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obdržel jsem pár nespokojených poznatků. Některé se pokusím zodpovědět i zde.
Možná Vám to trochu ukáže, jak složité je snažit se uspokojit nároky občanů různého
věku a z různých lokalit v našem městě. Většinou není možné udělat rozhodnutí, které
by ocenil každý. O tom, že často je na výběr jen mezi špatnou a horší možností, ani
nemluvím.
I přesto věřím, že se podařilo, a i nadále bude dařit, odvádět kus dobré práce na rozvoji
a atraktivitě našeho krásného města. Byť se můžeme občas dopustit chyb, nedělat nic
a nic nezkazit by byl sice jednoduchý, ale nejhorší možný přístup. Tedy pokud chceme,
aby zde jednou spokojeně žily nejenom naše děti, ale i další generace. O to nám jde
především.
PÁR ODPOVĚDÍ. „…Pumptrack u kotelny, no nevím, je to tam klidná lokalita a doufám, že
tam bude někdo, kdo na to bude dohlížet. Už teď se u garáží schází omladina
a nechávají tam prázdné plechovky a lahve od nápojů… Přístupová cesta k těmto garážím je
v hrozném stavu, ale na opravu už samozřejmě nejsou peníze.“ – Dlouhé roky bojujeme
s tím, že mladí nemají ve městě své místo. Řešíme stížnosti části občanů, že mladí
dělají rachot nebo se poflakují v centru, po sídlišti, na parkovištích, v Areálu zdraví…
Z druhé strany chodí připomínky rodičů i omladiny, kde tedy mají aktivně trávit volný
čas. Teď máme jedinečnou možnost, s několika miliony korun z dotací, vrátit jim
po letech zpět jejich místo. Také to hned neznamená, že v lokalitě bude větší
nepořádek. S osazením kamery bude na městské policii a mladých samotných, aby si
svou lokalitu udržovali čistou. V minulosti již u kotelny podobné místo bylo. Bohužel
nemáme příliš možností, kde budovat zázemí pro vyžití mládeže. Na opravu cesty
v hrozném stavu peníze jsou, ale oprava proběhne až po ukončení stavby pumptracku.
Byla by škoda, aby již opravená cesta podléhala zbytečně zvýšené zátěži, o které víme,
že přijde.
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„…Areál zdraví – v okolí jsou zahrádky, kde si občané chtějí
odpočinout, ale je tam plechová rampa. Když na ní děcka
skáčou, to je takový rachot. Rampa stávala na školním hřišti…“
– Umístění rampy do Areálu zdraví bylo provizorním
a dočasným řešením poté, co si občané stěžovali, že jim děti
skáčou pod okny paneláků na schodech. Před lety stávala
rampa i u školního hřiště, tam je bohužel problém s tím, že
jsou v okolí rodinné domy. Plechová rampa již bude brzy
minulostí právě díky novému areálu pumptracku u kotelny.
Areál zdraví by se tak měl po instalaci dětských herních
prvků stát znovu klidným místem pro odpočinek a rodiny
s dětmi.
„…parkoviště u Sportovní haly. Čáry, kde by se mělo parkovat,
už nejsou vidět a mohly by se tedy obnovit, respektive nově
natřít. Řidiči aut tam hrozně parkují, nedá se ani projet, natož
vyjet.“ – V příštím roce je počítáno s opravou povrchu tohoto
parkoviště. Cenovou nabídku již máme. I s následným
vodorovným značením parkovacích míst je to cca 300 tis.
Kč. V letošním roce již akci nestíháme, protože firma
bohužel ještě nezahájila ani opravy komunikací ve městě,
což mě štve. Opravy začnou s měsíčním zpožděním
v červnu. Také předem upozorňuji, že vyznačením
parkovacích míst může dojít ke snížení jejich počtu.
Na zajištění dostatečného prostoru pro průjezd vozidel
bude více dbát městská policie.
ROSTOUCÍ CENY ENERGIÍ. Tvrdá realita dneška a strašák
budoucnosti. Jak je na tom město? Jenom za elektřinu
v rámci vodního hospodářství zaplatíme letos o 1 mil. Kč
více. Při vyrobeném množství vody 95.000 m3 za rok to
znamená zvýšení nákladů na výrobu o 10 Kč na kubík! Co
s tím?
Na konci května proběhlo pravidelné setkání starostů se
senátorem Miroslavem Balatkou a jeho hosty. Hlavním
bodem programu byl pro mě, vzhledem k výše uvedenému,
ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman
a připravovaná nabídka dotací pro obce a města se
zaměřením na energetické úspory a zdroje energie. Z toho
samého fondu jsme, krom jiného, dostali dotaci 17 mil. Kč
na rekonstrukci vodovodu a výstavbu kanalizace
na Sklenský vrch.

