4. ročník hudebního festivalu

Červení panteři ZUŠ N. Role
Swing Párty Band
Memory Jazz Band
Eliška Ptáčková Jazz Band
Semtex
Bernard Blues Band
Bluesberry
Vabank Unit
Ptáčkovi & spol.
COP
Walchaři (jam session) vstup zdarma

OBČERSTVENÍ V MÍSTĚ KONÁNÍ
AKCI PODPOŘILI
Karlovarský porcelán a.s., Kvaryod s.r.o., Kanov s.r.o.,
LINCOLN CZ, s.r.o., SVOP s.r.o., EPIAG-Lofida, G-servis Praha,
Výškové práce SOVA
K návštěvě hudebního festivalu Novorolská Walcha můžete využít mimořádných vlakových spojů, které
budou jezdit na tratích Nové Sedlo – Loket nad Ohří – Chodov – Nová Role v rámci „Oslav 130 let zahájení
provozu na trati Nové Sedlo – Loket nad Ohří a 125 let zahájení provozu na trati Chodov – Nová Role.
www.

Nová Role, areál koupaliště, vedle Turistického Informačního Centra (TIC)

Moderuje Josef Štros

ZAHÁJENÍ HUDEBNÍHO PROGRAMU OD 13.00

Sobota 19. 5. 2007

pořádaný městem Nová Role

.cz
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Pozvánka na pietní akt
Zveme všechny obyvatele Nové Role k památníku u nádraží na pietní akt,
který se koná v úterý 8. kvČtna 2007 od 10 hodin. Na místním hĜbitovČ poté
probČhne kladení kvČtin k uctČní památky obČtí koncentraþního tábora.

Z jednání ZMě a RMě
4. zasedání zastupitelstva města:
schválilo:
- prodej uvolněných bytů v Nové Roli
v ulici 1. Máje 195, Rolavské 212
a Nádražní 219
- základní poravidla při výběru
žadatelů o koupi bytů
- poskytnutí dotace na rok 2007 na
činnost TJ 100.000,-; FK 125.000,a na zajištění kulturní činnosti
v prostorách kulturního domu
100.000,- Kč
- krytí nákladů na opravu topných
kanálů za účelem souběžné realizace
„Parkovacích ploch – etapa II.“
z fondu obnovy přivaděče Vřesová
v celkové výši do 70% skutečných
nákladů, maximálně však do
2.700.000,- Kč
- poskytnutí bezúročné finanční
půjčky z rozpočtu města ve prospěch
Fotbalového klubu ve výši 50.000,Kč
- čerpání úvěru od Komerční banky,
a. s. ve výši 8.000.000,- odkoupení nově zbudované stavby
dešťové a splaškové kanalizace od
firmy Epiag – Lofida porcelán CZ,
s.r.o. za 50.000,- Kč
- vklad odkoupeného majetku do
majetku
Vodohospodářského
sdružení obcí Západních Čech
- závěrečný
účet
dobrovolného
svazku Kaolín za rok 2006 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Kaolin a to bez
výhrad
zamítlo:
- prodej části pozemku číslo 1009/3
a stavební parcely č. 850, vše
v k.ú. Nová Role (zahrada a zahradní
chatka - pozemky v nájmu žadatelů)
- všechny předložené žádosti o koupi
pozemků v lokalitě zahrádek

„U Plynárny“ v k. ú. Nová Role
a uložilo RMě zpracovat dodatek
nájemní smlouvy uzavřené s ČZS
na dobu určitou s termínem do
31.1.2007
uložilo:
- starostovi města svolat rozšířenou
radu města za účasti všech
zastupitelů k projednání návrhu
nových prodejních cen pozemků ve
vlastnictví města
- kontrolnímu výboru ZMě do
příštího jednání ZMě provést
kontrolu nakládání s dotací na
provoz kulturního domu
odvolalo:
- z funkce člena finančního výboru
pana Josefa Dvořáka, který nadále
bude zastávat funkci předsedy
osadního výboru Mezirolí
zvolilo:
- do funkce člena finančního výboru
Ing. Milana Zachariáše, bytem
Nová Role, K Lávce 282
vzalo na vědomí:
- předloženou
„Petici
proti
diskriminaci obyvatel venkova“
organizovanou spolkem pro obnovu
venkova České republiky
10. zasedání rady města:
schválilo:
- podání výpovědi nájemní smlouvy
uzavřené na pronájem pozemkové
parcely číslo 1021/1 v k. ú. Nová
Role pod novinovým stánkem
v Krátké ulici, který je dlouhodobě
uzavřen a hyzdí jmenovanou ulici
- souhlasilo s podnájmem nebytových
prostor v DDM ve prospěch paní
Jany Borské za účelem provozování
spinningu, který ovšem nesmí
narušovat hlavní činnost DDM
- pronájem nebytových prostor v DPS

ve prospěch paní Aleny Náglové za
účelem provozování krejčovství
- poskytnutí nebytových prostor
v kinosále pro potřeby hudební
skupiny „Little Crocus“ na tři dny
v týdnu v době od 1700 do 2000
a o víkendech od 10 00 do 1300 hod
- předložené návrhy ředitelek na
uzavření MŠ v době školních
prázdnin v roce 2007 takto:
MŠ N. Role 23.7. - 17.8.
a 27.12. – 31.12.
MŠ Mezirolí 2.7. – 5.8.
a 27.12. – 31.12.
- předložený text zápisu do kroniky
města za léta 2005 – 2006
a souhlasilo s provedením ručího
zápisu do kroniky města
vzalo na vědomí:
- žádost o přidělení nájemního bytu
pro potřeby nového učitele ZŠ
a souhlasilo s přidělením vhodného
bytu po jeho uvolnění
- tři doručené žádosti o koupi bytů
z majetku města a uložilo vedoucí
SO MěÚ informovat žadatele , že
město nemá v současnosti žádný
volný byt k prodeji
- nově předloženou žádost nájemce
bezbariérového bytu v ulici
U Plynárny o zrušení, popřípadě
pozastavení vystěhování z bytu
a jeho užívání, jak bylo pravomocně
stanoveno okresním soudem
- předložený zápis DR Norobyt,
s.r.o. a DR Technická služba Nová
Role, s.r.o. včetně hospodářských
výsledků společností za rok 2006
- oznámení paní Jitky Pokorné o jejím
odstoupení z členství ve školské radě
při ZŠ Nová Role
- zánik mandátu člena zastupitelstva
pana Karla Švece dnem 13.4.2007
na základě jeho rezignace.
Ladislav Cinegr
místostarosta města

Blahopřejeme

Pozvánka
na dětský den

občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci květnu 2007.
K významnému životnímu výročí
blahopřejeme těmto občanům:

Pavla H r u š k o v á
Marie M o r a v c o v á
Zdenko T i t z e
Jan H i l d e b r a n t
Miloslav M a c h á č e k
Julie S c h l o s s b au e r o v á
Alena T i t z e o v á
Pavel K o n e č n ý
Přejeme Vám
a spokojenosti.

hodně

zdraví

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Vítáme nové občany
našeho města
Michaelu Z a s c h k e o v o u
Vojtěcha Z e m k a
Ladislava G u z m u
Doru Ž i š k o v o u
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození dítěte.
Dětem
přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.

