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Vážení spoluobčané,
první slovo starosty v našem
městském zpravodaji bych rád
využil k seznámení s tím, jak
postupujeme v naší společné práci. Stanovili jsme si, že navážeme na již rozjeté projekty a akce,
které se povedlo minulému vedení připravit a začít realizovat.
Všechny tyto akce dále pokračují. Rádi bychom je úspěšně dokončili a pokud jsou dlouhodobější, podpořili jejich udržitelnost i pro další období - ať už se
jedná o asistenty prevence kriminality nebo investiční akce či
tvorbu projektové dokumentace.
Postupně budeme uveřejňovat
informace o stavu jednotlivých
akcí.
Jedním z prvních kroků bylo
rozhodnutí o změně webu, vytvoření nové grafiky a zjednodušení jeho struktury. Současně
jsme zřídili facebookový profil
města Rotavy, kde budeme průběžně uvádět aktuality z činnosti
úřadu a vedení města. K tomuto

profilu se již mnoho z vás připojilo. Pro ty, kteří to ještě nestihli, uvádíme zde jeho adresu:
www.facebook.com/
MestoRotava/. Budeme velice
rádi, když se připojíte, a budete
tak mít informace z první ruky.
Doufáme, že se k vám všem také
dostala informace o zřízení emailových adres jednotlivých
zastupitelů. Poskytli jsme vám
tak možnost napsat přímo jednotlivému zastupiteli vaše názory a připomínky. Seznam adres
najdete na našich webových
stránkách
Domluvili jsme se, že navážeme
na spolupráci s okolními obcemi
a městy. Postupně objíždíme
jednotlivé starosty a hovoříme o
tom, co nás nejvíce trápí, co můžeme společně lépe vyřešit a
v čem si můžeme vzájemně pomoci. Už jsme navštívili starostu
města Kraslic Romana Kotilínka, starostu obce Šindelová Jaroslava Bendu, starostku obce Jindřichovice Martinu Majdákovou
a potkali jsme se se starostou
Sokolova Bc. Janem Pickou.
Bohužel pan starosta Sokolova
byl právě projednávat s vedením
Sokolovské uhelné dovoz a
zpracování kalů z ostravských
lagun, měli jsem jen malou chvíli se vzájemně pozdravit, proto
jsme si domluvili společnou
schůzku u nás v Rotavě na čtvr 1

tek 29. 3. 2018. Na tuto schůzku
jsou pozváni i starostové okolních měst a obcí.
5. 4. 2018 bude mít pracovní
setkání se starosty našeho mikroregionu Kraslicko rada Karlovarského kraje. Velice rádi se
setkáme i s hejtmankou Mgr.
Janou Vildumetzovou, abychom
probrali oblasti, které nás nejvíce tlačí a ve kterých nám může
kraj pomoci najít třeba i společné řešení.
Bylo nám ctí se zúčastnit vyhodnocení nejlepších sportovců roku
2017 Kraslicka a Sokolovska.
Z našeho města byli vyhodnoceni jako nejlepší sportovci Kraslicka členové místní tělovýchovné jednoty, oddílu vzpírání. Oceněni byli Ing. Jan Šedlbauer, Daniela Zronková, Nikol Zronková,
Michaela Malá, Sabina Satlerová, Denis Jankovic, Jan Bubla,
Lukáš Köhler a Nikol Kabelková.
Daniela Zronková a Nikol Kabelková se staly i sportovkyněmi
Sokolovska 2017. Blahopřejeme.
Místní oddíl vzpírání letos oslaví
60 let svého založení. Město Rotava je hrdým spolupořadatelem
těchto oslav a přejeme oddílu
vzpírání mnoho dalších úspěšných let.
Přejeme příjemný den.
Miroslav Šůs, starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE

− doplnění ceníku služeb o položku využití štěpkovače od 1. 3. 2018 za cenu 80 Kč za každých započatých 15 minut práce.
− příspěvky na činnost pro příjemce uvedené
v příloze č. 1 v celkové výši 76 000 Kč.
− finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Nadační fond
Ještěřice.