Kombinace fotovoltaických elektráren na budovách úřadu,
školy, školky nebo například na bytových domech, kde by se
dala energie využít pro ohřev teplé vody, a změny legislativy
o sdíleném komunitním využití vyrobené energie, by byla
další skvělou možností. Příklad. Škola je celé léto zavřená.
Minimální odběr. Výroba elektřiny ale stále běží a je
dodávána do sítě. Tuto vyrobenou energii si tedy v rámci
komunity ze sítě odeberou bytové domy… Zatím vize
budoucnosti.
Už dnes ale stojí za to nechat energetického specialistu
spočítat možnosti, návratnost investice a úspory. Připravit
se na dotace.
Začít můžeme právě vodním hospodářstvím. Následně
budovami v majetku města, včetně bytových domů. Pak se
můžeme rozhodnout. Nesmíme stát, ale jako ve všem
ostatní dělat další kroky. Cestu nám ukáže až jasná řeč čísel.
Momentálně máme podanou žádost o dotaci na výměnu
zbývající části veřejného osvětlení za nízkoenergetickou
LED variantu. Oproti stávající spotřebě by došlo na této
části k úspoře 64 %.
DALŠÍ INFORMACE. Pozitivní odezva je na opravované
fasády kotelen u panelových domů, které si zasloužily
obnovit už pěkných pár let zpět. Fajnovou akcí bylo stavění
máje a pálení čarodějnic v Areálu zdraví. Práce na parkovišti
u Kačáku už běží. Stavba pumptracku začne v půlce června.
Sešel jsem se také s majitelem objektu bývalé jídelny v dolní
Rotavě. Spolu s jeho dvěma projektanty jsme na místě řešili
budoucí záměry. Primárně má jít o bydlení pro seniory.
Objevila se ale také možnost zájemce, který by rád rozšířil
své výrobní prostory.
Po dvouleté pauze pokračovalo v sobotu 7. 6. dobročinné
rozpustilé klání mezi městy a obcemi Karlovarského kraje
po vzoru známé televizní soutěže Hry bez hranic z 90. let,
které pořádá Nadační fond Ještěřice. Tentokrát nás hostil
vítěz posledního ročníku obec Velichov. Krom Rotavy
dorazili také nadšenci z Kraslic, Šindelové, Nových
Hamrů a Kyselky! Letos se nám zadařilo a po čtyřech
disciplínách a celkovém vítězství budeme příští ročník opět
hostit u nás v Rotavě.

Jak pan Valdman celkem trefně poznamenal, ze starostů
menších měst, kteří jsou občanům nejblíže a nemají zřízené S blížícími se prázdninami Vám přeji, milí Rotavané, pohodu
akciovky nebo s.r.o.čka, se poslední dobou stávají spíše a dobrou náladu.
krizoví manažeři v mnoha oblastech. Odpady, bydlení, voda,
S úctou
finance, bezpečnost… A nově přibude i energetika.
Hlavní roli musí hrát stát. Situace s energiemi je složitá
pro všechny. My bychom se ale měli snažit za pomoci
nástrojů, které můžeme použít, snižovat dopady na naše
občany na minimum. Co by se tedy dalo udělat?

Michal Červenka - starosta Rotavy

Vzhledem k růstu cen energií a nově nastaveným
podmínkám dotací již lze uvažovat o využití fotovoltaických
panelů pro výrobu elektřiny. V některých případech
doplněných o bateriové úložiště. Největší přínos by byl
v rámci nepřetržitého provozu, tedy právě na čističce
odpadních vod a úpravně vody. Ukládání elektřiny
do baterie nebo odprodej jejích přebytků totiž stále nejsou
příliš výhodné.
Červen 2022
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Areál plánovaného
pumptracku

Objekt bývalé jídelny
v dolní Rotavě

Kotelny před
a po rekonstrukci

Rotava

Stavění májky

Léto a východ slunce
autor: Pavel Dvořák

Pálení čarodějnic

Hry U hranic bez hranic
2022

Divadelní představení
pro naše nejmenší

Den Země pro děti

Český den proti rakovině
Vybrali jsme částku 3.150 Kč.

Rotavský Permoník

Koncert u Varhan

RYCHLÉ INFO
BARÁČNÍCI
HLÁŠENÍ ZMĚN EVIDENČNÍCH ÚDAJŮ

Překontrolujte si smlouvu o dodávce vody. Případné
změny nám nahlaste v kanceláři č.14
nebo zašlete elektronicky na podatelna@rotava.cz.
Žádost o změnu evidenčních údajů www.rotava.cz

ZAHRÁDKÁŘI, NÁJEMCI POZEMKŮ
NÁJEMNÉ PO SPLATNOSTI
Opět připomínáme splatnost nájemného
za pronájem pozemků, zahrad a pod.
Splatnost uplynula k 31. 3. 2022!

