Milí Rotavané,
v říjnu jsem byl v Praze
na exekuční dražbě jednoho bytu
v našem městě a objevil se tam
jeden náš známým kšeftař
s chudobou. Přijel si tam koupit
další byt pro svůj výnosný
byznys. Nyní chce koupit další tři
byty. Mají jich u nás ve městě
celkem deset. Byt v dražbě
nezískal, usnesení o příklepu
pro město Rotava jsem přivezl s sebou zpět. Ale jeho
arogance a ironické řeči o některých předsedech
společenství, o tom, že nějaké štěnice ho nezajímají
nebo jeho „radost“, že konečně z města někdo jezdí
na dražby a byty tak už nebudou za hubičku, mě
vyprovokovaly natolik, že jsme se rozhodli vyhlásit
válku téhle státem podporované zlodějině, která ničí
panelová sídliště napříč regiony. Vy se bojíte, abyste
měli v dnešní době na pokrytí životních nákladů a oni
skupují byty. Proč? Samozřejmě své nájemníky hledají
ideálně mezi příjemci sociálních dávek. Stanovují
ve svých bytech přemrštěné nájemné 15.000 Kč, protože
jejich nájemník dostane 10.000 Kč v dávkách na pokrytí
nákladů bydlení. Že by dávky nepřišly a obchodník si je
okamžitě nevzal do své kapsy samozřejmě nehrozí.
Co se Vám každý měsíc strhne z výplaty na daních, je
prakticky celé měsíčním ziskem takového vychytralého
„podnikatele“ z jednoho bytu. Postupně tak vzniká
napětí nejenom v paneláku, ale také ve městě. Přesně
takhle vzniká ghetto. Dosavadní problémy koronavirem
neskončily, jenom tiše doutnají v pozadí. Oslovíme
všechny předsedy SVJ ke spolupráci. Konkrétní podněty
odejdou na finanční úřady. Rozjedeme se s Vaší
podporou nejenom na vládní instituce, ale také
ke klidným domovům „kšeftařů“, kteří si spokojeně žijí
mimo problémy našeho města, které sami způsobují.
Jako se tito kšeftaři zakousli v minulosti do našeho
města, tak se do nich nyní zakousneme my. Nemálo
investujeme do našeho okolí a tyto prostředky a práce
mají cenu jen za předpokladu, že tu povedeme slušný
život.
V září jsem psal, že mnoho z nás čeká nejistý podzim.
Nejistota ve zdraví, obživě, opatřeních, v našich
životech. Bohužel realita dnešních dní ve špatném
předčila má očekávání. Alarmující čísla za celou
republiku na nás každý den chrlí média. Opatření se
zpřísňují, prodlužují a upravují každý týden. Vliv
na naše životy se zvyšuje. Dnes, na konci října, kdy píšu