2. schůze RM Rotava ze dne 28. 2. 2018
RM projednala a schvaluje:
− přidělení bytu č. 3 na adrese Rotava, Sídliště 604,
od 1. 4. 2018.
− přidělení bytu č. 12 na adrese Rotava, Sídliště 639,
od 1. 4. 2018.
− přidělení bytu č. 9 na adrese Rotava, Sídliště 650,
od 1. 4. 2018.
− výměnu bytu č. 12 na adrese Rotava, Sídliště 606,
za byt č. 16 na adrese Rotava, Sídliště 611, od 1. 4.
2018.
− přidělení nebytového prostoru na adrese Rotava,
Sídliště 641, od 1. 4. 2018.
− přidělení nebytového prostoru na adrese Rotava,
Sídliště 655, od 1. 4. 2018.
− návrh Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení –
„sociální byt“.
− vzor smlouvy o nájmu hrobového místa s účinností
od 1. 3. 2018.
− provedení provozní bezpečnosti stromů ve městě
Rotava firmou BAOBAB – péče o zeleň, s. r. o.,
Únětice 3, Horoměřice, IČO 26150646.
− výrobu kolumbária pro městský hřbitov v Rotavě
firmou DURST s. r. o., IČO 25372467.
− pronájem poz. p. č. 1611/286 k. ú. Rotava o výměře 296 m2 za cenu 2 Kč/m2/rok.
− pronájem částí pozemků za účelem zahrad
v zahrádkářské kolonii za cenu 1,50 Kč/m2/rok.
− zhotovitele realizace veřejné zakázky „Rybník Kačák – oprava požeráku a návodního líce hráze“
firmu VIDEST s. r. o., Mostecká 377, Karlovy Vary – Otovice, IČO 27995771.
− záměr pronájmu všech tří rybníků v majetku města
od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou.
− zpracovatele projektové dokumentace u veřejné
zakázky „Odstavná a parkovací plocha za blokem
č. 18, ul. Sídliště č. p. 657–658, Rotava – PD“ firmu GEOprojectKV s. r. o., Karlovy Vary – Otovice, IČO 06032354.
− zpracovatele projektové dokumentace u veřejné
zakázky „Inženýrské sítě, komunikace a sjezdy pro
5 RD, lokalita u školy – PDPS“ firmu Ing. Milan
Kaláb, Sokolov, IČO 12405744.
− poskytnutí finančního daru ve výši 1000 Kč pro
každého člena volební okrskové komise při volbách prezidenta ČR 2018 (při účasti v obou kolech), který není zaměstnancem zařazeným do
MěÚ Rotava.

RM projednala a bere na vědomí:
− zprávu o dokončení stavební části projektu
„Vybudování sociálních bytů ve městě Rotava“.
− informace o kontrole a servisu úpravny vody.
RM projednala a neschvaluje:
− přidělení bytu č. 3 na adrese Rotava, Sídliště 641.
− pronájem části poz. p. č. 1611/365 v k. ú. Rotava.
ODEČTY PITNÉ VODY
Chtěli bychom Vás informovat, že odečty pitné vody jsou prováděny vždy na přelomu fakturačního
období, které je uvedeno ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok).
Zkušenost je taková, že je složité v některých případech odběratele zastihnout. Pokud by z důvodu Vaší
nepřítomnosti (dovolená, zaměstnání,…) nemohl
pracovník města provést odečet měřidla, zanechá na
místě oznámení o neprovedení odečtu. Prosíme,
abyste odečet v tomto případě provedli sami a stav
měřidla vody ve vlastním zájmu nahlásili.
Nabízíme tyto možnosti nahlášení stavu vodoměru:
−telefonicky na tel. č. 777 759 284, paní Husárová
−emailem na husarova@rotava.cz
−osobně v kanceláři č. 14 MěÚ Rotava
−pomocí odečtového lístku, který naleznete na webových stránkách města Rotava v sekci formuláře,
který můžete odevzdat:
−elektronicky na husarova@rotava.cz
−osobně na podatelně MěÚ
−nebo poštou na adresu: Město Rotava, Sídliště 721,
357 01 Rotava
Zároveň bychom chtěli našim odběratelům připomenout, že odběratel je povinen chránit vodoměr
před poškozením, kdykoliv na požádání umožnit
provozovateli přístup k vodoměru a bez zbytečného
odkladu oznámit provozovateli závady v měření.
Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné
manipulaci.
Karel Böhm,