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN POKLADNY
Nezapomeňte,
že pokladně města byly změněny úřední hodiny.
Po, St 9:00 - 11:30 12:00 - 16:45
Pá 9:00 - 11:30 12:00 - 12:45

NESTÍHÁTE ÚŘEDNÍ HODINY POKLADNY?
Vše můžete uhradit BEZHOTOVOSTNĚ.
POPLATKY ZA ODPAD A PSY

Bankovním převodem
na účet č. 19-862166389/0800,
variabilní symbol Vám rádi poskytneme
na tel. číslech: 359 574 130, 777 926 975
nebo e-mailové adrese podatelna@rotava.cz.

POPLATKY ZA POZEMKY

podklady k platbě ► nájemní smlouva
Info Vám rádi poskytneme na tel. číslech:
359 574 132, 778 702 671
nebo e-mailové adrese kovacsova@rotava.cz.

VODNÉ A STOČNÉ

podklady k platbě ► faktura za aktuální období
Hradit můžete převodem na účet dle faktury
případně využít QR kódu uvedeného na faktuře.

NÁJEMNÉ SVJ VE SPRÁVĚ MĚSTA

podklady k platbě ► nájemní smlouva
informace kancelář. č. 14
tel.: 777 759 284, e-mail: rauova@rotava.cz
Červen 2022

4. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 11. 5. 2022
RM projednala a neschvaluje:
přidělení bytu na adrese Sídliště 645.
RM projednala a schvaluje:
přidělení bytů na adresách Sídl. 653, 609, 634, 654.
uzavření dohody o ukončení nájmu nebyt. prostoru
nacházející se na pozemku parc. č. st. 1083.
pronájem nebytových prostor na pozemku parc.
č. st. 1083.
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.
č. 1611/71 a části pozemku parc. č. 1611/97
za účelem pozemku v zahrádkářské kolonii.
uzavření smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou
farností Kraslice, IČO 45374872, za účelem podání
žádosti o dotační titul z výzvy OPŽP na revitalizaci
parku u kostela v Rotavě.
uzavření smlouvy o umístění a provozování dalších
dvou kontejnerů, mezi městem Rotava a společností
TextilEco a. s.
poskytnutí slevy z ceny nájmu sálu Slovanského
domu pro p. M. G.
poskytnutí slevy z ceny nájmu Rekreační chaty
Sluníčko pro konání tábora subjektu: ZŠ Kraslice.
pronájem části pozemku parc. č. 2080.
uzavření nájemní smlouvy evidované pod č. 229
180/2022 se společností Lesy České republiky s. p.
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby ev. pod č. IE12-0008137 se společností ČEZ Distribuce a. s.
rozpočtové opatření č. 5/2022 v těchto
parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy
a výdaje se nemění, přesouvají se částky
jednotlivých položek rozpočtu.
uzavření smlouvy o zajištění ubytovací kapacity mezi
městem Rotava a Karl. krajem na poskytnutí
ubytovacích kapacit v systému KACPU.
RM bere na vědomí:
mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. –31. 3.
2022 ZŠ a
MŠ Rotava za 1. čtvrtletí roku
2022 bez výhrad.
zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly subjektu:
ZŠ a MŠ Rotava za kontrolované období roku 2021.
RM projednala a souhlasí:
s uzavřením MŠ Rotava v souvislosti s dobou
hlavních prázdnin ve dnech 18. 7. až 12. 8. 2022.
s využitím pozemků a jejich částí ve vlastnictví
města Rotava v trase organizované hromadné
sportovní akce „Klingenthalské putování“.
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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.
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

Kontakty:

Sociální pracovník, vedoucí:
Bc. Zdeněk Harapát, tel.: 777 724 214
Pracovníci pečovatelské služby
Lucie Korčáková, tel.: 778 880 047
Marcel Plánka, tel.: 777 717 704
Renata Štorková, tel.: 773 761 291

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
„Zábavné odpoledne pro děti“
ve čtvrtek 2. června v 15.00 hod.
„Pohádkové dopoledne pro děti do 3 let“
v úterý 7. června od 10.00 do 11.30 hod.
Milé maminky, babičky, dědečkové – doprovoďte své nejmenší ratolesti k nám do knihovny.
Děti seznámíme s pohádkovými knížkami a Vy si mezitím můžete vychutnat čaj, nebo kávu, kterou Vám připravíme.
„Přírodní zvláštnosti v závislosti na počasí“
ve čtvrtek 9. června v 16.00 hod.
Beseda a diskuse s p. Rudolfem Kovaříkem.
VÝSTAVKY

MEDAILONKY MĚSÍCE
Vladislav Vančura
(23. 6. 1891 – 1. 6. 1942)
český spisovatel, dramatik
a režisér

Jerome Klapka Jerome
(2. 5. 1859 – 14. 6. 1927)
anglický spisovatel
a redaktor

Markéta Zinnerová
(21. 6. 1942)
česká prozaička, autorka
literatury pro děti a mládež