SDH Nová Role pořádá 26. května
od 1300 dětský den.
Srdečně zveme všechny děti a jejich
rodiče do areálu u hasičské zbrojnice ve
staré části obce.

Jan Neruda: Matičce
Proto mně drahá tak
milá má matička,
že je tak maličká,
že je tak chudičká.
A kdyby byla snad
chudší než oblázek,
přec bych ji v srdci svém
choval co obrázek.

Program:
• ukázka hasičské techniky
• soutěže o ceny
• posezení u ohně s opékáním vuřtů
(vuřty pro děti zdarma, rodiče si je
mohou zakoupit ve stánku)
V areálu hasičské zbrojnice je zajištěno občerstvení.
Srdečně zve
SDH Nová Role

A kdyby byla snad
svázána v uzlíčku,
přec bych ji miloval,
tu drahou matičku.
Ze všeho jediná,
zbylas mně, matičko,
vychladlé zemi jak
podzimní sluníčka.
Podzimní sluníčko
neslní, nepálí,
přece se zatřesem,
když se nám zakalí.

Upozornění
Školní jídelna nabízí od května 2007
stravování cizích strávníků i formou
odnášky oběda v nosičích, při dodržení
podmínek, které stanoví vedení školní
jídelny a ředitel Základní školy v Nové
Roli.
Bližší informace v kanceláři ŠJ, telefon 353 951 209.

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Blahopřání
V letošním roce připadá svátek
Dne matek na neděli 13. května.
K svátku Dne matek všem
maminkám a babičkám srdečně
blahopřejeme a přejeme mnoho
úspěchů jak osobních, tak pracovních,
mnoho štěstí a hlavně pevné zdraví !

Výměna dokladů

Město Nová Role
TRIČKA S MOTIVEM

NOVOROLSKÉ WALCHY
SI MŮŽETE ZAKOUPIT JIŽ NYNÍ
NA PODATELNĚ MĚÚ NOVÁ
ROLE.
TEN, KDO PŘIJDE V DEN
KONÁNÍ NOVOROLSKÉ WALCHY,
TJ. 19. KVĚTNA, OBLEČEN
V TOMTO TRIČKU, DOSTANE
UPOMÍNKOVÝ PŘEDMĚT
ZDARMA!

Vážení občané, blíží se termín školních prázdnin a také dovolených. Nezapomeňte si zkontrolovat platnost
svých osobních dokladů. Jednak pro
cestu do ciziny, ale také motoristé
musí mít osobní doklady v pořádku
při kontrole Policií ČR. Dovoluji
si připomenout, jak si vyřídit nový
osobní doklad.
Žádost o nový občanský průkaz
pro občany starší 15 let:
Předloží vyplněnou žádost + 1 současnou fotografii a dosavadní OP.
Zhotovení do 30 dnů.

Výměna dokladů
Výměna občanského průkazu proběhne
bez poplatku, pokud:
- končí platnost OP (v letošním roce
všechny OP vydané do konce roku
1998)
- došlo ke změně trvalého pobytu,
rodinného stavu nebo příjmení při
uzavření manželství.
Správní poplatek činí 100,-Kč, pokud
došlo k poškození, ztrátě nebo odcizení
OP a při žádosti o dopsání nepovinných
údajů do platného OP, např. dítě, titul
a pod..
Ztrátu nebo odcizení je nutno nahlásit
ihned, zabráníte tak zneužití Vašeho
dokladu. POZOR: náhradní potvrzení
o ztrátě, odcizení nebo odebrání
neplatného průkazu, NEPLATÍ JAKO
OSOBNÍ DOKLAD!!! Nelze přebírat
doporučenou poštu, vybírat peníze
na složenky apod. Proto nenechávejte
výměnu občanského průkazu na
poslední chvíli a hlavně si osobní
doklady pečlivě hlídejte.

mostem. Pondělí a středa od 8,00 do
17,00 ve čtvrtek a v pátek od 8,00 do
12,00 hodin. Nebo na internetových
stránkách magistrátu města www.
mmkv.cz. Přejít dále na objednávky
klientů na odbor dopravy - registr
vozidel a řidičů, kde je možné vyhledat
volný termín a objednat se.
Tiskopísy potřebné pro vydáné
nového ŘP lze vyzvednout na matrice
MěÚ Nová Role.
Cestovní pasy vyřizuje rovněž
Magistrát města na Moskevské ulici.
K žádosti o první pas dítěte se předkládá
osvědčení o státním občanství ČR. Jak
je výše uvedeno tuto žádost je nutno
vyřídit prostřednictvím MěÚ Nová
Role. Za osvědčení k vydání prvního
cestovního pasu pro dítě do 15 let se
hradí správní poplatek 100,-Kč.
Další informace Vám ochotně podá
matrikářka MěÚ Nová Role v kanceláři
č.11.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Vydání prvního občanského průkazu
patnáctiletým
Občan předloží:
- vyplněnou žádost
- rodný list
- 1 fotografii
- doloží státní občanství ČR
Občanství ČR lze doložit platným
cestovním
pasem ČR. Jinak
je
nutno požádat prostřednictvím MěÚ
o vystavení Osvědčení o státním
občanství
ČR, které vydává KÚ
Karlovarského kraje. K této žádosti se
přikládá rodný list dítěte a rodné listy
rodičů nebo oddací list rodičů pokud
jsou zde uvedeny údaje o datu a místu
narození prarodičů dítěte.
Řidičům připomínáme, že řidičské
průkazy vydané do konce roku 1993

„Projekt byl realizován v rámci
systémového projektu Kvalita I, který
je financován z prostředků Evropských
sociálních fondů a připraven ve spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.“
„Letošní testování proběhlo dne 1.února
2007 podle jednotného testovacího
schématu. Celkem se testování zúčastnilo
58 816 žáků z 1 587 škol. Žákům byly
zadány tři testy (test dovedností v českém
jazyce, test matematických dovedností
a test obecných dovedností) a žákovský
dotazník.“
„Záznamové archy, do kterých žáci
vyplňovali řešení testových úloh i odpovědi
na otázky dotazníku, byly hromadně
zpracovány v Centru pro zjišťování
výsledků vzdělávání.“
Každý žák obdržel Osvědčení
o dosažených výsledcích žáka,
které mu umožnilo zcela konkrétní
i procentuální porovnání s ostatními
žáky ve škole, kraji a republice.

