJ Start Plzeň "B"
4. místo

453,9

10

TJ ROTAS Rotava

992,5

20

446,4

9

TJ Start Plzeň "B"

916,9

18

5. místo SKV Sokolov

423,3

8

Barbell Club Praha "B"

891

14

6. místo Vzpírání Brandýs nad Labem

423,2

7

Vzpírání Brandýs nad Labem

868,6

14

7. místo Lokomotiva Cheb

422,9

6

SKV Sokolov

856,1

14

8. místo Barbell Club Praha "B"

389,4

5

Lokomotiva Cheb

849,7

11

pořadí

oddíl / klub

TJ ROTAS Rotava

oddíl / klub

Memoriál Ondreja Hekela

V termínu 7. - 8. června se nejmladší rotavští vzpěrači zúčastnili 9. ročníku mezinárodního turnaje
Memoriálu Ondreja Hekela ve vzpírání mládeže, které se uskutečnilo v Novém Městě nad Váhem
ve Slovenské republice. V kategorii starších žákyň vybojovala 3. místo Karolína LAMKOVÁ výkonem
85 kg ve dvojboji (39+46) před svou jmenovkyní Karolínou ZRONKOVOU, 65 kg ve dvojboji (28+37).
V kategorii mladších žáků do 49 kg získal stříbrnou medaili Lukáš HORVÁTH za výkon 91 kg ve dvojboji
(40+51). Těsně pod stupni vítězů v této kategorii zůstal Bruno SCHNEIDER výkonem 65 kg ve dvojboji
(28+37). Vítězství vybojoval v kategorii starších žáků do 55 kg Miroslav HORVÁTH výkonem 87 kg
ve dvojboji (35+52). Další zlatou medaili vybojoval Jan ŠEDLBAUER v neoficiální soutěži zúčastněných
trenérů v nadhozu výkonem 135 kg. V hodnocení družstev se vzpěračský oddíl TJ ROTAS Rotava umístil
na 6. místě z celkového počtu 14 hodnocených týmů.
Pokračování
na další straně
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VZPÍRÁNÍ
III. liga družstev mužů ve vzpírání
V sobotu 8. června 2019 se v Sokolově uskutečnilo 2. kolo III. ligy mužů skupiny A za účasti už jen osmi
družstev. Vítězství v tomto kole získali domácí vzpěrači SKV Sokolov před vzpěrači z Brandýsa
nad Labem a Baníkem Meziboří. Za družstvo ROTASU Rotava, které se umístilo na 6. místě v tomto kole,
startovali Svatobor ŠEVČÍK, který za svůj skvělý výkon 245 kg ve dvojboji (110+135) obdržel 296,7 Sb.,
Jakub KARPÍŠEK (195 kg (85+110), 241,5 Sb.), Patrik HRUBÝ (180 kg (80+100), 230,2 Sb.), Antonín
ŠPERŇÁK (165 kg (75+90), 294,5 Sb.) a Karel VANINI (140 kg (60+80), 148,3 Sb.).
Pořadí družstev v/po 2. kole:
1.

SKV Sokolov

1322,3

12

SKV Sokolov

2630,7

25

2.

Vzpírání Brandýs n.
L.

1286,3

11

Vzpírání Brandýs n. L.

2566

22

3.

TJ Baník Meziboří

1200

10

TJ ROTAS Rotava

2394,9

19

4.

TJ Bohemians Praha
"B"

1149,1

9

TJ Baník Meziboří

2380,3

19

5.

Lokomotiva Cheb

1148,9

8

Lokomotiva Cheb

2421,7

18

6.

TJ ROTAS Rotava

1111,2

7

TJ Bohemians Praha "B"

2328,2

17

7.

TJ Nová Role

1026,4

6

TJ Nová Role

2171,3

13

8.

TJ Start Plzeň "B"

840,7

5

TJ Start Plzeň "B"

1742,8

10

TJ Slavoj 1899 Plzeň "B"

929,2

6

9.