Josef Václav Sládek
(27. 10. 1845 – 28. 6. 1912)
český básník a překladatel

Miloslav Jágr
(8. 6. 1927 – 23. 8. 1997)
český malíř, ilustrátor,
tvůrce kreslených filmů

Eduard Petiška
(14. 6. 1924 – 6. 6. 1987)
český spisovatel

V MĚSÍCI ČERVNU 2022 OSLAVÍ 80 A VÍCE LET
TITO JUBILANTI:
Fedorková Olga
Herodes Josef
Hilpertová Mária
Musiejovszký Ondřej
Varaus Milan

Cibulková Mária
Dolejš Rudolf
Beran František
Královenská Brigita
Polášková Anna
Dvořáková Alena

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ
A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ DO DALŠÍCH LET.
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EXEKUCE

Co je exekuce a jak probíhá? Pro mnoho lidí je těžké se v problematice vymáhání
dluhů orientovat, ať již jsou na straně věřitele či dlužníka. Exekuce je státem
uzákoněný postup pro vynucení nějaké povinnosti, která nebyla dobrovolně
splněna. Nejznámější je exekuce soudem anebo exekutorem. Jak probíhá exekuce
a co vše byste měli o tomto způsobu vymáhání vědět předem?
CO JE EXEKUCE?
Vyhrajete u soudu, v ruce máte pravomocný a vykonatelný rozsudek, ale
druhá strana se nemá k tomu, aby splnila své povinnosti. Co s tím? Zákon
nedovoluje, abyste vymáhali svá práva násilně či svépomocí. K donucení
splnit rozhodnutí státního orgánu slouží vykonávací řízení nebo exekuce
jako specifická oblast justice. Většinou se bude jednat o to, jak přimět
dlužníka k zaplacení peněžitého plnění. Může jít ale i donucení k splnění
jiné povinnosti. Vykonávací řízení následuje vždy až po řízení nalézacím,
ve kterém se teprve rozhoduje, zda má žalobce vůči žalovanému určitá
práva a povinnosti. Teprve, když nedojde ke splnění povinností, lze
přikročit k exekuci. Má své zásady a principy, kterými se řídí.
SOUDNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ VS. EXEKUCE SOUDNÍM EXEKUTOREM
Pro běžné občany je často matoucí rozdíl mezi soudním výkonem
rozhodnutí a exekucí, kterou provádí exekutor. Nepomáhá tomu, že výkon
rozhodnutí je někdy označován jako soudní exekuce a exekutor se podle
exekučního řádu nazývá soudní exekutor, i když pod soudem nepůsobí.
Oprávněný se na počátku vymáhání dluhů musí rozhodnout, zda podá
návrh k soudu a nechá rozhodnutí vymoci soudním vykonavatelem, nebo
zda se obrátí na exekutora. Jednotlivé procesy se liší a mají své výhody
a nevýhody. Náklady na zahájení a vedení výkonu rozhodnutí jsou
pro oprávněného nižší. Na druhé straně musí oprávněný sám navrhnout
způsob výkonu rozhodnutí a soud se od jeho návrhu nemůže odchýlit.
Pokud tedy nemá oprávněný dostatečné informace, např. o tom, jaké má
povinný účty, je lepší se obrátit na exekutora. Exekutor si sám rozhodne,
jakým způsobem bude exekuce provedena, a může zvolit i více způsobů
exekuce současně. Může si zjišťovat od bank, kde má povinný účty, či kde
má trvalé bydliště podle centrální evidence obyvatel. Exekutor je finančně
motivován, aby exekuce proběhla, proto je tento způsob vymáhání
rozhodnutí většinou rychlejší. Na druhé straně musí oprávněný často
zaplatit exekutorovi dopředu zálohu za provedení exekuce.
PRŮBĚH EXEKUCE
Nejprve musí oprávněný podat exekuční návrh na zahájení exekučního
řízení. K tomu musí dodat exekuční titul, na jehož základě může být
exekuce provedena. Exekutor požádá exekuční soud o pověření k vedení
exekuce. Pokud mu exekuční soud vyhoví, začne exekutor zjišťovat
majetek dlužníka. Povinnému zašle exekutor vyrozumění o zahájení
exekuce a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. K tomu mu dá
třicetidenní lhůtu. Pokud je povinnost splněna a zaplaceny náklady, je
exekuční řízení skončeno. V případě nesplnění povinnosti ve stanovené
lhůtě bude provedena exekuce na základě exekučního
příkazu.
V exekučním řízení má povinný právo se různými způsoby bránit proti
neoprávněné exekuci.
EXEKUCE A INSOLVENCE
Od exekuce musíme důsledně odlišovat pojem insolvence. Pokud není
dlužník schopen splácet své dluhy, dostává se do úpadku. Ten se pak bude
řešit v insolvenčním řízení, buď osobním bankrotem dlužníka či v případě
právnických osob konkurzem. V insolvenčním řízení vymáhají své
pohledávky společně všichni věřitelé dlužníka. V případě úpadku nelze
vymáhat nadále dluhy pomocí exekucí. Exekuční řízení jsou zastavena.
Červen 2022

