Z jednání RMě
73. RMě projednávala především přetrvávající problémy mezi Tělovýchovnou jednotou, Fotbalovým klubem a Tenisovým clubem
v Nové Roli. Přestože dřívější schůze RMě přesně stanovila, které pozemky dostává kdo do nájmu, jejich následné užívání tomu
neodpovídá. TJ si nadále činí vlastnické nároky na malé travnaté hřiště a bez náležitého zdůvodnění požaduje po FK částku 50 000,- Kč
jako kompenzaci za opuštění tohoto hřiště.
Dle názoru FK je to TJ, která, i když ani v současné době nepečuje o údržbu povrchu malého travnatého hřiště, jej nadále za úplatu
propůjčuje svým hostům.
V návaznosti na vybudování nového víceúčelového hřiště přímo u haly TJ, navrhla rada města poskytnout TJ dotaci ve výši 300 000,Kč. Tento návrh byl ale na jednání zastupitelstva města zamítnut.
RMě schválila převod kanalizace a přečerpávací stanice ve sportovním areálu na město s tím, že bude projednán následný převod
tohoto zařízení do správy VaK Karlovy Vary .
Dále RMě souhlasila s poskytnutím přebytečných původních kamenných obrubníků ze stavby „Nová Role, sídliště Svobodova, řešení
dopravy v klidu“ pro potřeby TJ Nová Role.
Předmětem jednání byl i stávající provoz budovy koupaliště a záměry města s rozestavěnou budovou na koupališti.
74. schůze RMě byla věnována zejména projednání závěrečného účtu města. Vedoucí ekonomického odboru MěÚ paní Černá
vedle závěrečného účtu předložila zprávu auditora o výsledku přezkoumaného hospodaření, ve které se konstatuje, že nebyly zjištěny
nedostatky.
Problémy se vyskytly při projednávání hospodářského výsledku Technické služby Nová Role, s.r.o. za rok 2005. Bylo konstatováno, že
tato s.r.o. hospodařila se ztrátou 722 tisíc. Proto bylo rozhodnuto přizvat na další jednání jednatele a ředitele TSM, s.r.o. v jedné osobě
k podání vysvětlení.
Dále byly projednány připomínky zahrádkářských kolonií k vybírání poplatku za odpad ze staveb pro individuální rekreaci na
zahrádkách. Všichni jsme se shodli na nutnosti vybírání poplatku ze zahrad. Nutno je ale zvolit jinou formu. Podle stávající vyhlášky
platí za přistavení kontejneru pouze vlastníci staveb pro individuální rekreaci na zahrádkách. Přistavené kontejnery přitom využívají i ti,
kteří rekreační objekt na zahradě nemají. Proto RMě doporučila ZMě vzít toto vše na vědomí při přípravě obecně závazné vyhlášky na
rok 2007.
75. schůze RMě za účasti pana Ježka a dále paní Doležalové, ekonomky TS NR, s.r.o. a předsedy dozorčí rady ing. Zachariáše
rozebrala ztrátu této organizace za rok 2005.
Bylo konstatováno, že v roce 2005 došlo oproti předpokladu k většímu nárůstu objemu likvidovaného odpadu. Dále došlo k navýšení
poplatků za skládku ze dvou na tři sta korun za uložení tuny odpadu. Jedná se o zákonem stanovený poplatek za ukládání odpadu obci
Božičany, protože skládka byla vybudována na jejich katastrálním území a jim ze zákona znečišťujeme životní prostředí.
Třetím faktorem, který se podepsal na mínusovém hospodaření TS NR, s.r.o., jsou vysoké účetní odpisy nedávno zakoupeného
zametače chodníků.
Z těchto důvodů RMě schválila úhradu ztráty ve výši 446876,- Kč (navýšené náklady na provoz skládky) z peněz města a zbylou část
ztráty ve výši 275124,- Kč uhradí s.r.o. sama z budoucích zisků.
76. schůze RMě vedle kontroly plnění usnesení a projednání záměrů a pronájmů:
• uložila jednateli Norobyt, s.r.o. zajistit osazení nových termostatických ventilů v objektu č. p. 236 v Nové Roli firmou TOPEN za
102 000 včetně DPH
• schválila poskytnutí bytu v ulici U Plynárny č. p. 310 pro nového učitele (učitelku) Základní školy. Přidělení musí proběhnout do
31. 8. 2006
• uložila řediteli ZŠ Nová Role zpracovat časový harmonogram doplnění odborné způsobilosti učitelů 2. stupně, včetně doplnění
odborné způsobilosti své
• uložila předsedovi ŠKMTV ve spolupráci s vedoucí SO MěÚ zpracovat návrh hodnotících kritérií školy
Kompletní zápisy z jednání RMě jsou k dispozici u členů zastupitelstva, na MěÚ a na internetových stránkách www.novarole.cz
(www.novarole.eu).
Ladislav Cinegr
místostarosta města

Vítáme děti do života
Adéla B l e i e r o v á
Barbora H a u z r o v á
Natálie Z i n g o v á
Vážení
rodiče,
blahopřejeme
Vám k narození Vašeho dítěte. Milé
děti, přejeme vám hodně zdraví
a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Pozvánka pro seniory
Poznávací vlastivědný celodenní
autobusový výlet na Tachovsko se bude
konat

v sobotu 12. srpna 2006
Přihlášku zájemců spolu s 100 Kč
účast. poplatkem přijímá do obsazení
míst podatelna MěÚ v Nové Roli.
Odjezd autobusu z N. Role v 8 hod.
Zve komise pro seniory