tyto řádky, máme v Rotavě aktuálně deset pozitivních
případů na covid-19 a jeden z našich občanů
s diagnózou této nemoci opustil náš svět. Pozůstalým
bych rád vyjádřil upřímnou soustrast. Věřím, že
v nejbližších dnech při Památce zesnulých, všichni
vzpomene na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi.
Pro mnoho z nás je to velký psychický tlak. Děsíme se,
co přinesou další dny. Na jedné straně zdraví a zajištění
chodu společnosti, na druhé opět obrovský tlak
na existenci pracovních míst a finance. Najít rovnováhu
lze těžko. I já o některých opatřeních a jejich účelu
pochybuji, ale základní pravidla hygieny a obezřetnosti
bychom měli, obzvláště v tomto ročním období,
dodržovat všichni. Vždyť i v časech klasické chřipkové
epidemie si dáváme pozor na osobní hygienu a místa
s větším počtem osob, protože nikdo z nás nechce doma
ležet v horečkách. Mohu slíbit, že se každému budeme
snažit pomoci, ale já sám, jako starosta, jsem si neuměl
představit, že se někdy budeme potýkat s takovými
problémy, které dopadají na každého z nás jako člověka
nebo na instituce v takovém rozsahu. Věřte, že se mi
nespí lehce s pocitem zodpovědnosti za chod a další
směřování města v době, kdy nikdo neví, co bude
za měsíc. Přesto, nebo právě proto, musíme
i přes omezení pracovat s nasazením a hledět dál
do doby, kdy bude svět zřejmě trochu jiný, ale snad opět
klidnější a stabilnější.
Společenské akce jsme bohužel museli zrušit, ale práce
běží dál. Zastávka v Růžovém údolí je hotová a na svém
místě. Ještě do konce roku by mělo být instalováno
solární veřejné osvětlení v poslední neosvětlené ulici
pod Slovanem ke garážím u Kačáku. Opraveny byly
výmoly na křižovatkách u Růžového údolí, u Sieberů
nebo v rokli. Do zimy ještě vyspravíme nejhorší části
cest na Sklenském vrchu a ve Smolné. Na jaro příštího
roku zajišťujeme výsadbu na prostranstvích u Květinky,
před bloky 9, 19, 20, k nově upraveným kontejnerovým
stáním a pro celou dolní Rotavu. Chceme, aby naše
město kvetlo i doslova. Rozpočet je kvůli stavu
ekonomiky napjatý, ale místo skuhrání zkusíme
z minima udělat maximum. Třeba se do něčeho pustíme
společně a vzniknou sousedská odpoledne pro Rotavu.
Moc se těším, až se znovu setkáme při nějaké hezké
příležitosti. Tajně doufám, že budeme moci třeba
společně rozsvítit vánoční strom. Přeji Vám všem, milí
sousedé, veselou mysl a pevné zdraví.
Michal Červenka, starosta města

17. SCHŮZE RADY MĚSTA ROTAVA
ZE DNE 14. 10. 2020
RM projednala a schvaluje:
 revokaci usnesení č. 80/4/19, 148/8/19, 249/16/20,
252/16/20.
 kontrolu usnesení provedenou na 17. RM
po zapracování všech doporučených návrhů
a připomínek, vč. revokovaných usnesení.
 přidělení bytů: Sídliště 633, 623, 604, 632, 644.
 pronájem nebytových prostor: Sídliště 653 (přízemí
budovy), na parcele č. 1152 o výměře 63 m2(garáž).
 výměnu bytů: Nejdecká 427 za Sídliště 610,
Sídliště 714 za Sídliště 714.
 nájemní smlouvu č. 46N20/67 se Státním
pozemkovým úřadem, IČO 01312774.
 smlouvy o zřízení služebnosti č. SAP 16010-040981
se společností CETIN a. s., IČO 04084063.
 smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se společností Imasys s. r. o., IČO 04184025, rozsahy
služebnosti definovány geometrickými
plány
č. 1125-1/2020, č. 1114-274/2019.
 doplnění veřejného osvětlení pomocí solárních svítidel
v lokalitě pod „Slovanem“ od společnosti
JD ROZHLASY s. r. o., IČO 27797007.
 dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. S/76/2020
k pozemku parc. č. 873/83.
 rozpočtové opatření č. 26/2020 v těchto parametrech:
příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy a výdaje rozpočtu
se nemění, přesouvají se částky položek rozpočtu.
 „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Rotava“ s účinností od 14. 10. 2020.
 uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
č. 20/2019 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
Rotava na rok 2019 mezi městem Rotava a spolkem
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.,
IČO 27006891.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytů na adresách Sídliště 647, 644.
 pronájem nebytových prostor na adrese Sídliště 653.
 2 žádosti o přidělení sociálních bytů.
 přidělení bytu zvláštního určení.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA ROTAVA
Novinky školní družinky
8. října proběhla ve školní družině beseda
se zdravotnicí, paní Jiřinou Džuberovou, na téma
„První pomoc.“
Tato beseda se týkala základů ošetření drobných úrazů
a jiných zdravotních problémů, se kterými se děti
mohou setkat. Hovořilo se například o přivolání pomoci
k raněnému, o vybavení lékárničky, o ošetření odřenin,
krvácení z nosu, o popáleninách, o problémech
se škytavkou a podobně. Všechny zaujaly praktické
ukázky ošetření úrazů.
Velký důraz byl při besedě kladen také na osobní
hygienu. Mytí rukou musí být pro každého z nás
samozřejmostí. Proto besedě předcházel i malý „pokus“
s olejem a skořicí pod názvem „Máme čisté ruce?“
Lenka Szmigielská, vychovatelka ŠD
Říjen v mateřské škole
Začátek školního roku se vydařil a podzim nás potěšil
všemi svými kouzly. Ukázal nám nejen deštivé
a chladné dny, ale také se předvedl v celé své kráse
během hřejivých a slunečných dní.
V průběhu měsíce října všechny třídy navštívily
městskou knihovnu. Děti z předškolních tříd „Broučci“
a „Housenky“ již knihovnu dobře znají a těší se tam.
Naopak pro některé děti ze třídy „Šnečci“ to bylo
teprve první seznámení s prostředím knihovny a paní
knihovnicí Ludmilou Štěpánkovou. Děti měly možnost
si zde prohlédnout několik připravených knih, vybarvit
omalovánku a paní knihovnice měla pro děti
připravenou četbu pohádky. Všem dětem se pobyt
v knihovně líbil a společně se těšíme na další návštěvu.
Jako každý rok u nás proběhlo vyšetření dětí klinickou
logopedkou Mgr. Hniličkovou a následně po jejím
vyšetření mohou děti navštěvovat kroužek „Repetilky“
pod vedením paní učitelky Petry Soumarové
a Niny Jašové.