vedoucí OTVH MěÚ Rotava
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Využívání automobilu určeného pro pečovatelskou službu Rotava
Pečovatelská služba Rotava převezme osobní automobil do konce května 2018 a začne ho využívat od
1. 7. 2018. Tento automobil bude určen především
pro klienty pečovatelské služby a bude využíván pro
zprostředkování kontaktu klientů se společenským
prostředím – většinou se jedná o odvoz klientů
k lékaři (specialisté působící mimo město Rotava),
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby. Tato služba bude poskytovaná klientům,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pro osoby, které nejsou klienty pečovatelské služby, se uvažuje využívání osobního automobilu jako
služba pro veřejnost. Cílové skupiny zůstanou stejné
jako u klientů pečovatelské služby - osoby
s chronickým onemocněním a rodiny s dětmi z řad
sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených
sociálním vyloučením, pro které může být problém
dopravit se v případě potřeby na vyšetření či zákrok
mimo město Rotava. Podrobnosti včetně ceníku budou uvedeny na stránkách města a v červnovém
zpravodaji.
Realizace projektu, tedy pořízení automobilu pro
účely poskytování terénní sociální služby, bude mít
pozitivní přínos pro výše uvedené cílové skupiny ve
zvýšení kvality a dostupnosti poskytované sociální
péče.
Ing. Mgr. Miroslav Šůs, starosta města Rotava
Bc. Zdeněk Harapát, vedoucí OKS

V měsíci dubnu 2018 oslaví
80 a více let
tito jubilanti:
Juhová Božena
Svoboda Gerhart
Fečová Irena
Klepáčková Kateřina
Furišová Šarlota
Karpíšek Svatoslav
Marcel Jaroslav
Pajer Stanislav
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a
hlavně pevné zdraví do dalších let.

Stanoviště kontejnerů pro biologický odpad DUBEN - KVĚTEN
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KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM

MATEŘSKÁ
ŠKOLA

KRÁL A LAZEBNICE – divadelní představení
pátek 6. dubna od 20.00 hod.
sál Slovanského domu.

Věříme, že máte za sebou pěkné velikonoční svátky
a všichni jsme vkročili do krásného období – jara.
Naši mateřskou školu navštívila paní Jarmila Černá
a paní Anděla Fedorková se svým loutkovým divadlem. Zahrály nám pohádku O smutné princezně
Amálce a dětmi oblíbeného Budulínka. Postavičky
v pohádce O Budulínkovi byly háčkované a vyrobila je sama paní Černá, tak jako ostatně vyrábí
všechny loutky. Přinesla je s sebou a děti si s nimi
po představení mohly pohrát a na chvíli si vyměnit
roli diváka za loutkoherce. Tímto bychom chtěli za
divadelní představení poděkovat a těšíme se na další návštěvu.

KABELOVÁ TELEVIZE
středa 18. dubna 14.00 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
OLDIES PARTY
sobota 21. dubna od 20.00 hod.
sál Slovanského domu.
ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD
pondělí 30. dubna od 17.00 hod.
sraz u MěÚ Rotava
TVOŘÍLEK
každé pondělí 15.30 – 16.30 hod.,
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rotava.
Bc. Lucie Dupalová,
KIC

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Medailonky:

Vítězslav NEZVAL (26. 5. 1900 – 6. 4. 1958)
český básník, spisovatel a překladatel
Ladislav KLÍMA (22. 8. 1878 – 19. 4. 1928)
český povídkář, romanopisec a dramatik
Eduard ŠTORCH (10. 4. 1878 – 25. 6. 1956)
český pedagog, spisovatel a archeolog
Norbert FRÝD (21. 4. 1913 – 18. 6. 1976)
český prozaik a publicista

Předškolní děti se vydaly navštívit naši základní
školu. Paní ředitelka nás srdečně přivítala
a odvedla do první třídy, kterou vede paní učitelka
Mgr. Lenka Ernstbergerová. Během dvou vyučovacích hodin děti pracovaly na interaktivní tabuli, učily se básničku, zpívaly u klavíru, zahrály si pohádku „Řípa velká jako Říp“ a také vypracovaly pracovní listy pro školáky. Od paní učitelky za svoje
úsilí dostaly první velkou jedničku a domů si odnesly rozvrh hodin. Čas nám rychle uběhl. Dětem
se ve škole líbilo také díky paní učitelce Mgr. Lence Ernstbergerové, které tímto moc děkujeme.