SMS info města
Nová Role
Chcete dostávat nejdůležitější
informace o dění ve městě?
Od začátku roku 2006 je pro občany
Nové Role a přilehlých městských částí
Mezirolí a Jimlíkov v provozu bezplatná
SMS info služba města Nová Role. Po
zaslání přihlašovací SMS na číslo

Ukončení povinné
školní docházky
V poslední školní den připravilo
vedení města a Městský úřad pro
žáky Základní školy Nová Role, kteří
ukončili devítiletou povinnou školní
docházku, malou slavnost. V obřadní
síni MěÚ přivítal všechny starosta
města Nová Role pan Václav Heřman.
Přítomný byl ředitel ZŠ pan Radek
Veselý, třídní učitelky paní Olga Lillová,
paní Anna Zapletalová a paní Soňa
Dorundová. Dále paní Jana Nemčičová
místostarostka obce Božičany, protože
několik žáků je z této sousední obce.
Starosta města v krátkém proslovu
připomněl,
že
den
posledního
vysvědčení ze základní školy je jeden
z mezníků v životě. Současně je
dnem vykročení do dalšího života,
od kterého všichni očekávají jen to
dobré. Popřál všem mladým dívkám
a chlapcům hodně úspěchů v dalším
studiu i v osobním životě a hodně sil
k překonávání překážek, které jim život
a čas postaví do cesty. Vždy si však
s radostí vzpomenou na své dětství
v Nové Roli.

+420 720 001 886
(pro zákazníky firmy Eurotel rovněž na
číslo 1991886)
bude číslo odesílatele zařazeno do
databáze telefonních čísel SMS info
a budou na něj bezplatně zasílány
důležité informace ohledně dění ve
městě, stejně tak upozornění, výstrahy
a jiné důležité zprávy v krizových
situacích (např. povodňové stavy).
Odběr SMS informací lze rovněž
přihlásit na podatelně MěÚ, telefonicky
na čísle 353 176 311 nebo na e-mailu
sliz@novarole.cz, stejně tak jsme
připraveni vám zodpovědět případné
dotazy a podat informace ohledně této
služby.
Vlastislav Slíž
správní odbor

kraje. Všech 40 absolventů ZŠ Nová
Role se také podepsalo do pamětní
knihy města k fotografiím své třídy.
Mimo to byl při této příležitosti
odměněn knihou i žák osmé třídy Jan
Šiller, za 1. místo v celorepublikové lehkoatletické soutěži škol.
Se základní školou se rozloučili:
Iveta Benešová, Barbora Haláčková,
Tomáš Hančer, Miroslava Chalánková,
Lukáš Chára, Michaela Janochová,
Lukáš Kasparides, Josef Koblížek,
Miroslav Komjati, Lukáš Kosík,

Luděk
Kučaba,
Wilhelminne
Lachmanová, Marek Maxa, Martin
Michal, Jana Nemčičová, Filip Rybár,
Anna Sirmaiová, Jakub Tintěra,
Veronika Taišová, Petr Weis, Tomáš
Doležal, Karel Hamberger, Matěj Hejna,
Markéta Chourová, Antonín Chvojka,
Tomáš Kabourek, Patrik Karliczek, Petr
Kůs, Jan Mareš, Rostislav Plechata,
Nikola Snopková, Martin Stánek,
Roman Voráček, Zuzana Krbcová.,
Michal Kopa, David Papež, Nela
Kupečková, Stanislav Nacházel a Lukáš
Řezáč.
Jménem komise pro občanské
záležitosti při MěÚ Nová Role
se připojuji k přání hezkých
prázdninových dnů, mnoho štěstí
a zdraví do dalšího života.

Rovněž
poděkoval
učitelkám
a učitelům novorolské základní školy
za jejich trpělivou práci. A samozřejmě
popřál všem pěkné prázdniny.
Závěrem předal všem diplomy za
úspěšné ukončení povinné školní
docházky
a
pamětní
turistické
známky města Nové Role. Třídní
kolektivy vybraly ze svého středu čtyři
nejoblíbenější spolužáky, kteří navíc
obdrželi krásné obrazové publikace
o Karlovarském kraji, které nám
věnoval Krajský úřad Karlovarského