MČR starších žáků

V polovině června hostila rotavská sportovní hala účastníky Mistrovství ČR starších žáků ve vzpírání
jednotlivců, na něž se svými výkony kvalifikovalo celkem 7 domácích borců, nejvíce ze všech vzpěračských oddílů. Bohužel nakonec startovalo pouze 5 z nich. V kategorii do 49 kg se výkonem 92 kg
ve dvojboji (39+53) představil Miroslav HORVÁTH 4. místem. Páté místo obsadil v hmotnostní kategorii
do 67 kg Michal BLEDÝ celkovým výkonem 111 kg ve dvojboji (49+62). První medailová umístění
vybojovali dva naši zástupci v hmotnostní kategorii do 81 kg Denis JANKOVIC a Jan BUBLA. Denis
získal stříbro za 166 kg ve dvojboji (70+96) a Honza bronz za 157 kg ve dvojboji (65+92). Poslední
startující Rotavák Štefan GABČO vybojoval třetí medaili, stříbrnou, výkonem 132 kg ve dvojboji (55+77)
v hmotnostní kategorii do 96 kg.
Rádi bychom tímto velmi poděkovali městu Rotava za krásné poháry pro vítěze jednotlivých hmotnostních
kategorií a knihy „60 let vzpírání v Rotavě“ pro všechny medailisty.
Zároveň velmi děkujeme našim oporám Rotas strojírny spol. s r.o., Karlovarskému kraji a mnohým dalším
za podporu, kterou nám věnují a která nám umožňuje účastnit se těchto soutěží.

za oddíl vzpírání
TJ ROTAS Rotava z.s.
Ing. Jan Šedlbauer
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Základní umělecká škola Kraslice, příspěvková organizace, Město Kraslice, Městská knihovna
Kraslice, příspěvková organizace, Železniční spolek Klub M 131.1, zapsaný spolek, Deutsches
Dampflokmuseum Neuenmarkt a další spolupořadatelé zvou na 1. ročník festivalu filmů
s železniční tématikou a na železnici se odehrávajících

Kraslický filmVLáček
který se uskuteční v prostorách železniční stanice Kraslice ve dnech 26. – 28. července 2019

Pátek 26. července 2019

12.00 - 19.00 h projekce dětských a preventivních filmů (kinovůz Českých drah)
15.00 h
film „Freonový duch“ (kinovůz Českých drah)
19.00 h
slavnostní zahájení festivalu, vystoupení Zábavního orchestru Kraslice
(venkovní amfiteátr)
20.30 h
film „Poupata“ včetně historického týdeníku (venkovní amfiteátr)

Sobota 27. července 2019

9.00 – 18.30 h projekce dětských a preventivních filmů (kinovůz Českých drah)
9.00 – 18.30 h projekce instruktážních, amatérských a dalších filmů
(hala výpravní budovy a Muzeum Kraslické dráhy)
15.00 h
projekce filmu „Páni kluci“ (kinovůz Českých drah)
18.30 h
první část vystoupení country kapely KV Expres (venkovní amfiteátr)
19.00 h
vyhodnocení soutěže amatérských filmařů „O kraslické návěstidlo“ (venkovní amfiteátr)
20.00 – 21.00 druhá část vystoupení country kapely KV Expres (venkovní amfiteátr)
21.00 h
projekce filmu „Přednosta stanice“ včetně historického týdeníku (venkovní amfiteátr)

Neděle 28. července 2019

9.00 – 12.00 h projekce dětských a preventivních filmů (kinovůz Českých drah)
9.00 – 12.00 h projekce instruktážních, amatérských a dalších filmů (hala výpravní budovy a Muzeum
Kraslické dráhy)
12.00 h
slavnostní zakončení festivalu

Vstupné

dětské filmy v kinovoze Českých drah – děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
hlavní večerní program (hudební produkce a projekce filmů) 50 Kč
Muzeum Kraslické dráhy – děti 6 – 15 let 10 Kč, dospělí 25 Kč, rodinné vstupné 50 Kč






V místě konání festivalu další atrakce a program pro děti a dospělé.
Občerstvení v místě zajištěno.
V kinovoze výstava prací výtvarníka Mirka Vostrého.
V pátek v době od 12.00 do 19.30 h, v sobotu od 9.00 do 20.00 h a v neděli od 9.00 do 12.00 h
otevřeno Muzeum Kraslické dráhy (budova bývalé nádražní restaurace).

