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Prázdniny a hlavní doba dovolených jsou za námi. Během deštivého léta se
pracovalo spíše na věcech, které nejsou pro občany tolik patrné. Dokončen
byl bezbariérový přístup do školní jídelny. Jeho zvláštní zakrojení
do komunikace je způsobeno sklonem přístupové rampy a také tím
projektant řešil zpomalení dopravy. Buďte proto v místě obezřetní, než si
na novinku zvykneme. Po zahájení školního roku a využívání přístupu možná
ještě dojde k částečným úpravám. Další etapou této akce by mělo být
vybudování chodníku až do křižovatky ve směru ke škole, kde již chodníky
jsou. Podél nového chodníku je chystáno také šest podélných parkovacích
stání.
Na sběrném místě v areálu technických služeb proběhlo drcení starých
betonů, které postupně odstraňujeme v našem městě buď při městských
rekonstrukcích, nebo jako staré ekologické zátěže. Nahromadilo se pěkných
pár stovek tun materiálu, který bude nyní ve formě frakce podkladového
materiálu k využití pro další možné práce a opravy cest. Zároveň došlo
k úpravě areálu a chystáme také odvoz nahromaděného biodpadu. Novým
přístřeškem se chystáme řešit nešťastný způsob uložení posypové soli,
která se roky uskladňuje v hlavní hale a veškerá technika a nářadí dostávají
díky chemickým reakcím pěkně zabrat.
V dílně vodního hospodářství je již hotové doposud chybějící sociální zázemí
a finální úpravu je potřeba ještě dokončit na schodišti v dolní
Rotavě, na tzv. univerzitě. Někteří z Vás si všimli, že se již vypouští voda
z rybníku Švajgráku. Začíná totiž rekonstrukce hráze. Co se týká rybníku
Kačáku, tam chystáme menší překvapení, ale to má ještě svůj čas.
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Více občanů si stěžovalo na zvyšující se množství
holubů a na s nimi spojené nešvary. Dva měsíce tedy
probíhá monitoring a odchyt holubů, jejichž počet se
snižuje.
Pravidelně informuji o stavu hospodaření města
a zůstatcích na bankovních účtech. Protože se nám daří
hospodařit dobře, u některých z Vás to budí určitý
pocit, že bychom nemuseli čekat na dotace nebo že
bychom měli naplánovat některé akce na dřívější
termín. Naše město je náš domov, a tak k němu
i přistupujeme. Také bych už chtěl pro mladé
pumptrack se zázemím, další parkoviště apod., ale když
nám přijde domů výplata, také ji neutratíme hned celou
najednou. Musíme držet rozumné rezervy a tok peněz
hlídat.
Každý rok se nám daří proinvestovat více
než 20 mil. Kč. Spoustu peněz stojí ale i obyčejné
věci, na které je potřeba myslet. Teď nás
například čekají výměny vodoměrů v městských
bytech, další opravy propadlých kanalizačních vpustí,
opravili jsme popraskané povrchy silnic, čeká nás
obnova vánočního osvětlení a oprava traktoru. Zmizí
téměř milion korun, který nikomu moc radosti
nepřinese, ale město by bez těchto věcí nemohlo
fungovat. Připraveno k realizaci toho máme mnoho,
ale vše má svůj čas. Budeme nyní žádat dotaci
i na výsadbu dalších 44 stromů, protože i taková akce
vyjde třeba na čtvrt milionu.