ZÁKLADNÍ POJMY
V OBLASTI EXEKUCE
EXEKUCE
státem povolený způsob vynucení
povinnosti, která není dobrovolně splněna.
OPRAVNĚNÝ
věřitel, držitel exekučního titulu.
POVINNÝ
dlužník, osoba, která nesplnila svou
povinnost po skončení nalézacího řízení.
EXEKUČNÍ TITUL
listina, která je podkladem pro zahájení
exekuce. Může jít o rozhodnutí soudu,
schválený smír či rozhodčí nález. Musí
na nich však být vyznačena doložka
vykonatelnosti. Dále může jako exekuční
titul sloužit notářský zápis nebo
exekutorský zápis a další listiny, o kterých
tak stanoví zákon.
VYKONATELNOST
vlastnost listiny (rozsudku, rozhodčího
nálezu), že povinnosti v ní obsažené
mohou být vynucovány.
PRÁVNÍ MOC
vlastnost rozhodnutí, která znamená, že
proti rozhodnutí se nelze odvolat a změnit
by jej bylo možné pouze mimořádným
opravným prostředkem.
CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ
veřejný seznam, ve kterém lze najít
informace o exekucích. Na vybraných
poštách, ale i online, lze podat dotaz
na stav a pořídit si výpis exekuce, který
potvrdí, zda je na určitý subjekt exekuce
nařízena.
EXEKUTORSKÁ KOMORA
právnická osoba, jejímiž členy jsou
povinně všichni exekutoři. Ten, kdo není
jejím členem, nemůže působit jako soudní
exekutor.
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TYPY EXEKUCÍ V ČR

Rozlišujeme různé typy exekuce. Liší se v tom, jak probíhají a jakým právním předpisem se řídí.
Soudní výkon rozhodnutí – výkon rozhodnutí je prováděn zaměstnancem soudu, tzv. soudním vykonavatelem,
který musí dodržet pokyny soudce. Řízení se řídí občanským soudním řádem.
Exekuce prováděná exekutory – výkon rozhodnutí provádí soudní exekutor. Řízení se řídí exekučním řádem.
Správní exekuce – povinnosti uložené ve správním řízení se vymáhají u exekučního správního orgánu
(většinou u obecního úřadu obce s rozšířenou působností).
Daňová exekuce – nedoplatky daní a pokuty v daňovém řízení jsou vymáhány samostatně finančními úřady.
Řídí se daňovým řádem.

ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE

Exekutor může provádět exekuci pouze způsoby, které povoluje zákon.
U peněžitých plnění se jedná o následující případy:
Přikázání pohledávky z účtu – banka zablokuje účet a následně z něj
vyplatí požadovanou částku oprávněnému.
Srážky ze mzdy a jiných příjmů – zaměstnavatel musí skrze
exekutora vyplácet částku oprávněnému věřiteli. Povinnému
zůstane jen určitá částka.
Prodej movitých a nemovitých věcí – oprávněný dostane z dražby
částku, která mu přísluší. Existují však věci, které nemohou být
exekučně zabaveny.
Další způsoby – postižení závodu, správa nemovité věci,
pozastavení řidičského oprávnění.

EXEKUTOR MŮŽE:
• vyklízet
– pokud se povinný odmítá
vystěhovat z bytu.
• odebrat věci,
• rozdělovat společné věci,
• provádět práce a výkony,
• prodávat zástavy.
Bc. Petra Valdmanová
OKS

Pokud potřebujete poradit ve Vaší složité finanční situaci, neváhejte se na nás obrátit o pomoc a radu.
Aktivita probíhá v rámci projektu
Bc. Zdeněk Harapát
odborný garant projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
777 724 214
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
harapat@rotava.cz

Bc. Petra Valdmanová
dluhová poradkyně
777 717 705
valdmanova@rotava.cz

Bc. Lenka Studená, DiS.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz

POZOR NA VČASNÉ HRAZENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Neuhrazení poplatků za odpad a psy může vést až k exekuci

ZKONTROLUJTE SI ÚHRAZENÍ PLATEB MĚSTU
1

POPLATEK ZA PSA

2

KOMUNÁLNÍ ODPAD (POPELNICE)

ROKY DO ROKU 2021
PO SPLATNOSTI !!!
JIŽ UHRAZENO

ROK 2022
K ÚHRADĚ
SPLATNOST 30. 9. 2022

NEUHRAZENO
OKAMŽITÁ
ÚHRADA

TRVAJÍCÍ
NEUHRAZENÍ
PLATEB

PLATBA
HOTOVĚ

BEZHOTOVOSTNÍ
PLATBA

EXEKUČNÍ
VYMÁHÁNÍ
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Květen v mateřské škole

