Milí Rotavané,
jsou to přesně dva roky, co
jsme šli k volbám. Jsme
v polovině cesty, kterou jsme
společně
zvolili.
Noví
zastupitelé stáli před velkými
výzvami, které vyžadovaly
nejenom pracovitost a nasazení, ale také notnou dávku
odvahy. Často totiž vlastní
přesvědčení o tom, co je
správné, co je potřeba udělat,
naráží
na nepříjemnou
překážku. Strach z nepochopení, ztráty přízně nebo
tlaku společnosti či médií. Nedá se vyhovět každému.
V takovém případě by to totiž znamenalo nevyhovět
nikomu. Věděli jsme, že mnoho našich kroků vyvolá
zlou krev, ale byli jsme ochotni dát všanc svá jména. Na
pranýř proti nepodloženým tvrzením nebo prostému
nesouhlasu. Děláme to s čistým svědomím a vědomím.
Nemáme patent na rozum a pokud děláme chyby, je to
přemírou snahy řešit věci teď a tady, hledáním
možností. Ne zlým úmyslem. Panovaly obavy, zda tohle
všechno zvládneme. Ne, nezvládneme vše, ale stále
víme, proč jsme do toho šli. Milujeme naše město.

kterým máme město krásně uklizené. Každé ráno,
včetně víkendů, se snažíme o to, abychom v našem
okolí měli čisto. Mnoho práce se odvedlo na veřejném
prostranství výsadbou zeleně, pokračující úpravou
kontejnerových stání a různých úprav. Často se jedná
o drobnosti, které ale ve výsledku přinesou příjemné
změny.
Pamatujete určitě i na hrozbu zrušení pobočky České
pošty, ale díky petici, se kterou jsme přišli, a Vaší
aktivitě, nám tu Česká pošta funguje do dnes. Když
ukončila provoz jediná lékárna ve městě, okamžitě jsem
se vydal jednat a nová lékárna úspěšně funguje s ještě
lepší otevírací dobou. S doktory je to výhledově špatné,
ale zavedli jsem korunové nájemné. Lékaři mají
možnost zažádat si o příspěvek a formou inzerce
na lékařských fakultách nabízíme výhodné podmínky
novým zájemcům.
Trápilo nás také parkování. Zrekonstruovali jsme dvě
odstavné plochy a vznikla dvě moderní parkoviště.
Přibylo 35 nových parkovacích stání. Na další bude
projektová dokumentace hotová do konce roku.
Investovali jsme do chodníků, úsporného veřejného
osvětlení, zeleně, veřejného prostranství, vodního
hospodářství a údržby bytového fondu. Snažíme
se každou korunu utratit ku prospěchu našeho města.
Máme připraven vodovod a kanalizaci pro Sklenský
vrch. Další rozšíření veřejného osvětlení. Opravy cest
ve městě. Výsadbu. Inženýrské sítě pro další výstavbu.
Dělají se projektové dokumentace a územní studie,
abychom byli připraveni na rozvoj a žádosti o dotace.
I když přišla krize a výrazný propad příjmů, na úvěr
jsme stále nesáhli a přes výčet všech rozsáhlých činností
je na účtech města k dnešnímu dni dokonce 16 mil. Kč.

Největší problém bylo špatné občanské soužití. Všichni
to vzdali. Že prý to lokálně řešit nejde, pustí se do nás
novináři a různé organizace. Neustojíme to. Jak
to dopadlo? Se silným tlakem okolí jsme se poprali.
Pohybujeme se na hraně a lítáme po všech čertech.
Zavedli jsme režim, striktní vyžadování pravidel
a vykoupili jsme 60 rizikových bytů. V téměř polovině
z nich jsou již noví slušní nájemníci. Starousedlíkům
se díky tomu nejenom lépe žije, ale také vzrostla
hodnota jejich bytů téměř o sto procent. Za poslední rok
jsme prodali deset městských parcel pro výstavbu Při tom všem ale nezapomínáme také na to, že město
rodinných domů. Vyrostou nám tu nové generace musí žít. Vznikl Klub seniorů nebo Virtuální univerzita
Rotavanů.
pro seniory. Pro mladé už se pracuje na areálu u bývalé
kotelny. Začali jsme pořádat nové společenské akce,
Zlepšení bezpečnosti v situaci, kdy státní policii v kraji na které se sjíždí návštěvníci z celého okolí.
chybí desítky policistů, pro nás bylo prioritou. A především se na nich znovu setkávají staří známí,
Z původních dvou strážníků jsme postavili pětičlennou jako za starých časů. Znovu začínáme cítit, že Rotava
městskou policii, která je vybavena novým automobilem je náš domov.
s hybridním pohonem. Brzy přibude také rozsáhlý
kamerový systém. V ulicích i panelových domech
Michal Červenka
je klidněji. A to i díky hlídkám asistentů prevence
starosta města
kriminality a domovníků-preventistů, které financujeme
ze získaných dotací. Vážím si všech pracovníků, díky