Snažíme se spoustu věcí dělat sami, abychom šetřili
peníze. Takovým dokonalým příkladem jsou Oslavy
města. Když bylo před šesti lety výročí 50. let města,
oslavy v areálu zajišťovala firma tzv. na klíč. Vyšlo to
na cca 285 tis. Kč. Díky nasazení zaměstnanců města
se za tuto částku podařilo uspořádat dohromady
oslavy loňské i letošní a myslím si, že i letos si každý
přišel na své. Sedm set návštěvníků se skvěle bavilo
a mám z toho ohromnou radost. Nakonec i zahrádkáři
zvládli přes nepříznivou sezonu připravit svou tradiční
výstavu. Dokonce se s nimi můžete vydat 11. září
na Zahradu Čech do Litoměřic.
Všechny peníze bychom ale vyměnili za to, aby se nám
tu společně pěkně žilo, byla tady fajn atmosféra
a abychom mohli být na naše město pyšní. To je náš
společný cíl. Z reakcí návštěvníků z jiných měst na
společenských akcích v našem městě si myslím, že
se nám to celkem daří. Díky Vám za to.
Školákům, rodičům a učitelům přeji úspěšný vstup
do nového školního roku a všem ostatním ještě trochu
toho babího léta.
S úctou
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Michal Červenka, starosta města
www.rotava.cz
starosta@rotava.cz
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RADA MĚSTA
9. schůze Rady města
ze dne 1. 7. 2021
RM projednala a schvaluje:
kontrolu usnesení RM
provedenou
na 9. RM, po zapracování všech
doporučených návrhů a připomínek.
rozpočtové opatření č. 4/2021 v těchto
parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč.
Příjmy a výdaje rozpočtu se nemění,
přesouvají se částky jednotlivých položek
rozpočtu.
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě se společností Telco
Infrastructure, s. r. o., IČO 08425817.
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti
inženýrské sítě s firmou
Jan Bařinka, IČO 74281992.
pronájem části pozemku parc. č. 2080
o výměře cca 1 050 m 2 , jako pozemku
k rodinnému domu.
přidělení bytu na adrese Sídliště 628.
zveřejnění
záměru
pronájmu
části
pozemku parc. č. 1611/97 o výměře
441 m2 , jako pozemku v zahrádkářské
kolonii.
pronájem pozemku
parc. č. 938/6
o výměře 144 m2 , za účelem pozemku
v zahrádkářské kolonii.
RM projednala a neschvaluje:
záměr pronájmu pozemků parc. č. 1768/6
o výměře 92 m 2, parc. č. 1609/6 o výměře
124 m2 a parc. č. 1609/18 o výměře
58 m 2 .

10. schůze Rady města ze dne 29. 7. 2021
RM bere na vědomí:
závěry ve zprávě o výsledku šetření stížností České
školní inspekce, ze dne 11. 6. 2021 a zde uvedená
kontrolní zjištění vyplývající z inspekce provedené
u ZŠ a MŠ Rotava, p. o.
zprávu ZŠ a MŠ Rotava, p. o. o nápravě nedostatků
zjištěných Českou školní inspekcí.
mezitímní účetní závěrku ZŠ a MŠ Rotava, p. o.
za období 1. 1. – 30. 6. 2021 za 2. čtvrtletí roku
2021, s výhradou dodatečného předložení
komentáře k čerpání rozpočtu.
nepřihlášení žádného kandidáta do výběrového
řízení na přidělení sociálního bytu č. 645/50
v termínu od 4. 6. – 9. 7. 2021, a následné
opakování v termínu 14. 7. – 31. 7. 2021.
konání organizované sportovní akce „Rotavské
pahorky“ v sobotu dne 18. 9. 2021.
RM projednala a schvaluje:
přidělení sociálního bytu na adrese Sídliště 641.
přidělení bytu na adrese Sídliště 714.
udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky
č. 8/2019, na akci „Rotavské pahorky“, 5. ročník.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti evidovanou pod č. IV-12-0013288/01
se společností ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035.
RM projednala a neschvaluje:
přidělení sociálního bytu na adrese Sídliště 651.
přidělení 2 bytů na adrese Sídliště 714.
přidělení bytu na adrese Sídliště 646.
RM projednala a souhlasí:
s využitím dotčených pozemků a jejich částí
ve vlastnictví města Rotava pro konání závodu
„Rotavské pahorky“, 5. ročník.