Partneři akce

České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s., GW Train Regio, a.s., PDV Railway, a.s., Karlovarský kraj, Město Rotava

Další informace

získáte na telefonním čísle 602 203 548 a e-mailu Robert.koutny@duo.cd.cz.
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Bossing: Proč se děje a jak se mu bránit?

Informace o činnosti

Psychický teror s prvky šikanování ze strany často
i inteligentních a vysoce postavených lidí není
v dnešním pracovním světě ničím neobvyklým.
Obětí se přitom můžete stát i vy. Nezáleží na tom,
zda v práci začínáte, nebo máte ve firmě vysoké
Občané se mohou na poradnu obrátit se svými pro- postavení. Stačí se od ostatních kolegů trochu
blémy v rámci:
odlišovat.
dluhového poradenství (oddlužení – pomoc při vyhotovení Návrhů na dlužení, konsolidace úvěrů, Co je bossing, proč vzniká
finanční gramotnost – kurzy, semináře, vytváření Jak už název napovídá, bossing je šikana ze strany
osobních a rodinných rozpočtů, poradenství vedoucího nebo zaměstnavatele. Bossing je většinou
při exekuci),
spojován s poruchou osobnosti agresora. Odborníci
rodinného poradenství (rozvody, majetkové vyrov- se s ním nejčastěji setkávají v těchto třech případech:
nání, dědické řízení, vyživovací povinnost – trestní oznámení, exekuční vymáhání, svěření dětí  Žárlivost na to, že je podřízený lepší.
do výchovy a výživy, domácí násilí – zprostřed-  Agresorovi se nedaří, vinu za neúspěch chce přenést na někoho jiného.
kování kontaktu s příslušnými orgány, sociální
dávky a důchody),
 Snaha donutit zaměstnance k rozvázání pracovníostatního poradenství (pracovně právní vztahy –
ho poměru dohodou, nebo k výpovědi.
uzavírání a ukončování pracovního poměru,
pracovní smlouvy, bydlení – nájemní vztahy, Jak se proti bossingu bránit
prodej a koupě nemovitosti, právní systém Obrana proti bossingu je obtížná. Protože jde o šikaa právní ochrana – pomoc při řešení problémů nu ze strany vedoucího nebo zaměstnavatele,
v rámci trestního a přestupkového řízení, ochra- málokdy se dá situace řešit jinak než právní cestou.
na spotřebitele – reklamace, vymáhání Při osobní konfrontaci se obvykle za oběť ze strachu
spotřebitelských práv, posílení informovanosti nikdo z kolegů nepostaví a celá situace je pak ještě
občanů v oblasti tematiky předváděcích zájez- horší.
dů).
Abyste se mohli účinně bránit, musíte mít k dispozici
důkazy – například výpovědi svědků, kolegů nebo
Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které se alespoň soupis situací či urážek, které by se daly
ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková proti nadřízenému či zaměstnavateli použít, pokud
situace hrozí a neumějí, nebo nemohou ji řešit žádný z kolegů nebude ochoten podat svědeckou
výpověď. Jako důkaz poslouží i e-mailová komunivlastními silami.
kace či interní nařízení adresovaná zaměstnanci
za účelem plnění nesmyslných nebo ponižujících
Pravidla pro poskytování služby:
Bezplatnost: Odborné sociální poradenství je zásad- úkolů.
ně bezplatné, protože každý má právo na přístup Šikanovaný zaměstnanec může dále informovat
k zákonům a službám a tento přístup by neměl být inspektorát práce, který se jeho podnětem musí zabýomezen
případným
nedostatkem
finančních vat a případně pracoviště zkontrolovat. Pokud
prostředků.
při kontrole zjistí, že vedoucí nebo zaměstnavatel
Diskrétnost: Žádná informace zjištěná od uživatele šikanuje, hrozí zaměstnavateli pokuta. Další možnosv průběhu poradenského procesu nebude bez jeho tí obrany je podání žaloby na ochranu osobnosti
výslovného souhlasu nikomu předána.
dle občanského zákoníku.
Nezávislost: Obecně prospěšná společnost je
nezávislá nevládní organizace a její služby jsou Důsledky bossingu
poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací. Dlouhodobá práce pod takto nepříjemným vedením
Nestrannost: Služby odborného sociálního poraden- často vede k psychickým i zdravotním problémům.
ství jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, Šikanovaní zaměstnanci trpí poruchami soustředění,
pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, strachem a ztrátou sebejistoty. K těmto potížím se
politické příslušnosti, světonázorové orientace, běžně připojuje bolest hlavy, problémy se spánkem,
sociálního statusu apod.
únava, deprese a žaludeční či trávicí problémy
Obecně prospěšná společnost KSK centrum Karlovy
Vary za podpory Městského úřadu Rotava poskytuje
občanům obce Rotava a přilehlým obcím odborné
sociální poradenství formou občanské poradny.