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Příprava realizace projektu „ČISTÝ RYBNÍK“
Od jara roku 2005 spolupracuje
firma G-servis Praha spol. s r.o.
s Městským úřadem Nová Role
na přípravě realizace projektu
biologického ošetření rybníku
Nová Role.
Co si můžeme pod pojmem
„biologické ošetření rybníka“
představit?
Stovky analýz
z odebraných vzorků vody
a sedimentu, 5 vědeckých
pracovišť,
zabývajících
se
konkrétními otázkami z ekologie,
biologie, botaniky, zoologie,
chemie.
Shrnutím
poznatků
a výsledků bádání je projekt
„ČISTÝ RYBNÍK“, který navrhuje
biologickou metodu potlačení
nekontrolovatelného bujení sinic
a nutné kroky v povodí rybníka,
vedoucí k vyváženému biotopu
s čistou vodou, zdravými rybami
a radostí z bezproblémového
koupání v teplých dnech. Jedním z nutných kroků k ozdravění vod Novorolského rybníka je i pečlivé zmapování vnějších zdrojů živin
a následná práce s nimi.
Novorolský rybník je v letních měsících pravidelně zatížen velikou populací sinic, které jsou toxické. Ke svému vývoji potřebují tyto
sinice živiny rozpuštěné ve vodě, především fosfor a dusík. Tyto dva prvky se dostávají do vod mimo jiné i odpadními vodami z produkce
domácností a rekreačních zařízení v blízkosti rybníka. Podle posledních měření z června 2006 jsou tyto živiny zásadním zdrojem pro
nadprodukci sinic, které jsou při přemnožení akutní hrozbou pro zdraví lidí a přirozené obyvatele rybníka, tj. ryby, zooplankton, rostliny.
I pozorované infekce u lovených ryb jsou výsledkem akumulace škodlivin v rybníce, zvláště zbytků pracích prostředků. Ryba oslabená
dlouhou zimou je napadána infekcí, která se projevuje opadem šupin, mokvavými až krvavými skvrnami či vředy, jako po útoku dravce,
až následným uhynutím.
V souvislosti s akcí „čistý rybník“ připravila firma G-servis Praha ve spolupráci s Městským úřadem mapování příbřežní zástavby
a možných úniků odpadů do vody rybníka. K omezení zásob živin v rybníce bude každý potenciální zdroj znečištění (septik, žumpa, suché
WC) v nejbližší době zásoben biologickým preparátem, který se používá k likvidaci odpadů, zápachu, pracích prostředků atp. Dávka na
jednoho člověka je ca 25 g měsíčně, aplikovaná do septiku, výpusti, kanálu atp. Větší zdroje, jako restaurace, veřejná WC atp. budou
řešeny samostatně.
Úspěch akce závisí na ochotě obyvatel ke spolupráci a důslednosti v ošetřování každého možného zdroje. Majitelé chat a příbřežních
zařízení budou osloveni dopisem, kde bude popsána forma distribuce přípravků a způsob dávkování.
Další informace o chystané akci „čistý rybník“ získáte na Městském úřadu. Seznam bezfosfátových pracích přípravků naleznete na
www.sinice.cz a nebo též na Městském úřadu. Zájemcům o ekologicky šetrné biologické přípravky doporučujeme webové stránky
www.g-servis.cz
V Praze 20.července 2006

Ivan Lukačina, Ing. Miroslav Moravec
G-servis Praha spol. s r.o.

Volby do zastupitelstev obcí
Komunální volby se uskuteční v pátek a v sobotu 20. a 21. října 2006. Kandidátní listiny pro obecní volby tak musejí
být sestaveny a odevzdány do úterý 15. srpna do 16,00 hodin registračnímu úřadu, což je v souladu s volebními zákony
66 dnů přede dnem voleb. Registračním úřadem pro Novou Roli je Městský úřad Nová Role. Volební stranou mohou
být podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí registrované politické strany a politická hnutí, jejich koalice, nezávislí
kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou
voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební stany, název zastupitelstva obce,
do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce. Pro tyto
volby je to: pro nezávislého kandidáta 121, pro sdružení 281 podpisů, včetně jména a příjmení podepsaného, datumu narození a místa bydliště.
Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva
obce. V případě Nové Role bylo na 23. jednání zastupitelstva dne 26. 6. 2006 schváleno pro volební období 2006 – 2010 celkem 15
zastupitelů.
SO MěÚ Nová Role

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 6.

