Ocenění „Srdce pro Rotavu“
(sál Slovanského domu v Rotavě dne 25.9.2015)

Otta Bartovský in memoriam
Zakladatel a trenér oddílu vzpírání na Karlovarsku. Pod jeho vedením založen první oddíl
vzpírání v našem městě Spartak Rotava. Vyhodnocen jako úspěšný trenér v národní lize.
Martina Bečková
Kronikářka města 16 let. Za rok 2009 a 2010 získala 2x za sebou ocenění za nejlépe vedenou
kroniku obce Karlovarského kraje, což se nikomu do té doby nepodařilo.
František Beran
Ocenění získal za podporu zájmového života ve městě. Pracoval dlouhá léta s mládeží, byl
vedoucím organizace Junák - Skautského střediska Pagoda.
Hermann Brandl in memoriam
Vlastivědný badatel a řídící učitel rotavské školy v dolní Rotavě. Napsal několik děl: Pověsti a
historická vyprávění ze západního Krušnohoří – 1927, Historické zprávy z okresu Kraslice,
historie panství Jindřichovic a Lubů – 1928, Oslavný sborník k výročí 400 let města
Jindřichovice – 1937.
Jan Čtvrtečka in memoriam
Zakladatel a dlouholetý vedoucí Klubu pracujících. Byla to organizace, která zabezpečovala
veškerou kulturu města, sdružovala zájmové kroužky dospělých i dětí a měla pod svou správou
sál Slovanského domu.
Věra Denková
Předsedkyně základní a rekreační tělovýchovy, držitelka ocenění českého olympijského výboru
v roce 2015 za dlouholetou činnost na úseku tělovýchovy a sportu. Cvičila na spartakiádě
WG2015 v Helsinkách.
Ján Elíz in memoriam
Bývalý dlouholetý člen a předseda Českého svazu požární ochrany, správce a velitel SDH v
Rotavě. Dlouholetý učitel autoškoly. Člen zastupitelstva, výborů a v letech 1994 – 1998 byl
starostou města.
Martin Elíz
Již 20 let je velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů, na jejímž znovuzaložení se podílel.
Reprezentace města jako všestranný sportovec . Zasloužil se o získání dotace na nový zásahový
vůz Tatra. Jako místostarosta města se podílí na rozvoji kultury v našem městě.

