Milí občané,
prázdniny jsou za námi a pro mnoho z nás bohužel nejistý podzim pomalu před námi.
Proč nejistý? Stále je tu strašák jménem koronavirus a vše kolem něj. Někteří z nás
nad ním již mávnou rukou, jiní mají stále obavy o své zdraví. Jedno ale mají obě
skupiny společné. Nikdo neví, jaká opatření a nařízení budou kdy vstupovat v platnost
a jak ovlivní naše životy. Ekonomické dopady zřejmě teprve v plné síle dorazí,
a to znamená nejistotu pracovních míst a možné existenční problémy. Nesmíme
podlehnout depresi. Stále věřím, že se nám všem společně veškerá úskalí podaří
překonat a přijde opět doba nadšení a radosti.
Nadšení i radost byly vidět v sobotu 22. srpna na Oslavách 55 let povýšení na město.
Více než 700 návštěvníků se skvěle bavilo v Areálu zdraví, kde byl připravený hudební
i doprovodný program. Těch 55 let je především oslava lidí, kteří naše město budovali. Často přicházeli z různých
koutů nejenom naší země. Když slyším někdy až neuvěřitelné příběhy, kdy tou nejmenší starostí bylo cestování
celou noc na nádraží do dolní Rotavy, kde pěšky s velkými zavazadly vykročili do neznáma, zahanbeně
se usmívám, jestli dnes není naše generace trochu pohodlná. Ti lidé přicházeli do jednoho velkého staveniště,
do nové práce, do nové komunity. A jak to dopadlo? Po roce 1965 nastal rozvoj města. Dostavěno bylo sídliště
s občanskou vybaveností. Fungovaly 4 mateřské školy, 2 základní školy, 1 zvláštní škola, 1 obecní úřad, později
učňovské středisko. Občané měli k dispozici 14 různých prodejen. Ve městě pracovali 2 obvodní lékaři, 1 dětský
lékař a 1 zubní lékař, 1x týdně dojížděl gynekolog. Pro volný čas byly k dispozici fotbalové hřiště, volejbalové
kurty, tenisový areál, přírodní plocha na koupání, školní víceúčelové hřiště, v zimě běžely vleky… Kvetla
spolková činnost, kdy se lidé scházeli a bavili na mnoha zábavách. Tu dobu dnes známe z černobílých fotografií,
ale nebyla šedá. V barvitém vyprávění pamětníků zjišťujete, že i když budování a zvelebování města věnovali
spoustu svého volného času, měli z toho radost, těšilo je to. O to více si všeho kolem sebe vážili. Možná jsou dnes
někteří z nás až příliš zvyklí, že vše výše uvedené je něco automatického. Není. Naším úkolem je snažit se,
s pokorou a respektem k práci všech, vybudované nejenom zachovat, ale také pilně pracovat na rozvoji města.
Aby odkaz lidí, kteří pro Rotavu žili a pomohli k její dobré pověsti, pokračoval dál. Aby stejně jako před 55 lety
přicházely do Rotavy nové rodiny, které zde najdou svůj domov. Naši zastupitelé na tom usilovně pracují a patří
jim velký dík. I když má dnešní generace jiné starosti, protože doba jistot je pryč, věřím, že to zvládneme.
A co se ve městě děje nyní? Parkoviště u zdravotního střediska i u bloku 18 již slouží svému účelu. Bezbariérový
chodník z úřadu k poště bude brzy hotový. Nově vznikl i osvětlený přechod v centru města. Upraven byl také
vjezd k domu s pečovatelskou službou, aby mohly sanitní vozy zajíždět až ke vchodu. Postupně budou upravována
kontejnerová stání ve městě, aby popelnice na první pohled nehyzdily prostranství. Začala také výroba autobusové
zastávky pro Růžové údolí. U bývalé kotelny už jsme měli projektanta kvůli cyklistickému areálu – pumptracku
a další administrativní kroky probíhají v akci kanalizace a vodovodu na Sklenský vrch. Z úvěru města k dnešnímu
dni ještě stále nebylo čerpáno. Naopak jsme odsouhlasili snížení výdajů o 400 tis. Kč z rozpočtu platů. Na dalších
projektech se usilovně pracuje.
I v září se můžeme setkat třeba na pochodu Z pohádky do pohádky nebo na sportovně-kulturní akci
Rotavské pahorky. Prostě předávat si dobrou náladu, té není nikdy dostatek.
Michal Červenka , starosta

11. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA RM projednala a ukládá:
(DÁLE JEN RM)
 ORIM zjištěním stavu a možnostmi užívání místních
komunikací ve vlastnictví města společnostmi
ZE DNE 23. 6. 2020
RM projednala a schvaluje:
 kontrolu usnesení RM provedenou na 11. RM dne
23. 6. 2020, jak byla předložena.
 na základě rezignace ředitelky ZŠ Rotava, sloučení
příspěvkových organizací ZŠ Rotava a MŠ Rotava
v jeden subjekt z rozhodnutí Zastupitelstva města
Rotava usnesením č. 104/4/20 ze dne 17. 6. 2020,
na základě vlastního návrhu na vyhlášení konkursního řízení, a dle předložené důvodové zprávy,
vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:
Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková
organizace, IČO 70945128, se sídlem Rotava, Nová
Plzeň 673, PSČ 357 01.
 přidělení bytů na adresách: Sídliště 651, 605.
 uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
č. S/113/2018 k části pronajatého pozemku p. č.
1388/1 o výměře 540 m2 k. ú. Rotava, za účelem
louky k sečení neohrazené, cena 1,50 Kč/m2/rok.
 pronájem části pozemku p. č. 1611/97 k. ú. Rotava o
výměře cca 248 m2, za účelem pozemku
v zahrádkářské kolonii, cena 1,50 Kč/m2/rok.
 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
evidovanou pod č. LCR 229 108/2020 se společností
Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451.
 opravy výtluků a jiných poruch asfaltových komunikací ve městě od firmy Opravy a údržby komunikací
s. r. o., IČO 24687421, dle předložené cenové
nabídky, varianta „cesta ke hřbitovu“.
 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti pod č. SAP 16010-057247 ke stavbě
„VPIC Rotava, přístupový chodník pro ZŠ“
s CETIN a. s., IČO 04084063.
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo u investiční
akce
„Úpravy
chodníku
na
trase
MÚ – pošta“, se zhotovitelem bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o., IČO 25233866.
RM projednala a souhlasí:
 s darováním a následným vyřazením z majetku
města 10 ks knihy „Pověsti a historická vyprávění
ze západního Krušnohoří pro mládež“.
RM projednala a neschvaluje:
 udělení mimořádné odměny ředitelce ZŠ Rotava.
 přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.
RM projednala a jmenuje:
 jmenuje členy konkursní komise pro konkursní
řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Rotava, p. o.,
IČO
70945128,
a
to
pana
zastupitele
Mgr. Pavla Fraňka a paní zastupitelku Mgr. Martinu
Bečkovou.

užívajícími vozidla a stroje o vyšší hmotnosti určené
k těžbě a přepravě dřeva, a předložením RM
k projednání.

12. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 9. 7. 2020
RM projednala a schvaluje:
 po projednání žádosti o udělení výjimky z obecně
závazné vyhlášky č. 8/2019, na akcích „II. ROČNÍK
PIVNÍ STEZKY“ a „ROTAVA ROCK II.“, žadatel
město Rotava, den konání 25. 7. 2020.
RM projednala a jmenuje:
 předsedou a členy konkursní komise pro posuzování
uchazečů ve vyhlášeném konkursním řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Rotava, p. o., paní
zastupitelku Mgr. Martinu Bečkovou (předseda),
určenou zřizovatelem., paní Mgr. J. K. (člen),
určenou Krajským úřadem Karlovarského kraje,
pana Mgr. B. S. (člen), odborníka určeného Českou
školní inspekcí, paní Mgr. Z. T. (člen), psychologa
určeného Českou školní inspekcí, paní Mgr. L. E.
(člen), určenou Pedagogickou radou ZŠ Rotava,
p. o., Mgr. D. L. (člen), školní inspektorku určenou
Českou školní inspekcí.
 členem konkursní komise pro posuzování uchazečů
ve vyhlášeném konkursním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Rotava,
p. o.
 člena zvoleného/určeného Školskou radou
Základní školy Rotava, p. o., a
 v případě, že neproběhne určení člena
Školskou radou ZŠ Rotava, p. o., ve stanovené
době, jmenuje zřizovatel členem předmětné
konkursní komise pana A. L., člena Školské
rady ZŠ Rotava, p. o.

13. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 29. 7. 2020
RM projednala a schvaluje:
 pronájem poz. p. č. 922/9 k. ú. Rotava o výměře
712 m2, za účelem pozemku v zahrádkářské kolonii,
cena 1,50 Kč/m2/rok.
 kontrolu usnesení RM provedenou na 13. RM
dne 29. 7. 2020, jak byla předložena.
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo u investiční
akce „Odstavná a parkovací plocha u lékárny v Rotavě“, se zhotovitelem bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s. r. o., , IČO 25233866.

 přidělení bytů: Sídliště 664, 641, 642, 627.
 přidělení sociálního bytu, na adrese Sídliště 641.
 zhotovitele zakázky „Výměna 166 ks bytových
vodoměrů na teplou a studenou vodu s následnou
montáží a přeprogramováním na stávající rádiové
hlavice v bytových domech Sídliště č. 650 – 656
v Rotavě“, který vzešel z nabídky společnosti ista
Česká republika s. r. o., IČ: 61056758, ve výši
109 326,24 Kč včetně DPH.
 Dohody o ukončení nájmu pozemku parc. č. 113/8,
1611/359 k. ú. Rotava
 realizaci a výměnu zbývajících částí chodníku
u probíhající investiční akce, a to dle předložené
cenové nabídky od zhotovitele bss BÁŇSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o.
RM projednala a bere na vědomí:
 mezitímní účetní závěrky za období 1. 1. 2020 –
30. 6. 2020 příspěvkových organizací: ZŠ Rotava,
a MŠ Rotava bez výhrad.
 informaci technického dozoru stavby Milana Gažiho
o vyvolaných změnách při realizaci investiční akce
„Odstavná a parkovací plocha za blokem č. 18“,
které neměly zásadní vliv na celkové náklady
této stavby.
 obdržené Rozhodnutí č. 1190400328 o poskytnutí
finančních prostředků od Státního fondu životního
prostředí ČR, IČ 00020729, týkající se investiční
akce „Rotava, Sklenský vrch – kanalizace,
vodovod“, a pověřuje starostu přípravou podkladů
pro jednání zastupitelstva města.
 zprávu o škodě na vozidle JSDH Rotava CAS 20
Tatra 815, vzniklou v souvislosti s dopravní nehodou
ze dne 18. 6. 2020.
 výpis správního řízení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-28909/2020-2
ze dne 3. 7. 2020, rozhodnutí Krajského úřadu
Karlovarského kraje č. j. KK/8447/SK/20-3
ze dne 29. 7. 2020 a č. j. KK/8448/SK/20-3
ze dne 29. 7. 2020, ve věci zápisu sloučených
příspěvkových organizací města do školského
rejstříku od 1. 9. 2020.
 informaci o vratce poskytnuté dotace Tělovýchovné
unii Sokolov na akci „Sportovec roku 2019“
z důvodu jejího neuskutečnění.
 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rotava
sestavený ke dni 30. 6. 2020.
RM projednala a zřizuje:
 na základě vlastního návrhu „Zřizovací listiny
a volebního řádu školské rady“ školskou radu při ZŠ
a MŠ Rotava, p. o. a schvaluje předmětnou
Zřizovací listinu a volební řád školské rady.

RM ukládá:
 vedení (ředitelce) ZŠ Rotava, p. o. zajištění řádných
voleb školské rady v návaznosti na platnou
„Zřizovací listinu a volební řád školské rady“.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytů Sídliště 619, 609, 627.
 přidělení 2 sociálních bytů.
RM revokuje:
 usnesení RM Rotava č. 162/10/20 ze dne 3. 6. 2020.
RM uděluje:
 výjimku ze Směrnice č. 1/2018 obce Rotava
a schvaluje upravený návrh budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby evidovanou pod č. IE-12-0007418/2/VB
se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

14. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 10. 8. 2020
RM projednala a bere na vědomí:
 vyjádření ZŠ Rotava, p. o. č. j. 179/2020 k usnesení
RM Rotava č. 159/10/20.
RM ukládá:
 vedení ZŠ Rotava, předložení dokumentace výběrového řízení na nákup elektrické výklopné pánve
MARENO NBR98EIM, v termínu do 20. 8. 2020
RM Rotava.
RM projednala a schvaluje:
 rozpočtové opatření č. 16/2020 v parametrech:
Příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč (přesouvají se částky
jednotlivých položek rozpočtu).
 přidělení bytu na adrese Sídliště 612.
 udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky
č. 8/2019, na kulturní akci „Oslavy města Rotava –
55 let“, žadatel město Rotava, místo konání „Areál
zdraví“, den konání 22. 8. 2020
 záměr zřízení výdejního místa Zásilkovny s. r. o.
 prodej koupelnových van rozměru 160 cm
v celkovém počtu 10 ks, cena 1 000 Kč/ks vč. DPH.