15. schůze Rady města Rotava
ze dne 21. 8. 2020
RM uplatňuje:
 na základě doložených dokumentů výběrového
řízení na nákup elektrické výklopné pánve svoje
připomínky k postupu ZŠ a ukládá ZŠ, aby dbala
svých povinností a dodržovala vnitřní předpisy
zřizovatele, dále aby neprodleně provedla vnitřní
šetření, jež povede ke zjištění, zda došlo k porušení
zákona či směrnice č. 1 PO/2019 a dovodila
z uvedeného zjištění závěry, jež následně bezodkladně předloží zřizovateli nejpozději do 15. 9. 2020.

16. schůze Rady města Rotava
ze dne 7. 9. 2020
RM projednala a schvaluje:
 revokaci usnesení Rady města Rotava č. 232/14/20
 kontrolu usnesení Rady města Rotava provedenou
na 16. RM dne 7. 9. 2020,
 přidělení bytů na adresách Sídliště 667 644, 606,
605, 639. 714
 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nakládání
s odpady a přepravě odpadů č. S151400912
se společností FCC Česká republika, s. r. o
IČO 45809712,
 návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva města
Rotava v roce 2020, jak byl předložen.

RM projednala a bere na vědomí:
 na základě předložených dokumentů a důvodové
zprávy
RM bere na vědomí:
a ) zápisy Konkursní komise pro konkursní řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní  výroční zprávu ZŠ Rotava, p. o. za období školního
roku 2019/2020.
školy a mateřské školy Rotava, p. o.
b ) usnesení o pořadí vhodných uchazečů  vyjádření ZŠ Rotava, p. o. č. j. 228/2020 k usnesení
Rady města Rotava č. 235/15/20.
vzešlého z jednání Konkursní komise
pro konkursní řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské
školy Rotava, p. o.
 konání sportovní akce „Rotavské pahorky“
RM jmenuje:
 po projednání, na základě výsledku konkursního
řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele Základní
škola a mateřská škola Rotava, p. o. ředitelkou
Základní škola a mateřská škola Rotava, p. o. paní
Mgr. Jaroslavu Červenkovou, DiS. s účinností
od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
RM ukládá:
 starostovi města zajistit příslušné legislativní kroky
při jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Rotava, p. o.
a zplnomocňuje jej k podpisu všech dokumentů
souvisejících se jmenováním ředitelky.
RM schvaluje:
 po projednání žádosti o udělení výjimky z obecně
závazné vyhlášky č. 8/2019, na akci „Rotavské
pahorky“, 4. ročník, žadatele ROTAVA AKTIVNĚ,
Z. S., den konání 19. 9. 2020
RM projednala a souhlasí:
 s využitím dotčených pozemků a jejich částí
dle žádosti ROTAVA AKTIVNĚ, Z. S., pro konání
běžeckého závodu „Rotavské pahorky“, 4. ročník,
v trase závodu, jež jsou ve vlastnictví města Rotava.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 608.

Sociální práce a poradenství v Rotavě, reg.č. : CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006

7 DŮVODŮ, PROČ SI NEBRAT PŮJČKU Z ULICE
Půjčka ze sloupu nebo nástěnky je jen pro milovníky adrenalinu. Těšit se můžete na zbytečné poplatky,
nedobrovolné zabavování majetku nebo svalnaté vymahače. Jaké chytáky si na Vás nesolidní
poskytovatelé půjček připravili?