Komise jako orgán rady obce
Zákonem o obcích jsou komise působící ve struktuře organizačního uspořádání obcí začleněny jako orgány rady obce, a to jako orgány
iniciativní a poradní. Bezesporu je tím vytvořen další významný prostor, jak se mohou občané obce zapojit do činnosti a rozhodování
v obci, ve které žijí. Tento prostor má však své zákonné vymezení takové, že je plně na vůli rady obce, v našem případě rady města Nová
Role:
jaké komise zřídí a případně zase zruší, ve vyhraněném případě rada města nemusí zřídit komisi žádnou, zákon neukládá
povinnost zřídit komise, ale pouze možnost,
jaké osoby najmenuje do funkcí členů komisí a do funkcí jejich předsedů s tím, že je z těchto funkcí může zase kdykoliv bez udání
důvodu odvolat.
Na komise je tedy potřeba nahlížet výhradně jako na iniciativní a poradní orgán, nejsou tedy orgánem rozhodujícím na rozdíl od
zastupitelstva města a rady města a ani orgánem kontrolním, jako je tomu u výborů zastupitelstva města (o těch budeme mluvit někdy
příště). Výjimku mohou tvořit komise, kterým starosta města svěří výkon přenesené působnosti – tzn. výkon státní správy v některých
věcech, ve kterých pak rozhodují. Jako příklad bych uvedl, že starosta města po projednání s ředitelem krajského úřadu pověří komisi
životního prostředí výkonem přenesené působnosti ve věci povolování kácení dřevin na území obce. Pak by tato komise byla též
rozhodujícím orgánem rady města a předsedou této komise by mohla být pouze osoba se zvláštní odbornou způsobilostí v oblasti svěření
přenesené působnosti. Protože konstrukce takovéto komise v podstatě suplují úřad, vyskytují se v praxi skutečně výjimečně, v našem
případě není žádná komise rady města pověřena rozhodováním v přenesené působnosti. Pozor – nemluvíme zde o zvláštních orgánech
obce, které zřizuje výhradně ze zákona starosta města sám a které používají v názvu též výraz komise. V našem případě se jedná o komisi
k projednávání přestupků města a komisi povodňovou – to nejsou komise ve smyslu orgánů rady města (těm se můžeme taktéž věnovat
někdy příště).
Jaký má tedy prostor občan našeho města, má-li zájem být iniciativní v některé z konkrétních komisí zřízených radou města?
Blíží se komunální volby do zastupitelstev obcí a tedy mimo jiné i do zastupitelstva města Nová Role. President republiky vyhlásil tyto volby
na 20.-21. října 2006. To znamená, že zrovna teď je nejvhodnější období, kdy se aktivují skupiny občanů i jednotlivci, kteří se v souladu se
zákonem o volbách do zastupitelstev obcí budou ucházet o zvolení do zastupitelstva města jako nejvyššího orgánu obce. Po volbách pak
bude jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva zvolit si ze svých řad starostu města, místostarostu města a další 3 radní, čímž by měla
být vytvořena pětičlenná rada města. Ta se zpravidla na svých prvních schůzích věnuje mimo jiné přehodnocení komisí rady zřízených
v předešlém volebním období, rozsahu a kvalitě jejich činnosti, možnosti zvýšení počtu komisí či naopak jejich zredukování, atp. Nově
zvolení zastupitelé jsou zpravidla ti, kteří navrhují radě města jednotlivé osoby k obsazení do jednotlivých zřízených komisí. To znamená,
že prostor pro občana pro činnost v některé z komisí se již vymezuje v této době, v době zvýšené veřejné občanské volební aktivity, zvýšené
komunikace mezil lidmi na toto téma.
Jaký má smysl být členem komise, která sama nerozhoduje, ale je pouze iniciativním a poradním orgánem rady města?
Přes zdání malého vlivu komisí na chod obce, tomu zdaleka tak není. Naopak ve všech sférách (školská, kulturní, výstavba a životní
prostředí, bytové, zdravotní a ostatní sociální záležitosti, atd.), kde si rada města zřízením příslušných komisí žádá poradní hlas, se dosud
zřízené komise výrazně prosazují a jejich stanoviska v naprosté většině rada města akceptuje. Ano, rada města sice rozhoduje, ale agenda,
ve které rozhoduje je nesmírně obsáhlá a tak pomoc v podobě projednání mnoha záležitostí předem komisemi a předložení jejich názoru
jako názoru kolektivně zformovaného po seznámení se detailně s konkrétní záležitostí, je pro radu města velmi důležitá a vhodná. Proto
také komise rady vždy byly a jsou, i když je rada povinně zřizovat nemusí. Pro upřesnění zde uvádím jaké komise v současnosti při radě
města jako poradní a iniciativní orgány fungují:
komise bytová
komise výstavby
komise životního prostředí
komise sociální a zdravotní
komise školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
komise pro občanské záležitosti
komise pro práci se seniory
Jak probíhá jednání komise?
Jednání komise jako iniciativního a poradního orgánu rady města je zákonem upraveno minimálně. Základem právní úpravy jejího jednání
je:
že se usnáší většinou hlasů všech svých členů, stejně jako tomu je např. u jednání zastupitelstva či rady města,
že je ze své činnosti odpovědna radě obce – rada obce tedy může případně blíže upravit jednání komise např. stručným jednacím
řádem či komisi úkolovat k projednání konkrétních záležitostí.
V případě našeho města je komisím ponechána svobodná vůle, zda si způsob svého jednání samy komise upraví nějakým řádem či
budou jednat méně formálně. Rozhodující je, že se komise ze svého jednání radě města zodpovídá formou předkládání stručných zápisů
se zformováním výsledků svých jednání (usnesení) přijatých dle zákona o obcích. Menší formálnost v jednání komise určitě není na
škodu, neboť na této úrovni, kde je možné jej připouštět, se tak může vytvořit i větší prostor k přátelskému posezení a volnější diskusí nad
různými tématy. I z takové neformální diskuse může někdy vzejít podnět, který se následně stane zdrojem pozitivního přínosu pro širší
společnost.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ

Most přes řeku Rolavu
v Nové Roli
Oprava mostu ev. č. 209 – 026
Nová Role je součástí projektu
„Rekonstrukce a opravy souvislých
úseků silnic II. a III. třídy
v Karlovarském kraji, včetně oprav
a rekonstrukcí všech součástí
a příslušenství za účelem zvýšení
zbytkové životnosti“.
Tento projekt řeší uvedení
nejvýznamnějších
silnic
v
Karlovarském
kraji
do
odpovídajícího stavu.
Projekt zahrnuje tři stavby, z nichž
každá je rozdělena do tří etap.
Do projektu jsou zařazeny
silnice v celkové délce 200 km. To
znamená, že v každé stavbě by mělo
být zrekonstruováno 60 až 70 km
silnic, v každé etapě 20 až 30 km.
První etapa první stavby byla
zahájena v roce 2004. V tomto roce
byly zrekonstruovány úseky silnic
II/220 ze Staré Role do Nejdku
a II/209 z Mezirolí do Chodova
v celkové délce 20 km. Náklady na
tuto rekonstrukci činily 90 miliónů
Kč.
Součástí těchto úseku jsou
i tři mosty – most ev. č. 220 – 6