Výstavky:

Jarmila LOUKOTKOVÁ (14. 4. 1923 – 29. 10.
2007) česká prozaička a překladatelka
Jaroslav HAŠEK (30. 3. 1883 – 3. 1. 1923)
český spisovatel, publicista a novinář
Historie vzniku a vývoje zajateckého tábora
v Jindřichovicích v letech 1. světové války
přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka
pondělí 9. dubna v 16.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti plné pohádek a soutěží
čtvrtek 19. dubna ve 14.30 hod.
Tasmánie, ráj, kterému vládne ďábel
cestopisná přednáška manželů Vejříkových
čtvrtek 26. dubna v 16.00 hod.
Ľudmila Štěpánková,
knihovnice
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 3. května se od 8 do 10 hod. jako každoročně
otevřou dveře naší mateřské školy pro veřejnost.
Těšíme se na Vaši návštěvu, při které se můžete
seznámit nejen s prostředím, ale i s naší prací. Přijďte a doufáme, že se Vám u nás bude líbit.
Nina Jašová, DiS.,
učitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Zápis dětí do základní školy vychází z ustanovení
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce ze strany zákonného
zástupce (rodiče) lze považovat za přestupek a lze
za něj uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.
Kritéria pro přijímání žáků
−trvalé bydliště v Rotavě,
−spádovost obcí (Smolná, Šindelová, Přebuz),
−naplnění kapacity třídy.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ROTAVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace
pořádá 3. 5. 2018 v době 9:00 - 14:00 hod. zápis
dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019.

Průběh zápisu
Vlastní zápis obsahuje formální a motivační část.
V průběhu formální části požádá rodič o zápis dítěte k povinné školní docházce. Prokáže se průkazem
totožnosti s místem trvalého pobytu, případně jinou
adresou pro doručování, a předloží rodný list dítěte.
Motivační část je zaměřena na motivaci dítěte pro
školní docházku a orientační posouzení jeho školní
připraveností.

MŠ přijímá k celodennímu pobytu děti ve věku od 3
do 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky.
V případě nenaplnění kapacity je možno přijmout i
děti dvouleté.
Dětem, které dosáhnou pěti let věku do 31. 8.
2018, je stanoveno nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zápis do 1. ročníku proběhne ve čtvrtek 5. dubna
2018 v době od 12.00 hod. do 17.00 hod.
v budově Základní školy Rotava. Pro děti jsou
připraveny pěkné učebny a drobné dárky.
Rodiče, nezapomeňte rodný list Vašeho dítěte a
svůj občanský průkaz s místem trvalého bydliště.
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Od školního roku 2017/2018 je přípravná třída určena pouze pro děti s odkladem školní docházky.
Informujte se o tomto typu vzdělávání u ředitelky
základní školy při zápisu svého dítěte do 1. třídy.
Přípravnou třídu pro školní rok 2018/2019 otevřeme při minimálním počtu 10 dětí.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení rodiče, přijďte se 20. 4. 2018 podívat od
8.00 do 10.00 hodin na práci Vašich dětí. Zveme
Vás na tradiční Den otevřených dveří.
Mgr. Dana Fialová, ředitelka školy