Představení finančního
výboru ZMě
Předseda:
Martin Zvěřina
Členové:
Ing. Petr Forman
Petr Rödl
Olga Zámostná
Marie Vlčková
Ing. Milan Zachariáš
Stanislav Hubáček
Ing. Jaroslav Süssner
Věra Doležalová

Základní škola N. Role

je nutno vyměnit do konce letošního
roku. ŘP vydané od 1.1.1994 do
31.12.2000 se vyměňuji do konce roku
2010. Nenechávejte ale věc na poslední
rok. Řidičské průkazy vyřídíte na
Magistrátu města Karlovy Vary, odboru
dopravy - agenda řidičské průkazy.
Budova bývalého OÚ před Chebským

se naše škola přihlašuje do tohoto
výzkumu.
Ze závěrečného dopisu ředitelům
zúčastněných škol ze dne 10. dubna
2007:

Hodnocení výsledků vzdělávání
žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií 2007
Zmapovat
úroveň
vzdělávání
základních škol, připravenost žáků na
další studium a vzájemné porovnání
v rámci celé republiky se snaží Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT). Již několikátým rokem

CERMAT přináší i celkové výsledky
škol, které vypovídají o kvalitě
vzdělávání na dané škole. Z tohoto
pohledu se můžeme pyšnit dosaženými
výsledky, neboť až na jednu malou
výjimku jsme ve všech oblastech nad
průměrem (viz tabulka). To dokazuje,
že přes veškeré problémy se na naší
škole vyučuje kvalitně a naši žáci jsou
dobře připravováni na další studium
i praktický život.
Srovnání žáků ZŠ Nová Role
s ostatními žáky.
Průměrná úspěšnost žáků (v %)
Test

ČR

Mat. dovednosti
Dovednosti v ČJ
Obec. dovedn.

46,9
56,0
66,4

Karl.
kraj
42,3
53,7
63,8

ZŠ
N. Role
47,1
55,4
69,1

DDM Nová Role
pořádá v sobotu

2. června 2007

CESTU
POHÁDKOVÝM
LESEM
VSTUPENKY SI MŮŽETE
ZAKOUPIT OD PONDĚLÍ

14.KVĚTNA 2007
OD 13.00 DO 17.00 HOD.
V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE
V NOVÉ ROLI.

CENA VSTUPENKY: 80 KČ
ZAJISTĚTE SI VSTUPENKY
DO POHÁDKOVÉHO LESA
VČAS, POČET VSTUPENEK JE
OMEZEN!

Čtyřnozí přátelé
dvounohých přátel
Stále více občanů Nové Role chová
domácí zvířata v domácnostech, na
zahradách či v rodinných domech.
Je to bohulibá činnost, uvážíme-li,
že pro mnohé z nás, zejména občany
středního a zralejšího věku představuje
pes, kočka či jiný zvířecí přítel náhradu
za již odrostlé ratolesti. Mnozí lidé mají
potřebu pečovat o živého tvora.
Tímto ovšem romantika končí.
Mnozí občané, není jich bohužel málo,
se vědomě či nevědomky, což bohužel
neomlouvá, při venčení psů dopouští
porušování právního předpisu obce,
konkrétně obecně závazné vyhlášky
města Nová Role č. 2/2006 o zajišťování
a ochraně veřejného pořádku, která
v bodě 4 říká:
1. Je zakázáno nechat volně pobíhat psy
na veřejném prostranství s výjimkou
vymezených prostor pro volné pobíhání
psů na pozemcích ve vlastnictví města
Nová Role v katastrálním území
Nová Role – pozemkové parcely číslo
1087 o výměře 57203 m2 a číslo 1091
o výměře 11601 m2. Vymezený prostor
pro volné pobíhání psů je označen na
příslušné části mapy katastrálního
území Nová Role s barevným
odlišením vymezených pozemků
a zvýrazněním čísel pozemků, a to

jako příloha této vyhlášky. Vstupy
na vymezené pozemky z veřejně
přístupných komunikací a pozemků
město Nová Role označí viditelnou
tabulí s nápisem „Vymezený prostor
pro volné pobíhání psů dle OZV č.
2/2006 města Nová Role“ s případným
doplněním piktogramu psa.
2. Doprovázející osoba je povinna na
veřejném prostranství, kde je zakázáno
volné pobíhání psů, zabezpečit psa
vedením na vodítku.
Z výše citovaných odstavců vyhlášky
tedy jasně vyplývá, že volně pobíhající psi
do ulic města Nová Role prostě nepatří,
do sytosti se mohou vyřádit na pozemku
mezi porcelánkou a koupalištěm, která
bohužel moc lidí se psy nevyužívá.
Občané, kteří své čtyřnohé miláčky
vědomě pouští z vodítka, vypouští na
ulici před dům, aby se sami vyvenčili,
či dokonce nechávají běžet za svým
autem (již dvakrát jsem byl svědkem
toho, že držitel pustil své dva veliké psy
na volno, nasedl do svého terénního
vozu a oba hafani pelášili za ním, seč
jim nohy stačily), tuto vyhlášku přímo
porušují. Nedávno jsem cestou do práce
byl svědkem toho, jak se setkali tři
sousedé u nás na sídlišti a všichni měli
psa bez vodítka! Zatímco se tito občané
zabrali do rozhovoru, jejich čtyřnozí
přátelé na sebe již tak kamarádští
nebyli. Nemluvě o německých ovčácích,
jeden několikrát utekl z ohrady nad
ulicí Za Tratí a ohrožoval kolemjdoucí,
pitbulteriérech,
dobrmanech,
staffordšírských teriérech a dalších
nevypočitatelných plemenech psů, kteří
si Novou Rolí vykračují bez vodítka
a bez náhubku, zatímco se jim jejich
pán nebo panička, mnohdy zabráni do
družného rozhovoru s dalšími občany,
nevěnují.
Chtěl bych apelovat na všechny
občany, kteří se svým jednáním
dopouštějí
porušování
citované
vyhlášky, že mohou nést následky
svého konání v podobě blokové pokuty
až do výše 1000 korun či přestupkového
řízení s následnou daleko vyšší sankcí.