1

Jan Fiala in memoriam a pan Věnek Jirmus
Spoluzakladatelé zahrádkářského svazu v Rotavě, kde oba později aktivně působili v základní
organizaci a přivedli rotavské zahrádkáře k mnoha úspěchům v krajském i celostátním měřítku.
Mgr. Josef Franěk
První dlouholetý ředitel nové školy v Rotavě. Pod jeho vedením se stala rotavská škola
experimentálním pracovištěm s novým pojetím výuky a byla chloubou okresu.
Robert Fürbach in memoriam
Bývalý dlouholetý ředitel rotavských železáren V.I.Lenina, známé později jako ŠKODA Rotava.
Zasloužil se o výstavbu Sídliště a základní školy v Horní Rotavě.
Mgr. Josef Gerišer
Vedoucí pionýrské dechové hudby při 2. ZŠ v Rotavě. Pod jeho vedením obsadila dechová
hudba již podruhé 1. místo na krajském festivalu pionýrských hudeb v Březové u Sokolova
(1978).
Mgr. Otakar Glos
Vynikající učitel a výtvarník, s výjimečným přístupem k lidem. Autor městského znaku (1976)
a praporu (2002). Autor grafického zpracování znaků a log několika místních organizací včetně
MŠ a ZŠ.
Ing. Martin Hanák
Předseda sportovního klubu Shotokan Ryu karate Rotava, který reprezentuje město i daleko za
hranicemi ČR. Pod jeho vedením získal tento sportovní klub mnohá vynikající umístění . Mnozí
svěřenci tohoto trenéra jsou ve svých kategoriích členy reprezentace ČR.
Anna Heroutová
Bývalá dlouholetá pionýrská skupinová vedoucí. Zasloužila se o vybudování pionýrské – nyní
turistické základny Sluníčko. Celý svůj aktivní život věnovala práci s dětmi.
Václav Hnilička in memoriam
O dobou pověst města se zasloužil v oblasti veřejného života jako dlouholetý představitel města
– předseda Městského národního výboru, podílel se na výstavbě sídliště v Horní Rotavě.
Mgr.Jiří Holan
Bývalý starosta města, předseda Svazku měst a obcí Kraslicka, člen Zastupitelstva
Karlovarského kraje a kandidát do Senátu ČR. Zároveň dlouholetý člen a místopředseda Místní
skupiny Českého rybářského svazu.
Ing. Jiří Hrůza
Ředitel závodu Škoda Rotava. Majitel nejvýznamnějšího podniku města Rotas strojírny s.r.o.,
který je největším zaměstnavatelem v regionu a své výrobky vyváží do celého světa.
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Petr Hudeček ml.
Vzpěrač oddílu Škoda Rotava, reprezentoval v letech 1983 – 1992. Získal titul mistra Evropy
a světa do 110 kg v kategorii juniorů do 20 let za výkon 367,5 (165, 202,5). Na ME-MS mužů
a juniorů vybojoval celkem 10 medailí, z toho 4 zlaté. Na OH v roce 1988 (Soul) obsadil 5.
místo.
JSDH Rotava
Všem současným i bývalým členům JSDH Rotava, kteří patřili a patří neodmyslitelně k tomuto
městu, pomáhali a pomáhají jeho obyvatelům.
Josef Juza in memoriam
Aktivně zapojen do politického dění ve městě. Byl hlavním představitelem města před revolucí
89 i po ní, neboť se stal 1. starostou města a tuto práci vykonával ještě 3 roky.
Miroslav Kalouda st. in memoriam
Zastupitel, člen rady města, svým přístupem k životu se vždy aktivně podílel na rozvoji Rotavy.
V roce 1991 založil firmu Kalouda a synové, spol. s r.o., která se proslavila výrobou hudebních
nástrojů a příslušenství, zejména vozembouchů.
Jan Klepáček
Reprezentant v dorosteneckých kategoriích v karate a spotovní střelbě. Sportovní úspěchy KARATE- nositel 2.Kyu; opakovaně mistr ČR a Evropy juniorů, STŘELBA- medailové pozice
v rámci ČR .
Robert Koutný
Spoluzakladatel rotavských pochodů. Organizátor Mikulášské jízdy Sokolov – Kraslice.
Zakladatel občanského sdružení Klub vojenské historie Ležky. Bývalý předseda ZO Českého
červeného kříže.
Josef Kroc
Proslavil město jako sportovec - volejbalista – hráč i trenér. Je amatérským výtvarníkem. K
jeho technikám patří převážně oleje, akvarely. Svá díla vystavuje v Růžové galerii v Růžovém
údolí v Rotavě. Svá díla propůjčuje na různé výstavy a vernisáže.
Zita Ladwig in memoriam
Rodačka z Rotavy, básnířka, spisovatelka, textilní výtvarnice, humanistka, po odsunu Němců
žila a tvořila v Berlíně a bavorském Waldkraiburgu. O Rotavě napsala několik děl – knih i
textů písní.
František Mach
První poválečný kronikář. Působil ve své funkci kronikáře 27 let. Pracoval jako předseda místní
správní komise, která řídila chod obce. Později se stal tajemníkem obce a pracoval také jako
archivář.
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Milan Němec
Trenér a jeden ze zakladatelů cyklistického oddílu, který dosáhl v kategorii mládeže mnoho
uspěchů, Zúčastnil se jako cyklista závodů Cykloflachs Rotava – Rotavské okruhy a AUTHOR
KRÁL ŠUMAVY.
Marta Ordáňová
Bývalá vedoucí osvětové besedy a klubu pracujících, který zajišťoval kulturní dění v Rotavě.
Založila občanské sdružení KLAS (Klub aktivních seniorů).
PBS průmyslové bariérové systémy s.r.o.
Druhý nejvýznamnější zaměstnavatel v Rotavě s dominantním postavením na trhu s mobilní
protipovodňovou zabezpečovací technikou k ochraně měst, obcí, veřejných, průmyslových a
soukromých objektů před ničivou silou záplavových vod.
Robert Pitoňák ml.
Proslavil se jako úspěšný silniční cyklista. Je vítězem dvou etap známého Závodu míru
v kategorii juniorů. Jako reprezentant ČR dosahoval vynikajících výsledků – opakovaně mistr
republiky, na MS se umístil na předních místech.
Manželé Mgr. Ludmila Prokopová a Mgr. Karel Prokop