Hitparáda záludností
1) Záloha na provizi zprostředkovatele – klasický trik nesolidních společností. Nalákají Vás
na jedinečný úrok a rekordně nízké splátky. Nakonec se ale dozvíte, že abyste dostali peníze, musíte
zaplatit poplatek za poskytnutí úvěru. Z výhodné nabídky se najednou stává nečekaně drahá půjčka.
2) Placená zákaznická linka – obzvlášť otrlí poskytovatelé úvěrů Vás ochudí i během obyčejného
volání na kontaktní linku. Za minutu hovoru můžete zaplatit desítky korun. Vzhledem k tomu,
že půjčku neuzavřete během chvíle, může se účet za telefon vyšplhat až do výše několika
stovek korun.
3) Smlouvu nedostanete k nahlédnutí – než si vezmete půjčku, důkladně si v klidu prostudujte
smlouvu a úvěrové podmínky. Když se začne poskytovatel půjčky vykrucovat a nechce Vám
smlouvu poskytnout předem, je to varovný signál.
4) Bez RPSN ani ránu – při výběru půjčky nesledujte výši měsíčních splátek. Náklady na půjčky
se různí a za vedení účtu či poskytnutí půjčky můžete zaplatit tisíce navíc. Všechny poplatky spojené
s úvěrem Vám prozradí ukazatel RPSN-roční procentní sazba nákladů. Čím nižší je hodnota,
tím méně za půjčku zaplatíte. Bohužel podvodníci budou před Vámi RPSN tajit.
5) Těžko splnitelné podmínky – lichváři se nebojí ničeho. V některých smlouvách naleznete
podmínky, které nedokážete ani při dobré vůli splnit. Cíl takovýchto podmínek je jediný, nechat
si rychle podepsat smlouvu a vytáhnout ze zákazníka tučnou pokutu za nedodržení
dohodnutých podmínek.
6) Opovažte se jednou opozdit se splátkou – zatímco v bance nebo solidní nebankovní společnosti se
můžete relativně rychle dohodnout na změně splátkového kalendáře, tak u podvodníků to nelze.
Když se opozdíte o jediný den, očekávejte výhružné telefonáty a nadstandardní sankce.
7) Využívají právních kliček – chcete dát auto nebo svůj dům do zástavy? Pozor, vybrané nebankovní
společnosti využívají namísto zástavních smluv rovnou zajišťovací převod vlastnických práv
nemovitosti nebo automobilu. Když se dostanete do problémů se splácením, je pro firmu jednodušší
Vás vystěhovat z domu.
Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční situaci, neváhejte se na nás obrátit o pomoc
a radu. Jsme Vám k dispozici každý všední den.
Kontakt: přízemí MěÚ Rotava
Bc. Lenka Studená, Dis. - sociální pracovnice,
mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz
Bc. Petra Valdmanová - dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz
Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant projektu,
zástup v době nepřítomnosti sociální pracovnice a dluhové poradkyně,
mob: 777 724 214, e-mail: harapat@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. Petra Valdmanová / OKS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Říjen 2020

Medailonky:
Adolf Branald (4. 10. 1910 – 28. 9. 2008) český spisovatel, dramatik
Josef Václav Sládek (27. 10. 1845 – 28. 6. 1912) český básník, překladatel
Geoffrey Chaucer (přibližně 1340 – 25. 10. 1400) anglický středověký básník
Pavol Dobšinský (16. 3. 1828 – 22. 10. 1885) slovenský básník, spisovatel, překladatel
Výstavky:
Mario Puzo (15. 10. 1920 – 2. 7. 1999) americký spisovatel
Dick Francis (31. 10. 1920 – 14. 2. 2010) britský novinář, spisovatel

Týden knihoven 5.října – 11. října
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ROTAVA
Výhody pro nové i stálé čtenáře:
 Registrace zdarma pro dosud neregistrované čtenáře s platností do konce roku 2020.
 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.