Od dubna 2007 provádí MěÚ Nová
Role namátkové kontroly dodržování

zákazu volného pohybu psů a zjištěná
porušení řešíme zatím domluvou, ale
již se vyskytl případ, kdy majitelka
psa nedbala na ústní domluvu a psa
vypouští dále, proto byl tento přestupek
předán k projednání přestupkovou
komisí. Dále bych chtěl připomenout
povinnost přihlásit psa staršího 3
měsíců k místnímu poplatku ze psů
podle OZV 4/2005 o místním poplatku
ze psů a povinnost opatřit svého psa
známkou, kterou obdrží na MěÚ po
zaplacení místního poplatku.
Na závěr bych se chtěl opět zmínit
o nešvaru, který je nejvíce znatelný
po ústupu zimy, kdy se namísto
sněženek a bledulí skví na trávnících
a chodnících psí výkaly všemožných
barev a tvarů, jejichž zajímavá kolekce
se k nám ve formě fotografií dostala jako
příspěvek do Novorolského zpravodaje.
Zatím jsme ji s přihlédnutím k jisté
neestetičnosti neuveřejnili, kdo ví,
možná by mezi fotografiemi některý
majitel psíka poznat právě to jeho ...
Vlastislav Slíž
správní odbor MěÚ Nová Role

Upozornění občanům
Před několika dny proběhlo v Nové
Roli blokové čistění komunikací. Aby
vše proběhlo v pořádku, bylo třeba,
aby majitelé vozidel zaparkovaných na
čištěných parkovištích a komunikacích
svá vozidla přeparkovali, to však
mnozí občané neučinili. Čištění je
pokaždé včas oznamováno na úřední
desce MěÚ, elektronicky i na kabelové
televizi a zóny čištění jsou s předstihem
označovány přenosnými svislými
dopravními značkami.

Upozorňujeme majitele vozidel,
kteří přes všechna
opatření
učiněná městem a TS nová Role,
s.r.o. svá vozidla v době dalšího
čištění neodvezou, že budou
jejich vozidla dle zákona 13/1997
Sb. odtažena na jejich náklady.

Akce komise pro seniory v květnu 2007
sobota 5. května
Přihlášení účastníci na autobusový
zájezd do Teplé mají sraz u Kulturního
domu v Nové Roli. Odjezd autobusu
je v 8 hodin. Program: 930 prohlídka
kláštera s průvodcem (konvent, klášterní
knihovna, kostel), návštěva areálu
Zahrada Teplá. Návrat do 17 hodin.
středa 23. května
Procházka rozkvetlými Karlovými Vary
s výkladem. Sraz účastníků je před vlak.
nádražím. Odjezd v 8, 39 hod. Návrat
do 18 hodin.
Připravujeme:
Autobusový zájezd do Nepomuka se
uskuteční v sobotu 9. června. Přihlášky
do obsazení míst v autobuse opět
přijímá podatelna MěÚ. Účast. poplatek
100 Kč.

Krátce …
Dubnový autobusový výlet do Prahy konaný za krásného jarního počasí se nám vydařil. Procházka Prahou z Pohořelce
přes Hradčany, Karlův most na Staroměstské náměstí doplněná výkladem paní Zdeňky Slížové byla náročná, ale zajímavá.
Zúčastněným poskytla možnost zažít současnou atmosféru zvýšeného turistického ruchu na nejatraktivnějších místech naší
Prahy. Prohlídka Staroměstské radnice (sklepení, Brožíkův sál, a dal.) doplněná výkladem průvodce, byla pro účastníky
obohacením poznávání naší národní historie. Náročnou procházku Prahou jsme zakončili návštěvou odpoledního představení
v Divadle Radka Brzobohatého v Opletalově ulici. Program celého dne pan J.Maršálek natáčel videokamerou a tak si jej budeme
moci někdy připomenout. Počet účastníků 48.
V pondělí 16. dubna zasedlo ke školním počítačům 9 seniorů. Zahájili tak výuku v rozsahu 26 vyučovacích hodin, která jim
má umožnit vstoupit do světa uživatelů moderních komunikačních technologií. Financování kurzu je hrazeno přihlášenými
účastníky a z příspěvku města Nová Role.

Návštěva kostela a výklad o jeho historii, ohlášené na úterý 14.4.,

se setkali se zájmem 22 účastníků. O stavebním slohu
a jeho vývoji hovořil pracovník Stát.
památkového ústavu v Lokti pan Smola,
o historii kostela a obnově
podal
informaci p. Červený. Citoval v ní
i jména občanů a názvy firem zapsaných
v kostelní kronice. Ti se podíleli na
opravách, organizování dobrovolné
peněžní sbírky a celkové obnově kostela
od dubna 1990 až do doby vysvěcení
kostela v září 1993 za obětavého vedení
manželů Heringových. Výklad dále
doplnil i pan farář Müller a manželé
Heringovi. Úsilí o obnovu kostela
podporovalo vedení města, místní
podniky i organizace. Díky všem se
tak kostel sv. Michala stal po více než
30 ti letech uzavření opět duchovním
místem.
Jaroslav Červený