Oba učitelé na základní škole, veškerý svůj volný čas věnovali mládeži. Vychovali mnoho
aktivních a úspěšných sportovců – reprezentantů města v házené, volejbale a plavání.
Petr Rohan
O dobrou pověst města se zasloužil jako hráč a dlouholetý trenér fotbalového družstva Rotava.
Aktivně působí ve vedení fotbalového klubu TJ Rotas Rotava.
Petra Rohanová
Reprezentantka města na mistrovství ČR a Evropy v tenise. Pyšní se tituly mistryně ČR a
Evropy. Jako juniorka se úspěšně zúčastnila turnaje French open v juniorské kategorii.
RNDr. Petr Rojík Ph.D.
Významný geolog Sokolovské uhelné, který díky své práci získal mnohá ocenění, jako například
Cenu za mimořádný přínos Karlovarskému kraji 2014, Čestné ocenění nejlepšího vyučujícího
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Patří mezi přední odborníky u nás. Podílí
se na kulturním dění v Rotavě, vyhledávané jsou jeho přednášky a besedy.
Edeltraud Rojíková in memoriam
Zakladatelka Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti, jehož ideou je uchování
lidových tradic a jazyka německé menšiny. Zakladatelka pěveckého sboru Heimatchor, který
jako jediný zpívá písně našeho kraje v německém lidovém nářečí. Hlavně díky její práci byl
Heimatchor v loňském roce zapsán do Krajského seznamu nehmotného kulturního dědictví.
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Petr Stanislav
Vzpěrač oddílu TJ Rotas Rotava, který dodnes drží seniorské české rekordy v trhu , v nadhozu
i ve dvojboji ve váhové kategorii do 62kg. Mnohonásobný mistr republiky. Jako reprezentant
ČR byl úspěšným olympionikem. Na OH v Atlantě obsadil 10.místo.
Erwin Stöhr
Za reprezentaci města ve vzpírání. Mezi jeho úspěchy patří stříbrná medaile z přeboru ČSR v
Teplicích, byl prvním dorosteneckým přeborníkem republiky z Rotavy, mistr republiky ve váze
do 61 kg.
Jan Straka in memoriam
Zakladatel a kapelník pionýrské dechové hudby při 2. ZŠ od 8.11. 1967, která pod jeho vedením
později slavila mnohé úspěchy.
Mgr. Jaroslav Střeska
17 let byl kronikářem města. Pracoval jako učitel a později ředitel školy 1. ZDŠ v dolní Rotavě.
Aktivně se podílel na společenském a kulturním životě města.
Miroslav Šulák st.
Proslavil se jako všestranný cyklista. Dlouholetý reprezentant a člen předních cyklistických
týmů. Účastník špičkových etapových i dráhových závodů. Spoluzakladatel a trenér
cyklistického kroužku v Rotavě.
Pavel Troják st. in memoriam
Angažoval se v tenisovém oddílu TJ Rotas. Bývalý dlouholetý správce tenisového areálu a
sportovní haly v Rotavě.
Učitelé mateřské školy
Všem učitelkám z mateřských škol – svého času byly v Rotavě dokonce 4 mateřské školy –
Ocenění je poděkováním za přístup k péči o naši nejmladší generaci.
Učitelé základní školy
Všem učitelům a učitelkám základních škol v Rotavě za tvůrčí pedagogickou činnost a výchovu
mladé generace. Ocenění je zároveň vyjádřením úcty k jejich náročné práci.
Pavel Valdman
Slavný světový bubeník, který pochází z Rotavy. Vystudoval konzervatoř na Berklee Colege of
Music v USA. Spolupracoval s mnoha známými českými i zahraničními osobnostmi.
Josef Votava in memoriam
Dlouhá léta aktivně pracoval v tenisovém oddílu TJ Rotas, byl i jejím předsedou. 12 let pracoval
jako tajemník MěÚ a vždy podporoval rozvoj sportu.
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Vladimír Vondraš in memoriam
V 70. letech založil a rozvinul tradici rotavských dálkových a turistických pochodů (Jarní
rotavská 15..., Podzimní rotavská 15 ..., později přejmenovány na Rotavského permoníka a
Rotavský kufr). Kromě pochodů se podílel na organizaci dalších akcí ve městě - jarního
vodáckého sjezdu na Svatavě, zájezdů a dalších.
Václav Zronek
Dlouhodobě působí jako trenér oddílu vzpírání TJ Rotas Rotava, který skvěle reprezentuje
svými úspěchy město i za hranicemi ČR. V minulosti však aktivní sportovec, o čemž svědčí
mistrovský titul z mistrovství ČR veteránů.
Partnerská spolupráce Rotava - Veitshöchheim
Ocenění za partnerskou spolupráci. Iniciátorem spolupráce byl rodák z Rotavy Ing. Arch. Karl
Nausch, kterému můžeme děkovat za to, že smlouva o partnerství byla před 9ti lety podepsána.
Až do roku 2014 byl starostou partnerského města pan Reiner Kinzkofer.

Občané města Rotava
Svou nominaci na ocenění věnovala starostka občanům města, protože především oni určují a
výrazně ovlivňují jeho život a ti, kteří přispívají k přátelskému soužití jsou svým způsobem také
výjimeční a stejně tak si zaslouží zvláštní dík. Mezi nimi jsou především ti, kteří zde celých těch
padesát let žijí, ale také ti, kteří se tady v průběhu uplynulého půlstoletí narodili. Ocenění patří
všem, kteří stále mají ve svém srdci Rotavu jako svůj domov. Pamětní list je vystaven na MěÚ
v Rotavě.

Při této slavnostní příležitosti byly předány 2 mimořádné dary:
Dar kostelu sv. Petra a Pavla – 90.let vysvěcení (1925)
Páter Peter Fořt převzal k 90.výročí vysvěcení kostela v Rotavě pamětní list a obraz kostela
sv.Petra a Pavla – kostel se stavěl od roku 1914 a 20.9.1925 byl vysvěcen.
Dar hasičům – stuha k 20. výročí založení JSDH v Rotavě
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela pamětní stuhu u příležitosti 20. Výročí založení
JSDH v Rotavě.
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