„Výstava panenek“ od 5. října do 23. října
Městská knihovna a Kulturní informační centrum Vás zve na výstavu panenek v prostorách knihovny.
„Pohádkové dopoledne“ ve středu 7. října od 10.00 do 11.30 hod.
Milé maminky, babičky, dědečkové, doprovoďte své ratolesti předškolního věku na seznámení se
s pohádkovými knížkami v knihovně.
„Noc literatury“ ve středu 7. října od 18:00
Zveme Vás na první ročník Noc literatury. Z knih Vám budou předčítat osobnosti města Rotava
na netradičních i tradičních místech našeho města.
„Přírodní ráj Nancy mezi Stříbrnou a Přebuzí“ přednáška Dr. Petr Rojík
Ve čtvrtek 8. října od 16.00 hod. v Slovanském domě
Rájecké údolí mezi Stříbrnou a Přebuzí je přírodním rájem, cílem turistů, táborníků, sportovců a umělců.
Letos zde spojili síly přírodovědci z celé republiky. Přednáška, která představí Rájecké údolí (Nancy)
ve světle historických faktů o zdejším osídlení, lesnictví, sklářství, pohostinství, sportovních
a uměleckých aktivit. Ve druhé části nás přednáška zasvětí do nových geologických odhalení o vzniku
této spektakulární hluboké brázdy Krušných hor.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROTAVA
Od 1. 9. 2020 vznikla sloučená organizace Základní
škola a mateřská škola Rotava. Mateřská škola sídlí
i nadále na adrese Sídliště 674.
Kontakty
Sekretariát ZŠ a MŠ: 352 668 409
Ředitelka ZŠ a MŠ: 739 455 076
e-mail ZŠ: zs@zs.rotava.cz
e-mail MŠ: ms.rotava@seznam.cz
vedoucí stravování MŠ: 602 481 468
vedoucí stravování ZŠ: 352 668 280
Vzhledem k možnosti přechodu na distanční výuku
v případě zavedení opatření v souvislosti
s onemocněním covid-19, uvádíme podmínky
omlouvání žáků z výuky.

1.

2.

3.

4.

Podmínky pro uvolňování žáků z vyučování
a omlouvání neúčasti žáků ve výuce
Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žák
docházel řádně do školy. Důvody nepřítomnosti ve
vyučování (proč nedochází) a v době distanční
výuky (proč se neúčastní) jsou povinni zákonní
zástupci žáka doložit do 3 kalendářních dnů
od počátku nepřítomnosti (osobně, telefonicky,
nebo e-mailem). Jestliže ve stanovené lhůtě
zákonný zástupce stanoveným způsobem důvody
nedoloží, je žákova nepřítomnost evidována jako
neomluvená.
Nejdéle do 3 pracovních dnů po nástupu žáka
do školy doručí zákonný zástupce písemnou
omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce
opatřenou
datem
počátku
a
ukončení
nepřítomnosti a podpisem zákonného zástupce.
Jestliže ve stanovené lhůtě zákonný zástupce
stanoveným způsobem důvody nedoloží, je žákova
nepřítomnost evidována jako neomluvená.
V případech hodných zvláštního zřetele (častá
nepřítomnost) bude škola po předchozím projednání
poradním orgánem požadovat dvojí autorizaci nebo
dvojí způsob doložení. Zákonný zástupce bude
s postupem seznámen prokazatelným způsobem.
Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou
dobu na předem podanou žádost zákonných
zástupců. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje
příslušný vyučující, na jeden až dva dny třídní učitel,
na delší dobu ředitelka školy. Při uvolnění delším
dvou dnů zákonní zástupci podávají škole písemnou
žádost. Při posuzování žádosti bude přihlíženo
k učebním výsledkům a docházce do školy.
Žáci budou uvolňováni maximálně v rozsahu
10 pracovních dnů ve školním roce. Rozhoduje
ředitel školy.
Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.
ředitelka

Novinky školní družinky
Vážení rodiče,
tak jako to bylo v předchozích letech, budeme Vás
i nadále stručně informovat o průběhu školního roku
ve školní družině. Pracujeme dle ŠVP ŠD Dětský
úsměv, a tak doufáme, že Vaše děti budou šťastné
a že se budou co nejvíce usmívat. Po sloučení ZŠ a MŠ
se těšíme zvláště na spolupráci s předškoláky i jejich
rodiči.
V měsíci září 2020 jsme se snažili o příjemný začátek
vstupu do školy. Tvořily se kolektivy ŠD, všichni se
seznamovali se spolužáky, s prostředím školy.
V polovině měsíce proběhla první společná akce obou
oddělení - výtvarná soutěž "Kamarád".
V I. kategorii (1. až 2. ročník) se na 1. místě umístil
Jan Sivák z I. třídy, na 2. místě Matěj Kašpar z I. třídy
a na 3. místě Šimon Hála také z I. třídy.
Ve II. kategorii (3. až 9. ročník) se na 1. místě umístila
Iveta Kolářová ze VI. třídy, na 2. místě Michala
Hlaváčová ze III. třídy a na 3. místě Ramona Segurová
opět z III. třídy.
Všechny děti se velmi snažily, a proto získaly sladkou
odměnu. Vítězové obdrželi i drobný dárek.