Na samém konci září nás přijelo potěšit „Divadlo loutek
Honzy Kindla“ z Karlových Varů a představilo dětem
svoji nově připravenou tibetskou pohádku „Žebrák
RM bere na vědomí:
a princezna“. Děti tak měly možnost, jako jedni
 informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu z prvních diváků, se zaposlouchat do zvuků tibetských
mís neboli zpívajících mís. Všichni jistě dobře víme,
Sídliště 655.
že zvuky tibetských mís jsou uklidňující, a my jsme
opravdu rádi, že jsme se o tom mohli přesvědčit.
RM projednala a souhlasí:
 s darováním a následným vyřazením z majetku města:
Zbytek podzimu máme stále před sebou, a tak si přejme
22 ks knih, 10 ks magnetka (propagace města).
ještě pár pěkných teplých dnů.
RM jmenuje:
Nina Jašová, DiS. , Eliška Hilková
 za zřizovatele dva členy školské rady ZŠ a MŠ
učitelky MŠ
Rotava, p. o.

KRASLICKÁ
DRÁHA
VE ZNAMENÍ
KARLA IV.

v plzeňských Škodových závodech
v roce 1947, která se na Kraslické
dráze pravidelně objevuje při Mikulášských jízdách a dalších akcích
určených pro veřejnost. Novinkou
pak byla lokomotiva 23.1097
Německých říšských drah (jak se
nazývala železnice v bývalé Německé demokratické republice), která
přivezla hosty ze Zwickau, Plavna
a dalších míst Vogtlandu. Od roku
1996, kdy se uskutečnily oslavy
120 let trati Sokolov – Kraslice,
tomu bylo poprvé, kdy se na akci
určené pro veřejnost současně
prezentovaly dva parní stroje.