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 15.
Veřejnost informací o obchodních společnostech města
Jak jsem již v minulém čísle tohoto zpravodaje oznámil, pokusím se nyní rozebrat jaké má běžný občan právo na informace o existenci
a činnostech obchodních společností města Nová Role (dále též jen „společnosti“), přičemž pomineme informace které mezi občanem
a konkrétní společností probíhají na základě uzavřeného smluvního vztahu dle běžných obchodních pravidel a zvyklostí. Dostávám
se tím k tomu, že dle obchodního zákoníku jsou obchodní společnosti uvažovány jako podnikatelé – soukromě podnikající právnické
osoby. Avšak tyto společnosti jsou oprávněny za podmínek dle zákona vykonávat i jiné než podnikatelské činnosti a činnosti ve veřejném
zájmu (např. ve zdravotnictví nebo na úseku životního prostředí, energetiky, apod., ale též obecně při správě majetku obce či kraje).
A právě toto je nejčastější důvod zakládání obchodních společností, ať již akciových nebo společností s ručením omezeným obcemi
a kraji. Zvláště pak, jsou-li společnosti zakládány se 100% účastí svého zakladatele, což v našem případě jsou firmy Technická služba
Nová Role, s.r.o., a Norobyt, s.r.o., jejich soukromoprávní charakter je velice omezen právě veřejnou mocí, kterou jsou zcela ovládány
a pro její potřeby prioritně zřízeny.
Jak to v praxi vypadá?
Na naše společnosti se sice přímo nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím, ale tento zákon se plně vztahuje na obec
a její orgány. Obci se zase ze své činnosti plně zodpovídají obě obchodní společnosti obce, a to zejména radě města při jejím výkonu
působnosti valné hromady společností, ale i zastupitelstvu města, které v rámci svého rozpočtu hodnotí i výsledky společností a je
oprávněno svým rozhodnutím kdykoliv tyto společnosti zrušit. Mimo to se rada města ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města
a tak se zastupitelstvu města odpovídá i z výkonu působnosti valné hromady obou našich společností. A tady jsme u jádra věci. I když
společnosti nemají přímou povinnost poskytovat informace občanům obce o své činnosti, má tuto povinnost prostřednictvím příslušných
orgánů obec. Uvedu příklad: Požádá-li někdo o informaci vedení Technické služby Nová Role, s.r.o., kolik tun odpadu bylo celkem uloženo
za konkrétní rok na skládce komunálního odpadu města, může vedení společnosti žadateli tuto informaci sdělit. Neučiní-li tak, žadatel se
může obrátit na město – na podatelnu MěÚ a příslušný orgán obce již je povinen žádost vyřídit a informaci sdělit. Na MěÚ si samozřejmě
tuto informaci získáme od vedení společnosti, které je zase povinno ji sdělit obci. Tímto příkladem jsem jen chtěl ukázat, jak společnosti,
které nejsou přímo ze zákona povinny poskytovat informace, mají stejně povinnosti poskytnout tyto informace občanům minimálně
prostřednictvím města. A to není vše, neboť obecně jakékoliv obchodní společnosti v ČR mají za podmínek stanovených obchodním
zákoníkem povinnosti uvádět všechny základní informace o sobě včetně účetní závěrky roků do obchodního rejstříku, který je veřejným
seznamem. Hodně informací o činnosti společností pak můžete zcela veřejně vyčíst z účetní závěrky roku. Informace jsou přístupné též
elektronicky na webových stránkách www.justice.cz (portal.justice.cz) v odkazu „Vyhledat v obchodním rejstříku“. Dokonce v tomto
veřejném seznamu najdete i rodná čísla jednatelů a členů dozorčích rad společností, přestože tyto jejich osobní údaje jinak podléhají
ochraně za podmínek zákona o ochraně osobních údajů a nelze jich jakkoliv zneužívat. Například při zpracovávání rodných čísel při
jiné neveřejné agendě podléhají osoby pracující s rodnými čísly a jinými citlivými údaji o občanech povinnosti zachovávat mlčenlivost
pod hrozbou sankce dle zákona.
Jaké informace z činnosti společností jsou pro občana obecně nedostupné?
To bych zhruba shrnul do několika následujících bodů:
- Osobní údaje zákazníků, zaměstnanců společností a ostatních osob, se kterými společnosti přijdou do styku, resp. o nichž vedou
určité údaje nebo se s nimi jinak seznámí, zejména pak údaje citlivé dle zákona o ochraně osobních údajů (to je údaje o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politickém či odborovém členství, náboženském či jiném přesvědčení, o odsouzení za trestný čin,
zdravotním stavu a sexuálním životě a biometrické či genetické údaje o osobách).
- Informace podléhající utajení podle zákona o utajovaných skutečnostech – s takovými informacemi však naše společnosti v současnosti
nepracují a nemají je k dispozici.
- Obchodní tajemství – avšak ani v tomto ohledu naše společnosti v současnosti žádné své obchodní tajemství jak je vymezeno § 17
obchodního zákoníku nemají. Mohou však dle zákona za stanovených podmínek využívat např. obchodní tajemství jiných firem,
které nesmějí dále šířit. To obdobně platí o vynálezech, patentech a jiných zákonem chráněných dílech.
- Ostatní určitým způsobem chráněné údaje dle zvláštních zákonů např. ve finančních věcech (informace o stavech na bankovních
účtech, o mzdách), apod.
Ještě upozorním, že schůze rady města jsou neveřejné, ale její usnesení jsou na MěÚ a v elektronické podobě přístupná komukoliv.
Rada města však může svá usnesení pojmout i obecně a konkrétní záležitosti, jichž se např. týká ochrana osobních údajů, uvést
pouze v zápise mimo vlastní usnesení. Tyto údaje jsou pak veřejnosti nedostupné. A tak např., když rada města jedná o odměnách
jednatelů či členů dozorčích rad společností, zůstávají výše konkrétní odměn konkrétním osobám neveřejné. To ale nemění nic na tom,
že zastupitelstvo města jedná veřejně a jak členové ZMě tak občané obce mají právo znát celkové výše odměn orgánům společností
a celkové mzdové prostředky jejich zaměstnanců tak, aby mohl býti spravedlivě posuzován výkon společnosti ve srovnání se mzdovými
a souvisejícími náklady. Totéž samozřejmě platí o zaměstnancích a funkcionářích obce s tím, že zde jsou odměny členů ZMě dané přímo
zákonem a dle rozhodnutí ZMě a tedy zcela veřejné i konkrétní odměny konkrétním členům ZMě jako veřejným zástupcům města. Je
samozřejmě otázkou, do jaké míry se konkrétní odměny a platy vyplácené vedoucím funkcionářům města, jeho obchodních společností,
ale např. i ředitelům ostatních organizací města, dají považovat za údaje soukromé a do jaké míry za veřejné. Osobně jsem názoru, že
zveřejňování těchto konkrétních údajů není v rozporu se zákonem, ale zrovna tak není v rozporu se zákonem, když např. rada města
takto konkrétně údaje svým usnesením nezpracuje a tedy nezveřejní.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