Lenka Szmigielská,
vychovatelka ŠD

ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prázdniny skončily a společně s měsícem září přišel
i nový školní rok. Přivítaly jsme u nás ve školce kromě
již chodících dětí i nové kamarády a v letošním školním
roce máme opět otevřeny tři třídy. Dvě třídy jsou
složeny z dětí předškolního věku. „Broučci“ s paní
učitelkou Petrou Soumarovou, které pomáhá asistentka
pedagoga Silvie Gabčová. Druhá paní učitelka nastoupí
v měsíci říjnu. Paní učitelky Adéla Pacíková
a Miroslava Zámková vedou třídu ,,Housenky“. Spolupracuje s nimi asistentka pedagoga Renata Packová.
Poslední třída „Šnečci“, kterou vedou paní učitelky
Nina Jašová, DiS. a Eliška Hilková za pomoci
asistentky Květy Jačové, je složena z dětí nejmladších.
Ve středu 9. září jsme s nejstaršími dětmi navštívily
Centrum ekologické výchovy v Chebu. Byl pro nás
připravený program „Za zvířátky na farmu“. Kromě
prasátek ,,Žížaly‘‘ a ,,Lojzy‘‘ na nás čekalo mnoho
dalších zvířátek. Děti si prohlédly, jak jednotlivá zvířata
žijí, a mohly si vyzkoušet např. ruční dojení mléka.

I když je září pro některé děti měsícem slziček, stýskání
a zvykání si na nové prostředí, společně jsme vše
zvládly a doufáme, že se dětem u nás bude líbit
a zažijeme společně mnoho hezkých chvil.

Naše školka se letos poprvé zapojila do projektu
„Se Sokolem do života“. Jedná se o celoroční program,
jehož cílem je podněcovat u dětí zájem o zdravý pohyb,
aktivní sportování a týmovou spolupráci.

A. Pacíková, M. Zámková
učitelky MŠ

VZPÍRÁNÍ
MVC Bohumína
V sobotu 5. září šest mladých rotavských vzpěračů startovalo na 55. ročníku Mezinárodní velké ceny Bohumína
za účasti vzpěraček a vzpěračů z České republiky, Slovenska a Polska. Domů si naši závodníci odvezli dva cenné
kovy. Ten nejcennější získal v kategorii juniorů do 17 let Denis JANKOVIC výkonem 195 kg ve dvojboji (85 kg
v trhu, 110 kg v nadhozu), což mu vyneslo celkem 237 Sb. O druhý, stříbrný, se postaral Lukáš HORVÁTH
v kategorii mladších žáků výkonem 129 kg ve dvojboji (56+73, 193 Sb.). V této věkové kategorii se na skvělém
8. místě umístil teprve devítiletý Viktor KOVACS 45 kg (21+24, 118,8 Sb.), na 11. místě Ondřej ŠIROKÝ 76 kg
(35+41, 114,4 Sb.) a na 14. místě Matyáš KOUSALÍK 38 kg (18+20, 88 Sb.). V kategorii starších žáků startoval
Miroslav HORVÁTH, který po 55 kg v trhu nezvládl základní pokus v nadhozu, a nebyl tedy hodnocen.
V soutěži tříčlenných družstev se rotavští borci (D. JANKOVIC, L. HORVÁTH, V. KOVACS) umístili na velmi
pěkném 5. místě celkovým výkonem 578,8 Sb.

Dvě zlaté z MČR masters
Dva rotavští vzpěrači kategorie masters startovali na 42. Mistrovství České republiky této věkové kategorie
konaném ve dnech 12.-13. září 2020 v Meziboří a vybojovali dva tituly Mistr České republiky. Konkrétně
se o tento skvělý počin zasloužili v kategorii M6 Antonín ŠPERŇÁK v hmotnostní kategorii do 89 kg výkonem
153 kg ve dvojboji (68+85) a v kategorii M3 Jan ŠEDLBAUER v hmotnostní kategorii + 109 kg výkonem
235 kg ve dvojboji (105+130).