V náhradním termínu 19. září 2020
se na Kraslické dráze uskutečnila
akce „S železnicí po stopách Karla
IV. aneb Párou ze století do století“.
Původně jsme „Karla IV.“ připravovali na 6. června. Bohužel kvůli
pandemii koronaviru jsme ji museli
přesunout na pozdější dobu. Nutno
konstatovat, že i tento nově zvolený
termín byl doslova „pět minut před
dvanáctou“. O týden později
bychom ji vzhledem k přijatým Slavnostní, tzv. protokolární vlak
protivirovým opatřením v takovém pojmenovaný po „Otci vlasti“, který
rozsahu již uskutečnit nemohli…
ze Sokolova vyrazil krátce po půl
Akce byla věnována především 650 deváté ranní, jel „proti proudu
letům sousedního města, ale také času“, tedy ze současnosti až do 14.
dvěma výročím železničním – století, kdy císař a král Karel IV.
dvacetiletému jubileu od obnovení založil město Kraslice. Tomu
přeshraničního železničního provozu odpovídal i program v jednotlivých
mezi Kraslicemi a Klingenthalem stanicích. Ve Svatavě jsme se tak
a také dvacetiletí mezinárodního mohli setkat s místním průmyslnídopravního
systému
EgroNet. kem Johannem Davidem Strackem
Současně jsme si připomněli i letoš- a prohlédnout si funkční parní stroj.
ní Den železnice, který se tradičně Zastávka na Hřebenech byla
věnována čarodějnickým procesům
slaví vždy koncem září.
(včetně exekuce vykonané na jedné
Záštitu nad akcí převzali ministr nešťastnici), zatímco v Oloví byl
dopravy pan doc. Ing. Karel hlavní postavou astronom Jan
Havlíček, Ph.D., MBA, a hejtman Kepler v podání ředitele Integrované
Karlovarského kraje pan Mgr. Petr střední školy technické a ekonomicKubis.
ké v Sokolově Mgr. Pavla Januse.
Hlavním lákadlem pro dětské
i dospělé účastníky oslav byla
dvojice vlaků v čele s parními
lokomotivami. V čele české historické soupravy stanula plzeňská
„šlechtična“ 475.111 dopravce
Česká západní dráha, vyrobená

Bohatý byl program i během pobytu
vlaku na rotavském nádraží, který
byl věnován husitské době, tedy
počátku 15. století. Jeho veličenstvo
s doprovodem a další čestné hosty
přivítal starosta města pan Michal
Červenka. Mladí hasiči předvedli

boj práčat s křižáky (ty představovali členové skupiny scénického šermu
Rectus z Chebu), na koni přijel
i samotný vojevůdce Jan Žižka.
Nechyběla ani připomínka počátku
husitského
revolučního
hnutí,
kterým bylo v roce 1415 upálení
Mistra Jana Husa.
Velkou zásluhu na dobré prezentaci
našeho města má především obětavá
paní Milena Zaspalová, principálka
místního
divadelního
spolku
Komédia, která měla na starosti jak
přípravu celého programu, tak i jeho
vlastní realizaci. Poděkování přísluší
i vedení města, které akci podpořilo
nejen finančním příspěvkem, ale
i všem vystupujícím. Zde musím
konstatovat, že rotavská část oslav
se u cestujících protokolárního vlaku
setkala s velice kladným ohlasem.
Osvědčenými a stabilními spolupracovníky při naších akcích jsou
i
rotavští
dobrovolní
hasiči
pod vedením velitele Martina Elíze.
Nejinak tomu nebylo ani letos, kdy
spolu se svými kolegy z Oloví
doplňovali
vodu
do
parní
lokomotivy na horním nádraží
v Kraslicích.
Během dne vykonal historický vlak
dvě „kolečka“ z Kraslic na Hřebeny
a zpět, aby se v podvečer vrátil zpět
do Sokolova.
Na obou kraslických nádražích byl
po celý den připraven bohatý
kulturní a železniční program, který
vyvrcholil večerním vystoupením
legendární
„pravé
bigbítové
skupiny“ Brutus v Městských
sadech.
Robert Koutný