Výlet do Jižních Čech
V pátek 9. června brzy ráno jsme
vyjeli na výlet do Jižních Čech.
Všichni byli rádi, že nemuseli do
školy. Autobus vyrazil směr zámek
Březnice, který jsme si prohlédli.
Pak jsme jeli do města Blatná,
kde jsme měli rozchod, který jsme
využili k občerstvení. Poslední
páteční zastávkou bylo westernové
městečko Fort Harry. V městečku
se nám věnovali indiáni, ukázali
nám své muzeum, pomalovali
obličeje a nechali nás vyzkoušet
své zbraně. Mohli jsme navštívit
i místní tavernu. Večer jsme se
ubytovali a najedli se. Druhý den
po snídani jsme jeli na zámek
Orlík. Po prohlídce zámku, kde nás
provázela prima paní průvodkyně,
jsme vyrazili parníkem na hrad
Zvíkov a pak na večeři do tábora.
Zámek Kratochvíle byl posledním
zámkem, který jsme při našem
výletu shlédli. Při výstupu
na

v Nejdku, most ev. č. 220 – 5 před
Nejdkem a most ev. č. 209 – 026
v Nové Roli, který je již v plném
provozu.
Opravy
těchto
mostů
se
nepodařilo z důvodu projektové
nepřipravenosti realizovat v roce
2004. Jejich oprava byla zahájena
teprve koncem roku 2005.
V současné době jsou opravy
všech těchto mostů dokončeny.
Vzhledem k tomu, že nebyla
možná úplná uzavírka uvedených
úseků silnic, byla oprava mostů
realizována po polovinách.
Práce na tomto mostě byly
zahájeny 21. 9. 2005. Oprava jedné
poloviny mostu byla realizována
do konce roku. Z důvodu dodržení
technologických postupů nebylo
však již možno zahájit opravu druhé
poloviny před zimním obdobím. Její
realizace byla zahájena v dubnu
letošního roku. Je třeba zdůraznit,
že most byl po celé zimní období
průjezdný v obou směrech.
Oprava zahrnovala odstranění
všech vrstev vozovky až na nosnou
konstrukci. Tato nosná konstrukce
byla
zesílena
provedením
železobetonové desky, na kterou
byla položena izolace s ochrannou

vrstvou. Následně byl proveden
dvouvrstvý
asfaltový
koberec.
Součástí opravy byla i výměna
dilatačních spar, byly provedeny
opravy závěrných zídek, byla
osazena nová vodící ložiska
a veškeré pohledové plochy byly
sanovány.
Projektovou
dokumentaci
zpracovával projekční kancelář
Pragoprojekt, ateliér Karlovy Vary.
Vlastní opravu realizovala akciová
společnost AZ SANACE, Ústí nad
Labem.
Technickým dozorem byl pověřen
pan ing. Igor Hrazdil.
Náklady na opravu činily 7,5
miliónu Kč.
Závěrem je třeba říci, že
oprava mostu probíhala dle
schváleného
harmonogramu
a
bez
větších
problémů.
Termín
dokončení
stanovený
smlouvou o dílo 30. 6.
2006
byl dodržen.
Za to je potřeba všem zúčastněným
poděkovat.
Petr Želechovský
ředitel
Krajské správy a udržby silnic

rozhlednu Libín jsme se unavili
a proto jsme se před zpáteční
cestou posílili v Prachaticích. Při
zpáteční cestě jsme pospávali, ale
už jsme se domlouvali, že příští rok

pojedeme na výlet s knihovnou zas.
Doufáme, že program bude opět na
jedničku.
David Toužimský

Všechno má svůj konec
Po té, co jsme se rozloučili se zimou a pustili ji po
vodě, už tu bylo jaro a s ním i nová dobrodružství
a poznávání. Pozorování rašících pupenů na stromech,
prvních kytek na zahradě i na louce, oslavy jarních
svátků.
Ale nejvíce jsme se těšili, jak si užijeme oslavy
svátku dětí. Ty se totiž slaví hodně dlouho a vlastně
až do konce školního roku. Začalo to výletem do
zooparku v Chomutově, na který jsme s sebou vzali
kámoše z Mezirolské školky. V ZOO jsme mohli
hodně zblízka pozorovat nejrůznější zvířata a povozila
nás mašinka Amálka. Další pěkný výlet následoval
do Karlových Varů. Nejprve nás potěšila divadelní
pohádka v Thermalu a potom jsme se vydali ke Vřídlu.
Po cestě jsme zjistili, že na kolonádě je hodně léčivých
olympiádě MŠ na stadiónu v Tuhnicích, naše kondička je
dobrá). A pak to všechno doopravdy vypuklo! Nejprve na
prérii školní zahrady vyběhla divoká zvěř – tygři a zebry.
Jakmile to zjistili Indiáni, vydali se na lov. Nebylo to až
tak jednoduché, protože získat pero do čelenky mohl
jen ten, kdo dokázal překonat všechny nástrahy prérie
(prolézt tunelem, zdolat lezením, podlezením i přeskokem
překážky, sestřelit z kostek postavenou zeď, přeskákat
v pytli určenou trasu, zasáhnout šípem terč a nakonec se
prokousat koláčem). Bylo však zjištěno, že celý indiánský
kmen je velmi statečný a vše dokázal bez újmy překonat.
Proto mohlo být vše zakončeno oslavným tancem, jehož
ústřední postavou byla stará šamanka – paní učitelka

pramenů a navíc jsou pěkně horké. Když jsme objevili
Vřídlo, skoro se nám zastavil dech.
Tak to tu ještě nebylo!! Tolik vody, která si tryská tak
vysoko a navíc je ještě teplejší, než prameny, které jsme
potkali cestou! A potom následovala cesta lanovkou,
která nás vyvezla na kopec k Imperiálu. Tady na nás
čekal autobus, který všechny (i naše kamarády ze školky
v Mezirolí) zavezl zpět do našich školek.
Největší paráda nás však ještě čekala! V předcházejících
dnech se všichni totiž připravovali na výpravu po
Indiánské stezce. Příprava kostýmů i rekvizit, získávání
poznatků o životě Indiánů a samozřejmě nemohla
chybět ani fyzická průprava (jak bylo zjištěno účastí na
Helenka.
Všichni jsme věděli, že nás následující den ještě
čeká sportovní klání na fotbalovém hřišti, kde se o nás
postarali místní sportovci.
A jak se měsíc červen chýlil ke konci, bylo nám
jasné, že se po prázdninách s mnoha kamarády a jejich
rodiči už neuvidíme a tak se naposledy sešli rodiče,
děti i paní učitelky na třídních besídkách, nejstarší
předškoláci si dokázali na večerní stezce odvahy, že
se fakt už ničeho nebojí a klidně přespí bez maminky
ve školce, protože už se o sebe dokáží opravdu sami
postarat. Tak nám rychle uběhl celý školní rok a až
si užijeme prázdniny, budeme se těšit, co nového nás
zase potká v tom roce příštím.
Dagmar Swarzová