11. schůze Rady města ze dne 16. 8. 2021
RM bere na vědomí:
doplnění komentáře k čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Rotava, p. o. za období 2. čtvrtletí roku 2021.
nevybrání kandidáta ve výběrového řízení na bytovou jednotku 651/18, v termínu 1. 6. - 30. 6. 2021
a opakování výběrové řízení.
RM projednala a neschvaluje:
přidělení sociálního bytu na adrese Rotava, Sídliště 651.
RM projednala a schvaluje:
přidělení sociálního bytu na adrese Rotava, Sídliště 645, 651.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 646.
zveřejnění záměru pronájmu části poz. p. č. 1611/249 o výměře 389 m 2 , k. ú. za účelem pozemku
v zahrádkářské kolonii.
pronájem části poz. p. č. 1611/97 o výměře 441 m2, za účelem pozemku v zahrádkářské kolonii.
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo u veřejné zakázky „Přístupový chodník a bezbariérový vstup
do jídelny ZŠ Rotava – I. etapa (rampa) s firmou JML stavební s. r. o., IČO 26412314.
Ondřej Bautz, referent OSAP
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Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
tel: 352 350 611

VÝZVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ SOCIÁLNÍHO BYTU
Město Rotava vyzývá své občany k podání žádosti
o přidělení sociálního bytu. Jedná se o nově
zrekonstruované bytové jednotky číslo popisné
651/18 ulice Sídliště, město Rotava.
Žádost o přidělení sociálního bytu s přílohami se
přijímají na podatelně MÚ Rotava ve lhůtě
od 17. 8. 2021 do 10. 9. 2021.

Město Rotava vyzývá své občany k podání žádosti
o přidělení sociálního bytu. Jedná se o nově
zrekonstruované bytové jednotky číslo popisné
650/10 ulice Sídliště, město Rotava.
Žádost o přidělení sociálního bytu s přílohami se
přijímají na podatelně MÚ Rotava ve lhůtě
od 1. 9. 2021 do 30. 9. 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
Září 2021
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Peč ova te ls ká
slu žba
Rota va je
spol ufina nc ová na
z dota c e z r ozpočt u Kar l ova rs kého kra je na za jiš tění
s ociá l níc h s lu žeb v roc e 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

oka mži t á k apa ci ta : 3 kl ient i
cí lov á sk upi 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 omez ení v ěku
úze mní r ozs ah pos ky tov ané s lužby :
Rot av a, S molná , Ol oví

Forma služby: terénní

S oci ál ní pra c ovník:
Bc . Zd en ěk Ha ra pát, t el .: 777 724 214

Pracovní doba: denně
Pondělí až pátek ► 6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu,
neděli a ve svátcích.

Pr ac ovní ci peč ova tel ské sl užby
L uc i e Ko rč áko vá , tel . : 778 880 047
Ma rc el Plá nka, tel . : 777 717 704
Re nata Štor ko vá , tel . : 773 761 291

www.rotava.cz • www.rotava.cz • www.rotava.cz • www.rotava.cz • www.rotava.cz • www.rotava.cz • www.rotava.cz

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ V ROTAVĚ
V září 2019 město Rotava vstoupilo do projektu „Sociální práce a poradenství
v Rotavě“, který si klade za cíl snížení míry sociálního vyloučení přímou podporou
ohrožených osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách Rotavy komplexním
přístupem odstraňování či zmírňování příčin sociálního vyloučení prostřednictvím
podpory cílové skupiny k přístupu k bydlení, řešení dluhové problematiky a stabilizace
rodinného rozpočtu a snížení míry negativních a patologických jevů u mladých osob
nad 15 let.
V rámci projektu naši pracovníci nabízejí pomoc osobám, které jsou ohrožené či
zasažené nejistotou v bydlení či jeho ztrátou, nabízejí pomoc s dluhy a exekucemi
osobám s nízkou finanční a právní gramotností a osobám, které se dostávají
do konfliktu s obecně uznávanými společenskými normami. Tyto osoby se potýkají
s problémy v mnoha oblastech, přičemž propad do obtížné situace je tak hluboký, že již
není možné věrně definovat, které znaky jsou příčinou a které důsledkem. Dané znaky
se pak navzájem ovlivňují a posilují ukotvení jedince i celé rodiny v sociálním vyloučení
a kultuře chudoby. Tento stav je bez pomoci takřka nemožné překonat.
Podařilo se nám pomoci našim osmi spoluobčanům úspěšně dojít až k insolvenci –
k oddlužení, kdy podání návrhu na oddlužení je zcela ZDARMA v rámci projektu.
V rámci projektu se s námi můžete potkávat na kulturních akcích města,
pravidelně pro Vás připravujeme workshopy a veřejná setkání. Plánujeme spousty
akcí i na následující měsíce, informace budeme pravidelně zveřejňovat zde
ve zpravodaji a na webových stránkách města.
Neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme Vám dluhové poradenství: rádi Vám pomůžeme
přezkoumat oprávněnost exekučního řízení, pomůžeme k oddlužení – insolvenci.
Pomůžeme přehodnotit Váš měsíční rodinný rozpočet. Pomůžeme Vám pochopit
základní principy hospodaření s finančními prostředky, získat dovednosti při stanovení
priorit v oblasti hospodaření a snižování výdajů, získat informace o nebezpečí
při zajišťování Vašich potřeb prostřednictvím půjček, informace o právech
a povinnostech, řešení zadluženosti, řešení neprávem vymáhaných dluhů.
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
Bc. Zdeněk Harapát
Odborný garant projektu
777 724 214
harapat@rotava.cz