KNIHOVNA NOVÁ ROLE
pořádá k MDD pro děti i rodiče

vylosováni 3 čtenáři z I.stupně a 3 čtenáři z II.stupně ZŠ
a ti získají knihu.
Třída, která vyhraje soutěž, získá putovní cenu

VÝLET na KOKOŘÍNSKO
ve dnech 8. – 10. června 2007
PROGRAM:
pátek: ŘÍP
Mělník - zámek
Čertovy hlavy – turistika
Liběchov – muzeum asijských kultur
sobota: hrad Kokořín
Pokličky - turistika
Hrad Houska
Mšeno – prohlídka městečka
neděle: Vrátenská hora - rozhledna
Máchovo jezero
Hrad Bezděz
Cena: 650,- Kč děti do 15 let
800,- Kč dospělí
550,- Kč předškolní děti
(v ceně je zahrnuto: ubytování, stravování – 2x plná penze, vstupné)
Doprava je hrazena z rozpočtu knihovny Nová Role. Do
konce dubna je možno zaplatit zálohu (polovina ceny). Druhou
polovinu je třeba uhradit do konce května 2007.

KAMARÁDI MOUDROSTI 2007
Velká čtenářská soutěž tříd ZŠ Nová Role
PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. třída musí mít zapsáno co nejvíce čtenářů v knihovně
(čtenář musí mít platnou průkazku na rok 2007
a zaplacen čtenářský poplatek 20,- Kč)
2. během dvou měsíců ( duben - květen) musí každý
čtenář minimálně 3x navštívit knihovnu a pokaždé si
půjčit alespoň jednu knihu nebo dva časopisy
3. dojíždějící děti mohou plnit podmínky v místních
knihovnách a půjčovat si knihy v Božičanech,
Děpoltovicích, Mezirolí nebo Smolných Pecích
4. při každém půjčování je v knihovně nová otázka, za
kterou je možnost získat další body pro svou třídu
HODNOCENÍ TŘÍD
Hodnotí se z celkového počtu žáků ve třídě. Za každého
žáka, který splnil podmínku , získá třída 2 body, a za
každou další návštěvu knihovny a vypůjčení knihy, získá
třída l bod. Další 2 body může získat čtenář pro třídu
vyluštěním literární otázky( každý výpůjční den 1 otázka
– název knihy, spisovatel, hlavní hrdina, rébusy apod.)
HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ
Z každé třídy bude vyhodnocen jeden žák, který získá pro
třídu nejvíce bodů a tím pro sebe získá sladkou odměnu.
Ze všech žáků, kteří splní podmínky soutěže, budou

a velký dort!
SOUTĚŽ PROBÍHÁ
OD 2. DUBNA DO 30. KVĚTNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÁ ROLE
Vás zve na výstavu obrazů a koláží

IGOR KŘÍŽ
Výstava bude otevřena ve výpůjčních dnech
PO, ÚT a ČT do 1830 do konce června 2007
Igor Kříž, narozen 14.11.1956 v Karlových Varech.
1966 - 1968 LŠU Karlovy Vary
1972 - 1976 klasické gymnázium Ostrov n. Ohří
(1. maturita)
1972 - 1973 kursy názorné agitace a propagace
1976 - 1981 Střední uměleckoprůmyslová škola Praha
(prof. Vl. Homolková - 2. maturita)
Od roku 1981 se soustavně věnuje výtvarné činnosti
jako nezávislý výtvarník (obrazy, objekty, koláže).
V současné době se zabývá kromě výtvarné činnosti
i psaním hudebních textů a povídek.
Je členem Společnosti bratří Čapků (od r.1991) a Unie
výtvarných umělců (1999)
Samostatné výstavy:
1985-1994 Příbram
1985 Třebsko
1991, 1993 Nová Role
Skupinové výstavy:
1992 Praha U Hybernů
1991 - 1994 Krakow
1999 Světový festival
VSAI
„Umění a duše“
Los Angeles
2001 Praha Klub v Jelení
2003 Zámek Březnice
Nyní žije ve Zduchovicích
na Příbramsku.

Ad dozorčí rada TS Nová Role, s.r.o.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem byla
několik let členkou dozorčí rady technických služeb N.
Role, pokládám za svojí povinnost seznámit vás s některými
událostmi, které v této společnosti nastaly. Dozorčí rada
se skládala z předsedy p.M.Z. , dvou členů p.J.K. a mě.
Za celou dlouholetou činnost jsme my jako členi dozorčí
rady pracovali zcela zdarma mimo roku 2005, kdy jsme
dostali jednorázovou odměnu 500 Kč. To jsem musela
podotknout pro všechny, kteří si myslí, že tato činnost byla
spojena s velkými finančními odměnami. Nyní se vrátím
k tolik diskutovanému TIC (objektu koupaliště a turisticko
- informační centrum.) Jistě všichni z tisku víte, že TIC
bylo za svou činnost ztrátové a na tuto ztrátu doplatila
TS (technická služba), která měla tento objekt ve správě.
Na jednom sezení kontrolního výboru pan místostarosta
Cinegr řekl, že za TS a TIC může dozorčí rada, která na
finanční propad nedůrazně upozorňovala a nenavrhla
žádná řešení. Proti tomuto výroku jsem se ostře ohradila.
Jsem přesvědčená, že především rada města, která je valnou
hromadou TS s.r.o. a pan místostarosta se letitému problému
nevěnovali dostatečně. Dozorčí rada ve svých zápisech na
špatnou finanční situaci několikrát upozorňovala, rada vzala
zápisy pouze na vědomí. Po této diskuzi s místostarostou
jsem se rozhodla ukončit svou činnost v dozorčí radě. To
jsem ale nevěděla, co bude následovat. Jistě všichni víte,

Reakce na článek
v Karlovarských
novinách
V Karlovarských novinách vyšel
článek, ve kterém p. J. Pokorná
kritizuje úvěr a tím i zadlužování
města. P. starosta Václav Heřman
se podivuje nad reakcí opozičních
zastupitelů, kteří dle jeho názoru
reagují opožděně, protože hlasovali
pro rozpočet na rok 2007. Uvádíme
věci na pravou míru a tím informujeme
občany města o nesprávnosti tvrzení