V uplynulém měsíci se naše děti naposledy v tomto školním
roce zúčastnily slavnostního obřadu Vítání občánků. Jsme rádi,
že děti z naší školky jsou součástí tohoto obřadu a formou
básniček mohou popřát dětem hodně zdraví, pohody, vzájemné
lásky a šťastné vykročení do života, který je teprve čeká. A i když
je život možná zavede kamkoliv, ať dobře ví, kde je jejich domov
a co pro ně znamená. Těšíme se na další spolupráci, kdy
budeme moci přivítat nové rotavské občánky.
22. duben se již neodmyslitelně zapsal jako Den Země, který lidé
slaví po celém světě. Oslavy této události sahají až do doby, kdy
se ještě tolik na ekologii nemyslelo, a oslavy souvisely
s příchodem jara. Dnes je tento den příležitostí, abychom si
připomněli důležitost ochrany toho nejcennějšího, co máme,
naší planety. Ani my jsme s našimi dětmi na tento den
nezapomněli. Celý týden jsme se učili, jak správně třídit odpad.
Na závěr týdne jsme se vydali ke studánce „Rotava
Pod Pavoukem“ a cestou jsme sbírali odpadky. Nálezy věcí,
které do přírody určitě nepatří, nás překvapily. Budeme si
s dětmi přát, aby nám vyčištěné okolí naší školky aspoň chvíli
vydrželo.
Naše město s dětmi sdílelo také tento den a připravilo si pro děti
akci v sále Slovanského domu na toto téma. Děti se s chutí
pustily do plnění úkolů, vzájemně si fandily a měly možnost si

ověřit, co vše se naučily. Za svou snahu dostaly dárečky a my
bychom tímto chtěli poděkovat za uskutečněnou akci a pozvání.
29. dubna na naší zahradě proběhla slavnost „pálení čarodějnic“.
Slétly se malé čarodějnice a nechyběli ani malí čarodějové.
K našemu sletu se poprvé přidali i prvňáčci ze školy. Zahrada
byla plná čarodějnických soutěží, jako například zdolávání
čarodějnické pavučiny, hledání hmyzu v lektvaru, let na koštěti,
čištění čarodějnické chýše a další. Po zdolání všech stanovišť
jsme si opekli buřty a naše kuchařky nám připravily i sladké
překvapení, za které jim děkujeme. Také děkujeme sboru
dobrovolných hasičů, který nás po celou dobu chránil
před „upálením“. Ze zahrady plné ustrojených čarodějů
a čarodějnic jsme měli radost a těšíme se na další ročník.
K jaru patří nejen slunce, zelená barva, ale i zápis do školky
a Den otevřených dveří. Navštívilo nás a přišlo se zapsat hned
několik dětí. Rodiče měli příležitost se dozvědět důležité
informace, děti měly možnost si pohrát ve třídě, prozkoumat
hračky a přidat se k nám. Věříme, že se novým dětem s rodiči u
nás líbilo a že je společně přivítáme v září.
Konec školního roku se nám kvapem blíží. Všichni se těšíme
na teplé letní dny a na poslední společné akce, které máme ještě
před sebou.
Za kolektiv MŠ
Nina Jašová, DiS. a Eliška Hilková

Schůzka rodičů
budoucích žáčků 1. třídy

Informace k „Zvláštnímu zápisu“ do MŠ a 1. třídy ZŠ
pro školní rok 2022/2023

13. 6. 2022 v 15:30 hod.
v budově ZŠ Rotava

Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince, kterým bylo uděleno
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

Žádost o přijetí k předškolnímu a základnímu vzdělávání lze
podat v základní škole od 1. 6. do 10. 6. 2022 v dopoledních
hodinách.
1. Zákonní zástupci předloží svůj doklad totožnosti, doklad
o totožnosti dítěte (je možné použít vízum). V mateřské škole
předloží potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte,
s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání.
2. Kritérium pro přijetí je pobyt dítěte/žáka ve spádovém
obvodu obce Rotava. Žádost je možné stáhnout z webových
stránek školy www.zs.rotava.cz.

Červen 2022
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BUBENÍCI VE ŠKOLE

V pátek 20. 5. 2022 naše tělocvična hlučela více než obvykle.
Příčinou byl velký počet žáků, a především výjimečná návštěva,
která naše děti dokonce k větší hlasitosti vyzývala. Co se událo?
Tělocvičnou totiž zněly bubny.
Bicí souprava je sestava bicích nástrojů, někdy nazývaná
zkráceně bicí. Skládá se z jednotlivých bubnů a činelů a jejich
stojanů, přechodů, popřípadě dalších perkusních nástrojů. Velký
buben bývá ovládán šlapkou či dvoušlapkou, stejně tak i hi-hat
činel. Na menší bubny se hraje paličkou, dvěma paličkami