Jsme Vám
k dispozici každý
všední den v přízemí
Městského úřadu
Rotava.
Aktivita probíhá v rámci projektu
Sociální práce a poradenství
v Rotavě
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
14006
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PLÁNOVANÉ KURZY - STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Info
mediátorka
podpory zdraví
724 810 145

SPORT V ROTAVĚ - NÁBORY

SK Shotokan Ryu karate Rotava, z. s.
člen Japonské karatistické asociace ČR

POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

PRVNÍ TRÉNINK
15. 9. 2021
17:00 - 18:00 HOD.
TĚLOCVIČNA ZŠ ROTAVA

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY
STŘEDA ► 17:00 - 18:00
TĚLOCVIČNA ZŠ ROTAVA
Výuka se skládá ze cvičebních forem
kihon, kata, kumite a základů sebeobrany.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Bližší informace rádi poskytneme v tělocvičně
v době tréninku.
Září 2021

NÁBOR

VZPÍRÁRNA VE SPORTOVNÍ
HALE ROTAVA
KLUCI A HOLKY OD 9 LET

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
• 16:00 - 17:00
• 17:00 - 18:00
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VZPÍRÁNÍ ROTAVA
TJ ROTAS Rotava
MČR juniorů a juniorek
do 17 let 2021

V sobotu 10. července 2021 se uskutečnilo v Plzni Doudlevcích Mistrovství České republiky juniorů
a juniorek do 17 let, kam se svými výkony
kvalifikovalo i pět juniorů rotavského ROTASU.
V hmotnostní kategorii do 55 kg získal stříbrnou
medaili za výkon 130 kg ve dvojboji (57+73) Lukáš
KÖHLER. V hmotnostní kategorii do 61 kg vybojoval
bronzovou medaili výkonem 138 kg ve dvojboji
(58+80) Miroslav HORVÁTH o pouhý jeden kg před
svým bratrem Lukášem 137 kg (60+77). Další
medaili tentokrát bronzovou přidal Jan BUBLA
v hmotnostní kategorii do 81 kg za výkon rovných
200 kg ve dvojboji (85+115). Čtvrtou a poslední
medaili na tomto MČR pro rotavský oddíl vybojoval
Denis JANKOVIC v hmotnostní kategorii do 89 kg
výkonem 197 kg ve dvojboji (83+114) za druhé
místo. V celkovém hodnocení klubů se borci
rotavského ROTASU umístili na skvělém 3. místě
z 15 hodnocených na tomto MČR.

MČR juniorů a juniorek do 23 let

V sobotu 24. července se v Holešově uskutečnilo
MČR juniorů a juniorek do 23 let, na které se
kvalifikovali svými výkony i juniorka a tři junioři
rotavského vzpěračského oddílu. Zlatou medaili
získala v hmotnostní kategorii do 87 kg Daniela
ZRONKOVÁ výkonem 135 kg ve dvojboji (60+75).
V hmotnostní kategorii do 81 kg startovali Denis
JANKOVIC a Jan Bubla. Denis JANKOVIC výkonem
203 kg ve dvojboji (93+110) skončil těsně pod stupni
vítězů před svým oddílovým kolegou Janem BUBLOU
195 kg (85+110). V celkovém hodnocení klubů se
vzpěrači rotavského ROTASU umístili na 7. místě
z 19 hodnocených na tomto MČR.