že byl odvolán jednatel společnosti p. Karel Ježek. Můj
osobní názor je, že vedení města potřebovalo „obětního
beránka“ . Odvolán byl také druhý člen dozorčí rady. Zůstal
pouze předseda. Proč byl odvolán p. Karel Ježek, nevím.
Vše na mě udělalo dojem, že odvolaní členové dozorčí rady
a jednatel společnosti byli ti, kteří mohou za dlouholeté
problémy TS. Jsem přesvědčena, že p. Karel Ježek vedl
společnost dobře, nikdy mu nebylo nic vyčítáno. Pokud má
někdo z vedení jakékoliv společnosti výhrady k práci svého
zaměstnance, jistě existuje nějaký postup při ukončení
pracovního poměru. Nejdříve výtka, následuje písemná
výtka, finanční postih a teprve potom odvolání. Vím, že
pan Ježek zůstal ředitelem, ale každý nový jednatel bude
chtít pracovat zároveň jako ředitel. Chtěla bych tímto jako
bývalá členka dozorčí rady a zároveň jako občanka N. Role
p. Karlu Ježkovi poděkovat za jeho práci. Lidé ho mají
rádi, on má svědomí čisté. Nová Role za jeho působení byla
krásná a byla radost v ní bydlet. Uvidíme, jaká bude dál. Zda
naše krásné město nebude špinavé, jako některé okolní obce
a my pak můžeme vzdychat, že TS Nová Role sice vydělává,
ale za jakou cenu? Slibuji, že o hospodaření a činnosti TS
pod vedením nového jednatele vás jako zastupitelka budu
informovat prostřednictvím Novorolského zpravodaje.
Jitka Pokorná

p. starosty, rozpočet města, jak nám
byl předložen, jsme připomínkovali
písemně, i s návrhy na úsporná
opatření. Rada města na naše
návrhy nereagovala. Při hlasování
o rozpočtu jsme na zastupitelstvu
ostře protestovali a všichni tři jsme
hlasovali proti návrhu. Pan starosta
ví, že jsme trvali na tom, aby bylo
zapsáno jmenovitě, kdo rozpočet
nepodpořil. Jsme toho názoru, že
prioritou města má být rekonstrukce
školy. Zatím jsou peníze na první
etapu rekonstrukce. Město jde do 7

O závazcích a dluzích
Jsem v zastupitelstvu města Nová Role jen krátce,
respektive se teprve rozkoukávám a nestačím se divit. Jsem
na počátku cesty k pochopení politických kliček a metod
na hranici slušnosti v mezích zákona. Velmi pozoruhodné
jsou jak metody tak i některé výrazy. Zvláště mne zaujal
velmi používaný slogan „nechci zavazovat následující
zastupitelstva“. Je používaný zejména, pokud není vůle
k přijetí argumentů druhých bez uvědomění si prázdnoty
pojmu.
Bohužel veškerá naše činnost a rozhodování mají dopad
na další generace lidí, na další zastupitelstva, která budou
muset na sebe přijmout jha předchozích rozhodování. Není
žádným tajemstvím, že naše obec se zadlužuje a zřejmě
dále se bude muset zadlužovat a současně čile prodat
zbytek majetku obce. V této situaci jsou nebo budou
všechny obce, které všechno prodaly. Z čeho investovat?

mil. úvěru a nepřemýšlí, že nebudou
peníze na druhou rekonstrukci školy.
Myslíme si, že druhá etapa „stání
v klidu“ (parkovací místa) by mohla
počkat a všechny finanční prostředky
by měly „jít“ na školu.
Rádi bychom, aby se podobné
nepravdy
v
médiích
více
neopakovaly.
J. Pokorná
Mudr. H. Nesybová
L. Škarda

Rozhodování o zadlužování jsou těžká, ale vývoj obce musí
jít dopředu. Normální je mít kolem sebe hezky. Otázkou
je, zda budovat za cenu dluhů tak, aby po nás něco zbylo,
třeba megalomanská mohyla (někomu stačí hodně těžká
kniha o sobě na křídovém papíře). Pravda je, že s dluhy
žije mnoho rodin, ale pokud si půjčí, šetří, kde mohou, a to
zcela dobrovolně. Mám za to, že taková velká rodina, jakou
obec je, při zadlužení by určitě oželila jakýsi nadstandard,
např. ohňostroj, Walchu, barevný a lesklý časopis zdarma.
A investice? Samozřejmě některé mají přednost (například
škola již velmi dlouho volá o pomoc), některé by měly ještě
počkat. To snad by občan pochopil. Přece rozumných
a slušných lidí je dle přirozeného zákona nejvíce.
MUDr. Hana Nesybová
členka ZMě Nová Role

ČRS MO Božičany pořádá:

do bodovacích průkazů smí provádět pouze ustanovení
rozhodčí závodu.
8. Při shodě bodů rozhoduje o celkovém pořadí v závodu
počet ulovených ryb, je-li i zde shoda, rozhoduje největší
úlovek.
Spory a protesty řeší organizační tým závodu.
Pořadatelem závodů je ČRS MO Božičany.

„Rybářské závody
v lovu ryb udicí“
Kde: Revír - Koupaliště Nová Role
Kdy: 12.5.2007 – 6.00 až 11.00, vyhodnocení od 12.00
Zápis od 5.00 v klubovně FK Nová Role
Jak: Startovné
• I. kategorie - dospělí: 100,- Kč
- mládež (15 až 18 let): 50,- Kč
• II. kategorie - děti do 15 let: zdarma
Podmínka: členství v ČRS + platný státní rybářský lístek
Poznámka: prvních 10 soutěžících v každé kategorii bude
odměněno věcnými cenami,další cenou bude odměněn největší
úlovek a pod. …

POZOR!
Rozmístění soutěžících u vody
u presentace !!!

bude určeno losem

Důležité: Po dobu konání závodu bude revír pro ostatní rybáře
mimo soutěžících uzavřen!
S pozdravem
Petrův zdar !!!
Srdečně zve výbor MO

PROPOZICE rybářských závodů:
1. Závody se budou konat dne 12.5.2007 v revíru Chodovský
potok 1(431 011) na Novorolském rybníku v Nové Roli
a pro závod bude vymezen celý levý břeh od přítoku až po
začátek hráze rybníku.
Presentace – od 500 v klubovně FK Nová Role
Zahájení závodů – od 600
Ukončení závodů – v 1100
Vyhodnocení výsledků závodů – ve 1200
2. Závody jsou vypsány pro 2 kategorie:
- Děti do 15 let
- Dorost ( 16 – 18 let ) a dospělí
3. Lov ryb při závodech bude vykonáván v souladu se
zákonem č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb.
a Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva v revírech
Západočeského územního svazu.
4. Závodů se mohou zúčastnit pouze osoby oprávněné k lovu
ryb v revíru Chodovský potok 1 – 431 011.
5. Rozmístění soutěžících u vody - dle vylosovaného čísla
stanoviště u prezentace.
6. Podměrečné a hájené ryby budou po změření šetrně vráceny
do vody.
7. Hodnocení: 1 cm = 1 bod. Měření ulovených ryb a zápis