III. kolo ligy žáků skupiny A 2020
V sobotu 19. září 2020 hostila rotavská sportovní hala závěrečné kolo ligy mladších a starších žáků skupiny „A“
za účasti už jen jediného družstva rotavského ROTASU v soutěži mladších žáků, kterou opět suverénně ovládlo
celkovým výkonem 676,2 bodů ve složení Lukáš HORVÁTH, Ondřej ŠIROKÝ, Bruno SCHREINER a Matyáš
KOUSALÍK. Zároveň si celkovým vítězstvím v této skupině zajistili účast ve Finále ligy mladších žáků, které
se uskuteční v sobotu 31. října při MČR mladších žáků jednotlivců v Havířově.
Výkony nejmladších vzpěračů ROTASU Rotava ve 3. kole:
3. kolo 2020 liga mladších žáků

1. místo

ROTAS Rotava A

2. místo
3. místo

SKV Teplice
SKV Sokolov

676,2

Lukáš HORVÁTH

Bruno SCHREINER
589,7 Ondřej ŠIROKÝ
485
Matyáš KOUSALÍK

trojskok
dm

hod
dm

trh
kg

nadhoz
kg

dvojboj
kg

dvojboj
body Sc.

čtyřboj
body Sc.

69

123

55

73

128

191,7

287,7

59
61
45

78
74
54

34
34
18

45
45
22

79
79
40

134,4
118
95,5

203
185,5
145

Všem vzpěračům gratulujeme ke skvělým sportovním výsledkům a děkujeme za předvedené výkony,
reprezentaci oddílu a města, a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích.
Ing. Jan Šedlbauer,
TJ ROTAS Rotava, z .s.

Policisté Karlovarského kraje radí:
Nenechte se podvést a okrást

Policisté Karlovarského kraje se každoročně zaměřují
při
svých
preventivních
akcích
na
jednu
z nejzranitelnější část naší populace – seniory. Ti bývají
oblíbeným terčem zejména pro podvodníky, kteří cílí
především na jejich osamělost a dobrotu. Podvody
zaměřené na seniory bývají páchány nejčastěji
prostřednictvím domácích návštěv, telefonicky nebo
stále častěji i v online prostředí. Aby ubylo těchto
protiprávních útoků, připravili policejní preventisté
pro seniory nový preventivní projekt s názvem
Nenechte se podvést a okrást!, jenž bude realizován
od začátku září přibližně do konce letošního roku.
Cílem preventivního projektu je varovat seniory
před nástrahami podvodníků a připravit je na možná
rizika s tím spojená. Podvodníci mohou při nezvané
návštěvě seniory připravit mnohdy i o celoživotní
úspory. Může se jednat například o situaci, kdy
si přijdou půjčit jen tužku, neboť to a spoustu dalších
smyšlených historek mají podvodníci v záloze.
V nebezpečí jsou však senioři i za zamčenými dveřmi
svého bytu. Podvodníci se s nimi mohou spojit
prostřednictvím telefonátů případně internetu, kde se

velká část seniorů stále častěji také pohybuje. Policisté
proto budou seniory před různými nástrahami
vychytralých podvodníčků varovat a upozorňovat je
na nejnovější trendy podvodů páchaných právě
na osobách staršího věku.
Smyslem projektu je oslovit co největší počet seniorů
našeho kraje. Projekt proto bude probíhat ve dvou
vlnách souběžně. První vlna je zaměřena na tzv.
neaktivní seniory, kteří nechodí do žádných seniorských
spolků nebo organizací a většinu času tráví doma.
Probíhat bude prostřednictvím rozhlasového vysílání
Českého rozhlasu, kde budou po dobu tří měsíců
vysílány 3 různé audiospoty upozorňující na danou
problematiku. Druhá část projektu je pak namířena
na aktivní seniory, kteří navštěvují různé seniorské
spolky či společenské události. Ve spolupráci s obcemi
v našem kraji či jednotlivými seniorskými spolky budou
policisté pořádat preventivní besedy na téma
podvodného jednání na seniorech. Z besed senioři určitě
neodejdou s prázdnou, kromě užitečných rad
a informací si od policistů odnesou na památku i drobné
dárečky. Celý preventivní projekt je financován
z prostředků Ministerstva vnitra České republiky.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020.
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
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: 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
Sociální pracovníci:

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROTAVA
Adresa: Sídliště 721, 357 01 Rotava
Kontakty
Tel.: +420 359 574 130
ID datové schránky w4tb7kv
rotava@rotava.cz, mu@rotava.cz
www. rotava.cz
facebook: Město Rotava

úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11.30

12:00 - 17.00

středa

8:00 - 11.30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

úřední hodiny městského úřadu
pondělí
8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

úterý

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 11:30

12:00 - 16:45

čtvrtek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

čtvrtek

9:00 - 11:30

12:00 - 14:45

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

pátek

9:00 - 11:30

12:00 - 13:45
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