1. kolo ligy žáků skupiny A 2021

V sobotu 3. července 2021 se v rotavské sportovní
hale uskutečnilo první 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
domácí družstvo ve složení Viktor KOVACS, Matyáš
KOUSALÍK, Ondřej MAŠEK a Renata KOLÁŘOVÁ
před svými konkurenty z Teplic. V tomto kole
startovalo celkem ve všech třech skupinách 8
družstev mladších žáků.
V lize starších žáků nestačilo domácí družstvo
na své soupeře a umístilo se ve složení Bruno
SCHREINER, Ondřej ŠIROKÝ a Iveta KOLÁŘOVÁ
na 4. místě o jediný bod za teplickými závodníky.
V tomto kole startovalo celkem ve všech třech
skupinách 12 družstev starších žáků.

2. kolo ligy juniorů 2021

V sobotu 31. července se v Teplicích konalo 2. kolo
ligy juniorů skupiny A za účasti 4 sportovních klubů
včetně rotavského ROTASU. Ze soutěže se omluvilo
družstvo VTŽ Chomutov a družstvo chebské
Lokomotivy nastoupilo pouze ve 4. Rotavští
se v tomto kole umístili na skvělém druhém místě
a to ve složení:
Jan BUBLA 252,7 Sb. (204 kg, 88+116)
Denis JANKOVIC 241,7 Sb. (195 kg, 85+110)
Lukáš KÖHLER 219,4 Sb. (138 kg, 63+75)
Miroslav HORVÁTH 196,4 Sb. (135 kg, 58+77)
Attila OLÁH 132,5 Sb. (81 kg, 35+46).

2. kolo ligy juniorek 2021

V neděli 1. srpna 2021 se v Horní Suché konalo
2. kolo ligy juniorek za účasti pouze 6 družstev
včetně děvčat rotavského ROTASU, v němž
družstvo ve složení Daniela ZRONKOVÁ, která
za svůj výkon 85 kg ve dvojboji, 0 kg v trhu
a 85 kg v nadhozu, získala 95 Sb., Karolína
ZRONKOVÁ (73 kg (33 +4 0), 84,4 Sb.), obsadilo
6. místo celkovým výkonem 179,4 Sb. a shodné
umístění jim patří po obou kolech.

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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DĚTI SE VRACEJÍ ZPĚT
DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Ačkoli byl letošní školní rok prokládán
spoustou volna, oficiální prázdniny měly
děti jako vždy v červenci a srpnu. Po dvou
měsících se tedy jako obvykle děti vrátily
do školních lavic, a díky tomu se tak
i zvýšila různá rizika. Tato rizika lze
spatřovat nejen v silničním provozu, ale
také v chování dětí samotných. Zejména
nejmladší děti by rodiče měli poučit
o správném chování v silničním provozu –
upozornit je na to, aby se rozhlížely
na přechodech pro chodce, nevstupovaly
do vozovky bez dostatečné kontroly
prostoru apod.

U žáčků prvních tříd by rodiče měli pečlivě
zvážit doprovod svého potomka do školy,
která je pro něj nová, aby tak mohli
předejít případnému neštěstí. Dětem,
které do školy chodí samy, je dobré ukázat
bezpečnou cestu. Ta nemusí být nutně
nejkratší, zato by měla být co
nejbezpečnější. Dítě, které se samo
pohybuje v silničním provozu, by mělo znát
význam dopravních značek a mělo by
vědět, jak správně přecházet komunikaci.
Vhodné je také zajištění reflexních prvků
jak na oblečení dětí, tak na jejich školních
taškách, neboť se s přibývajícími dny
začíná rozednívat čím dál později a navíc
nastává období podzimních mlhavých rán,
která viditelnost chodců v provozu ještě
ztěžují. Policisté Karlovarského kraje se
proto obrací nejen na všechny rodiče, ale
i na ostatní účastníky provozu s žádostí
o to, aby dbali zvýšené opatrnosti zejména
v blízkosti školských zařízení a přechodů
pro chodce.