Otevřený přebor Plzně
ve vzpírání (7. 4. 2007)
Výsledek novorolských závodníků.
žáci:
do 40 kg: Tomáš DITTRICH - 1. místo
do 62 kg: Ondřej KRBEC - 1. místo
junioři 17:
do 77 kg: Antonín CHVOJKA - 1. místo
Jakub VALDMAN - 2. místo
do 94 kg: Ondřej LAPŠANSKÝ - 1. místo
muži:
do 85 kg: Miloš PODŠER - 1. místo
Závodníky v soutěži vedli: Podšer, Gondáš
Augustin Kocur
předseda oddílu vzpírání
TJ Nová Role

Noc s Andersenem 2007

Celá noc byla věnována Josefu Ladovi a hlavně
zvířátkům. Začínali jsme shromážděním u našeho
Pohádkovníku a hned poté jsme sledovali výcvik psa.
Následovalo ubytování (dívky do 1. patra - DDM, chlapci
mezi regály do půjčovny).
Za chviličku jsme se sešli v klubovně, děti jsme
seznámily s pravidly chování, hygienou, aby se nám všem
líbilo. Mladí knihovníci (děvčata a kluk z knihovnického
kroužku) dětem pověděli o Josefu Ladovi, já jim vyprávěla
o knize Mikeš. Mladí knihovníci odvedli děti k počítačům
a začal chat.
A to už nás navštívil pan Ladislav Cinegr, místostarosta
města, který jako myslivec vypravoval o myslivosti,
o zvířátkách v lese. Protože jeho vypravování bylo
i o lišce, „usoudili jsme“, že by mohl být pan Josef Lada
- autor chytré kmotry lišky. Popřáli jsme mu k výročí

P R O D E J NABÍZÍME

DOMINO
realitní kancelář
www.dominochodov.cz
- Správu bytů vlastníkům
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
- Sepsání kupní, darovací aj. smlouvy do 24 hod.
Volejte ihned 352 666 322; 608 977 833
Vaše bydlení je v našich rukou.
• RD v Sokolově 1+6 vhodný k podnikání 3 300 000 Kč - sleva
• RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 Kč
• Prodej pozemku v Nejdku ul.Lidická 900 m2 – 150 000 Kč
• Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2 – 400 000 Kč
• Prodej pozemku v rekreační oblasti Nejdek Tisová vč. projektu
rekreační chalupy na stávajících základech 1251 m2 za 400 000 Kč
• Rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
• Rekr.chata u Tatrovické přeh. na vlastním poz. 850 000 Kč
• Zahradní chata v Chodově za 130 000 Kč
• Byt v OV v Chodově 1 + 3 za 660 000 Kč a 1+2 za 600 000 Kč
• Byt v K.Varech – Rybáře 1+ 4 po rekonstrukci za 1 700 000 Kč
• Převod užívacích práv k nájemnímu družstev. bytu 1 + 3 a 1+2
• z nové výstavby v Nerudově ulici za 595 000 Kč

Převod užívacích práv k nájemnímu družstev. bytu 1 + 3 a 1+2
z nové výstavby v Nerudově ulici za 595 000 Kč.

V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !
Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !

a dostal od nás dort (dortík jako druhá večeře byl pro
všechny účastníky).
Když odešel místostarosta začal Velký karneval
zvířátek. Vyhodnocení nejlepších masek zajistili opět
mladí knihovníci. My jsme zatím připravily další bod
našeho programu, a to výlet do pravěku. Protože jsme
měly děti 3. - 5. třídy, každá třída dostala na stůl knihu,
jejíž součástí je hra na archeology, děti musely „vykopat“
kostru pravěkého zvířete a sestavit ji podle plánku.
V této době již mladí knihovníci připravovali noční hru –
výprava za bubákem Mulisákem. Každý sám musel obejít
budovu knihovny a na pěší zóně nalézt bubáka Mulisáka,
zeptat se ho na konkrétní věc, podepsat se a vrátit do
knihovny. Ne všem se to podařilo, několik bázlivců
zůstalo v knihovně. Abychom děti trochu uklidnily
po nočních zážitcích, přečetla jsem jim na dobrou noc
pohádku O Popelákovi, chvilku se ještě chatovalo a pak
na kutě. Kolem třetí hodiny to všechno ztichlo, určitě se
jim ještě zdálo něco pěkného. Buzení jsme měli na etapy,
nejdříve odcházely dvě malé skautky, které odjížděly do
Prahy na výlet, poté odcházeli tři fotbalisté na zápas.
Ostatní se promrkali kolem osmé hodiny (mimo malého
Matýska, syna knihovnice, který spal ještě v půl jedenácté
v autě, když jsme opouštěly jako poslední knihovnu). Po
hygieně a snídani (kakajíčko a koblížky) děti soutěžily
v četbě (Lada - Říkadla). I poslední soutěž pro nocležníky
„Znáš spisovatele a jejich díla“ se velmi líbila. Rozdaly
se poslední odměny, pamětní průkazy a děti plny zážitků
v deset hodin odcházely domů.
Ladislava Nemčičová

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna
tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1200 Kč
dále nabízím:
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu
> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč
Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov
Tel.: 602 160 734
CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH
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V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•Novinky a trendy 2007
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
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Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
HYPERNOVA Karlovy Vary - tel.: 603 557 623
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz

MANDLOVÁNÍ A PRANÍ
PRÁDLA
pro restaurace i obyvatelstvo
A. Zapletalová
Karlovarská 758
Karlovy Vary - Stará Role

Mobil: 606 542 420
možnost svozu a rozvozu

oddělené praní
přijatelné ceny

PC METRO NOVÁ ROLE
NETKAVÁRNA
Od 1. 5. 2007 prodej použitých PC,
cena od 5000,- Kč.
K 1.6.2007 odprodám nebytový prostor
110 m2 netkavárny

Info na telefonu 606 543 123