Jak se na nás obrátit?
Prostřednictvím telefonního kontaktu: 603 322 094.

Božena Haindlová, DiS
vedoucí odborného sociálního poradenství
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Policisté Karlovarského kraje radí:

Před odjezdem na dovolenou si řádně zabezpečte svůj majetek.
Se začínajícím létem nás čeká i čas dovolených a letních radovánek. Neměli bychom však před odjezdem
ze svých domovů zapomínat na jejich zabezpečení. Proto bychom měli dodržet několik preventivních rad, které
nás mohou ochránit před nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. Zloději jsou totiž vynalézaví a využijí
každé příležitosti.
Na svou nepřítomnost zbytečně neupozorňujte ani Vy, ani Vaše děti. Pokud odjíždíte na delší dobu, řekněte
to pouze svým blízkým, případně osobám, kterým věříte. Můžete je také požádat o pravidelné kontroly Vašeho
majetku. O pomoc a kontroly zabezpečení Vašeho obydlí, můžete požádat i svého souseda, ten je přeci Vaší
nemovitosti nejblíže.
O svém odjezdu nepište ani na sociálních sítích. Fotografie z dovolené na ně vkládejte raději až po svém návratu
domů. V jiném případě nahráváte zlodějům do karet, zejména když zde uvedete přesné datum odjezdu a jak
se dlouho mimo domov zdržíte.
Neupozorňujte zbytečně ani na své majetkové poměry. Nenechávejte si doma velké množství cenností a vyšší
finanční hotovost, raději vše uschovejte do banky, případně cenné předměty, peníze či platební karty řádně
uzamkněte v trezoru doma.
Při odjezdu zkontrolujte řádné uzavření a uzamčení všech oken i dveří. Dnešní moderní technologie dokážou
navodit zdání, že je uvnitř Vaší nemovitosti někdo stále přítomen, a to například automatickým rozsvěcením
světel.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu
nevstupujte, může se stát, že pachatel je stále uvnitř. Pokud do domu či bytu vstoupíte, buďte obezřetní,
nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel zanechal, a ztížit nám
tak jeho dopadení.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
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INZERCE
KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion,
Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang,
ČZ, aj. Kontakt: 728 222 938





TRAFIKA ŠÁRKA ŽELINOVÁ - ROTAVA

prodej novin a časopisů
náplně do elektrických cigaret
prodej vlny a příslušenství
prodej školních potřeb - aktovky, penály,
sešity, obaly, veškeré školní potřeby
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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, 352 350 611
právní forma: obec

Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení:
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
kontaktní údaje:
Bc. Zdeněk Harapát, 777 724 214
Bc. Lenka Studená, DiS., 778 421 710
pečovatelky:
Blanka Hubálková, 777 717 704
Petra Valdmanová, 777 717 705
Lucie Korčáková, 778 880 047
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

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, pro odběratele 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: Skyepress – tiskárna Halla, Svobody 50, 350 02 Cheb, www.skyepress.cz