ZAHRÁDKÁŘI ROTAVA

městu Rotava a B. Legezové - KIC Rotava.
Návštěvníkům děkujeme za jejich zájem o naši výstavu
O víkendu 22. 8. a 23. 8. 2020 se konala a těšíme se na vás opět za rok.
Za ZO ČZS Rotava
naše výstava ovoce, zeleniny a květin.
tajemník
ZO
Jarmila Černá
Tuto výstavu zhlédlo 131 návštěvníků.
Výstava byla pro pěstitele soutěžní.
V kategorii květin získala první místo
Jana Jančová, druhé obsadila Anna Marešová a třetí patřilo Jaroslavě Soumarové. V kategorii
výpěstků byl na prvním místě František Ježík, na druhém Věra Karová a Eduard Milko a na třetím místě Milada Synková.
Výstava byla obohacena výrobky MŠ Rotava, Tvořílka
při KIC Rotava, výkresy dětí ze zahrádkářské soutěže
a výrobky rotavských kutilů.
Na uspořádání výstavy se podíleli: B. Deutschová,
I.Žišková, Š.Mesároš, F.Ježík, P.Oulovský, M.Olah,
M.Synková, J.Černá, D. Danková, P.Žiška, O.Vuch
a samozřejmě zahrádkáři s výpěstky.
Děkujeme všem jmenovaným, všem kutilům za vystavené výrobky, zahrádkářům za výpěstky, MŠ Rotava,

INSOLVENCE = ODDLUŽENÍ =
OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení je výhodnější než splácení Vašich současných dluhů denně navyšovaných o smluvní pokuty,
penále a úroky z prodlení. Díky oddlužení přestanou
Vaše závazky narůstat o odměny advokátů a exekutorů.
Po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou
soudu, a proto se nebudete muset obávat exekutorů
a vymahačů. Díky oddlužení můžete splatit pouze
určitou procentní část Vašeho dluhu podle Vašich
možností a zbytek po Vás již nemůže nikdo nikdy
požadovat.







Má klient nárok na oddlužení?
Je třeba odpovědět na tyto otázky:
Má více věřitelů (nejméně 2)
Je alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po splatnosti
Není schopen své závazky pravidelně plnit
Je schopen platit po dobu 3 – 5 let min. splátku
pro oddlužení
Pokud klient na výše uvedené otázky odpověděl
ANO, pak splňuje základní podmínky pro oddlužení
a má reálnou šanci se zbavit finančních problémů
a začít znovu žít klidný život bez dluhů, bez strachu
otevřít dveře nebo zvednout telefon

S čím Vám můžeme pomoci:
 S orientací ve Vaší dluhové pasti
 S posouzením, zda splňujete podmínky na oddlužení
 S podáním návrhu na insolvenční řízení
Komu jsou naše služby určeny
 Obyvatelům města Rotava
 Rodinám i jednotlivcům
Podání návrhu na oddlužení je zcela ZDARMA!!!
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 pracovnic
mob: 777 724 214, e-mail: harapat@rotava.cz
Sociální práce a poradenství v Rotavě, reg. č.:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006

Bc. Petra Valdmanová / OKS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Medailonky:
Ladislav Pecháček (6. 9. 1940)
český prozaik, scénárista
František Hrubín (17. 9. 1910 – 1. 3. 1971)
český spisovatel, básník, překladatel
Erich Maria Remarque (22. 6. 1898 – 25. 9. 1970)
německý spisovatel a dramatik
Josef Věromír Pleva (12. 8. 1899 – 7. 9. 1985)
český spisovatel
Výstavky:
František Nepil (10. 2. 1929 – 8. 9. 1995)
český spisovatel, scénárista
Agatha Christie (15. 9. 1890 – 12. 1. 1976)
anglická spisovatelka
„Proč zrovna GABON?“
Cestopisná přednáška Lukáše a Ivany Vejříkových.
úterý 22. září v 16:00 hod.
„Pohádkové odpoledne pro děti“
čtvrtek 24. září ve 14.30 hod.
Ludmila Štěpánková
knihovnice
Otevírací doba Městské knihovny Rotava
Po
8:00 - 11:30
12:00 - 17:00
Út
zavřeno
zavřeno
St
8:00 - 11:30
12:00 - 17:00
Čt
zavřeno
12:00 - 15:00
Pá
8:00 - 11:30
12:00 - 14:00