V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně
připoutané v autosedačkách. Také by měli myslet na to, že mají děti vysazovat
a nabírat na straně chodníku, nikoliv ze silnice.
Přestože policisté budou nadále dodržovat zvýšený dohled u školských zařízení
a na přechodech pro chodce, a to ve zvýšené míře zejména na začátku školního roku
i v souvislosti s celorepublikovým projektem „Zebra se za tebe nerozhlédne“, je třeba, aby
i rodiče děti poučili nejen o chování v silničním provozu, ale také o jednání s cizími lidmi.
Především, aby s cizími lidmi nikam neodcházely a pokud to není nutné, aby s cizími lidmi
ani nehovořily.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát úspěšný vstup do nového školního roku
bez nehod a jiných nepříjemností.

Škola
volá

prap. Mgr. Lucie Machalová
mjr. Bc. Kateřina Krejčí

APK Rotava
POZOR
NA POZDNÍ
PŘÍCHODY
DO ŠKOLY

Září 2021

773 088 319

NEJEZDĚTE
RYCHLE
PŘED
ŠKOLOU

773 088 228

KDYŽ JSTE
DOMA,
VYZVEDÁVEJTE
SVÉ DĚTI
ZE ŠKOLY
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.
Herbert Louis Samuel

MEDAILONKY MĚSÍCE ZÁŘÍ

VÝSTAVKY

Karel SVOLINSKÝ
(14. 1. 1896 – 16. 9. 1986)
český malíř, grafik a ilustrátor

Francis Scott Key FITZGERALD
(24. 9. 1896 – 21. 12. 1940)
americký romanopisec, povídkář

Tomáš GARRIGUE MASARYK
(7. 3. 1850 – 14. 9. 1937)
pedagog, politik a filozof

Jiří ORTEN
(30. 8. 1919 – 1. 9. 1941)
český básník a spisovatel

Jaroslav SEIFERT
(23. 9. 1901 – 10. 1. 1986)
český básník, spisovatel, novinář

Jarmila GLAZAROVÁ
(7. 9. 1901 – 20. 2. 1977)
česká spisovatelka
Ludmila Štěpánková, knihovnice

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
OBRÁZEK Z PRÁZDNIN
NEJ
LE
VÝT PŠÍ
OD VORY
MĚ
NÍM
E!

PŘINESTE V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ
DO KNIHOVNY SVŮJ OBRÁZEK
Z PRÁZDNIN!

Pohádkové odpoledne
pro děti
tvrtek 9. září
14:30 hod.
Městská knihovna
č

Soutěž je určena pro děti do 15 let.
Své obrázky můžete do knihovny nosit do 30. 9. 2021.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ROTAVA

Pohádkové
dopoledne

Milé maminky, babičky,
dědečkové – doprovoďte
své ratolesti předškolního
věku k nám do knihovny.
Děti se seznámí
s pohádkovými knihami
a Vy si mezitím můžete
vychutnat kávu, nebo čaj,
který Vám připravíme.

CESTOPISTNÁ PŘEDNÁŠKA
LUKÁŠE A IVANY VEJŘÍKOVÝCH

KRUGERŮV NÁRODNÍ PARK,
MÍSTO ŽIVOTA A SMRTI

čtvrtek 23. září v 16:00 hod.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROTAVA
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TŘÍDĚNÍ ODPADU

Učme děti třídit
Rotava a třídění odpadu

Stanoviště kontejnerů
pro biologický odpad
víkendy lichých týdnů
stanoviště:

BC. MARKÉTA HANÁKOVÁ
REFERENT KA ODBORU EKONO MIKY A MAJ ETKU

Růžové údolí
u mostu

Prázdniny skončily, děti si léto určitě užily a teď je čeká zase
škola. Kdyby kvůli špatnému počasí nemohly svůj volný čas
trávit venku, máme pro ně tip – na internetových stránkách
www.tonda-obal.cz najdou hry a spoustu zajímavostí v oblasti
třídění a recyklace odpadů. Jsou zde dvě věkové kategorie, takže
každé dítě si najde to, co se mu bude líbit.

Kraslická
u plynového výměníku
ČSA
u Slovanského domu

Září 2021

Příbramská
nad zahr. kolonií u Kačáku

víkendy sudých týdnů
stanoviště:
Nová Plzeň
u č. p. 495
Žižkova
u č. p. 416
zdroj: https://tonda-obal.cz/

Za správně vybarvené omalovánky obdržíte
v KIC Rotava knihu Odpadoví skřítkové.