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O PŘIDĚLENÍ SOCIÁLNÍHO BYTU
Úvodní ustanovení
Město Rotava vyzývá své občany k podání žádosti
o přidělení sociálního bytu. Jedná se o nově
zrekonstruované bytové jednotky číslo popisné 642/24
ulice Sídliště, město Rotava.
Oprávněné osoby
Určeno pro osoby v bytové nouzi, kterými jsou:
 osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel
(nemají jinou možnost bydlení),
 osoby bydlící v bytě bez nájemní smlouvy,
 osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
 osoby spící venku nebo v nízkoprahové noclehárně,
 osoby sezonně užívající k přenocování prostory
zařízení bez lůžek,
 muži a ženy dále matky nebo otcové s dětmi a úplné
rodiny , rovněž invalidé dlouhodobě a osoby
po opuštění dětské instituce v azylovém domě,
 osoby v domě na půl cesty, osoby ve veřejné komerční
ubytovně, osoby po propuštění z věznice, dále senioři
a osoby žijící v mobilním obydlí nebo v budově, která
není určená k bydlení.

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

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
V ROTAVĚ
V září loňského roku město Rotava vstoupilo
do projektu „Sociální práce a poradenství v Rotavě“,
který si klade za cíl snížení míry sociálního vyloučení
přímou podporou ohrožených osob, žijících v sociálně
vyloučených lokalitách Rotavy, komplexním přístupem
odstraňování či zmírňování příčin sociálního vyloučení
prostřednictvím podpory cílové skupiny k přístupu
k bydlení, řešení dluhové problematiky a stabilizace
rodinného rozpočtu a snížení míry negativních
a patologických jevů u mladých osob nad 15 let.
V rámci projektu naši pracovníci nabízejí pomoc
osobám, které jsou ohrožené či zasažené ztrátou
či nejistotou v bydlení. Nabízejí pomoc s dluhy
a exekucemi osobám s nízkou finanční a právní
gramotností a osobám, které se dostávají do konfliktu
s obecně uznávanými společenskými normami. Tyto
osoby se pak potýkají s problémy v mnoha oblastech,
přičemž propad do obtížné situace je tak hluboký, že se
jedinci i celé rodiny ocitnou v sociálním vyloučení
a kultuře chudoby. Tento stav je bez pomoci takřka
nemožné překonat.

Podmínky pro poskytnutí sociálního bytu
Žadatelem může být ekonomicky aktivní osoba, která
nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá
ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný
dům, byt apod. Zároveň splňuje podmínky příjmu
uvedené v Žádosti o přidělení sociálního bytu.

Za poslední rok se nám společnými silami podařilo
vyřešit spoustu Vašich problémů. V rámci projektu jsme
pro Vás připravili několik kulturních a vzdělávacích
akcí. Do konce letošního roku plánujeme workshop
s tématikou Vánoc, kdy si opět společně vyrobíme
dekoraci na stůl (o termínu budete informováni
ve zpravodaji a v rozhlase).

Podání žádosti
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři
Žádost o přidělení sociálního bytu (dále jen „Žádost“),
který je k dispozici na podatelně, u sociálního pracovníka MěÚ Rotava nebo na www.rotava.cz. K žádosti
musí být vyplněny přílohy – P 12 Příjmový dotazník,
P 13 Prohlášení o souladu s ETHOS, P 11 Prohlášení
o příjmech a vlastnictví. Žádosti o přidělení sociálního
bytu s přílohami se přijímají na podatelně MÚ Rotava,
Sídliště 721, 357 01 Rotava .