Poděkování
Jménem všech rodičů spokojených dětí bych na konci tohoto školního roku chtěla poděkovat za příkladnou a pečlivou práci všemu
personálu zdejší MŠ. Začnu zcela netradičně tím, co bývá opomíjeno a bráno jako samozřejmost a to je zdejší kuchyň. Děti mají dostatek
ovoce a zeleniny, je dodržován pitný režim a kdo si přečte jídelní lístek pečlivě, musí se podivit i nad pestrostí stravy.
Další velký dík patří všem p. učitelkám i p. ředitelce a to nejen za organizaci výletů, oslav, sportovních her a dalších velkých akcí, ale
hlavně za každodenní mravenčí práci s dětmi. Zaujmout třídu malých špuntů možná není až tak složité, ale udržet jejich zájem a střídat
činnosti tak, aby se těšili, o čem si to zase budou povídat, už vyžaduje umění. To umění je o to větší, že děti tou činností leckdy žijí i doma
a my rodiče pak sháníme lupy na pozorování mravenců, hledáme v knihovnách knihy o těle nebo vymýšlíme indiánské pozdravy. Myslím
si, že dosažení tohoto je úspěch, který vypovídá sám o sobě o kvalitě naší MŠ.
Ještě jednou tedy, díky za pěknou péči o naše děti.
za SRPŠ Monika Nedvědová

Křížovky o ceny
Základní knihovna v Nové Roli připravila na srpen pro děti dvě křížovky.
Pokud vyplníte přiložený kupón a odevzdáte jej do konce srpna v knihovně,
bude vaše jméno slosováno a můžete vyhrát pěkné ceny, které budou předány
na loučení s prázdninami v sobotu 2. září 2006

KNIHOVNA A DģM DċTÍ V NOVÉ ROLI
POěÁDAJÍ V SOBOTU 2. ZÁěÍ 2006
celodenní sportovnČ-kulturní akci pro dČti

tajenka: francouzský spisovatel
1

spisovatel jinak

2

hlavní mČsto Velké Británie

3

autor bajek

4

sestra Arabely

5

pĜijímá televizní vlny

6

den v týdnu

7

Švanda byl?

8

první žena

9

evropský stát

10

listnatý strom

11

kĜeslo u krbu

12

koĜenová zelenina

13

Velká Británie

14

mléþný výrobek
tajenka: spisovatel

1

luštČnina

2

365 dní

3

chlapecké jméno

4

Polabí je?

5

sirky jinak

6

þím se urþují svČtové strany?

7

sportovec

8

zemČdČlský statek

9

malované vajíþko

10

první písmeno v abecedČ

i dospČlé
9:00 SPORTOVNÍ STEZKA
sportovní soutČže pro dČti (2 – 15
let)
10:30 CESTA DO POHÁDKY
literární soutČž pro dČti
12:00 VÝSTAVA – vernisáž
13:00 hraje skupina BODLO
country kapela
13:30 VYHODNOCENÍ
Sportovní stezka a Cesta do
pohádky
14:00 POHÁDKOVÝ KARNEVAL
maškarní bál pohádkových postav
15:30 ABC kvíz
vČdomostní soutČž pro dospČlé
16:30 PRÁZDNINOVÁ POUġ
netradiþní soutČže pro dČti

Slosovatelný kupón - křížovky v Novoroláčku
tajenka č. 1:

tajenka č. 2:

Jméno a adresa luštitele:

ŠK. ROK 2005/2006, II. POLOLETÍ
CHOVÁNÍ

POČET ZNÁMEK

Výborný

Chvalitebný

Dobrý

Dostatečný

Nedostatečný

Jiné hodnocení

Prům. známka

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

3

1

2

3

4

5

-

p

1

2

3

19

7

12

19

12

18

19

7

5

5

II.A

25

13

III.A

27

15

1

122

11
1

1

1,08

19

403

403

117

13

1,15

19

469

469

2

3

18

16

5

1

1,73

5

460

445

12

21

4

140

29

4

2

1,25

25

950

12

19

8

129

49

10

1

1,38

27

III.B
IV.A

Omluvená

Neprospěli

2

Celkem

Prospěli

1
I.A
I.B

CELKEM VE TŘÍDĚ

Vyznamenání

Dívky

Chlapci

Celkem

Třída

I.C

ABSENCE

P

PRŮMĚR NA ŽÁKA

21,21

21,21

Neomluvená

CELKOVÝ

Omluvená

PROSPĚCH

Neomluvená

ŽÁKŮ

Celkem

Přehled klasifikace ZŠ Nová Role

24,68

24,68

92,00

89,00

950

38,00

38,00

1297

1297

48,04

48,04

1099

1089

10

49,95

49,50

0,45

5

0,28

15

3,00

0,00
22

11

11

9

13

98

52

29

19

1,84

IV.B

21

1

1

0,00

V.A

18

9

9

3

13

2

64

58

27

11

2

1,94

17

V.B

18

8

10

6

10

2

86

35

27

11

3

1,83

18

VI.A

19

9

10

4

12

3

93

63

50

37

4

2,17

15

3

1

1

2,05

17

1

1,52

12

1,63

2

2

2,50

32

1

2,27

18

2

2,00

17

VI.B

18

11

7

6

11

80

80

58

15

VI.C

12

9

3

6

6

82

51

8

2

VI.D

5

3

2

3

2

14

16

2

VII.A

34

23

11

2

27

5

88

175

162

76

9

1

75

104

87

33

1

91

95

47

22

2

VII.B

16

11

5

16

VIII.A

20

9

11

3

16

VIII.B

17

9

8

5

12

IX.A

20

12

8

3

17

104

127

69

20

2,02

20

IX.B

14

11

3

2

11

1

66

84

44

26

1

3

2,16

13

CELKEM/
POČET

328

182

146

147

165

16

1467

1058

629

277

22

5

x

297

PROCENT

v

55

45

45

50

5

42

31

18

8

1

0

x

PRŮMĚR

16

9

7

7

8

1

73

53

31

14

1

0

1,53

1

1

1406

1401

1382

1382

1168

1125

43

78,11

77,83

76,78

76,78

61,47

59,21

2,26

916

916

50,89

50,89

1090

1090

90,83

90,83

263

263

52,60

52,60

1434

1386

48

42,18

40,76

1,41

1131

1076

55

56,55

53,80

2,75

951

951

55,94

55,94

0,00

998

998

1

1347

1217

130

49,90

49,90

96,21

86,93

11

3

16764

16458

306

95

4

1

v

98

2

x

x

x

15

1

0

838

823

15

49,27

48,3

0,97

x

x

9,29
x

Bc. Radek Veselý
ředitel ZŠ nová Role

Sportovní den dětí
v Nové Roli
Dne 9. 6. 2006 zorganizoval
Fotbalový
klub
Nová
Role
k Mezinárodnímu dni dětí ve

Sportovní den byl rozložen
do těchto akcí: děti mateřských
škol zdolávaly různé překážky
a dovednost s fotbalovým míčem,
1. stupeň základních škol měl dva
fotbalové turnaje starší a mladší
kategorie.

dle umístění, avšak ani ti poslední
neodcházeli s prázdnou. Za to
patří poděkování sponzorům, MěÚ
Nová Role, dále pak paní Heleně
Mokruschové.
Velké poděkování patří též
pořadatelům, především p. Karlu
Dvořákovi,
Martinu
Křížovi,
Romanu Chlupovi, Jiřímu Štolovi
a Tomáši Hájkovi.

TENISOVÝ CLUB
Nová Role
Sezona je v plném proudu a my
stejně jako každý rok nabízíme široké
veřejnosti pronájem tenisových kurtů
v areálu u koupaliště.

sportovním areálu v Nové Roli
sportovní den dětí. Tohoto dne
se zúčastnily děti mateřských
škol v Nové Roli, Božičanech
a Mezirolí v počtu 94 dětí, dále
1. stupeň základních škol v Nové Roli
a Božičanech v počtu 95 dětí a také
2. stupeň základní školy v Nové Roli
v počtu 99 dětí. Celkem se tohoto
sportovního klání zúčastnilo 288
dětí z Nové Role a okolí.

Žáci 2. stupně základní školy
v Nové Roli si pořádali svůj tradiční
každoroční dívčí turnaj, kde i hrající
chlapci musí být převlečeni za
dívky.
Celý sportovní den proběhl
úspěšně a myslím, že i děti byly
spokojeny. Každé dítě z mateřské
školy obdrželo balíček sladkostí
a hráči fotbalových turnajů 1. stupně
základních škol byli odměněni

Turnaj žáků „Memoriál Josefa Pastora“

Objednávky směřujte na správce
areálu pana Nejezchlebu, mobil:
721 036 190
Cena za použití kurtů se nezměnila:
Zapůjčení
tenisových
a míčků je zdarma.

raket

Každé úterý od 13:00 hod probíhá
na kurtech tenisová škola pro děti
pod vedením profesionálního trenéra,
veškeré informace získáte na místě.
Na shledání se těší
členové TC Nová Role

Dne 17. 6. 2006 zorganizoval
Fotbalový klub Nová Role 1. ročník
žákovského
turnaje
„Memoriálu
Josefa Pastora“. Tohoto turnaje se
měly zúčastnit týmy z Nové Role,
Nejdku, Teplé a Žlutic. Bohužel tým ze
Žlutic se bez řádné omluvy na turnaj
vůbec nedostavil, což organizátorům
způsobilo zpočátku drobné potíže.
Hrálo se 2x 30 minut a to každý
s každým. Vítězem se stalo mužstvo
s největším počtem bodů. Na 1. místě
se umístili žáci z Nové Role, na 2. místě
žáci z Teplé a na 3. místě žáci z Nejd
ku.
Chtěli
bychom
poděkovat
organizátorům p. Tomášovi Hájkovi
a Martinu Křížovi, dále paní Pastorové
s rodinou a také Sokolovské uhelné a.s.
za partnerství na tomto turnaji.
Roman Mokrusch
místopředseda FK Nová Role

Nejsme zase tak staří
Začátkem
sedmdesátých
let
patřilo město Nová Role skladbou
obyvatelstva mezi nejmladší města
republiky. Bylo to celkem logické.
Do stovek nově postavených
panelových bytů se nastěhovaly

mladé rodiny a narodila se zde
řada dětí. Věkový průměr občanů
Nové Role byl v roce 1974 něco
přes 27 let. Základní školu v této
době navštěvovalo téměř 1100 žáků.
Dnes má základní škola okolo tří
set dětí a řada spoluobčanů o Nové
Roli hovoří jako o městě důchodců.