KULTURNÍ A INOFORMAČNÍ
CENTRUM
Kabelová televize
středa 23. září v čase 14.00 - 16.30 hod.
zasedací místnost v přízemí MÚ Rotava
Z pohádky do pohádky
neděle 6. září - start 14.00 - 15.30 hod.
start: sál Slovanského domu
startovné: 50 Kč
předprodej od 1. září v KIC Rotava
Rotavské pahorky
sobota 19. září
Areál zdraví
více na www.rotavskepahorky.cz
Blanka Legezová
Kulturní a informační centrum

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Organizace školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny

1. září 2020 (úterý)
29. října 2020 (čtvrtek) a 30. října (pátek) 2020
23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Posledním vyučovacím dnem je úterý 22. 12. 2020,
vyučování začne opět v pondělí 4. ledna 2021
Ukončení 1. pololetí šk. roku 28. ledna 2021 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny
29. ledna 2021 (pátek)
Jarní prázdniny
1. března 2021 – 7. března 2021
Velikonoční prázdniny
1. dubna 2021 (čtvrtek)
Ukončení 2. pololetí šk. roku 30. června 2021 (středa)
Hlavní prázdniny
1. července 2021 (čtvrtek) – 31. 8. 2021 (úterý)
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Mgr. Jaroslava Šůsová
zástupkyně ředitelky školy

VZPÍRÁNÍ
V sobotu 27. června 2020 se v Brně konalo odložené 2. kolo ligy juniorek za účasti všech devíti
družstev z kola prvního včetně děvčat rotavského ROTASU. V tomto kole družstvo ve složení Daniela
ZRONKOVÁ, která za svůj výkon 125 kg ve dvojboji, 55 kg v trhu a 70 kg v nadhozu, získala 153,2 Sb., Marie
RAUEROVÁ (95 kg, (43+52), 120,7 Sb.) a Karolína ZRONKOVÁ (70 kg (32+38), 84,3 Sb.), obsadilo opět
7. místo celkovým výkonem 358,2 Sb. a shodné umístění jim patří po obou kolech.
Pořadí družstev v/po 2. kole:

Pořadí
oddíl / klub
body Sinclair
1.
TJ Sokol Moravská Ostrava
551,5

hl. body
13

oddíl / klub
TJ Sokol Moravská Ostrava

body
Sinclair
1090,2

hl.
body
26

2.

SKVOZ Horní Suchá

526,7

12

SKVOZ Horní Suchá

1019,6

24

3.

TJ TŽ Třinec

508,6

11

TJ TŽ Třinec

958,9

22

4.

TAK Hellas Brno

456,5

10

TJ Holešov

801

19

5.

TJ Holešov

401,1

9

SK CWG Bohumín

742,5

17

6.

SK CWG Bohumín

369,9

8

TAK Hellas Brno

776,5

16

7.

TJ ROTAS Rotava

358,2

7

TJ ROTAS Rotava

688,6

14

8.

Vzpírání Haná

358,1

6

SKV Bonatrans Bohumín

669,6

13

9

SKV Bonatrans Bohumín

317,9

5

Vzpírání Haná

669,7

11

2. kolo ligy žáků skupiny A 2020

V sobotu 4. července 2020 se uskutečnilo v Sokolově 2. kolo ligy mladších a starších žáků skupiny „A“ za účasti
dvou družstev rotavského ROTASU v soutěži mladších žáků. Ligu mladších žáků opět ovládlo rotavské „A“ ve
složení Lukáš HORVÁTH, Richard OLAH, Matyáš KOUSALÍK a Viktor KOVACS. Rotavské „B“ ve složení
Bruno SCHREINER, Ondřej ŠIROKÝ, Martin SIVÁK a Tomáš JENSEN obsadilo 3. místo. V tomto kole startovalo celkem ve všech třech skupinách 12 družstev mladších žáků.
Výkony nejmladších vzpěračů ROTASU Rotava ve 2. kole:
trojskok
dm
71
49