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme
přezkoumat oprávněnost exekučního řízení, pomůžeme
k oddlužení – insolvenci. Pomůžeme přehodnotit Váš
měsíční rodinný rozpočet, pochopit základní principy
hospodaření s finančními prostředky, získat dovednosti
při stanovení priorit v oblasti hospodaření a snižování
výdajů, získat informace o nebezpečí při zabezpečení
Vašich potřeb prostřednictvím půjček, informace
o právech a povinnostech, řešení zadluženosti, řešení
neprávem vymáhaných dluhů.

od 19. 10. 2020 do 13. 11. 2020
Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům
konzultaci se sociálním pracovníkem Města Rotava
Bc. Zdeňkem Harapátem, kontakt 777 724 214,
email harapat@rotava.cz

Tyto služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Závěrečná ujednání
Na přidělení sociálního bytu není právní nárok.
Přidělování sociálních bytů bude probíhat na základě
vyhodnocení
jednotlivých
podaných
žádostí.
Při posuzování žádostí bude vycházeno z aktuální
obsazenosti bytů a jejich dispozic. S žadatelem, kterému
bude schváleno přidělení sociálního bytu, bude
uzavřena nájemní smlouva.
Michal Červenka, starosta

Bc. Petra Valdmanová
- dluhová poradkyně, aktivizační pracovnice
mob: 777 717 705, e-mail: valdmanova@rotava.cz

Kontakt: přízemí MěÚ Rotava
Bc. Lenka Studená, Dis. - sociální pracovnice
mob: 778 421 710, e-mail: studena@rotava.cz

Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant projektu,
zástup v době nepřítomnosti pracovnic
mob: 777 724 214, e-mail: harapat@rotava.cz
Bc. Petra Valdmanová / OKS

VZPÍRÁNÍ

TJ ROTAS ROTAVA - ODDÍL VZPÍRÁNÍ
za oddíl vzpírání TJ ROTAS Rotava z. s. Ing. Jan Šedlbauer
8. MVC Horní Suché
26. září se mladí rotavští vzpěrači zúčastnili 8. ročníku
MVC Horní Suché. V kategorii mladších žáků
se na skvělém 5. místě umístil teprve devítiletý Viktor
KOVACS výkonem 118,7 Sb. za 44 kg ve dvojboji,
20 kg v trhu a 24 kg v nadhozu a na 11. místě se umístil
Matyáš KOUSALÍK výkonem 93,5 Sb. (40 kg, 18+22).
V kategorii starších žáků vybojoval bronzovou medaili
Lukáš HORVÁTH výkonem 196,3 Sb. (133 kg,
58+75). 8. místo v této věkové kategorii obsadil
Ondřej ŠIROKÝ výkonem 128,1 Sb. (87 kg, 39+48).
V kategorii juniorek do 15 let se na 4. místě umístila
Marie RAUEROVÁ výkonem 134,2 Sb. (106 kg,
48+58) a na 8. místě se umístila Valérie
HAMOUZOVÁ výkonem 86,8 Sb. (71 kg, 31+40).
V kategorii juniorek do 17 let vybojovala další
bronzovou medaili pro rotavské vzpírání Karolína
ZRONKOVÁ výkonem 83,9 Sb. (71 kg, 31+40).
V soutěži tříčlenných družstev tvořených mladším
žákem, starším žákem a juniorkou se družstvo
rotavského
ROTASU
ve
složení
Karolína
ZRONKOVÁ, Lukáš HORVÁTH a Viktor KOVACS
umístilo na 4. místě celkovým výkonem 398,9 Sb.

Rotavské „A“ družstvo ve složení Denis JANKOVIC,
Jan BUBLA, Lukáš HORVÁTH (482,6 bodů)
se umístilo na celkovém 6. místě a rotavské „B“
ve složení Ondřej ŠIROKÝ, Marie RAUEROVÁ,
Valérie HAMOUZOVÁ (396,3 bodů) se umístilo
na místě 8.
3. kolo ligy juniorů
V sobotu 10. října se uskutečnilo závěrečné kolo ligy
juniorů skupiny A za účasti 7 sportovních klubů včetně
rotavského
ROTASU.
Rotavští
ve
složení
Jakub KARPÍŠEK 264 Sb. (215 kg, 100+115),
Denis JANKOVIC 250,3 Sb. (204 kg, 91+113),
Jan BUBLA 241,4 Sb. (195 kg, 82+113), Lukáš
KÖHLER 214 Sb. (135 kg, 60+75) a Miroslav
HORVÁTH (ještě starší žák) 189,7 Sb. (127 kg, 53+74)
se v tomto kole svými výkony umístili na druhém místě
a celkově v této skupině zvítězili. Zajistili si také účast
ve finále ligy juniorů, které se uskuteční v prosinci
současně s MČR juniorů do 20 let.
Tabulka 3. kola a po 3. kole ligy juniorů skupiny A:

XII. ročník turnaje mládeže ve vzpírání v Polsku
V pátek 2. října a v sobotu 3. října se v polském městě
Nidzica uskutečnil 12. ročník mezinárodního turnaje
mládeže o „Puchar Burmistrza Nidzicy“ jednotlivců
ve vzpírání a turnaj tříčlenných družstev o „Puchar
Starosty Nidzickiego“, kterých se zúčastnily vzpěračky
a vzpěrači z domácího Polska a rotavského ROTASU
se dvěma chomutovskými děvčaty, která v Rotavě
hostují.
Ti nejmladší, v kategorii do 12 let se představili
v soutěži, kde rozhodčí bodově hodnotili techniku
provedených pokusů. 5. místo v této soutěži obsadil
Viktor KOVACS a 10. místo obsadil Matyáš
KOUSALÍK.
V soutěži děvčat obsadila 5. místo Marie RAUEROVÁ
výkonem 142,8 Sb. (112 kg, 50+62) a 7. místo její
kolegyně Valérie HAMOUZOVÁ výkonem 95 Sb.
(78 kg, 32+46).
V kategorii chlapců 13 – 15 let se nejlépe z rotavských
umístil na 5. místě Lukáš HORVÁTH výkonem
195,5 Sb. za dvojboj 131 kg, 57 v trhu a 74 v nadhozu
a 8. místo obsadil Ondřej ŠIROKÝ výkonem 136,3 Sb.
(92 kg, 42+50). Oběma je 13 let.
V kategorii juniorů do 17 let, kteří tentokrát soutěžili
pouze v nadhozu, se na skvělém 4. místě umístil Denis
JANKOVIC výkonem 142,4 Sb. za nadhoz 117 kg.
O dvě příčky za ním skončil Jan BUBLA výkonem
129,8 Sb. za nadhoz 105 kg.
V kategorii juniorů nad 18 let, kteří taktéž soutěžili jen
v nadhozu, startoval Jakub KARPÍŠEK, který bohužel
nezvládl základní pokus o hmotnosti 115 kg.
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Všem sportovkyním a sportovcům gratulujeme
ke skvělým sportovním výsledkům a děkujeme
za předvedené výkony, reprezentaci oddílu a města,
a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších
soutěžích.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020.
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
starosta Michal Červenka
www.rotava.cz
podatelna@rotava.cz
359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení: Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
www.rotava.cz, podatelna@rotava.cz
Forma služby: terénní
Pracovní doba: služba je poskytována denně
Pondělí až pátek
6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci
v sobotu, neděli a ve svátcích

okamžitá kapacita: 3 klienti
cílová skupina:
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby se zdravotním postižením
 rodiny s dítětem/dětmi
 senioři
věková struktura: bez omezení věku
územní rozsah poskytované služby: Rotava,
Smolná,
Oloví
Sociální pracovníci:

telefon

Bc. Zdeněk Harapát

777 724 214

Pečovatelky
Blanka Hubálková

777 717 704

Lucie Korčáková

778 880 047

Renata Štorková

773 761 291

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

úřední hodiny bytové hospodářství,
vodní a tepelné hospodářství
pondělí

8:00 - 11.30

12:00 - 17.00

středa

8:00 - 11.30

12:00 - 17:00

pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

úřední hodiny pokladna

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

pondělí

9:00 - 11:30

12:00 - 17:00

úterý

8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

úterý
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12:00 - 14:45
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8:00 - 11:30
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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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