či metličkami. To vše, a ještě více nám v pátek předvedli bubeníci
ze ZUŠ Kraslice pod vedením pana Petra Valdmana. Koncert
a program zájmové činnosti v jednom ukázal žákům kouzlo
tohoto nástroje a možná některým dal i motivaci stát se
bubeníkem. Žáci byli zapojeni do přehrávek bubeníků, někteří
hráli na dřívka, další na tamburínu a ostatní perkusní nástroje.
Bubeníci hráli známé písně interpretů jako je Bruno Mars,
Michael Jackson nebo známé hity muzikálu Jesus Christ
Superstar. Celé představení bylo zajímavé, poučné a zábavné.
Žaneta Rauová, učitelka ZŠ

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Dopravní týden ve školní družině
Od 4. do 8. dubna proběhl ve školní družině projekt „Dopravní týden v ŠD“.
Ve všech zájmových a rekreačních činnostech v tomto „Týdnu“ vévodila
pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty i porozumění významu
dopravních značek. Proběhly například sportovní soutěže, vycházky
po městě, pobyty na dětském dopravním hřišti školy, besedy, vědomostní
soutěže, testy v počítačové učebně.
Oddělení starších dětí nás opět překvapilo poutačem k akci i malbou
dopravních značek. Mladší děti kresbou kola a jeho správnou výbavou.
Všechny zaujaly hry „Bloudění v mlze“, „Motorky“, „Semafor“, “Přiřaď
značku!“, krátké pohádky s dopravní tématikou na interaktivní tabuli
i nácvik písně „Poštovský panáček“.
„Aprílový táborák“
22. dubna 2022 se uskutečnila v přírodním atriu školy akce školní družiny
„Aprílový táborák“. Počasí bylo ten den naštěstí bez deště. Děti si s chutí
opékaly uzeniny, poslouchaly a zpívaly tábornické písně.
O táborák se staral po celou dobu velmi ochotně pan vychovatel Lukáš
Koutný. Podařilo se nám při opékání využít suché větvičky, které jsme
všichni sesbírali při hrabání staré trávy právě v tomto atriu. Dětem
s opékáním neúnavně pomáhaly paní asistentky. Bylo to opravdu prima
a mňam!
„Miss a Missák školní družiny“
12. 5. 2022 odpoledne proběhla ve školní družině besídka ke Dni matek.
Součástí této akce byla tradiční zábavná soutěž pro děvčata a chlapce „Miss
a Missák školní družiny “. Po překonání všech úkladů soutěže titul „Miss
školní družiny“ získala žákyně I. třídy - Sára Cinová. „Missákem školní
družiny“ byl porotou zvolen žák III. třídy - Vojtěch Goroš. Nečekaný titul
„Missis školní družiny“ obdržela za splněný úkol pro maminky a babičky paní
Aneta Gubčová.
Na závěr děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se tohoto odpoledne
zúčastnili. Byli opravdu prima.
Lukáš Koutný, Lenka Szmigielská
vychovatelé ŠD
strana

9

REKREAČNÍ SPORT

Jóga

úterý 18:00 - 19:30
kontakt: 724 126 530
V

TANCENÍ
V

S HELCOU

V

NEDELE 18:00

724 126 530

ČTVRTEK OD 19:00
Sportovní hala
V

O

LE

JB A L R OT

A
AV

hledáme nové spoluhráče
tel: 777 759 284

TABATA

pondělí 18:00
+ 1x dle domluvy
Blanka Legezová

VZPÍRÁNÍ

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

2. kolo ligy juniorů 2022

V sobotu 23. dubna se v Plzni konalo druhé kolo ligy
juniorů skupiny A za účasti 5 sportovních klubů včetně
rotavského ROTASU. Ze soutěže se omluvilo družstvo
VTŽ Chomutov. Rotavští tentokrát se čtyřmi staršími
žáky v sestavě ve složení Jan BUBLA 289,6 Sb. (243 kg,
107+136), Lukáš HORVÁTH 207,6 Sb. (148 kg, 62+86),
Ondřej ŠIROKÝ 180,4 Sb. (131 kg, 61+70) a Attila OLAH
150,9 Sb. (96 kg, 45+51) a Ondřej MAŠEK 80,3 Sb.
(60 kg, 26+34) se umístili opět na čtvrtém místě
v tomto kole.

2. liga družstev žen ve vzpírání 2022

V neděli 20. března se ve sportovní hale v Plzni –
Doudlevcích uskutečnilo úvodní kolo 2. ligy žen za účasti
družstva rotavského ROTASU, které se ve složení
Daniela ZRONKOVÁ (162,2 Sb.,150 kg (65 + 85)),
Kristýna VLČKOVÁ (103,8 Sb., 71 kg (32+39)),
Karolína ZRONKOVÁ (79,7 Sb., 68 kg (30 + 38))
umístilo na 5. místě v tomto kole. Ze soutěže se
omluvila družstva Chomutova a Meziboří.