Vás ostatní bychom chtěli požádat, abyste nezapomněli
na třídění odpadů a využívali správné kontejnery na tříděný
odpad. Máme zde také nový kontejner na kovy, který přibyl
v kontejnerovém stání naproti novému obchodu pod poštou.
Další kontejner se nachází v kontejnerovém stání u parkoviště
za pekárnou. V Kulturním a informačním centru Rotava si
můžete zakoupit sadu tašek na tříděný odpad (43 Kč), nově
máme v nabídce i tašku na kovy.

ČSA
u č. p. 441
U Kina
u č. p. 478

trvalá stanoviště:
Nová Plzeň
u č. p. 507
zahrádkářské kolonie
- Sklenský vrch
- u hasičské zbrojnice
- garáže nad Kačákem
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ZAHRÁDKÁŘI
ROTAVA
M IL AD A S YN K OV Á
Č ES K Ý Z A H R ÁDK Á Ř S KÝ S V A Z
Ve dnech 21. 8. - 22. 8. 2021 se konala Výstava ovoce, zeleniny
a květin naší základní organizace ČZS. Na výstavu se přišlo
podívat 116 návštěvníků. Výstava byla už poněkolikáté soutěžní.
V kategorii květin získala první místo Věra Karová, druhá byla
Zdena Machková a třetí místo obsadila Blažena Deutschová.
V kategorii výpěstků získala první místo Ludmila Březinová,
na druhém místě se umístil František Ježík a třetí místo patřilo
Zdeně Machkové.
Výstavu nám obohatily krásné výrobky dětí ze školky a ze školní
družiny ZŠ a MŠ Rotava. Měli jsme zde výrobky kutilů a malý
retro koutek. Výstavu jsme zpestřili i malou tombolou.
Děkujeme všem, kteří naši výstavu navštívili, a těšíme se na Vás
opět za rok.

Poděkování
Velké poděkování patří všem
ze ZŠ a MŠ Rotava, městu Rotava,
všem kutilům a zahrádkářům
za vystavované exponáty
a samozřejmě všem,
kteří s organizací výstavy pomáhali.
Na uspořádání výstavy se podíleli:
M. Synková, Š. Mesároš, P. Oulovský,
B. Deutschová, L. Nováčková,
A. Marešová, L. Hudáková,
D. Danková, F. Ježík.

Zahrada
d
z
e
j
á
Z
Čech
SOBOTA
11. ZÁŘÍ
ODJEZD 6:00
Jednotná cena
zájezdu

Kontakt

A

UTOBUSOVÁ

ZASTÁVKA
SÍDLIŠTĚ

100 KČ

Milada Synková
702 030 227
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Objednávky inzerce KIC Rotava na tel: 777 752 688, e-mail: kic@rotava.cz

INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky typu

Očkování
psů!

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

cena 185 -229 Kč/ks
SOBOTA 2. ŘÍJNA 2021
KDY A KDE?
9:00 - 9:50 Dolní Rotava u aut. zastávky Kraslická
10:00 - 11:00 Městský úřad Rotava
11:15 - 11:45 Smolná u autobusové zastávky

Prodej: 29. 9. a 1. 11. 2021
v čase: 17:10 hod.

PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉ KAVÁRNY
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Info: Po - Pá v čase 9.00 - 16.00 hod.

SPLATNOST POPLATKŮ
ZA ODVOZ ODPADU
ZA ROK 2021
Poplatky jsou splatné k 30. 9. 2021
Způsob úhrady:
bezhotovostní úhrada
hotovostně v pokladně města
www.rotava.cz

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
Rotavský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního
celku, vydává město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava,
evidenční číslo MK ČR E14985. Vychází na začátku nového
měsíce, 11x ročně (letní dvojčíslo) v nákladu 1350 ks, zdarma.
Měsíční uzávěrka pro následující číslo
je 20. den předcházejícího měsíce.
Kontakt pro příspěvky a objednávku inzerce:
kic@rotava.cz, tel.: 777 752 688.
Redakce neručí za obsah a formu podepsaných článků
a vyhrazuje si právo zkracovat došlé příspěvky.
Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová, Blanka Legezová
Tisk: POLYPRESS s.r.o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy
Vary - Stará Role, www.polypress.cz