Přiložená tabulka s věkovým
složením obyvatelstva Nové Role ale
potvrzuje, že tomu tak není. Dětí do
dvaceti let je téměř tolik jako občanů
nad šedesát let. Šedesát procent
obyvatel je v produktivním věku 20
– 60 let.

Věkové složení obce
Věk
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
Celkem
Průměrný vek

Muži
190
237
263
347
276
309
175
142
33
0
1972
38,98

Ženy
178
215
309
291
245
294
262
179
51
2
2026
41,59

Celkem
368
452
572
638
521
603
437
321
84
2
3998
40,3

Vážení čtenáři,
Jsem daleka toho, abych mentorovala lidi pro jejich názory. Přece ale, v odpověď na článek pana Boka v minulém Novoroláčku,
bych mu doporučila využít jeho tvořivost a přebytečnou energii v některém zemědělském podniku pozitivněji. Třeba kopáním
nebo rytím.
Nová Role 13. 7. 2006

Ludmila Voháňková

Svoji životní rybu ulovil v revíru Chodovský potok I. dne 30.června 2006 pan Antonín
Minarský z Mezirolí, člen rybářské organizace Božíčany. Jednalo se o kapra v délce 94 cm
a o váze 16 kg. Na snímku: šťastný rybář s úlovkem a se svojí ženou Marií.
Petrův zdar!

NABÍZÍME

- Správu bytů vlastníků
- Ustavení společenství domu dle § 72/94Sb.
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
- Sepsání kupní, darovací a jiné smlouvy do 24 hod.
- Zabezpečení hypotečního úvěru u bankovního domu

Výběr z naší nabídky
- Prodej R.D 1+3 vč. příslušenství a pozemku ve Staré
Chodovské 1 450 000,- Kč sleva 1 350 000,- Kč
- Prodej nebo výměna RD v Krásné Lípě u Šindelové za byt 1+3
- Prodáme R.D. IV kat. v K. Poříčí vč. pozemku 1 200 000 Kč
- Prodáme R.D. 1+5 v Chodově 4 300 000 Kč s vybavením
- Prodám byt v Chodově 1+2 s balk. ul. Příční 525 000 Kč
- Prodám byt Chodově 1+3 s balk. ul. Palackého 685 000 Kč
- Prodáme byt v osob. vlast. v Chodově 1+3 za 650 000 Kč
- Prodej bytu v H. Slavkově 1+2 za 300 000 Kč
- Pronajmu byt 1+2 v N. Roli
Nabídněte i vysvou nemovitost!
Volejte ihned 352666322, mobil: 608963540
Můžete nás navštívit rovněž v Karlových Varech, mob.: 608963540

Výzva občanům:
Vyzýváme občany k pomoci při výběru jména pro nově narozeného hřebečka. Jméno by mělo začínat na písmeno H.
Své návrhy prosím sdělte na podatelně MěÚ, případně volejte na čísla: 353 176 316 – Lenka Žigovičová, 353 176 311
– podatelna MěÚ nebo mailujte na e-mail: lenkazigovicova@novarole.cz
Návrhy přijímáme do 15. srpna 2006. Vítězný návrh bude odměněn cenou při letních slavnostech v Děpoltovicích
ve dnech 19. a 20. srpna 2006.

si Vás dovolují pozvat

dne 19. a 20. srpna 2006
do jezdeckého areálu Pegas v Děpoltovicích

na dvoudenní

S

OS

LETNÍ SLAVNOSTI

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství ITERREG III.A
Dieses Projekt wurde von den EU Mittel im Rahmen der Initiative der Gemeinschaft Interreg III.A
co-finanziert.

V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDART, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
© INDECO CZ

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
HYPERNOVA Karlovy Vary - tel.: 603 557 624
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz

ZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání
PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

VÝKUP ZLATA
za nejvyšší ceny

- vsazování kamenů
- rytiny
- převlékání korálů
- zlacení a stříbření šperků

Otevírací doba:
Po. 900 - 1800
Út.-Čt. 900 - 1500
St. 900 - 1200 , 1400 - 1800
Pá. 900 - 1300

•modeláž nehtů
•manikůra
•masáž rukou
•peeling
•zábaly
•masky

JANA SÁROVÁ
Chodovská 84
Nová Role

Služby i u Vás doma

Tel.: 602 627 192

HELENA ŽIGOVÁ
tel.: 606 310 279

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

ŽELEZÁŘSTVÍ RENOVUM
Zdeňka Svobodová
Hlavní 655, 357 35 Chodov (100m nad Penny)

tel.: 352 665 116
mobil: 777 682 633 - 634
- kopírování klíčů
- zámky, vložky, kování
- šrouby, vruty, řetězy
- zahradnické potřeby
- pákové baterie + náhradní díly
- kladiva, sekery, stav. kolečka

•Ruce jsou vaší vizitkou!•

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

•Ruce jsou vaší vizitkou!•

» kosmetika - čištění pleti
» laser
» barvení obočí a řas
» trvalá na řasy
» depilace
» permanentní make - up

Ivana Vondrová
Školní 226, Nová Role

Tel.: 353 851 300
Mobil: 606 878 478
736 602 239

Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12.
Odpovědný zástupce vydavatele: Ladislav Cinegr • Foto archiv
Grafika, sazba a výroba: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 25.07.2006
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje MěÚ, který však nezodpovídá za jejich obsah.