Dále budou přednostně k předškolnímu vzdělávání
přijaty děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou čtyř let
věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy Rotava.
Kritéria pro přijetí
− děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky (povinné předškolní vzdělávání)
a děti s odkladem povinné školní docházky,
− děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou čtyř let věku a
mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské
školy Rotava,
− trvalý pobyt dítěte v obci Rotava,
− starší sourozenec v mateřské škole.
Zápis proběhne v MŠ, kde zákonní zástupci dětí
budou mít možnost podat žádost k zařazení svého
dítěte do předškolního vzdělávání.
Formulář ,,Žádost o přijetí dítěte“ je možné vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových
stránek MŠ.
Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Muzeum vlakové dráhy
V sobotu 24. února 2018 se děti ze školní družiny
spolu s členy dopravního kroužku zúčastnily exkurze do kraslického Muzea vlakové dráhy. Na vlakovém nádraží je přivítal pan Robert Koutný a členové
Železničního spolku Klub M 131.1 Kraslice. Provedli je železničním muzeem plným rozmanitých
historických předmětů, týkajících se vlakové dráhy.
Je to pravý ráj pro milovníky mašinek, vagonků,

Mgr. Jaroslava Červenková,
ředitelka mateřské školy
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ním výsledkům. Děkujeme za předvedené výkony,
reprezentaci oddílu a města, a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích.

návěstidel, starých jízdních řádů, uniforem... Děti
mohly telefonovat historickými telefony, štípat jízdenky, prohlížet si staré plány a fotografie, vážit na
nádražní váze, razítkovat a zažít další neobvyklé
věci. I přes chladné počasí se všem exkurze velmi
líbila.
Obrovské díky touto cestou posílají paní vychovatelky pánům Robertu a Lukáši Koutným, kteří dětem tyto nevšední zážitky ve svém volném čase připravili. Děkují i za užitečné dárečky.
Než vyjedu na kole
Děti a paní vychovatelky si na návštěvu do školní
družiny pozvaly dne 8. března policisty ČR – praporčíka Josefa Krásného, nadstrážmistra Lucii Pelcovou a městské strážníky Petra Krágla
a Václava Pikrta. Ti s nimi besedovali na téma:
„Než vyjedu na kole“. Jednalo se o povinnou výbavu kola, používání přilby, dopravní značky, pravidla
silničního provozu pro chodce i cyklisty, reflexní
prvky na oblečení apod. Děti též obdržely dárečky
týkající se dopravní výchovy.
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD
21. 3. 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Se svou básní v něm vystoupila i žákyně V.
třídy Laura Zemunik. Z její tvorby jsme vybrali báseň Vzpomínky.
Vzpomínky
Laura Zemunik
Mám tě ráda
a ty nic nevidíš.
Spoustu věcí jsme spolu prožili
ale ty už se k ničemu nevracíš.
Jen vzpomínky mi zůstaly
a planá slova.
A po líci mi kane pramen,
pramen zvaný slza.
Chtěla bych, abys tu byl
a svou dlaní mě pohladil.
Abys mou dlaň chytil tajně pod stolem
a vše se vrátilo a nebylo to jen sen.
Dá se to vůbec nazvat snem?
Asi ne.
Protože ta vzpomínka, co je ve mně
už nikdy nezhasne.
Mgr. Jaroslava Šůsová

1. kolo 2. ligy žen
V sobotu 10. března 2018 se v Sokolově uskutečnilo úvodní kolo 2. ligy žen skupiny A ve vzpírání
družstev. Představilo se v něm celkem 7 družstev
včetně družstva ROTASU Rotava, které ve složení
Nicola KABELKOVÁ (56+72 kg, 178,4 Sb.), Daniela ZRONKOVÁ (62+72 kg, 166,7 Sb.) a Michaela MALÁ (57+71 kg, 155,8 Sb.), obsadilo
skvělé 2. místo celkovým výkonem 500,9 Sb.
Všem sportovkyním děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci oddílu vzpírání TJ ROTAS a
města Rotavy.