2. kolo ligy juniorek 2022

Druhé kolo ligy juniorek se uskutečnilo v neděli
24. dubna v Holešově za účasti celkem 8 družstev,
včetně družstva děvčat rotavského ROTASU, které
ve složení Kristýna VLČKOVÁ, Karolína ZRONKOVÁ
a René KUKLÍNKOVÁ obsadilo celkovým výkonem 221,5
bodů Sinclair 8. místo.

II. liga družstev mužů ve vzpírání 2022

V sobotu 21. května 2022 hostila sportovní hala
plzeňského Slavoje druhé kolo II. ligy mužů skupiny A
za účasti celkem sedmi družstev včetně vzpěračů
rotavského ROTASU. Ze soutěže se omluvilo družstvo
Chomutova. Za družstvo ROTASU Rotava startovali:
Svatobor ŠEVČÍK (250 kg (110+140) 308 Sb.),
Jan BUBLA (242 kg (105+137), 286,7 Sb.),
Jan ŠEDLBAUER (232 kg (100+132), 247,4 Sb.),
René HRUBÝ (185 kg (80+105), 216,9 Sb.),
Lukáš HORVÁTH (143 kg (58+85), 198,7 Sb.),
Ondřej ŠIROKÝ (129 kg (61+69), 176,1).

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.

Červen 2022
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EVROPSKÝ DEN PROTI VLOUPÁNÍ
Zabezpečte si svůj majetek.
Máme tu červen, a tak můžeme konečně říci, že nastal měsíc vítající letní období a s ním i čas dovolených a letních
radovánek. Krom toho nám však také přinese Evropský den proti vloupání, který tento rok připadá na středu
15. 6. 2022. Tento den je také připomínkou toho, aby lidé při svých dovolenkových a letních radovánkách
nezapomínali na řádné zabezpečení svého, na nějaký čas opuštěného, domova.
Proto bychom si měli uvědomit, že je důležité dodržovat několik základních preventivních rad, které nás mohou
ochránit před nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. Zloději jsou totiž vynalézaví a využijí každé příležitosti.
Řádné uzamykání objektu - Při odjezdu zkontrolujte řádné uzavření a uzamčení všech oken i dveří. Neschovávejte
nikdy klíče pod rohožku ani do květináče. Dnešní moderní technologie dokážou navodit zdání, že je uvnitř Vaší
nemovitosti někdo stále přítomen, a to například automatickým rozsvěcením světel.
Neupozorňujte na nepřítomnost - O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy
nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku,
natož na sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí –
větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako
opuštěný, prázdný.
Chraňte cenné předměty - Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty. Nechlubte se před cizími lidmi, co máte
doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma,
nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Označte a sepište cennosti - Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit. Poznamenejte si sériová
čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů
a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které
není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení
a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
Okolí domu - Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte
je do kůlny či do garáže.
Přehledný prostor před objektem - Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout
do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo
zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostříhávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé
snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku
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.
por. Mgr. Lucie Machalová
komisař, PČR
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Město Rotava pořádá

KARNÍ
MAŠDĚTSKÉ
NEDĚLE 26. ČERVEN
15:00 HOD.

AREÁL
ZDRAVÍ

sál Slovanského domu

Dětský den 2022
SOBOTA 4. 6. 22
15:00 HOD.

Pohádkové dopoledne

Úterý 7. června od 10:00 hod.
Městská knihovna Rotava

MASKY ZDARMA

20:00 HOD.
SÁL SLOVANSKÉHO DOMU

DOPROVOD 40 KČ

vstupné 90 Kč
masky 40 Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost.

20. 7. 2022 a 19. 9. 2022
Rotava parkoviště za pekárnou
stáří

Drůbež
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROTAVA
POŘÁDÁ BESEDU

Přírodní zvláštnosti
v závislosti na počasí

ČTVRTEK 9. ČERVNA 2022
16:00 HOD.

KNIHOVNA

Město Rotava ve spolupráci se sbory Vás zve na

ro
SkoLETNÍ
KONCERT
SBORY
Školní sbor Rotava
Vivat Musica Kraslice
Harmonie Kraslice

SÓLISTKA
Nella Zámková
a další

ÚTERÝ 14. ČERVNA
18.00 HOD.
sál Slovanského domu

Rezervace v KIC Rotava

cena

Kukuřice:
15 - 18 týdnů
černé, červené, kropenaté, bílé, sussex

230 Kč

Chovní kohoutci

15 - 18 týdnů

230 Kč

1 - 7 dní

30 Kč

Brojlerová kuřata (prodej jen 20. 7.)

OBJEDNÁVEJTE:
Gallus Extra s. r. o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502
mob. 731 701 331, 734 833 158 (NE SMS)
volejte po - pá 7.00 - 15.00 hod.
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

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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