hod
dm
110
58

trh
kg
55
21

601,5 Matyáš KOUSALÍK

47

53

15

577,7 Viktor KOVACS

56

48

541,9 Bruno SCHREINER

59

74

33

44

77

131,7

198,2

466,4 Ondřej ŠIROKÝ

56

76

33

40

73

110,5

176,5

54
67

67
60

24
21

30
27

54
48

106,7
84

167,2
147,5

2. kolo 2020 liga mladších žáků

1.
místo
2.
místo
3.
místo
4.
místo

ROTAS
Rotava A
SKV
Teplice
ROTAS
Rotava B
SKV Sokolov

Lukáš HORVÁTH
Richard OLAH

Martin SIVÁK
Tomáš JENSEN

nadhoz dvojboj
kg
kg
125
70
51
30
18

33

dvojboj
body Sc.
187,9
112,8

čtyřboj
body Sc.
278,5
166,3

83,3

156,8
52

MČR „17“
V sobotu 1. srpna 2020 se uskutečnilo v Sokolově Mistrovství ČR juniorů a juniorek do 17 let, kam se svými
výkony kvalifikovali i čtyři junioři rotavského ROTASU. K soutěži nakonec nastoupili pouze tři z nich.
V hmotnostní kategorii do 61 kg vybojoval stříbrnou medaili výkonem 133 kg ve dvojboji (56+77) Miroslav
HORVÁTH. Další medaili, tentokrát bronzovou, přidal Denis JANKOVIC v hmotnostní kategorii do 81 kg
za výkon 188 kg ve dvojboji (83+105). V této hmotnostní kategorii startoval ještě Jan BUBLA, který v trhu
zvládl pokus o hmotnosti 85 kg. V nadhozu bohužel neustál činku o hmotnosti 114 kg. Tímto výkonem by se stal
Mistrem ČR v této hmotnostní kategorii.
Všem vzpěračkám a 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:
Letní měsíce byly plné preventivních akcí

Léto je pomalu u konce a s ním i čas letních prázdnin
a dovolených. Policisté Karlovarského kraje však
během letních měsíců nezaháleli a účastnili se několika
preventivních akcí. Jednalo se o různé akce preventivního charakteru, které se týkaly například ochrany
majetku, bezpečné jízdy na kole či ochrany zdraví
a majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté navštívili několik
obchodních domů v Karlovarském kraji, kde
upozorňovali návštěvníky na nutnost řádného
zabezpečení majetku nejen před dovolenou. Návštěvníci
si zde mimo jiné mohli vyzkoušet i několik typů
nejmodernějšího zabezpečení majetku.
Policisté během letních měsíců realizovali také několik
preventivních akcí na cyklostezkách v celém
Karlovarském kraji. Cyklisté se s nimi mohli setkat
například v Tašovicích, v Chebu či na cyklotrase mezi
obcemi Přebuz a Jelení. Preventisté kraje společně
s hlídkami dopravní policie, zástupci Besipu či Týmu
silniční bezpečnosti upozorňovali cyklisty na možná
rizika. V případě drobných pochybení, se kterými se
policisté setkali, cyklisty na jejich nedostatky prozatím
jen upozornili. Pro cyklisty mohla být zastávka
u preventivního stánku velmi příjemnou chvilkou,
neboť zde mohli získat i zajímavé předměty, jako např.

MĚSTSKÁ POLICIE
Pevná linka: 359 574 148
Mobil: 777 750 480
E-mail: mp@rotava.cz

cyklistickou lékárničku, červenou blikající odrazku
na kolo, cyklomapy a jiné reflexní materiály.
Policejní preventisty mohli potkat také návštěvníci
autokempů a koupališť při preventivní akci nazvané
„Bezpečně u vody“. Tato akce byla zaměřena zejména
na bezpečné chování u vodních ploch a na to, jak mají
lidé postupovat při zajištění majetku právě při návštěvě
koupališť a kempů. Policisté navštívili během léta několik koupališť například v Ostrově, Nové Roli
a v Sokolově. Policisté se však nezaměřili jen na koupaliště, ale navštívili i kempy v celém Karlovarském kraji
jako například
v Radošově, Lokti, v obci Teplá či
na vodní nádrži Jesenice. I zde policisté návštěvníkům
koupališť a kempů rozdávali letáčky s preventivními
radami a drobné upomínkové předměty, jako je voděodolné pouzdro na mobilní telefon, frisbee, praktické
balení náplastí či reflexní klíčenky a pásky.
Na závěr léta bychom Vám všem chtěli popřát klidný
vstup do nového školního roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Městská policie sídlí v přízemí v levé části Městského
úřadu Rotava. Má samostatný vchod označený znakem
Městské policie Rotava. Ve stejném místě sídlí také
asistenti prevence kriminality (APK) města.

Jízdní řád autobusové linky Rotava „S železnicí po stopách Karla IV.“ dne 19. 9. 2020
Rotava, sídliště
09.40
11.00
Rotava, autobusové stanoviště 09.50
10.55
Rotava, nádraží
10.00
10.45

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019.
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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