SPORT

Pořadí družstev po 1. kole:

VZPÍRÁNÍ
Mistrovství Karlovarského kraje ve vzpírání
mládeže 2018
V Sokolově se dne 24. 2. 2018 konalo Mistrovství
Karlovarského kraje ve vzpírání mládeže 2018, kterého se zúčastnili i naši závodníci a závodnice. Z
následující tabulky je zřejmé, že se jim vedlo skvěle. Všem mladým vzpěračkám a vzpěračům gratulujeme k ziskům cenných kovů a ke skvělým sportov6

SPORTOVEC ROKU 2017 KRASLICKA
V pátek 16. 3. 2018 proběhlo v obřadní síni MěÚ
Kraslice ve spolupráci s okolními městy a obcemi
a pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje
Mgr. Jany Vildumetzové vyhodnocení nejlepších
sportovců roku 2017. Za naše město byli oceněni
vzpěrači našeho místního oddílu, který letos oslaví
60. výročí.
Ing. Jan Šedlbauer (TJ Rotas Rotava – oddíl
vzpírání) je dlouholetým trenérem mládeže a předsedou oddílu vzpírání. Obsadil 2. místo na Mistrovství světa master ve váze 105 kg+ a 2. místo na
Světových hrách na Novém Zélandu.
Družstvo juniorek ve složení Daniela Zronková,
Nikola Zronková, Michaela Malá a Sabina Satlerová (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) vybojovalo
titul Mistryň ČR v kategorii juniorek.
Družstvo mladších žáků ve složení Denis Jankovic, Jan Bubla a Lukáš Köhler (TJ Rotas Rotava –
oddíl vzpírání) obsadilo 1. místo na Velké ceně ve
Švýcarsku a 2. místo na Mistrovství ČR ve vzpírání.
Daniela Zronková (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) je Mistryní ČR ve váze do 65 kg do 17 let,
Mistryní ČR ve váze do 69 kg do 20 let, obsadila
2. a 3. místo ve váze do 63 kg do 23 let na Mistrovství ČR ve vzpírání, je reprezentantkou ČR a
držitelkou českého rekordu v trhu výkonem 62 kg.
Nikol Kabelková (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) obsadila 1. místo na Mistrovství ČR ve vzpírání
do 23 let, 1. místo na Mistrovství ČR ve vzpírání v
kategorii ženy, je vítězkou několika velkých cen.
Denis Jankovic (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání)
je Mistrem ČR v mladších žácích ve váze do 62 kg,
je držitelem českého rekordu v trhu výkonem 61 kg,
na medailových pozicích se umístil na velkých cenách v Rakousku, Polsku, Německu i Švýcarsku.

III. liga družstev mužů ve vzpírání
V sobotu 17. března 2018 proběhlo v Sokolově
úvodní kolo III. ligy mužů ve vzpírání družstev,
jehož se zúčastnila celkem dvě družstva rotavského
ROTASU. Za družstvo ROTASU „A“ startovali
René HRUBÝ (85+107 kg, 222,8 Sb.), Patrik
HRUBÝ (80+100 kg, 225,6 Sb.), Jakub KARPÍŠEK
(95+105 kg, 243,7 Sb.), Svatobor ŠEVČÍK
(100+130 kg, 280,6 Sb.) a Rostislav ŠEVČÍK
(75+100 kg, 206,7 Sb.). Družstvo ROTASU „B“
startovalo z důvodu nemocí pouze ve třech, a to Antonín ŠPERŇÁK (77+95 kg, 202,6 Sb.), Martin
FABIÁN (72+115 kg, 213,9 Sb.) a Karel VANINI
(70+90 kg, 172,1 Sb.).
Všem závodníkům děkujeme za předvedené výkony
a reprezentaci oddílu vzpírání TJ Rotas a města Rotavy.
Pořadí družstev po 1. kole:

za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava, z. s.
Ing. Jan Šedlbauer
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SPORTOVEC ROKU 2017 SOKOLOVSKA
Dne 20.3.2018 proběhlo v Sokolově ocenění sportovců Sokolovska za rok 2017. Z našeho města byly
oceněny za své výkony Daniela Zronková (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) a Nikol Kabelková (TJ
Rotas Rotava – oddíl vzpírání).
Příjemnou atmosféru večera utvářel sportovní komentátor Štěpán Škorpil, který pozval i vynikající
sportovce, a to fotbalistu Pavla Horváta, který
v současnosti trénuje juniorku FK Baník Sokolov, a
běžkyni Jarmilu Kratochvílovou.
Všem oceněným upřímně blahopřejeme.
Miroslav Šůs,
starosta města
PŘED OSLAVAMI NA KRASLICKÉ DRÁZE
Hned dvě výročí slaví v letošním roce Kraslická dráha, jak
je nazývaná regionální železniční trať ze Sokolova přes
Kraslice do saského Klingenthalu.
26. března uplynulo sto let od chvíle, kdy náš region navštívil poslední rakousko-uherský císař Karel I. Do západní části Krušných hor tehdy přijel svým dvorním vlakem, aby se
seznámil s životem ve válkou těžce strádajícím pohraničí.
Na kraslickém nádraží jej tehdy vítal zdejší starosta s
(řečeno dnešním jazykem) dalšími představiteli regionu.
24. května tomu pak bude dvacet let, kdy na Kraslickou dráhu nastoupil nový provozovatel, kterým tehdy byla společnost Viamont. Nástup nového dopravce v té době znamenal
nejen záchranu trati, které hrozilo kvůli zhoršujícímu se
technickému stavu zrušení, ale i její další rozvoj včetně obnovení přeshraničního úseku do německého Klingenthalu.
Obě tyto události si připomeneme v sobotu 26. května při akci „Po stopách Karla I. aneb 20 let soukromého provozu na Kraslické dráze“. Jejím hlavním pořadatelem bude kraslický Železniční spolek Klub M
131.1, který při přípravách oslav spolupracuje s provozovateli dráhy a drážní dopravy, městy a obcemi
v regionu, Dobrovolným svazkem měst a obcí Kraslicka a řadou dalších organizací a institucí.
Hlavním lákadlem bude bezesporu historický vlak s parní lokomotivou 475.111. Z výchozí stanice Sokolov odjíždí spoj nazvaný „Karel I.“ s Jeho Veličenstvem císařem „na palubě“ krátce po půl deváté ráno.
Vlak pojede takříkajíc „proti proudu času“. Znamená to tedy, že vyjede v současnosti a do Kraslic přijede
do roku 1918. V jednotlivých stanicích bude připraven program vztahující se k jednotlivým historickým
obdobím z dějin naší republiky. V Rotavě se bude jednat o rok 1938, kdy se zde v historických uniformách
a se svým vybavením a technikou představí předváleční četníci, příslušníci finanční stráže i vojáci německého Wehrmachtu. Pro tento jediný den ponese naše nádraží také svůj dřívější název Anenské Údolí – Rotava.
Během dne se historická souprava třikrát „otočí“ v úseku Kraslice – Rotava a zpět, aby v podvečer zamířila zpět do Sokolova.
Jízdenky na „Karla“ budou pouze v předprodeji, na další spoje si je zájemci zakoupí přímo u vlakového
personálu.
Hlavními středisky akce budou horní a dolní nádraží v Kraslicích. Na horním nádraží se bude jednat
zejména o vystoupení hudebních souborů, zatímco na předměstí proběhne prezentace lokomotiv a dalších
kolejových vozidel, hasičů, bude možnost se svézt na drezíně z 19. století, nebo si vyzkoušet jízdu na tzv.
loketském šlapadle.
Účastníky z Rotavy odveze na zdejší nádraží a potom dále až do Kraslic zvláštní autobus.
Podrobnější informace o letošních oslavách na Kraslické dráze zveřejníme v květnovém vydání Rotavského zpravodaje, popř. je můžete získat na tel. č. 602 203 548 či e-mailu Robert.Koutny@duo.cd.cz.
Robert Koutný, Železniční spolek Klub M 131.1
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INZERCE

KOUPÍM Škoda Erko - Rapid, Simson, Jawa - ČZ,
Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr a jiné. 736741967.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell-typu Arakauna, stáří 15 - 20 týdnů.
Cena 159 -195 Kč/ks.
Prodej: 8. dubna a 25. června 2018
Rotava - parkov. u kavárny - 17.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V MĚSÍCI DUBNU
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - 4. BŘEZNA 2018
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Pečovatelská služba Rotava
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018.
Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Ing. Mgr. Miroslav Šůs
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz, 352 350 611
právní forma: obec

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

kapacita: 35 klientů
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

Rotavský zpravodaj vydává Město Rotava, Sídliště 721, 35701 Rotava, tel.: 352 350 628, fax: 352 350 610, Ev. č. MK ČR E 14985,
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